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Suirbhéireacht Ordánais Éireann 

 

Ráiteas Misin 
 

Feabhas i soláthar léarscáilíochta ardchaighdeáin agus seirbhísí faisnéise spásúla 

chun riachtanais na sochaí a riar. 

 

 

 

 

 Sofhreagracht – an cumas bheith ag coinne le riachtanais athraitheacha ár gcuid 

custaiméirí, muid féin a chur in inmhe dóibh agus freastal orthu go héifeachtach   

 

 Fiontar – forbairt leanúnach a dhéanamh ar na scileanna agus an saineolas a 

theastaíonn chun riachtanais an mhargaidh a léiriú, a mhúnlú agus a riar  

 

 Nuálaíocht – rannpháirtíocht ár mbaill foirne agus iad ag iarraidh i gcónaí feabhas a 

chur ar an gcaoi a bhforbraímid ár gcuid táirgí agus seirbhísí  

 

 Éifeachtúlacht – táirgiúlacht agus éifeachtúlacht chun cinntiú go mbeimid 

inmharthana i dtimpeallacht iomaíoch  

 

 Torthaí  – feidhmíocht na heagraíochta chun ár gcuid gealltanas a chomhlíonadh agus 

chun torthaí ardchaighdeáin a bhaint amach dár gcuid geallchoimeádaithe  

Baintear an misean amach trí Luachanna Daoine atá bunaithe ar na gnéithe 

seo a leanas: 

Freagrúlacht, Fiontraíocht, Nuálaíocht, Éifeachtúlacht, Torthaí. 

 

 

 Responsiveness, Enterprise, Innovation, Efficiency, Results. 
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Fís an OSi  

“Leanfaidh Suirbhéireacht Ordánais Éireann, an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta Léarscáilíochta ón mbliain 1824, de bheith ag soláthar saineolas 

riachtanach chun buntaca a thabhairt d’Fhorbairt Shóisialta agus 

Eacnamaíochtat na hÉireann.” 
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Buaicphointí 2010 
Na Torthaí ar aon amharc amháin: 

 Feidhmíocht mhaith i mbliain an-

dúshlánach  

 

 Ba é méid an ioncaim trádála ná 

€21 milliún, sin méadú de 7% 

thar mar a bhí an bhliain seo caite 

 

 Tháinig laghdú de 9% ar chostais 

Díolachán agus Táirgeachta  

 

 

 Laghdú de 5% ar Speansais 

Riaracháin agus Dáileacháin  

 

Feabhsúcháin ar Éifeachtúlacht: 

 

 Dul chun cinn den scoth maidir 

le hathbhreithniú agus 

athstruchtúrú na heagraíochta  

 

 Dul chun cinn maidir le 

deiseanna nua gnó i bhFiontair 

Bheaga agus Mheánmhéide 

(FBM) agus sna Margaí 

Idirnáisiúnta  

 

 Bhí líon na mball foirne ag teacht 

le figiúr an Chreat Rialaithe 

Fostaíochta le haghaidh 2010 

mar a bhí 290 Coibhéis 

Lánaimseartha (FTEnna)  

 

 

Ár ngnó a mhéadú: 

 Baineadh amach fás de 40% 

maidir le Táirgí Turasóireachta 

agus Fóillíochta agus seoladh 

cúig tháirge nua  

 

 Le seoladh rathúil seirbhísí 

gréasáin ligeadh don OSi dul 

isteach in earnáil na FBM  

 

 Tionscadal píolótach eitlíochta á 

fhorbairt le tacaíocht ó 

Fhiontraíocht Éireann agus ó 

Údarás Eitlíochta na hÉireann  

 

 Trí mheán comhdhálacha agus 

ceardlanna rinneadh luach sonraí 

údarásacha comhsheasmhacha 

aníos go dtí an bunleibhéal san 

OSi a chur chun cinn – chun 

cinntí tráchtála níos fearr a 

chumasú i gcomhthéacs 

acmhainní tearca agus cinntí fíor-

chasta.  

 

 Tugadh cuntas do shaoránaigh ar 

luach agus thábhacht shonraí an 

OSi agus ar an ról a ghlacann sí 

sa tsochaí agus cainéil éagsúla á 

úsáid aici m.sh. láithreán 

gréasáin. Pléadh tábhacht na 

tíreolaíochta / an OSi le daoine 

óga trí mheán an chórais 

oideachais.  

 

 Tugadh faoi thionscadail 

phíolótacha nua leis an nGarda 

Síochána, le NAMA, Coillte agus 

leis an bPríomh-Oifig Staidrimh 

(CSO) 
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Ráiteas an Chathaoirligh 
      

Kevin Bonner 

Cathaoirleach 

  
Tá cor chun donais ag tarlú i nGeilleagar 

na hÉireann ó 2007 agus lagtrá 

eacnamaíoch domhain tagtha chun cinn 

ón tréimhse sin. Mar thoradh ar 

thobchliseadh sa mhargadh réadmhaoine 

agus sa tionscal tógála ó 2007 chomh 

maith le leibhéil ísle de ghníomhaíocht 

eacnamaíochta in earnáil na dtomhaltóirí 

agus toisc gur bheag nár thit an córas 

baincéireachta as a chéile tá athrú 

suntasach tagtha ar ionchas 

eacnamaíochta na hÉireann. Is é an 

tionscal lárnach a bhfeidhmíonn an OSi 

ann ná tionscal na faisnéise geospásúla, a 

bhfuil athrú radacach ag tarlú ann, agus 

faigheann an OSi go bhfuil sí ag oibriú i 

margadh atá ag éirí níos iomaíche de réir 

sa chéile sa bhaile agus thar lear chomh 

maith.   

Maidir le 2010, áfach, tá áthas ar an 

mbord a thuairisciú gur léirigh an OSi 

feidhmíocht an-dearfach agus go 

ndearnadh dul chun cinn mór i go léir 

réimsí le linn na bliana. Tá an OSi tar éis 

casadh a chur ar an laghdú ar 

dhíolacháin chun luach níos fearr a 

thabhairt dár gcuid geallchoime á daithe 

agus don íocóir cánach i ndeireadh na 

dála. Ábhar áthais faoi leith don bhord 

nár gur éirigh leis an OSi a cuid gnó a 

éagsúlú agus leanúint uirthi ag laghdú a 

bonn costas ag an am céanna. 

 

 

Baineadh amach roinnt clocha míle 

tábhachtacha le linn 2010. Chuaigh an 

OSi isteach sa mhargadh idirnáisiúnta 

den chéad uair ó bunaíodh í 187 bliain ó 

sin. Gníomh a bhí níos tábhachtaí fós, 

b’fhéidir, ná go ndeachaigh muid isteach 

sa mhargadh FBM trínár gcuid seirbhísí 

bunaithe ar an ngréasán mar MapGenie.  

Chomh maith leis sin d’oibrigh an OSi 

as lámh a chéile le go leor ranna rialtais 

ar raon tionscnamh, a bhfuil go leor acu 

ag croílár chlár beartais an rialtais. 

Thosaigh an OSi ag obair le Fiontraíocht 

Éireann chun cabhrú le spreagadh agus 

tacaíocht a thabhairt do gnólachtaí 

nuathionscanta i réimsí nua fáis mar 

sheirbhísí bunaithe ar ionad. Tá tuiscint 

dhomhain againn ar an tábhacht a 

bhaineann le ról a ghlacadh maidir le 

cabhrú leis an ngeilleagar a athghineadh 

agus an fhostaíocht tríd sin  

Ó 1 Eanáir 2008, tá feidhm fhoirmiúil 

thuairiscithe ag an OSi leis an Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 

Nádúrtha. Tá áthas orm a thuairisciú go 

leanann an caidreamh sin ar aghaidh ar 

bhealach an-éifeachtúil agus go bhfuil na 

tacaí riachtanacha curtha i bhfeidhm 

chun cinntiú go bhfuil riachtanais 

reachtúla na Roinne agus OSi araon á 

riar ar bhealach leanúnach.  
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Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis 

an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus 

Acmhainní Nádúrtha, chomh maith lena 

chuid oifigeach roinne, as an gcabhair a 

thug siad don OSi le linn 2010 agus as a 

dtacaíocht leanúnach.  

Ina theannta sin, ba mhaith liom 

comhghairdeas a dhéanamh leis an 

bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, 

Geraldine Ruane, Uas. agus le foireann 

an OSi as an obair den scoth a rinne siad 

chun riachtanais ár gcuid custaiméirí a 

riar. Sa deireadh, ba mhaith liom 

aitheantas a thabhairt d’obair agus as do 

thiomantas mo chuid comhghleacaithe a 

bhfuil ionadaíocht déanta orthu ar an 

mBord agus a chur in iúl go bhfuilim 

buíoch as a gcuid iarrachtaí chuige sin.  
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Athbhreithniú an 
Phríomhfheidhmeannaigh 
 

 Geraldine Ruane 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

 
Is é an tionscal lárnach a bhfeidhmíonn 

an OSi ann ná tionscal na faisnéise 

geospásúla (FG) agus tá athruithe 

radacacha ag tarlú ann. Mar thoradh ar 

spreagadh ag réimse de dhúshláin nua ar 

fud an domhan, tá athrú ag teacht ar an 

gcothrom idir rannpháirtithe reatha agus 

nua. Tá rannpháirtithe nua mar Google, 

Apple agus Microsoft ag teacht isteach 

san earnáil FG agus ag déanamh í a 

mhúnlú de réir mar a nochtar deiseanna 

nua. Tá siad tar éis teacht isteach sa 

mhargadh FS le feidhmchláir atá dírithe 

ar an tomhaltóir. 

Mar shampla, le glúin nua de tháirgí 

Idirlín ar nós Google Earth agus Bing 

Maps, tá spéis sa tíreolaíocht á cothú sa 

tsochaí agus tá níos mó daoine á 

spreagadh chun í a úsáid. Táimid i bhfad 

níos feasaí maidir le hionad agus le 

seirbhísí atá bunaithe ar ionad agus tá 

athrú tagtha ar na bealaí a ndéanaimid 

turais a phleanáil, a mbuailimid le 

cairde, agus a n-aimsímid bialanna 

maithe áitiúla. Ba ghnách gurbh é a bhí i  

gceist le feidhmchláir gheospásúla ná 

taifead agus anailís a dhéanamh ar an am  

atá thart agus anailís a dhéanamh don 

todhchaí, agus tiocfaidh méadú mór ar 

fheidhmchláir atá dírithe ar fhaisnéis 

réadama. 

 

 

 

Le roinnt blianta anuas tá cúrsaí an-

deacair ó thaobh an gheilleagair agus 

chuaigh sé sin i bhfeidhm ar ghnó 

Shuirbhéireacht Ordánais Éireann. Bhí 

orainn dul i ngleic leis an gcor chun 

donais trí leanúint orainn ag glacadh 

agus ag laghdú costais oibriúcháin, trí 

fheabhas ar éifeachtúlacht agus trí 

mhargaí nua agus deiseanna nua a lorg. 

Tá áthas orm a thuairisciú gur thug an 

fhoireann a bhfuilim i gceannas orthu 

san OSi faoin dúshlán agus gur léirigh 

siad feidhmíocht an-mhaith i 2010. 

Mar chomhlacht stáit tá an OSi faoi 

shainordú féachaint ar chuspóirí an 

rialtais maidir le luach níos fearr ar 

airgead a sheachadadh agus iarracht a 

dhéanamh an geilleagar a chur ar ais i 

dtreo fáis inbhuanaithe. D’oibríomar le 

roinnt ranna rialtais agus iad ag iarraidh 

feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus 

éifeachtacht. D’oibríomar as ár stuaim 

féin chun deiseanna nua a lorg agus 

chuamar i gcomhpháirtíocht le 

gníomhaireachtaí stáit mar Fhiontraíocht 

Éireann chun cabhrú le hÉirinn leas a 

bhaint as treochtaí nua mar earnáil na 

seirbhísí bunaithe ar ionad atá ag teacht i 

dtreis. 

Chuireamar casadh ar an laghdú ar 

ioncam a tuairiscíodh i 2009, 

mhéadaíomar ár gcuid díolachán faoi 7% 
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agus tháinig laghdú de 14% ar ár gcuid 

costas oibriúcháin. 

Bhí orainn ár ngnó a threorú amach ó 

réimsí mar thógáil agus ioncam 

cóipchirt. Dhíríomar ar dheiseanna nua 

sna margaí. Sheolamar cúig tháirge nua 

le haghaidh na margaí turasóireacht agus 

fóillíochta. Chuamar isteach sa 

mhargadh idirnáisiúnta den chéad uair 

agus trínár gcuid seirbhísí bunaithe ar an 

ngréasán táimid ag díriú ar earnáil na 

FBM.   

Shíníomar comhaontú tosaigh le 

sainchomhlacht ceannródaíoch i 2010 

chun bheith mar chomhpháirtí dóibh 

agus iad ag déanamh sonraí 

léarscáilíochta digití a phróiseáil le 

haghaidh mhargaí na hEorpa agus an 

Mheán-Oirthir. Tá teicneolaíocht 

cheannródaíoch ag an gcomhpháirtíocht 

sin anois a laghdaíonn costais agus am 

próiseála don tionscal faisnéise geografaí 

ar fud an domhain. Freisin táimid ag 

déanamh ar seasamh láidir mar 

chomhlacht TFC a ghiaráil chun leas a 

bhaint as an margadh na seirbhísí 

bunaithe ar ionad atá ag teacht i dtreis. 

Táimid ag obair le Fiontraíocht Éirinn 

chun an earnáil sin a neartú in Éirinn. 

Leanann an meathlú sa tionscal tógála ar 

aghaidh agus tháinig laghdú de 11% ar 

ár gcuid díolachán sa réimse sin i 2010. 

Tá ár gcuid pleananna agus réamh-

mheastachán bunaithe ar an gá le bheith 

mar eagraíocht tráchtála níos barrainí 

agus níos oiriúnaí don fheidhm. 

Leanaimid orainn ag déanamh ár mbonn 

costas a laghdú agus tá ag éirí go maith 

linn maidir lenár gcuspóir de laghdú de 

30% ar líon na mball foirne a bhaint 

amach. Ba é an chaoi ar éirigh linn ná 

gur oibríomar lenár gcuid ball foirne 

chun deireadh a chur le cleachtais oibre 

as dáta. 

Rinneamar roinnt oibre spéisiúla ar 

thionscadail phíolótacha le roinnt 

custaiméirí reatha agus custaiméirí 

féideartha. Táimid ag obair ar 

thionscadal nua le cúnamh ó Údarás 

Eitlíochta na hÉireann agus tá súil 

againn go mbeimid in ann an tionscadal 

sin a thairiscint ar fud an domhain le 

tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. 

Tá bunús láidir de chuideachtaí 

gormshlise, ranna rialtais agus 

chomhlachtaí stáit againn. Leagaimid an-

luach ar an ngnó a thugann siad dúinn 

agus bímid i gcónaí ag iarraidh cabhrú 

leo feabhas a chur ar a gcuid oibríochtaí 

féin trí réitigh nua agus nuálaíocha a 

thabhairt dóibh. Oibrímid mar 

chomhpháirtithe leo i go leor de na 

heagraíochtaí sin. D’oibríomar ar roinnt 

fiontar agus tionscadal píolótach 

spreagúil nua le cuid dár gcliaint 

lárnacha i 2010.  

Cuideachta shármhaith teicneolaíochta í 

an OSi agus saineolas suntasach aici 

maidir le próiseáil sainsonraí. Tá an-

áthas orainn gur ainmníodh an ceannaire 

TF domhanda, Oracle, muid mar 

ghréasán tagartha domhanda.  

 

 

Tá roinnt cuspóirí socraithe againn dúinn 

féin ionas go mbeimid chun tosaigh 

maidir le Spásúlacht Náisiúnta a bhunú, 

chun ceannródaíocht a dhéanamh ar 
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réitigh nua le haghaidh ár gcuid 

custaiméirí, chun bheith inoiriúnaithe i 

dtimpeallacht a bhíonn ag athrú i gcónaí, 

chun an leas is fearr a bhaint as luach an 

OSi agus ár gcuid sonraí don Gheilleagar 

agus chun cultúr spreagúil a chruthú dár 

gcuid ball foirne. Creidimid go 

ndearnamar dul chun suntasach faoi gach 

ceann de na ceannteidil sin i 2010. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil dár 

gcuid custaiméirí, dár gcuid 

compháirtithe teicneolaíochta agus 

soláthraithe as oibriú linn le linn na 

tréimhse crua seo.  

Ní fhéadfaimis ár gcuid cuspóirí a bhaint 

amach gan spreagadh agus tacaíocht ár 

máthair-roinne, an Roinn Cumarsáide, 

Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom 

buíochas a ghabháil leis an 

gCathaoirleach, an tUas. Kevin Bonner 

agus lena chomh-chomhaltaí ar an 

mBord as ucht tacú leis an eagraíocht 

agus ról a ghlacadh inti le linn 2010. Ina 

theannta sin, ba mhaith liom buíochas ó 

chroí a ghabháil le Muintir 

Shuirbhéireacht Ordánais as a gcuid 

tiomantais agus díograiseachta leanúnaí 

agus iad ag cinntiú go mbeidh an 

Ghníomhaireacht Náisiúnta 

Léarscáilíochta ina soláthraí faisnéise 

spásúlachta céad rogha dár gcuid 

custaiméirí. 
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Athbhreithniú ar 
Tháirgeadh na 
Léarscáilíochta  
 

Is é ról Roinn Táirgthe na 

Léarscáilíochta ná na sonraí príomhúla 

geografacha a bhailiú atá mar bhunús 

chun na táirgí léarscáilíochta a chruthú 

le haghaidh custaiméirí an OSi i 

bhfoirm dhigiteach agus pháipéir 

araon.   

 

Tá Rannóg Táirgthe na Léarscáilíochta 

freagrach as a chinntiú go bhfuil an 

léarscáilíocht a fhaigheann an custaiméir 

cothrom le data agus beacht. Tá réimse 

leathan scileanna ag baill foirne an OSi 

idir suirbhéireacht thraidisiúnta agus 

cartagrafaíocht agus iarchéimithe i GIS, 

TF agus fótagraiméadracht. Cuirtear an 

trealamh suirbhéireachta GIS agus na 

ríomhairí allamuigh is deireanaí ar bhall 

do bhaill foirne allamuigh an OSi agus 

úsáidtear iad chun nuashonrú a 

dhéanamh ar an léarscáilíocht agus iad 

allamuigh. 

Oibríonn Rannóg Táirgthe na 

Léarscáilíochta agus Rannóg 

Teicneolaíochta na Léarscáilíochta as 

lámh a chéile chun cinntiú go n-úsáidtear 

na modhanna is éifeachtúla agus is 

éifeachtaí agus chun an léarscáilíocht a 

nuashonrú. Gabhann foireann eitilte an 

OSi íomhánna ón aer, agus déantar iad a 

phróiseáil trí thriantánacht a úsáid. Ansin 

déanann fótagraiméadraithe gnéithe ón 

saol seo a bhreacadh chun léarscáilíocht 

an OSi a nuashonrú. Cuirtear na sonraí 

breactha ar aghaidh go baill foirne atá 

oilte maidir le húsáid a bhaint as 

bogearraí nua-aimseartha um 

eagarthóireacht léarscáileanna chun 

críoch a chur leis an obair. Is gnách go 

mbíonn baill foirne oilte i níos mó ná 

aon teicneolaíocht amháin agus go n-

oibríonn siad i réimse teicneolaíochtaí. 

Bliain rathúil ab ea 2010 maidir le gach 

réimse d’athbhreithniú. Tá léarscáilíocht 

Uirbeach (1:1000) agus Fho-Uirbeach 

(1:2500) na hÉireann á gcoimeád laistigh 

de thimthriall athbhreithnithe aon-

bhliana; tá an timthriall Pheirea-uirbeach 

(1:2500) á choimeád laistigh de 

thréimhse trí-bliana agus tá an 

léarscáilíocht Tuaithe (1:5000) laistigh 

de thimthriall cúig bliana. Leantar ar 

aghaidh ag déanamh an bunachar sonraí 

1:10,000 a nuashonrú agus a fheabhsú de 

réir riachtanais na táirgeachta agus ár 

gcuid custaiméirí.  

Le linn 2010 lean an OSi ar aghaidh leis 

an mórthionscadal ar tugadh faoi thar 

ceann an Údarás Clárúcháin Maoine 

(PRA). Is é atá i gceist leis sin ná 

teicneolaíocht na Léarscáilíochta Digití a 

chur i bhfeidhm mar chuid de Chóras 

Faisnéise Comhtháite um Chlárú Teideal 

(Integrated Title Registration 

System/ITRIS). Tá sonraí léarscáilíochta 

an  OSi ríthábhachtach chun an 

tionscadal seo a chríochnú go rathúil 

agus tá siad á gcur ar fáil don PRA agus 

úsáid á baint as an gcóras nua ITM (Irish 

Transverse Mercator/Trasteilgean 

Mercator na hÉireann) um thagairt 

comhordanáidí. Tá an tionscadal seo mar 

eiseamláir den dul chun suntasach atá 

déanta ag an OSi maidir le húsáid 

phraiticiúil a bhaint as an nuálaíocht is 

deireanaí sa teicneolaíocht chun cabhrú 
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le custaiméirí níos mó leasa a bhaint as 

sonraí an OSi. Tá an tionscadal PRA ag 

fónamh do leas na tíre i ndeireadh na 

dála agus is í an chaoi a ndéanann sé 

amhlaidh ná trí chur chuige réiteach a 

ghlacadh atá bunaithe ar léarscáilíocht 

dhigiteach agus atá deartha agus 

múnlaithe ag an OSi.  

Ó thaobh an OSi, is é atá i gceist leis an 

gconradh seo ná an léarscáilíocht go léir 

(scálaí 1:1000; 1:2500 and 1:5000 a 

sholáthar le haghaidh gach contae sa Stát 

agus sonraí léarscáilíochta 

athbhreithnithe a athsholáthar ag 

eatraimh chomhaontaithe, agus cinntiú ar 

an mbealach sin go mbeidh na taifid a 

thacóidh le córas an PRA cothrom le 

dáta i gcónaí. Ó tionscnaíodh an 

tionscadal, chlóigh an OSi le gach 

spriocdháta, agus mar thoradh ar nádúr 

casta teicneolaíochta an tionscadail 

chomh maith leis na héilimh a chuireann 

sé ar an dá pháirtí, cothaíodh caidreamh 

oibre gairmiúil láidir idir an dá 

eagraíocht.    

 

 

GeoDirectory 

Is é atá i GeoDirectory ná an bunachar 

sonraí deifnídeach d’fhoirgnimh i 

bPoblacht na hÉireann. Aithníonn 

GeoDirectory, a bhunaigh Suirbhéireacht 

Ordánais Éireann agus An Post i 

dteannta a chéile, seoladh agus ionad 

beacht gach aonaid réadmhaoine 

chónaithigh agus tráchtála sa Stát.  

Tá an OSi freagrach as gné gheografach 

gach seolta. Tá tuairim is 2 mhilliún 

foirgneamh agus 44,000 seoladh 

bealaigh phoiblí cuimsithe sa bhunachar 

sonraí anois. Chabhraigh sé leis na mílte 

cuideachta agus eagraíochta athrú 

bunúsach a dhéanamh ar an gcaoi a 

ndéanann siad gnó.  

 

Léarscáilíocht Turasóireachta & Gnó  

Eascraíonn gné leanúnach de ghnó an 

OSi atá tábhachtach ó thaobh na 

tráchtála ó na táirgí digiteacha agus 

páipéir atá bunaithe ar na bunachair 

sonraí topagrafacha mórscála agus 

náisiúnta  1:10,000. Luíonn na táirgí sin 

isteach sna sraitheanna seo a leanas: 

Sraith na hÉireann, Sraith na Cathrach 

agus Sraith an Bhaile. Bíonn riachtanais 

éagsúla ag custaiméirí san earnáil seo 

agus áirítear leo réimse leathan de tháirgí 

páipéir agus digiteacha a ghiniúint ag 

léirithe éagsúla scála agus cartagrafacha. 

Is iad na táirgí is mó a mbíonn tóir orthu 

ná Eolaire Oifigiúil Sráideanna Chathair 

agus Cheantar Bhaile Átha Cliath, Atlas 

Bóithre Oifigiúil na hÉireann agus an 

tSraith Discovery, chomh maith le roinnt 

táirgí eile a tháirgtear le haghaidh 
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earnálacha ar leith m.sh. Coimisiún na 

Scrúduithe Stáit. 

Seoladh eagráin nua d’Eolaire Oifigiúil 

Shráideanna Chathair agus Cheantar 

Bhaile Átha Cliath agus d’Atlas Bóithre 

Oifigiúil na hÉireann ag tús 2010. 

Cuimsíonn an tSraith Discovery, a bhfuil 

79 léarscáil ar leithligh mar chuid di, 

gach contae sa Stát. Cuireadh íomhá 

agus stíl nua na sraithe Discovery i 

bhfeidhm ar 24 cheann de na 79 léarscáil 

le linn 2010. Cuirfear an stíl nua i 

bhfeidhm ar gach léarscáil faoi 

dheireadh 2012.  Reáchtáladh seoladh 

táirge an-rathúil san Aviva Stadium i mí 

Iúil.  

 

Pat Falvey Explorer ag seoladh an Sraith Discovery nua i 

Staidiam Aviva Baile Átha Cliath 

Táirgí nach bhfuil chomh soiléir don 

phobal ná na táirgí a dhéantar chun 

riachtanais shonracha custaiméirí áirithe 

a riar, i measc na samplaí de sin tá Euro 

Global agus Léarscáileanna Euro 

Regional le haghaidh EuroGeographics.  

Braitheann an foilseachán bliantúil 

cáiliúil ó Acadamh Ríoga na hÉireann 

“Historical Town Atlas” ar léarscáilíocht 

an OSi, braitheann na scrúduithe 

tíreolaíochta don Teastas Sóisearach 

agus don Ardteistiméireacht ar shonraí 

an OSi le haghaidh na 190,000 léarscáil 

a theastaíonn agus bhraith Railithe 

Idirnáisiúnta Chill Airne agus Dhún na 

nGall ar Léarscáilíocht an OSi, agus 

tiománaithe/treoraithe chomh maith le 

cuairteoirí ar na himeachtaí sin ag brath 

ar chruinneas na léarscáileanna sin. 

I dtreo dheireadh 2010 thosaíomar ag 

obair i gcomhpháirt le Fáilte Ireland 

agus chuireamar tús le roinnt 

Léarscáileanna Baile a tháirgeadh a bhí 

sonrach dá gcuid riachtanas. Leanfar an 

chomhpháirtíocht sin ar aghaidh go 

2011.  

 

An ról a ghlacann an OSi agus 

Tionscal na Faisnéise Geografaí (TFG)  

Tá tionscal dearadh ríomhchuidithe 

(DRC) FG tar éis gluaiseacht go Córais 

shofaisticiúla  Faisnéise Geografaí. Ag 

eascairt ó na forbairtí sin, tá athrú 

tábhachtach tar éis tarlú sa timpeallacht 

gnó oibriúcháin le haghaidh gnóthaí 

faisnéise spásúlachta mar an OSi. I 

measc na ndeiseanna agus na héilimh a 

tháinig chun cinn don OSi de bharr na 

forbartha tionscail sin tá: 

 Éagsúlacht ó thaobh punann tháirgí 

spásúla an OSi  

 Cáilíocht maidir le seachadadh 

táirgí agus seirbhísí  

 Tacú le bonneagar  

 Muinín as ár gcuid saineolais 

 Comhpháirtíocht le custaiméirí chun 

dul i ngleic lena gcuid riachtanas 

gnó  
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Lean an OSi ar aghaidh ag dul i ngleic 

leis na dúshláin sin le linn 2010 agus le 

tionscnaimh leanúnacha cinnteofar go 

mbeidh sé ar chumas aici cáilíocht na 

seirbhíse atá ag teastáil uaidh a sholáthar 

do Thionscal FG na hÉireann amach 

anseo. 

Taobh thiar de chuid mhór d’fhorbairt 

leanúnach an OSi tá an tuiscint atá aici 

ar an ngá le bunús daingean agus 

inbhuanaithe a thógáil do Bhonneagar 

Sonraí Spásúla na hÉireann (BSSÉ), ag 

teacht le héilimh mhéadaithe 

custaiméirí.  Tabharfaidh  Prime2 

tacaíocht do ghealltanais an OSi chun 

BSSÉ. Gheobhaidh custaiméirí luach i 

bhfad níos fearr ar airgead nuair a bheidh 

bunachar sonraí Prime2 ar fáil i dtreo 

dheireadh 2012. 
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Teicneolaíocht na Léarscáilíochta 
 

Tá ról ríthábhachtach le glacadh ag an teicneolaíocht i ngach céim de chruthú, 

sheachadadh agus chothabháil faisnéis gheografach san OSi. Is é an ról a ghlacann 

an teicneolaíocht ná cinntiú go bhféadann custaiméirí na heagraíochta leas a bhaint 

as táirgí agus seirbhísí léarscáilíochta ardchaighdeáin ar bhunús tráthúil agus 

costéifeachtach. 

Bliain rathúil eile le haghaidh Rannóg Teicneolaíochta na Léarscáilíochta ab ea 2010 

agus í dírithe ar phróisis a fheabhsú ar bhonn leanúnach agus ar fhorbairt táirgí agus 

seirbhísí nua. Tá an Rannóg comhdhéanta de thrí réimse teicneolaíochta: 

 Straitéis & Forbairt Sonraí 

 Teicneolaíocht na Faisnéise 

 Teicneolaíocht Nua (Cianbhraiteacht & Geodasaíocht) 

 

Straitéis & Forbairt Sonraí  

 

Léarscáilíocht den Chéad Ghlúin Eile 

(Prime2) 

Is é atá i Prime2 ná tionscadal an OSi 

um athinnealtóireacht sonraí chun 

bunachar sonraí tionscalchaighdeánach, 

lárnach, neamhspleách ó scala agus gan 

uaim a chruthú chun bainistíocht 

chomhtháite a dhéanamh ar fhaisnéis 

reatha mhórscála, mhionscála, teorann 

agus seolta. 

Mar thoradh ar rannpháirtíocht na 

ngeallchoimeádaithe lárnacha go léir, 

lenar áiríodh sraith de cheardlanna 

custaiméara, tógadh tástáil 

Fhréamhshamhla Prime2 chun críche i 

2010 agus thug Bord an OSi cead tús a 

chur le tionscadal athinnealtóireacht 

sonraí Prime2 a chur i bhfeidhm. Tá sé 

beartaithe tús a chur leis an tionscadal ag 

deireadh chéad ráithe 2011. 

Ailtireacht Bunaithe ar Sheirbhísí 

(ABS) a fhorbairt  

Agus é mar aidhm níos mó 

éifeachtúlachta a bhaint amach maidir le 

hoibríochtaí táirgthe, soláthair agus 

bainistíocht sonraí chuir an OSi tús le 

tionscadal chun Ailtireacht Bunaithe ar 

Sheirbhísí (ABS) a fhorbairt dá cuid 

córas teicneolaíochta. I rith 2011 rinne 

Foireann an OSi um Forbairt & Straitéis 

Sonraí, agus tacaíocht acu ó TF, 

cleachtadh bailiúcháin ardleibhéil agus 

sonrach maidir le riachtanais 

neamhfheidhmiúla.  

 

 

Saineolas & Comhairle maidir le 

Teorannacha  

Lean Foireann Teorannacha an OSi ar 

aghaidh ag tabhairt sainchomhairle agus 

tacaíochta maidir le teorannacha do 

gheallchoiméadaithe inmheánacha agus 
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seachtracha lenar áiríodh an Roinn 

Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 

Áitiúil (DoEHLG). Freisin lean an 

Fhoireann Teorannacha orthu ag 

gníomhú mar fhinné saineolach i roinnt 

cásanna cúirte a bhí bainteach le 

teorannacha. 

 

Bonneagar Sonraí Spásúla (SDI) 

Le linn 2010 lean an OSi uirthi ag 

glacadh páirte sna grúpaí oibre beartais 

agus teicniúla maidir le Bonneagar 

Sonraí Spásúla na hÉireann (BSSÉ), a 

rinne an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil (DoEHLG) 

cathaoirleacht orthu. Is é aidhm BSSÉ ná 

beartas spásúil náisiúnta a fhorbairt agus 

straitéisí teicniúla a stiúradh chun 

comhlíonadh leTreoir INSPIRE an AE a 

chumasú. 

Bhí an OSi gníomhach chomh maith 

laistigh den ‘Quality Knowledge 

Exchange Network’ (QKEN) de chuid 

EuroGeographics agus d’éirigh léi a cuid 

oibleagáidí i leith EuroGeographics a 

chomhlíonadh trí chothabháil a 

dhéanamh ar a táirge teorann uile-

Eorpach, an EuroBoundaryMap. 

Teicneolaíocht na Faisnéise 

 

Uasghrádú ar an gCóras Ríomh-

thráchtála  

Le linn 2010 tugadh faoi chlár chun 

uasghrádú a dhéanamh ar ghnéithe 

sonracha den réiteach reatha Ríomh-

thráchtála, lenar áiríodh: cur i bhfeidhm 

teicniúil Seirbhísí Gréasáin, cur i 

bhfeidhm ar Phacaí Pleanála Páipéir ar 

líne, ascnamh Láithreán Gréasáin an 

tSiopa Phoiblí ó ailtireacht ArcIMS go 

hailtireacht ArcGIS agus Léarscáilíocht 

Stairiúil a chuimsiú i Láithreán Gréasáin 

an tSiopa Phoiblí. 

Seirbhísí Gréasáin 

Bhí an Rannóg TF freagrach as 

tionscadal píolótach Seirbhísí Gréasáin 

an OSi, a reáchtáladh i gcomhpháirt le 

ESRI agus le Rannóg Díolachán & 

Margaíochta an OSi, a shuiteáil, a 

chumrú, agus as maoirseacht a 

dhéanamh air. Le linn 2010 bogadh an 

córas seirbhísí gréasáin – MapGenie – 

go timpeallacht oibriúcháin beo. 

 

Beartas maidir le Stóráil Sonraí  

Le linn 2010, rinneadh bainistíocht ar 

leithdháileadh stóráil nua sonraí de réir 

beartas comhaontaithe an OSi maidir le 

stóráil chun an caiteachas is éifeachtúlaí 

ar stóráil sonraí  a chinntiú. Rinneadh 

stóráil oiriúnach a leithdháileadh ar 

bhunús luas agus mhinicíocht na 

rochtana a bhí ag teastáil agus rinneadh 

seansonraí a ascnamh go stóráil ar 

shraith níos ísle. I measc na suiteálacha 
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nua stórála bhí soláthar 30Tb de Stóráil 

Snáithín iSCSI agus ábhar Líonra 

Limistéar Stórála (LLS) go Broicéad 

8GB SW5100. 

Beartas maidir le Fíorúlú Freastalaí 

Agus é ar intinn aici laghdú a dhéanamh 

ar chostais bhogearraí freastalaí, lean an 

OSi ar aghaidh lena chlár Fíorúlaithe le 

linn 2010 lenar áiríodh uasghrádú ar ár 

dtimpeallacht fhíorúil VMWare go 

vSphere 4.0.  

Chomh maith leis rinne an fhoireann 

LLS/Freastalaithe macasamhlú ar 

mheaisíní fíorúla ar fud LLS agus úsáid 

á baint acu as an réiteach Veeam le 

haghaidh bainistíocht VMWare a 

sholáthraíonn infheictheacht iomlán 

maidir le feidhmíocht, cumrú agus úsáid 

ár dtimpeallacht fhíorúil.  

Néalríomhaireacht 

Le linn 2010 thug an OSi faoi mheasúnú 

ar theicneolaíochtaí Néalríomhaireachta i 

gcomhthéacs thimpeallacht 

LLS/Fhreastalaithe an OSi chun socrú an 

mbeadh sé oiriúnach mar straitéis 

oibriúcháin mhalartach. Forbraíodh clár 

oibre le haghaidh 2011. 

 

Láithreán Tagartha Oracle Inc.  

I 2010 rinneadh Láithreán Tagartha 

Oracle oifigiúil den OSi, a d’aithin 

Oracle Inc. de bharr ardúsáid 

theicneolaíocht Oracle ag an OSi, úsáid 

Oracle Spatial ach go háirithe. Chomh 

maith leis sin thosaigh Oracle ag 

táirgeadh físeán corparáideach ag 

déanamh cur chun cinn ar úsáid a gcuid 

teicneolaíochta ag an OSi agus cuirfear 

suas ar láithreán gréasáin corparáideach 

Oracle é i 2010. 

 

Cianbhraiteacht & Geodasaíocht  

Gnó Idirnáisiúnta  

Le linn 2010 lean an OSi uirthi ag 

forbairt a caidrimh le cuideachta 

cheannródaíoch Mheiriceánach um 

próiseáil íomhánna digiteacha, atá 

lonnaithe i Colorado.  

Oibríochtaí Eitilte  

 Ghabh conraitheoir eitilte airde 

móire OSi, Hansa Luftbild, tuairim is 

12.5% den tír le linn na bliana. Tá 

44.5% den tír clúdaithe sa chonradh 

reatha anois  

 Gabhadh 6068 leathán léarscáile le 

haghaidh nuashonrú léarscáileanna 

SDU agus le haghaidh Ortafótanna 

B&M ó Airde Íseal. 

 Gabhadh 20 tionscadal Lidar agus 5 

thionscadal Íomhánna trí mheán 

eitilte conartha le linn 2010. 

Próiseáil Íomhánna Digiteacha  

 Táirgeadh 478 tíleanna ortafótó ó 

airde íseal. Chuimsigh siad sin 

Cathair Bhaile Átha Cliath agus 

limistéir conartha tráchtála le 

haghaidh European Air Surveys agus 

Comhairlí Contae Mhaigh Eo, 

Chiarraí agus Dhún na nGall. 

 Táirgeadh 650 tíl ortafótó airde 

móire ó íomhánna airde móire ó 

2009. Rinneadh feabhsú cáilíochta ar 

2200 tíl chun iad a thógáil ó 

shonraíocht na Roinne Talmhaíochta 

go caighdeán chustaiméirí B&M. 
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 Táirgeadh 7226 leathán léarscáile 

d’íomhánna triantánaithe agus 

cuireadh ar fáil do SDU iad chun 

nuashonrú léarscáile a dhéanamh 

orthu. 

 Cuireadh 3920 tíl thaifeach 1m ó 

íomhánna airde ísle ar fáil don Roinn 

Talmhaíochta mar theagmhasacht le 

haghaidh a n-iniúchta ag an AE chun 

fíneálacha móra náisiúnta a chosc. 

Próiseáil LiDAR  

 Rinneadh iar-phróiseáil ar 25 

chonradh tráchtála, a chlúdaigh achar 

iomlán de 3720 km cearnach, 

aicmíodh iad agus soláthraíodh do 

B&M iad le haschur. 

 

Ullmhaíodh na tionscadail Lidar 

críochnaithe go léir le huaslódáil ar an 

mBunachar Náisiúnta Samhlacha Airde. 
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Athbhreithniú Gnó agus Margaíochta  
Tá ról straitéiseach ag an Rannóg Gnó agus Margaíochta maidir le cinntiú go 

dtuigeann agus go riarann an eagraíocht riachtanais custaiméirí maidir le faisnéis 

spásúil. Sa ráithe dheireanach de 2010 rinneadh Suirbhé Custaiméara cuimsitheach. 

Ba é an dara suirbhé i sraith de shuirbhéanna a gníomhaíonn mar thagarmharc chun 

fáil amach faoi thaithí custaiméirí agus iad ag déileáil leis an OSi agus chun léargas a 

fháil ar a gcuid riachtanas agus ionchas don todhchaí.   

Tugann torthaí an tsuirbhé le tuiscint 

nach mór don OSi sonraí léarscáilíochta 

saibhre agus cliste a chruthú chun 

fónamh do riachtanais go leor de na 

custaiméirí a bheidh aici sa todhchaí. I 

2010 chonacthas gurb iad na tairbhí a 

bhaineann le caidreamh comhtháite idir 

an Rannóg Gnó agus Margaíochta, 

Rannóg Táirgthe na Léarscáilíochta agus 

Rannóg Teicneolaíochta na 

Léarscáilíochta ná go gceadaítear 

próiseas níos sruthlínithe maidir leis an 

gcaoi a n-aithnítear riachtanais sonraí 

custaiméirí agus a ndéantar iad a 

chomhlíonadh ina dhiaidh sin tríd an 

deasc chabhrach um cháilíocht sonraí 

agus an fhoireann um sheirbhís do 

chustaiméirí. Beidh an caidreamh 

comhtháite sin mar fhachtóir lárnach i 

seachadadh rathúil an táirge Prime2 faoi 

dheireadh 2012. 

Tá an gá atá ann le hioncam a ghiniúint 

don eagraíocht de réir shainchúram Acht 

an OSi agus gnó a dhéanamh ar bhealach 

costéifeachtach i gcónaí mar fhachtóir 

stiúrtha lárnach don réimse sin freisin.  

Oibríonn an OSi i go leor deighleoga 

éagsúla gnó agus le linn 2010 tugadh 

faoi roinnt tionscnamh tábhachtach chun 

deiseanna tráchtála a fhorbairt leis na 

hearnálacha príobháideacha agus poiblí. 

Bhí cuid mhór de na tionscnaimh sin 

bunaithe ar sheirbhísí gréasáin agus ar 

réitigh a chruthú le haghaidh custaiméirí. 

Sa mhargadh reatha is minic a bhíonn sé 

riachtanach tacaíocht thiomnaithe maidir 

le Córais Faisnéise Geografaí (CFG) a 

thairiscint do chustaiméirí chomh maith 

le cruthúnas reatha de thionscadail 

choincheapa chun cur ar chumas 

custaiméirí cásanna gnó a thógáil maidir 

le forbairt réitigh CFG ionas go dtapófar 

deiseanna. Lean an maolú ar aghaidh i 

go leor deighleog margaidh de chuid an 

OSi le linn 2010 agus mar thoradh air 

bhí ar an Rannóg Gnó agus Margaíochta 

iarracht a dhéanamh luach a chur leis an 

méid a bhí á thairiscint aige do 

chustaiméirí trí mheán Seirbhísí 

Gréasáin, LiDAR agus 

Ortafótagrafaíocht mar bhealach le táirgí 

ardluacha a thairiscint do chustaiméirí 

agus, ar chúinsí áirithe, bhíothas in ann 

cur leis an líon custaiméirí nó 

custaiméirí a choimeád dá bharr.  

Cuireadh feabhas ar fheidhmiúlacht 

mhargaíochta a tsiopa ar líne i 2010 agus 

cuireadh feidhmiúlacht bhreise leis chun 

níos mó táirgí a sholáthar do 

chustaiméirí agus chun iad a dhéanamh 

níos infheicthe.  
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Chun táirgí a dhíol le custaiméirí 

lárnacha i dtimpeallacht an trá 

eacnamaíochta teastaíonn cur chuige 

straitéiseach difriúil i dtreo fhorbairt 

gnó. Baineadh úsáid as foirne tionscadail 

chun cur i bhfeidhm réitigh CFG le 

haghaidh custaiméirí a fhorbairt agus a 

phíolótú, agus ar an mbealach sin 

cuireadh ar chumas custaiméirí cásanna 

gnó níos láidre a fhorbairt chun 

léarscáilíocht an OSi a úsáid.  

 

 

 Ioncam ó Dhíolacháin 

Tugadh taifead ar mhéadú measartha ar 

dhíolacháin le linn 2010. Tháinig 

feabhas ar dhíolacháin táirgí 

Turasóireachta agus Fóillíochta tar éis an 

ísealphointe a shroich siad i 2009 toisc 

go ndearnadh iarracht láidir gnó 

léarscáilíochta conartha a fháil, rud a 

mhéadaigh nochtadh branda an OSi.  

Le linn 2010, d’éirigh go leor deighleog 

margaidh seasta d’ainneoin na trá 

eacnamaíochta. Toisc go mbaineann 

30% de ghnó an OSi leis an earnáil 

tógála, cuirtear áthas orainn a thuairisciú 

gur forbraíodh gnó in earnálacha eile 

chun éifeacht an laghdaithe sin a 

mhaolú. Ba í an chaoi ar baineadh sin 

amach ná trí fhorbairt a dhéanamh ar 

mhargaidh agus ar tháirgí nua agus trí 

chonarthaí nua sonracha a bhaint amach 

le linn 2010.  

Tháinig go leor de na conarthaí sin chun 

cinn toisc go ndearnadh athrú ar an gcur 

chuige straitéiseach i dtreo fhorbairt gnó 

agus gur táirgeadh réitigh ghnó do 

chustaiméirí beaga seachas custaiméirí 

corparáideacha a bhí ag tógáil 

léarscáileanna ar iasacht le húsáid i 

gcórais chorparáideacha CFG. 

 Ag éisteacht lenár gcuid 

custaiméirí  

Leagadh béim láidir fós ar fheabhas 

eagrúcháin a chothú maidir le Seirbhís 

do Chustaiméirí a sheachadadh agus le 

linn 2010 d’fhorbair an OSi bunúis 

láidre maidir le cláir cúram custaiméirí a 

dhearadh agus a sheachadadh. Rinneadh 

an obair sin a éascú trí thuairimí 

custaiméirí a iarraidh trí mheán clár de 

sheimineáir chustaiméara chun tuilleadh 

eolais a fháil faoin réimse mhargaidh a 

bhfuil an custaiméir ag feidhmiú inti 

agus faoin gcaoi a n-úsáideann siad 

sonraí léarscáilíochta an OSi. 

Tá sé mar thosaíocht straitéiseach 

lárnach don eagraíocht fós bonn 

custaiméirí níos leithne a fhorbairt i 

ndeighleoga margaidh éagsúla agus tá sé 

á comhlíonadh trí leas a bhaint as an 

gcumas teicniúil chun riachtanais ghnó 

custaiméirí a riar.   

Leagann an OSi tábhacht ar raon de 

sheirbhísí agus de tháirgí a sholáthar do 

chustaiméirí ar an bpraghas ceart, ar 

chaighdeán an-ard agus ar bhonn 

tráthúil. Tá sé ríthábhachtach éisteacht le 

custaiméirí chun go mbeidh an OSi in 

ann dul i ngleic go tapa lena gcuid 

riachtanas agus oibriú leo chun réitigh a 

sholáthar dá gcuid saincheisteanna agus 

riachtanas gnó, mar atá faoi láthair agus 

mar a fhorbróidh/a mhéadóidh siad 

amach anseo. Trí húsáid a bhaint as 

seimineáir chustaiméara chomh maith le 
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foirmeacha aiseolais agus ceistneoirí 

cuirtear feabhas ar thuiscint an OSi ar 

riachtanais agus ar ionchais custaiméirí.  

Léiríonn na samplaí thíos an chaoi a 

dtugann raon táirgí agus seirbhísí 

digiteacha an OSi tairbhí agus deiseanna 

dá mbunús éagsúil custaiméirí atá ag 

oibriú i roinnt deighleoga lárnacha 

margaidh.  

 

Ár n-Earnálacha Lárnacha 

 An Rialtas 

Braitheann beartas agus pleanáil 

éifeachtach ar an gcumas anailís a 

dhéanamh ar shraitheanna difriúla 

faisnéise. Dá réir sin, tá bunachair sonraí 

comhtháite a bhfuil comhthéacs ionaid 

acu ríthábhachtach chun anailís níos tapa 

ar shonraí a chur ar fáil, agus coigiltis 

chostais agus éifeachtúlachtaí 

feabhsaithe a bhaint amach i ndeireadh 

na dála. Léiríonn na samplaí seo a leanas 

éifeachtacht na mbunachar sonraí sin 

agus an chaoi a n-úsáidtear iad: 

Tá córais maoirseachta agus rialaithe 

riaracháin na Roinne Talmhaíochta 

maidir le híocaíochtaí faoin 

gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) 

agus faoin Scéim um Chaomhnú an 

Chomhshaoil faoin Tuath (Rural 

Environment Protection Scheme) 

bunaithe ar theicneolaíocht CFG agus ar 

tháirgí léarscáilíochta an OSi. Tríd an 

gcóras sin agus na táirgí bainteacha a 

úsáid cuirtear ar chumas na hÉireann 

ceanglais iniúchta an AE a 

chomhlíonadh le haghaidh na 

scéimeanna sin. 

Braitheann an clár nuachóirithe a bhfuil 

an tÚdarás Clárúcháin Maoine (PRA) – 

ar tugadh Clárlann na Talún air roimhe 

sin - á thabhairt faoi – ar léarscáilíocht 

dhigiteach an OSi. Cuirfidh an 

teicneolaíocht méadú, ach go háirithe, ar 

chumas an PRA tabhairt faoi shíneadh 

breise a dhéanamh ar chlárú teideal in 

Éirinn agus glacfaidh sé ról lárnach i 

gcur i bhfeidhm rathúil tionscadal reatha 

an PRA um thíolacadh leictreonach. Go 

deimhin, go dtí seo tá straitéis an PRA 

maidir le seirbhísí leictreonacha ag cur 

seirbhísí do chustaiméirí ag croílár a 

mhúnla seachadta trí rochtain áisiúil a 

thabhairt ar a bhonn taifead leictreonach 

d’fhóiliónna agus de phleananna 

comhdaithe chomh maith le faisnéis 

bhainteach  trí chuardach líne a 

dhéanamh agus úsáid á baint as táirgí 

léarscáilíochta digití an OSI. 

Críochnaíodh an tionscadal sin i 2010 

agus rinne foireann an OSi iarracht 

shuntasach chun cinntiú go n-éireodh 

leis. 

 

 Seirbhísí Éigeandála 

Tá ról ríthábhachtach ag sonraí an OSi 

maidir le hobair na seirbhísí éigeandála, 

na nGardaí agus na gairmithe sláinte a 

éascú. Idir léarscáileanna an-sonracha ar 

leibhéal sráide agus forbhreathnú cruinn 

ar réigiún, tugann faisnéis dhigiteach an 

OSi faisnéis ríthábhachtach maidir le 

hionad i roinnt réimsí lárnacha. Leis na 

huirlisí léarscáilíochta digití ata ar fáil do 

chomhaltaí pearsanra ceannais agus 

rialaithe féadann siad ionaid bheachta 

teagmhas a aimsiú, agus ar an mbealach 

sin cuirtear ar a gcumas freagra a 
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thabhairt láithreach, rud a fhéadann 

cabhrú le tromhchoireanna a chosc agus 

le daoine a tharrtháil i ndeireadh na dála. 

Leis an bhfaisnéis a chuireann 

léarscáilíocht dhigiteach an OSi ar fáil, is 

féidir an bealach is tapa agus is fearr (ní 

gá gurbh é an bealach ba ghiorra a 

bheadh i gceist) a aithint go tapa, agus 

ceantair aitheanta brú tráchta a thógáil 

san áireamh.    

Ar leibhéal foriomlán, féadann sonraí 

geografacha comhtháite faisnéis 

thábhachtach a sholáthar maidir le 

patrúin choireachta, tarlú dóiteán agus 

teagmhais eile le haghaidh tuairiscí agus 

anailíse tréimhsiúla, agus ar an mbealach 

sin cabhraíonn an fhaisnéis le pleanáil 

acmhainní agus tuar teagmhas a threorú. 

 

Foireann OIS ar Rith 2010, san Pairc an Fionn Uisce 

 Fóntais - Gás, Leictreachas 

agus Teileachumarsáid  

Tá ról lárnach ag sonraí geografacha 

maidir le bainistíocht acmhainní (an gá 

le bonneagair fhisiceacha a sholáthar 

agus a mhaoirsiú chomh maith le hiad a 

athrú agus a athsholáthar nuair is gá) 

agus gníomhaíochtaí oibriúcháin (an gá 

le bainistíocht a dhéanamh ar fhoirne 

deisiúcháin agus cothabhála agus leis na 

hacmhainní daonchumhachta atá ar fáil a 

úsáid) cuideachtaí fóntais. Trí húsáid a 

bhaint as sonraí geografacha an OSi 

cuirtear ar chumas na gcuideachtaí sin 

éifeachtúlachtaí oibriúcháin a mhéadú, 

freagra tapa agus éifeachtach a thabhairt 

ar éigeandálaí agus seirbhís éifeachtúil 

agus chostéifeachtach a sholáthar do 

chustaiméirí. 

 

 Oideachas 

Úsáidtear léarscáileanna páipéir an OSi i 

scoileanna chun Tíreolaíocht a 

mhúineadh. Tá siad mar chuid lárnach de 

mhúineadh an ábhair sin sna Scrúduithe 

Stáit go dtí leibhéal na 

hArdteistiméireachta. Chun teagmháil an 

Osi le scoileanna a fheabhsú, forbraíodh 

mír oideachasúil ar láithreán gréasáin an 

OSi i 2009 agus í dírithe go speisialta ar 

earnáil na mbunscoileanna, le huirlisí 

simplí a forbraíodh chun cabhrú le 

Tíreolaíocht a mhúineadh. Le linn 2010 

lean an OSi uirthi ag tacú leis an gclár 

“Science in Action” áit a bhforbraítear 

ceachtanna atá bunaithe ar an 

teicneolaíocht a úsáidtear laistigh den 

OSi chun cur ar chumas samplaí 

praiticiúla a úsáid agus eolaíocht á 

múineadh ar leibhéal meánscoile. 

Déanann an OSi teagmháil le daltaí óga 

sa seomra ranga trí mheán comórtas agus 

cluichí idirghníomhacha ar www.osi.ie, 

ag tabhairt tuisceana don ghlúin óg ar an 

tábhacht a bhaineann le hobair an OSi.   

Le haghaidh na tríú bliana as a chéile 

thug an OSi tacaíocht don chlár Science 

in Action sna scoileanna, agus é mar 

aidhm daltaí a mhúineadh mar gheall ar 

an teicneolaíocht is deireanaí a úsáidtear 

san OSi ó thaobh ghabháil sonraí agus 
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fhorbairtí nua táirge. Tá an OSi 

rannpháirteach freisin mar Eagraíocht 

Chomhpháirtí sa bhraisle taighde 

StratAG atá lonnaithe in OÉ Mhaigh 

Nuad; cuireann sí sonraí an OSi ar fáil 

do chláir taighde tríú leibhéal, a 

mhaoiníonn Fondúireacht Eolaíochta 

Éireann inár dtionscal. Tá go leor 

Ollscoileanna eile in Éireann 

rannpháirteach sa bhraisle taighde sin 

freisin, agus iad dírithe ar ábhair a 

bhaineann le heolaíochtaí agus le taighde 

gheospásúil.  

 An Líonra Gníomhairí 

Tháinig laghdú i 2010 ar líonra 

Gníomhairí Léarscáileanna Place an OSi 

toisc go raibh roinnt gnóthaí gníomhaire 

neamh-inbhuanaithe de bharr leibhéil 

ísle ghnó. Bliain dhúshlánach a bhí ann 

do líonra gníomhaireachtaí an OSi ar fud 

na tíre mar gheall ar na cúinsí 

eacnamaíochta atá i réim faoi láthair ach 

tá ról ríthábhachtach acu fós maidir le 

seirbhís áitiúil a chur ar fáil do 

chustaiméirí trí tháirgí an OSi a dhíol, na 

Léarscáileanna PLACE (Planning, 

Legal, Agricultural, Construction and 

Engineering) go príomha, le húsáid ag 

gairmithe. Chuir an earnáil seo fáilte 

roimh an bpaca pleanála digití i 

bhformáid nua, a tugadh isteach i 2008 

agus tá sí ag cuardach faisnéis dhigiteach 

eile a fhéadann an OSi a sholáthar ar nós 

ortafótagrafaíochta. 

 

 

 

 

Seirbhísí Ar Líne 

 Léarscáileanna Cliste an OSi 

Uirlis a mbíonn an-tóir uirthi i measc 

custaiméirí atá ag iarraidh taighde a 

dhéanamh ar léarscáilíocht an OSi, 

úsáideoirí gairmiúla ach go háirithe, í 

láithreán gréasáin Shuirbhéireacht 

Ordánais Éireann www.osi.ie. Sa mhír 

Léarscáileanna Stairiúla tugtar uirlis 

shimplí do chustaiméirí ar leith chun 

tuiscint a fháil ar úsáid talún láithreáin 

san am atá thart. Tugtar rogha do 

chustaiméirí ar láithreán gréasáin an OSi 

Léarscáileanna a chomhlíonann 

ceanglais an PRA, Léarscáileanna 

Gaoithe agus Ortafótagrafaíocht a 

cheannach i bhformáid PDF. Freisin 

ligtear do chustaiméirí Tuairiscí 

Comhshaoil ar líne a ordú a sheoltar 

chuig an gcustaiméir trí ríomhphost nó 

trí phost laistigh de dhá lá oibre. I 2010 

sheol an OSi pacaí pleanála páipéir ar 

líne agus tháinig méadú tapa ar 

dhíolacháin le linn na chéad shé mhíosa. 
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 Seirbhísí Tuairiscithe 

Chomhshaoil 

Tá obair fhairsing déanta ag an OSi i 

gcomhpháirt le Suirbhéireacht 

Gheolaíochta Éireann agus leis an 

nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil maidir leis an táirge sin a 

fhorbairt. Baineann an táirge úsáid as 

bunachair sonraí éagsúla chun réimse 

shonrach faisnéise a thabhairt faoi aon 

láithreán ar leith agus a chuid purlán, idir 

faisnéis faoi úsáid stairiúil, faoi 

chobhsaíocht gheolaíoch agus stair uisce. 

Faigheann comhairleoirí pleanála agus 

comhshaoil agus ceannaitheoirí agus 

díoltóirí tithe agus réadmhaoine ach go 

háirithe go bhfuil sí úsáideach. Fuarthas 

aiseolas an-dearfach ó chomhairleoirí 

comhshaoil.  

 



23 
 

Acmhainní Daonna 
Tá ról tábhachtach ag an réimse Acmhainní Daonna (AR) maidir le straitéisí gnó an 

OSi a chur i bhfeidhm, tri hoibriú i ndlúthpháirt leis an mbainistíocht líne i ngach 

rannóg chun éascaíocht a dhéanamh ar fhorbairt agus chur i bhfeidhm beartais agus 

tionscnaimh oiriúnacha atá dírithe ar lucht oibre oilte, solúbtha agus ard-spreagtha a 

bhaint amach a fhéadann freastal go cumasach ar na héilimh atá os comhair na 

heagraíochta.  

Bliain an-dúshlánach ab ea 2010 le 

haghaidh Acmhainní Daonna, ar an 

gcéad dul sios, iarradh ar an tUas. Tom 

Clarke, Bainisteoir Ginearálta 

Acmhainní Daonna aistriú siar chuig a 

mháthair-Roinn, an Roinn Airgeadais. I 

Meitheamh 2010 tugadh isteach 

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh agus 

bhí oibleagáidí an OSi faoin gcomhaontú 

sin maidir le tograí a chur isteach agus a 

chaibidil le gach Aontas a raibh 

ionadaithe aige, chun tosaigh sa ráithe 

dheireanach de 2010. 

Forbraíodh agus seoladh Straitéis 

Acmhainní Daonna le linn 2010. Tá 

Straitéis AD an OSi le haghaidh 2010-

2015 mar bhuntaca do ghnéithe Straitéis 

Chorparáideach an OSi  “Building on 

our past, shaping our future”. Tá cúig 

cholún Straitéiseach AD ann, is iad sin 

ná:   

 Cultúr tarraingteach a chruthú  

 Daoine agus Ceannaireacht a 

Fhorbairt  

 Feabhas maidir le Próisis agus 

Córais AD  

 Ailíniú a dhéanamh ar dhaoine, 

ar phoist, ar an gcultúr agus ar 

shlite beatha laistigh den OSi  

 Díriú ar Fheabhas Leanúnach 

Socraíodh Gníomhartha Straitéiseacha 

agus amlínte le haghaidh gach ceann de 

na colúin thuas.  

I 2009 tugadh isteach próiseas 

creidiúnaithe seachtraigh leis an 

Institution of Civil Engineering 

Surveyors. Tugadh an creidiúnú ICES 

sin do 14 fostaithe eile san OSi agus 

reáchtáladh bronnadh foirmiúil teastas i 

Seomra O’ Donovan. Chomh maith leis 

sin fuair an OSi Teastas mar Eagraíocht 

Oiliúna Faofa. Leis an teastas sin 

ceadaítear do bhaill foirne aitheantas 

agus creidiúnú a fháil dá gcuid taithí i 

sraitheanna éagsúla den Chartagrafaíocht 

Sholáthair Acmhainní Daonna tacaíocht 

CBFF le linn 2010. Tá bainistíocht ar 

fheidhmíocht mar chuid lárnach de 

bhainistíocht fhoriomlán ball foirne san 

OSi. Faoi na forálacha atá leagtha síos sa 

Chóras Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta (CBFF) ní mór do bhaill 

foirne bainistíochta agus maoirseachta a 

chinntiú go gcuirtear baill foirne ar a n-

eolas mar gheall ar a gcuid dualgas agus 

go dtugtar aiseolas dóibh mar gheall ar a 

gcuid feidhmíochta san ionad oibre. 

Cabhraíonn an CBFF le feabhsú 
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leanúnach ar fheidhmíocht trí chloí leis 

na horduithe seo a leanas:  

 

 Feidhmíocht daoine aonair agus 

foirne a ailíniú le cuspóirí an 

OSi  

 Soiléireacht a sholáthar maidir 

le cuspóirí agus spriocanna 

feidhmíochta bainteacha a 

shocrú le haghaidh daoine 

aonair agus foirne  

 Meicníocht a sholáthar chun 

monatóireacht a dhéanamh ar 

dhul chun cinn  

 

Chun a ról maidir le comhairle a chur ar 

bhaill foirne i leith beartas agus nósanna 

imeachta a chomhlíonadh, thug an 

réimse Acmhainní Daonna isteach 

ceardlanna chun am a thabhairt chun 

breathnú arís ar Lámhleabhar Fostaithe 

an OSi agus plé a dhéanamh ar na 

saincheisteanna ar ábhair imní don 

réimse AD iad. Leanfaidh na ceardlanna 

sin ar aghaidh i 2011. Tá sé mar aidhm 

ag an réimse AD ceardlanna a reáchtáil 

tar éis gach beartas nua a thabhairt 

isteach, nó tar éis athbhreithniú a 

dhéanamh ar bheartais chun cinntiú go 

bhfuil tuiscint ag na baill foirne go léir ar 

na hathruithe. 

Rinneadh níos mó saincheaptha ar an 

gCóras Faisnéise Bainistíochta (m.sh. 

eochairchip shainithe a leithroinnt, rianta 

iniúchta srl.). Tá an Córas Faisnéise 

Bainistíochta sin tábhachtach agus 

ábhartha ach go háirithe maidir le 

hathdhíriú an fheidhm Acmhainní 

Daonna san OSi. Ceadaíonn an córas seo 

raon de shaincheisteanna oiriúnacha 

agus áitiúla maidir le bainistíocht 

acmhainní daonna a chineach ar 

bhainisteoirí líne. I measc na dtairbhí a 

bhaineann leis an gCóras Faisnéise 

Bainistíochta tá: 

 Feabhas ar fhaisnéis 

bhainistíochta agus ar 

thuairisciú maidir le réimse 

saincheisteanna acmhainní 

daonna  

 Feabhas ar phróisis lena n-

áirítear deireadh a chur le roinnt 

próiseas as dáta  

 Níos mó éifeachtúlachta sa 

riarachán agus feabhas ar 

sheirbhísí do bhaill foirne  

 Córas comhtháite acmhainní 

daonna, riaracháin agus 

oiliúna/forbartha  

 

ICES Creidiúnaithe, 2010  

Tá bainistíocht ar neamhláithreacht mar 

chuspóir straitéiseach don OSi agus is í 

an fhoireann AD a dhéanann bainistíocht 

uirthi. Méadrach suntasach é an méid 

ama a chailltear mar thoradh ar shaoire 

bhreoiteachta. Ba é an ráta asláithreachta 

le haghaidh 2010 ná 0.79% agus is é an 
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sprioc le haghaidh 2011 ná 0.71%, ar 

aon dul le beartas an rialtais. 

Mar chuid de straitéis seirbhíse do 

chustaiméirí an réimse AD, forbraíodh 

teimpléid chun cabhrú le baill foirne 

tuiscint a fháil ar phinsin laghdaithe de 

réir áireamh achtúireachta. Cuireadh iad 

sin ar fáil chun cásanna éagsúla a 

thaispeáint i ndáil le grád, blianta de 

sheirbhís, seirbhís don arm agus 

cuireadh ar an inlíon iad ionas go 

bhféadfadh baill foirne rochtain a fháil 

orthu agus féachaint tríothu. Thug an 

réimse Acmhainní Daonna freagra 

díreach ar 10 léiriú spéise maidir leis an 

áis sin. 

Lean an réimse Acmhainní Daonna 

uirthi ag cothú dea-chaidreamh le gach 

Aontas le linn 2010.  
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Seirbhísí Corparáideacha 

Tá ról ceannasach ag Seirbhísí Corparáideacha maidir leis na feidhmeanna seo a leanas a 

chomhlíonadh: 

 Cinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí na heagraíochta faoin gCód Cleachtais um 

Rialachas Comhlachtaí Stáit agus reachtaíocht bhainteach maidir le rialachas 

 An Rúnaíocht agus tacaíocht riaracháin a sholáthar don Bhord  

 Comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas Bainistíochta Riosca  

 Forbairt agus bainistíocht a dhéanamh ar gach cleachtas agus nós imeachta Sláinte 

& Sábháilteachta  

 Bainistíocht a dhéanamh ar sheirbhísí cóiríochta  

 

Rialachas Corparáideach 

Tar éis fhoilsiú an Chód Cleachtais 

Athbhreithnithe um Rialachas 

Comhlachtaí Stáit, scrúdaigh an OSi a 

nós imeachta rialachais chun 

comhlíonadh an Chóid athbhreithnithe a 

chinntiú.  

Ina theannta sin, cinntíonn an Rannóg 

Seirbhísí Corparáideacha go gcuirtear i 

bhfeidhm go comhréireach forálacha an 

Achta um Eiticí in Oifigí Poiblí 1995 

agus an Achta um Chaighdeáin in Oifigí 

Poiblí 2001, mar a bhaineann siad le 

Comhaltaí an Bhoird, le hoifigigh 

shinsearacha agus le haon phoist 

shainithe san eagraíocht, agus go 

gcomhlíontar go hiomlán iad.  

 

Bord an OSi agus a chuid fochoistí  

 Bord an OSi: 

Tá Bord Shuirbhéireacht Ordánais 

Éireann comhdhéanta de 10 comhaltaí 

arna gceapadh ag an Aire Airgeadais 

faoi fhorálacha an Achta um 

Shuirbhéireacht Ordánais Éireann 2001. 

Le linn 2010, reáchtáil an Bord ocht 

gcruinniú agus tháinig na comhaltaí le 

chéile uair eile chun plé agus 

athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar 

straitéis chorparáideach na heagraíochta.  

 An Coiste Iniúchóireachta: 

Tá Coiste Iniúchóireachta an Bhoird 

comhdhéanta de na Comhaltaí Boird 

Liam Egan, Anthony Murray, an tUas. 

Noel Ryan agus Pat W. Fenton agus is é 

an tUas. Liam Egan atá mar 

chathaoirleach air. Reáchtáil an Coiste 

ocht gcruinniú le linn 2010. Seoltar 

miontuairiscí na gcruinnithe go léir den 

Choiste Iniúchóireachta chuig gach 

comhalta den Bhord agus chuig an POF. 

Ina theannta sin, tugann Cathaoirleach 

an Choiste Iniúchóireachta tuairiscí chun 

dáta don Bhord maidir le saincheisteanna 

ag gach Cruinniú Boird. Tá rochtain ag 

an gCoiste Iniúchóireachta ar aon 

saineolas riachtanach atá ag teastáil chun 
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comhlíonadh éifeachtach a chuid 

freagrachtaí a éascú.   

Tar éis anailíse ar an bhFeidhm Iniúchta 

ag Farrell Grant Sparks, ceapadh Ceann 

Iniúchta Inmheánaigh chun obair an 

iniúchta inmheánaigh ar an OSi i 

bhFeabhra 2010 a threorú.  

 An Coiste Caiteachais 

Chaipitiúil:  

Bunaíodh an coiste sin chun measúnú a 

dhéanamh ar aon tionscadail chaipitiúla 

beartaithe áit a sáróidh nó ar cosúil go 

sáróidh an caiteachas €250,000 agus 

reáchtáil sé aon chruinniú amháin i 2010. 

Is iad comhaltaí an choiste ná an tUas. 

Kevin Bonner mar Chathaoirleach, Liam 

Egan, Anthony Murray, Liam O’Farrell 

agus Rory Scanlan. 

 Táillí Chomhaltaí an Bhoird: 

Tá an táille bhliantúil atá iníoctha le 

Comhaltaí an Bhoird le haghaidh 2010 

ag teacht leis an ráta a d’fhaomh an tAire 

Airgeadais. Laghdaíodh an táille sin de 

réir na mbeart um Éigeandáil Airgeadais 

a bhí cuimsithe san Acht um Leas an 

Phobail (Uimh. 2) 2009 le héifeacht ón 1 

Eanáir 2010, seo a leanas na rátaí 

athbhreithnithe: 

 Cathaoirleach: € 11,970 

 Comhaltaí an Bhoird (9): €7,695 

in aghaidh an duine 

Ina theannta sin, fuair Comhaltaí an Bhoird méid iomlán de €19,005 le haghaidh speansas 

i dtaobh freastail ar Chruinnithe an Bhoird. Seo a leanas miondealú ar an gcaiteachas 

sin:      

         

 Míleáiste Cothabháil Iomlán 

Geraldine Stafford €2,022.65 €762.93 €2,785.58 

    

Noel Ryan €3,374.30 €701.95 €4,076.25 

    

Patrick Fenton €4,226.97 €1,517.70 €5,744.67 

    

Rory Scanlan €114.06  €114.06 

     

Liam Egan €2,889.54 €623.95 €3,513.49 

     

Anthony Murray €2,443.98 €326.97 €2,770.95 
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Freastal ar Chruinnithe an Bhoird 

Le linn 2010, reáchtáil an Bord ocht gcruinniú agus tháinig siad le chéile uair amháin eile 

chun plé agus athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar straitéis chorparáideach na 

heagraíochta.  

Comhalta Boird    Líon na gCruinnithe ar Freastalaíodh Orthu 

Kevin Bonner, Cathaoirleach  9 

Anthony Murray   9 

Liam Egan   6 

Liam O’Farrell  1 

Geraldine Stafford       8 

Michael Hayes   8 

Noel Ryan        9 

Patrick Fenton        9 

Rory Scanlan    9 

William Attley   9 

 

 Luach Saothair an 

Phríomhfheidhmeannaigh: 

Íoctar luach saothair leis an 

bPríomhfheidhmeannach, Geraldine 

Ruane, Uas. faoi na socruithe a 

bhaineann le POFanna Comhlachtaí 

tráchtála státurraithe (HAY).   

Tá sonraí ar an luach saothair sonrach i 

2010 cuimsithe sna Ráitis Airgeadais. 

 

Bainistíocht Riosca 

 An próiseas Bainistíochta Riosca: 

Leanann an OSi uirthi ag forbairt a cuid 

próiseas um Bainistíocht Riosca, lena n-

áirítear Clár Riosca na heagraíochta. 

Déanann an Clár seo an raon beart, 

bíodh gur bearta leanúnacha nó aonuaire 

iad,  atá riachtanach chun an raon éagsúil 

rioscaí atá i gceist a mhaolú, a 

thaifeadadh agus a chomharthú. Tá 

Bainisteoirí Sinsearacha freagrach as 

monatóireacht agus bainistíocht ar a 

gcuid rioscaí féin agus ceanglaítear orthu 

tuairiscí dul chun cinn rialta a sholáthar a 

bhfuil bearta maolaithe beartaithe iontu 

agus tuairisc a thabhairt ar rioscaí breise 

de réir mar a thagann siad chun cinn. 

Faigheann Coiste Iniúchóireachta an 

Bhoird agus an Ceann Iniúchta 

Inmheánaigh, a thugann tuairisc dhíreach 

don Choiste Iniúchóireachta, an Clár 

Riosca sa ghnáthchúrsa agus déanann 

siad monatóireacht air. Cuirtear 

comhairle ar an mBord mar gheall ar na 

rioscaí lárnacha atá i réim ag deireadh 

gach ráithe nó níos minice áit a dtagann 

riosca thromchúiseach ar leith chun cinn 

nó a bhfuil sé ar tí teacht chun cinn. 
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Sláinte & Sábháilteacht 

Chorparáideach  

Aithníonn Suirbhéireacht Ordánais 

Éireann an fhreagracht atá uirthi maidir 

le sábháilteacht, sláinte agus leas san 

ionad oibre a cuid fostaithe go léir 

chomh maith le baill den phobal a 

bhféadfadh go rachadh a cuid oibríochtaí 

i bhfeidhm orthu. Tháinig comhaltaí an 

Choiste Sláinte & Sábháilteachta le 

chéile roinnt uaireanta, rinne siad 

athbhreithniú ar dhoiciméid, nósanna 

imeachta agus chleachtais agus é mar 

aidhm feasacht sábháilteachta a mhéadú 

laistigh den eagraíocht. I 2010, 

chríochnaigh an coiste nuathofa clár 

cuimsitheach oiliúna a sholáthair Coiste 

Sláinte agus Sábháilteachta an OSi. 

Tríd na struchtúir tuairiscithe mhíosúla a 

cuireadh i bhfeidhm le haghaidh 

Ceannairí Foirne, pléitear Sláinte agus 

Sábháilteacht ag cruinnithe foirne ar 

bhonn rialta, agus ar an mbealach sin 

cinntítear go bhfágtar faoi na foirne 

bheith feasach maidir le Sláinte agus 

Sábháilteacht agus cloí leis na rialacháin.   

Tá dífhibrileoirí curtha ar fáil do gach 

oifig de chuid an OSi agus leanadh ar 

aghaidh ag tabhairt oiliúna maidir le 

húsáid an trealaimh sin agus ag déanamh 

monatóireachta air le linn 2010. 

Bainistíocht áiseanna agus cóiríochta  

 Cothabháil cóiríochta 

Tá dúshláin ag baint le bainistíocht na 

cóiríochta i gcoimpléasc Ceanncheathrún 

an OSi i bPáirc an Fhionnuisce agus sna 

sé hoifig Réigiúnacha (Corcaigh, Inis, 

Cill Chainnigh, Longfort, Sligeach agus 

Tuaim).    

Cuimsíonn an cheanncheathrú roinnt 

foirgneamh suntasach, a théann cuid acu 

siar go dtí na 1700í agus atá suite ar 

achar de níos mó ná 17 acra. Tá dúshlán 

mór i gceist leis sin toisc nach mór 

breithniú domhain a dhéanamh fiú nuair 

atá gnáthobair chothabhála le déanamh 

chun nach mbeadh drochthionchar aici ar 

na struchtúir liostaithe, chosanta sin.   

Le linn 2010, tugadh faoi chlár oibreacha 

feabhsúcháin i gCeanncheathrú an OSi. 

Mar chuid de na hoibreacha sin rinneadh 

na foirgnimh a chaomhnú agus a 

chosaint; rinneadh an Teach Geata a 

athchóiriú mar cheantar fáiltithe agus 

rochtain uilíoch ann le haghaidh na 

gcustaiméirí go léir. I dteannta leis na 

hoibreacha sin, tugadh oibreacha 

feabhsúcháin chun críche in Oifigí 

Réigiúnacha Shligigh, Thuama agus 

Chorcaí. 

Aithníonn Suirbhéireacht Ordánais 

Éireann go bhfuil cúnamh agus treoir 

ghairmiúil Oifig na n-Oibreacha Poiblí 

ríthábhachtach chun go n-éireodh leis na 

tionscadail fheabhsúcháin. I gcás aon 

athbhreithnithe bhliantúil tá sá 

tábhachtach go n-admhófaí an leibhéal 

acmhainní agus saineolais ghairmiúil a 

chuireann Oifig na n-Oibreacha Poiblí ar 

fáil don OSi  chun dul i ngleic lena cuid 

saincheisteanna cóiríochta agus go 

gcuirfí in iúl go bhfuiltear buíoch as.    
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 OSi agus Freagracht 

Chorparáideach 

Lean Suirbhéireacht Ordánais Éireann 

uirthi ag cur i bhfeidhm na mbeart/na 

dtionscnamh a mheastar go bhfuil 

tionchar dearfach acu ar "Lorg Carbóin" 

na heagraíochta chun úsáid mí-

éifeachtúil fuinnimh a laghdú. Leanann 

an OSi ar aghaidh le cláir ar nós 

eWorking agus an “Cycle to work 

scheme” chun laghdú a dhéanamh ar ár 

gcuid turas sa ghluaisteán ar bhonn 

aonair. Ar leibhéal corparáideach rinne 

sí roinnt gníomhartha mar atá sonraithe 

thíos. 

 Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh 

i Suirbhéireacht Ordánais 

Éireann i 2010  

 

I 2010, d’ídigh an OSI 4,004 

MWh d’fhuinneamh a bhí 

cuimsithe de:  

 

1,813 MWh de leictreachas  

 

1,414  MWh de bhreoslaí 

iontaise 

 

777 MWh de bhreoslaí feithicle 

 

Gníomhartha ar Tugadh Fúthu i 2010  
I 2010 thug Seirbhísí Corparáideacha 

faoi raon de thionscnaimh chun feabhas 

a dhéanamh ar fheidhmíocht fuinnimh 

iomlán an OSi. Bhí na tionscnaimh seo a 

leanas ina measc:  

 

 Leanadh ar aghaidh leis an 

bhfeachtas feasachta foirne chun 

cinntiú go gcastar as an trealamh 

agus na soilse go léir nach bhfuil 

in úsáid áit ar féidir  

 Leanadh ar aghaidh leis an gclár 

TFC um Fíorúlú Freastalaithe – 

le trí bliana anuas baineadh 

amach coigilteas de 1,301 MWh 

de leictreachas maidir le húsáid 

agus fuarú  

 Suiteáladh soilse braiteora mar 

ba chuí  

 Feistíodh Cloig Ama ar 

threalamh díolacháin chun ídiú 

fuinnimh a laghdú  

 Chuathas i mbun conartha 

íostarraingthe ilghníomhaireachta 

le haghaidh leictreachais agus 

gáis  

 Tugadh Clár d’athsholáthar 

Feithiclí chun críche ionas go 

bhféadann gach feithicil 

Bithdhíosal a úsáid  

 

 

Gníomhartha Beartaithe le haghaidh 

2011  
Tá súil ag an OSi ár gcuid feidhmíochta 

fuinnimh a fheabhsú níos mó i 2011 tríd 

na gníomhartha seo a leanas;  

 

 Tabhairt faoi fheachtas breise um 

feasacht foirne 

 

 Lampaí nua coigilteach ar 

fhuinneamh a chur in ionad 

seanlampaí áit ar féidir  

 

 Uaineadóirí soicéid a thar-rolladh 

le haghaidh an trealaimh 

fhótachóipeála agus na bprintéirí 

comhchoiteanna go léir  

 

 Laghdú a dhéanamh ar líon na 

gcoirí gníomhacha  

 

Ina theannta sin beidh an OSi ag dul 

i mbun comhpháirtíochta le SEAI 

chun scrúdú a dhéanamh ar bhealaí 

chun laghdú breise a dhéanamh ar 

ídiú fuinnimh i gCeanncheathrú an 

OSi agus ar fud an scuaine feithiclí.  
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Athbhreithniú Airgeadais  
 

Rinneadh figiúr de €21m a thaifeadadh le haghaidh ioncam trádála don bhliain dar críoch 

31 Nollaig 2010, is ionann sin agus méadú de 7% thar mar a bhí i 2009. Cé go bhfuil na 

coinníollacha margaidh fós dúshlánach, rinneadh fás a thaifeadadh i roinnt deighleog. 

Laistigh den deighleog Turasóireachta agus Fóillíochta rinneadh fás de 40% a 

thaifeadadh, cuireadh leis an bhfás sin le seoladh agus tionscnamh eagrán nua de tháirgí 

lárnacha mar Eolaire Sráide Chathair & Cheantar Bhaile Átha Cliath, Atlas Bóithre na 

hÉireann agus cuid de na léarscáileanna is mó a mbíonn tóir orthu laistigh den tsraith 

Discovery. I measc gníomhaíochtaí eile bhí tacaíocht bhreise don Roinn Talmhaíochta 

agus iad ag déanamh cumhdach ortafótónna náisiúnta athbhreithnithe a sheachadadh chun 

a gcuid ceanglas de réir iniúchadh na hEorpa a chomhlíonadh. 

Lean an moilliú san earnáil tógála ar aghaidh le linn 2010 agus laghdú de 11% ar 

dhíolacháin i gcomparáid leis an man bonn ioncaim de €2m don bhliain roimhe a 

scaipeadh thar ár Líonra Gníomhairí, thar shiopa ár gCeannoifige agus ár láithreán 

gréasáin poiblí. 

D’fhan praghsanna seasta i gcoitinne agus aontaíodh roinnt conarthaí nua lenar áiríodh 

conarthaí leis na Coimisinéirí Ioncaim, le hOmbudsman an Gharda Síochána agus 

Allianz. Le seoladh táirge Seirbhísí Gréasáin bhíothas in ann dul isteach i margaí na 

ngnóthas príobháideach beaga agus meánmhéide agus tháinig sraith d’orduithe tosaigh a 

bhfuil gealladh mór fúithi chun cinn dá bharr. Thug an láithreán gréasáin poiblí nua an 

rogha do chustaiméirí féachaint ar tháirgí reatha mar Thuairiscí Comhshaoil, 

Ortafótagrafaíocht, Léarscáileanna Gaoithe, Léarscáileanna um Chomhlíonadh do 

Chlárlann na Talún agus Pacaí Pleanála Digití agus iad a cheannach.  

Tá ioncam ó cheadúnais chóipchirt laistigh den earnáil phríobháideach, a chuimsíonn 

níos mó ná 2,000 custaiméirí, fós thíos mar gheall ar an gcor chun donais eacnamaíoch 

agus tháinig laghdú de 11% air i gcomparáid leis an mbliain roimhe ar bhonn ioncaim de 

€1.2m agus tar éis laghdú de 18% i 2009. Tá an réimse sin á coimeád ar leibhéal maith 

fós áfach, de réir mar a aithníonn gairmithe agus baill den phobal an luach a bhaineann le 

cóipeáil údaraithe léarscáileanna laistigh den timpeallacht gnó. 

Leanann Suirbhéireacht Ordánais uirthi ag coimeád na léarscáileanna agus na seirbhísí go 

léir a gcuireann le leas an phobail ar leibhéal ardchaighdeáin mar atá leagtha amach san 

Acht um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001 agus a bhfuil tuilleadh sonraí tugtha air 

sa Chomhaontú Seirbhíse leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.  
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Costais Oibriúcháin 

Ba é méid iomlán na gcostas Táirgthe agus Díolachán ná €15.4m, ba ionann sin agus 

laghdú de €1.4m nó 9% i gcomparáid leis an mbliain roimhe. I measc na n-athruithe 

suntasacha bhí Tuarastail agus Pá (laghdú de €0.9m) mar thoradh ar scoir, neamh-

athsholáthar agus treoir an rialtais i leith ciorruithe, Dímheas (laghdú de €0.4m) ag teacht 

le caiteachas caipitiúil níos ísle, costais TF (laghdú de €0.25m) tar éis roinnt conarthaí 

cothabhála agus soláthairtí Crua-earraí agus Bogearraí a ath-idirbheartú agus an Costas as 

Priontáil Léarscáileanna (méadú de €0.1m) ag teacht le méadú ar dhíolacháin laistigh den 

earnáil Turasóireachta agus Fóillíochta. 

Ba é méid iomlán na Speansas Dáileacháin agus Riaracháin ná €9.9m, ba ionann sin agus 

laghdú de €0.5m nó 5% i gcomparáid leis an mbliain roimhe. I measc na n-athruithe 

suntasacha bhí Tuarastail & Pá (laghdú de €0.6m) mar thoradh ar scoir ball foirne, 

neamh-athsholáthar agus treoir an rialtais i leith ciorruithe pá, Oiliúint agus Síntiúis 

(méadú de €0.1) ar bhonn íseal ón mbliain roimhe, Margaíocht agus Tionscnaimh (laghdú 

de €0.06) mar thoradh ar mhéadú ar úsáid acmhainní inmheánacha, Speansais Áitribh 

Oifige (méadú de €0.16m) mar thoradh ar athchóiriú foirgnimh comhaontaithe ar an 

láthair agus sa deireadh soláthar/díscríobh Drochfhiach (laghdú de €0.06m) mar thoradh 

ar fheabhsú ar an seasamh amhrasach i leith Féichiúnaithe.  

Le tabhairt isteach an Chaighdeán Cuntasaíochta FRS 17 i 2005 (Tuairisciú Airgeadais ar 

Shochair Scoir) bhí sé riachtanach luacháil neamhspleách achtúireach a fháil, costas as 

seirbhís agus ús pinsin ar dhliteanais scéime san am atá thart a áireamh sa Chlár Ioncaim 

agus Caiteachais agus an dliteanas iomlán pinsin iarchurtha a léiriú sa Chlár 

Comhordaithe. 

Ba é an costas iomlán a áiríodh i gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 2010 ná €10m ag 

léiriú méadú de €1.5m thar mar a bhí i 2009. Ba é méid iomlán an Dliteanas Pinsean 

amhail an 31 Nollaig 2010 ná €138m agus méadú de €14.5m i 2009 san áireamh chun 

athrú ar na toimhdí a úsáidtear le haghaidh ionchas saoil pinsinéirí a thógáil san áireamh 

.i. athraíodh ionchas saoil na bhfear ó 83 go 87 bliain agus athraíodh an figiúr le haghaidh 

ban ó 87 go 90 bliain. 

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse/Deontas Oireachtais 

Ba é méid an deontais bhliantúil faoin gComhaontú Leibhéal Seirbhíse / Deontas i 

gCabhair a fhaightear ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ná 

€4.958m i 2010, laghdú imeallach i gcomparáid leis an mbliain roimhe (laghdú de 

€0.1m). Tagann an toradh seo chun cinn tar éis treochta de laghdú leanúnach le roinnt 

blianta anuas agus is iad na gnéithe a chuir léi ná fás ar dhíolacháin i roinnt deighleoga 

margaidh, bainistíochta ar laethanta féichiúnaí agus laghdú suntasach ar an mBonn 

Costas Oibriúcháin. 
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Aguisín A Feidhmeanna an OSi mar atá curtha síos 
san Acht um OSi 2001. 
Is í feidhm ghinearálta an OSi ná seirbhís léarscáilíochta náisiúnta a sholáthar don Stát. 

Chuige sin, oibreoidh sí chun leas an phobail trí thaifid dheifnídeacha léarscáilíochta 

náisiúnta agus taifid gheografacha bhainteach an Stáit a chruthú agus a choimeád. 

Cuimseoidh feidhmeanna an OSi na tascanna go léir atá riachtanach chun a feidhm 

ghinearálta a chomhlíonadh: 

 

(a) Cothabháil agus forbairt a dhéanamh ar an mbonneagar fisiceach forluiteach atá 

ag teastáil chun tacú le feidhmeanna léarscáilíochta  

 

(b) Bunachair sonraí léarscáilíochta agus bunachair sonraí geografacha bainteacha a 

chruthú don Stát iomlán  

 

(c) Faisnéis léarscáilíochta agus faisnéis gheografach bhainteach a sholáthar do na 

hearnálacha poiblí agus príobháideacha. 

 

(d) Cur chun cinn a dhéanamh ar úsáid na mbunachar sonraí léarscáilíochta náisiúnta 

agus na mbunachar sonraí bainteach 
 
 

(e) Comhairle a chur ar an Rialtas, ar Aire ón Rialtas, ar chomhlachtaí arna mbunú ag 

reacht nó faoina bhun agus ar eagraíochtaí eile earnála poiblí ar ábhair eile a 

bhaineann le beartas agus cleachtas an tsuirbhé, agus le léarscáilíocht agus 

faisnéis gheografach 

 

(f) Ionadaíocht a dhéanamh ar an Stát ar leibhéal idirnáisiúnta ar ábhair a bhaineann 

le léarscáilíocht agus faisnéis gheografach 

 

(g) An tacaíocht theicniúil riachtanach a sholáthar don Phríomh-Shuirbhéir Teorann 

chun a chuid dualgas eile a chomhlíonadh   

 

(h) Logainmneacha agus gnéithe ársa a léiriú sna taifid agus bunachair sonraí 

léarscáilíochta náisiúnta agus sna taifid agus bunachair sonraí bainteacha  

 

 

(i) Cóipcheart an Rialtais a chosaint  



34 
 

  

Suirbhéireacht Ordánais Éireann 

 

Ráitis Airgeadais 2010 

 

Bliain dar chríoch 31 Nollaig 2010 
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COMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS FAISNÉIS EILE  

 

 

Comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig  2010  Aturnae 

 

An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach  McCann Fitzgerald Solicitors 

An tUas. Bill Attley    2 Plás Mháistir an Chuain  

An tUas. Liam Egan    An Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta  

An tUas. Pat W. Fenton    Baile Átha Cliath. 1. 

An tUas. Michael D. Hayes 

An tUas. Anthony Murray 

An tUas. Liam O’Farrell 

An tUas. Noel Ryan 

An tUas. Rory M. Scanlan 

Geraldine Stafford, Uas. 

 

 

 

 

Iniúchóir     Baincéir 

 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste  Banc na hÉireann 

Bloc an Státchiste    An tSráid Mhór 

Caisleán Bhaile Átha Cliath   Baile Bhlainséir  

Baile Átha Cliath. 2.    Baile Átha Cliath 15. 
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SUIRBHÉIREACHT ORDÁNAIS ÉIREANN 

Ráiteas faoi fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird  

 

BLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2010 

De réir an Achta um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001 ceanglaítear ar an mBord ráitis 

airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliana airgeadais a thugann léargas fírinneach cóir ar staid 

chúrsaí Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais le haghaidh na 

tréimhse sin. 

 

Agus na ráitis sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an mBord  

 

 Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach  

 

 Breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus chríonna a dhéanamh  

 

 Aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhme a nochtadh agus a mhíniú  

 

 Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach mura bhfuil sé oiriúnach glacadh leis 

go leanfaidh Suirbhéireacht Ordánais Éireann ar aghaidh. 

 

Tá an Bord freagrach as taifid chearta chuntasaíochta a choimeád a nochtann le cruinneas réasúnta 

uair ar bith staid airgeadais Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus chun cur ar chumas an Bhoird a 

chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis an Acht agus leis na caighdeáin chuntasaíochta arna 

leagan síos ag an Aire Airgeadais. Tá an Bord freagrach freisin as sócmhainní Shuirbhéireacht 

Ordánais Éireann a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus 

neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.  Coimeádtar leabhair chuntais an Bhoird i gceanncheathrú 

Shuirbhéireacht Ordánais Éireann i bPáirc an Fhionnuisce Baile Átha Cliath 8. 

Thar ceann an Bhoird: 

 

___________________ 

Kevin Bonner,  

Cathaoirleach 

SUIRBHÉIREACHT ORDÁNAIS ÉIREANN  
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RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS  

 

BLIAIN DAR CHRÍOCH 31
 
NOLLAIG  2010 

 

Thar ceann Bhord Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, admhaím go bhfuilim freagrach as cinntiú go 

gcoimeádtar agus go n-oibrítear córas éifeachtach de rialú inmheánach airgeadais. 

 

Ní fhéadann an córas ach deimhniú réasúnta nach deimhniú iomlán é a sholáthar go ndéantar 

sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar 

earráidí nó neamhrialtachtaí airgeadais a chosc nó go ndéanfaí iad a bhrath go tráthúil. 

 

Tá céimeanna glactha ag an mBord chun cinntiú go bhfuil timpeallacht oiriúnach rialaithe i bhfeidhm 

tríd na gníomhartha seo a leanas: 

 Freagrachtaí agus cumhachtaí na bainistíochta a shainiú go soiléir  

 Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na 

heagraíochta agus chun a cuid sócmhainní a chosaint  

 Cultúr freagrúlachta a fhorbairt ar gach leibhéal den eagraíocht  

 

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an mBord chun rioscaí gnó a aithint agus a mheasúnú tríd na 

céimeanna seo a leanas: 

 Nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá os comhair an chomhlachta lena n-áirítear 

an méid agus na catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha; 

 An chosúlacht go dtiocfaidh rioscaí aitheanta chun cinn a mheasúnú; 

 Oibriú i ndlúthpháirt leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí Éagsúla chun cinntiú go dtuigtear go 

soiléir cuspóirí an OSi agus go dtugtar tacaíocht do na straitéisí chun na cuspóirí sin a bhaint 

amach. 

 

Tá an córas de rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat d’fhaisnéis bhainistíochta rialta, de 

nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tairmligin agus freagrúlachta.  

Áirítear leis ach go háirithe: 

 Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil a athbhreithníonn an Bord agus a n-aontaíonn 

siad air 

 Athbhreithnithe rialta ag an mBord ar thuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla a shonraíonn 

feidhmíocht airgeadais de réir réamhaisnéisí  

 Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas  

 Disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadail. 

 

Oibríonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de réir an Chreatchód Dea-chleachtais atá leagtha amach 

sa Chód Cleachtais ar Rialachas Comhlachtaí Stáit. Treoraítear obair an iniúchta inmheánaigh ag 

anailís ar an riosca a bhfuil an OSi nochta dó agus tá pleananna bliantúla iniúchta inmheánaigh 
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bunaithe ar an anailís seo. Tacaíonn an Coiste Iniúchóireachta leis an anailís ar riosca agus leis na 

pleananna iniúchta inmheánaigh. Treoraítear monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar 

éifeachtacht an chórais de rialú inmheánach airgeadais ag obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste 

Iniúchóireachta a fhéachann thar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, na mbainisteoirí seachtracha 

laistigh den OSi a bhfuil freagrach orthu as an gcreat um rialú airgeadais a fhorbairt agus a 

chothabháil agus ag tráchta a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta. 

 

Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú i Nollaig 2009 ar éifeachtach an chórais de rialuithe 

inmheánacha a bhí i bhfeidhm le linn 2010. 

 

Sínithe thar ceann an Bhoird. 

 

Kevin Bonner  

Cathaoirleach. 
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais  

Suirbhéireacht Ordánais Éireann  

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Shuirbhéireacht Ordánais Éireann don bhliain dar 

chríoch 31 Nollaig 2010 faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001. 

Cuimsíonn na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na polasaithe cuntasaíochta atá leagtha 

amach istigh ansin, na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an 

Cuntas Oibriúcháin, an Ráiteas faoi Iomlán na nGnóthachan agus na gCaillteanas Aitheanta, 

an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus na nótaí bainteacha.  

Tá feidhm ag an gcreat um thuairisciú airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú 

sa dlí agus de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Leis in Éirinn.   

Freagrachtaí an Bhoird 

Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as cinntiú go dtugann siad léargas 

fírinneach cóir ar staid chúrsaí Shuirbhéireacht Ordánais Éireann agus ar a cuid ioncaim agus 

caiteachais, agus as rialtacht idirbheart a chinntiú. 

 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

Is é mo chúram ná iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairisc a dhéanamh 

orthu de réir an dlí is infheidhme. 

Déantar m’iniúchadh trí fhéachaint chuig na comaoiní speisialta a ghabhann le comhlachtaí 

Stáit maidir le bainistíocht agus oibriú na gcomhlachtaí céanna. 

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An RA agus Éire) 

agus i gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um Chleachtais 

Iniúchóireachta. 

 

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais  

Is é atá i gceist le hiniúchadh ná dóthain fianaise a fháil maidir leis na méideanna agus na 

nochtuithe sna ráitis airgeadais, chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis 

airgeadas saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu trí chalaois nó trí hearráid. Mar chuid den 

iarracht sin déantar measúnú maidir leis na saincheisteanna seo a leanas: 

 

 an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí Shuirbhéireacht Ordánais 

Éireann, agus ar cuireadh i bhfeidhm go comhréireach iad agus ar nochtadh go 

dóthanach iad. 
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 cibé acu an raibh nó nach raibh na meastacháin mhóra chuntasaíochta a rinneadh agus 

na ráitis airgeadais á n-ullmhú réasúnta agus  

 cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais. 

Freisin déanaim iarracht fianaise a fháil le linn an iniúchta maidir le rialtacht na n-idirbheart 

airgeadais. 

Chomh maith leis sin, léim an fhaisnéis go léir sa tuarascáil bhliantúil idir faisnéis airgeadais 

agus neamhairgeadais chun neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a 

aithint. Má aimsím aon mhíraitis ábhartha nó neamhréireachtaí soiléire smaoiním ar na 

himpleachtaí maidir le mo thuarascáil. 

 

Tuairim faoi na Ráitis Airgeadais  

Is mé mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh i gceart de réir an 

Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Leis in Éirinn, léargas fírinneach cóir ar staid 

chúrsaí Shuirbhéireacht Ordánais Éireann amhail an 31 Nollaig 2010 agus ar a cuid ioncaim 

agus caiteachais don bhliain dar chríoch an dáta sin. 

Is é mo thuairim gur choimeád Suirbhéireacht Ordánais Éireann leabhair chearta cuntais. 

Réitíonn na ráitis airgeadais leis na leabhair chuntais. 

Ábhair a nDéanaim Tuairisc Orthu trí hEisceacht  

Déanaim tuairisc trí heisceacht más amhlaidh: 

 nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a bhí ag teastáil le haghaidh 

m’iniúchta, nó  

 gur tugadh faoi deara le linn m’iniúchta aon tarlúint ábhartha áit nár baineadh úsáid as 

airgead le haghaidh na gcuspóirí beartaithe nó áit nár chloígh idirbhearta leis na 

húdaráis arna rialú, nó 

 nach réitíonn an fhaisnéis a tugadh i dTuarascáil Bhliantúil an Bhoird don bhliain inar 

ullmhaíodh na ráitis airgeadais leis na ráitis airgeadais, nó  

 nach léiríonn na Ráitis faoi Rialú Inmheánach Airgeadais go bhfuil Suirbhéireacht 

Ordánais Éireann ag cloí leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit  

 go bhfaighim go bhfuil ábhair ábhartha eile i gceist maidir leis an mbealach ina 

ndearnadh gnó poiblí. 

 

 

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na hábhair sin a ndéantar tuairisciú orthu trí 

heisceacht. 
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John Buckley 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

8 Iúil 2011
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POLASAITHE CUNTASAÍOCHTA 

 

1. Ginearálta 

 

Bunaíodh Suirbhéireacht Ordánais Éireann (OSi) le hIonstraim Reachtúil Uimh. 73 de 2002, ar 4 

Márta 2002, faoin Acht um Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, 2001. 

 

2. Bunús na Cuntasaíochta 

 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe, ach amháin mar atá sonraithe thíos, faoi 

choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis. 

Glactar le caighdeáin um thuairisciú airgeadais arna moladh ag na comhlachtaí cuntasaíochta 

aitheanta de réir mar a thugtar feidhm dóibh. 

 

3. Cúlchiste Bunaithe  

Ar an Lá Bunaithe, 4 Márta 2002, aistríodh sócmhainní agus dliteanais na Suirbhéireachta Ordánais 

chuig an OSi ar bhunús a gcuid luachanna ar an lá sin agus cuireadh méid comhionann leis na 

glansócmhainní chun sochar na gCúlchistí  

 

4. Aithint Ioncaim 

 

Faigheann an OSi deontas Oireachtais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Taispeántar an méid sa Chuntas Ioncam agus Caiteachais sa tréimhse a bhfaightear lena haghaidh é. 

Aontaíodh ar Chonradh Seirbhíse le haghaidh na seirbhísí atá le soláthar mar mhalairt ar an Deontas 

Oireachtais leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

 

Féadfar rochtain ar shonraí na Suirbhéireachta Ordánais a thabhairt do chustaiméirí digiteacha trí 

mheán ceadúnaithe. Saothraítear ioncam as díolachán ceadúnas go cothrom thar shaolré an 

cheadúnais. 

Freisin féadfar sonraí léarscáilíochta a sholáthar do chustaiméirí digiteacha trí mheán conarthaí 

bliantúla nó le haghaidh tréimhsí níos faide ná aon bhliain amháin. Aithnítear ioncaim faoi na 

conarthaí sin mar oibleagáidí go gcomhlíontar na conarthaí. Déantar costais maidir leis na conarthaí 

sin a mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a fhulaingítear iad. 
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Aithnítear diolacháin agus ioncaim eile nuair atá an táirge seolta nó nuair atá an tseirbhís curtha ar 

fáil. 

 

5. Aoisliúntas 

 

Oibríonn an OSi scéimeanna pinsin sochar sainithe a mhaoinítear ar bhonn íoc mar a úsáidtear ón 

airgead atá ar fáil di, lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 

Acmhainní Nádúrtha agus ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail ball foirne. 

 

Déantar dliteanais scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach agus modh chreidiúint réamh-

mheasta an aonaid á úsáid. Déantar cur i láthair ar leithligh ar dhliteanais scéime ar an gclár 

comhardaithe. 

 

Déantar sochair phinsin a íocadh i dtaobh na bliana a mhuirearú nuair a thagtar ar an 

mBarrachas/(Easnamh) don bhliain tar éis cánachais. 

 

Aithnítear muirear pinsin eile a chuimsíonn an costas seirbhíse reatha, an costas seirbhíse don am atá 

thart, agus an costas úis ar na dliteanais scéime lúide sochair phinsin a íocadh i dtaobh na bliana mar 

chostas pinsin sa Chuntas Oibriúcháin le haghaidh na bliana. Déantar méid comhionann a mhuirearú 

ar an gCúlchiste Pinsean. 

 

Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag eascairt ó athruithe ar thoimhdí achtúireacha 

agus as barrachais agus easnaimh thaithí sa ráiteas faoi iomlán na ngnóthachan agus na gcaillteanas 

iomlán don bhliain a dtagann siad chun cinn inti agus déantar iad a mhuirearú ar an gCúlchiste 

Pinsean. 

 

6. An Bunachar Topagrafach Náisiúnta  

 

Baintear úsáid as an mBunachar Topagrafach Náisiúnta chun sonraí léarscáilíochta digití a chruthú 

agus a chothabháil. Tá an bunachar sonraí ríthábhachtach do ghníomhaíochtaí agus do ghiniúint 

ioncaim an OSi. 

 

Cuimsíonn an Bunachar Sonraí Topagrafach Náisiúnta dhá ghné lárnacha–córas bainistíochta an 

bhunachar sonraí agus na sonraí topagrafacha forluiteacha (an bunachar sonraí). 
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Tugtar cuntas ar chóras bainistíochta an bhunachar sonraí mar threalamh ríomhaire faoi shócmhainní 

seasta inláimhsithe (féach nóta 8 leis na ráitis airgeadais).  Aistríodh an tsócmhainn reatha amhail an 4 

Márta 2002 chuig an gclár comhardaithe oscailte ar chostas lúide dímheas carntha. 

 

Cé go bhfuil rochtain ag an OSi ar shonraí topagrafacha agus go mbaineann sí úsáid astu, is é Rialtas 

na hÉireann a choimeádann na cearta réadmhaoine intleachta chun na sonraí. Dá réir sin, níor sannadh 

aon luach do shonraí topagrafacha sna ráitis airgeadais sin. 

 

Fulaingíonn an OSi caiteachas ar bhonn reatha agus an bunachar sonraí á chothabháil agus á fheabhsú 

aici. Cuimsíonn sé sin airgead a chaitear ar Léarscáilíocht Nua agus ar Athbhreithniú Leanúnach.  

Déantar an caiteachas sin a mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a 

fhulaingítear é. 

 

7. Sócmhainní seasta inláimhsithe 

 

Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe ar chostas lúide dímheas carntha. 

 

Déantar dímheas a ríomh chun costas na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh i dtráthchodanna 

comhionanna bliantúla.  Seo a leanas mar a ríomhadh an saol úsáideach measta a ndearnadh dímheas 

a ríomh trí thagairt dó: 

 

Daingneáin agus feisteas      3 go 10 mbliana 

Mótarfheithiclí                   5 bliana 

Trealamh ríomhaire       4 bliana 

 

8. Stoic 

Cuimsíonn stoic léarscáileanna priontáilte agus soláthairtí agus sonraítear ar chostas nó ar ghlanluach 

inréadaithe iad, cibé acu is ísle. 

 

9. Airgeadraí Eachtracha 

Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhí i réim ar 

dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgeadúla atá ainmnithe in airgeadraí 

eachtracha go euro ag na rátaí malairte a bhí i réim ar dháta an chláir chomhardaithe agus áirítear na 
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gnóthachain agus na caillteanais dá thoradh sin sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh na 

tréimhse. 
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH  

31 NOLLAIG 2010 

    2010 2009 

    € € 

 Nótaí     

Díolacháin 1   20,990,468 19,693,640 

Deontas an Oireachtais    4,985,000 5,087,000 

Cuntas Oibriúcháin Eile 4   14,904 42,158 

    25,990,372 24,822,798 

Costais Táirgeachta agus Díolachán 2   (15,356,410) (16,783,947) 

Costais Dáileacháin agus Riaracháin 5   (9,899,226) (10,376,193) 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh cháin    734,736 (2,337,342) 

Cáin ar Bharrachas /(Easnamh) ar 

ghnáthghníomhaíochtaí 

7   _______-__ _______-__ 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain tar éis cánach    734,736 (2,337,342) 

      

Cuntas Oibriúcháin      

Barrachas/(Easnamh) ar Chuntas Ioncaim agus 

Caiteachais  

   734,736 (2,337,342) 

Costas Pinsean don bhliain (13a)   (9,998,000) (8,447,000) 

Easnamh Oibriúcháin don bhliain    (9,263,264) (10,784,342) 

 

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na Ráitis 

airgeadais sin. 

 

Thar ceann an Bhoird 

     

 ______________    _________________ 

Kevin Bonner     Geraldine Ruane 
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Cathaoirleach     Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

 

 

 

RÁITEAS FAOI GHNÓTHACHAIN AGUS CHAILLTEANAIS AITHEANTA DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 

NOLLAIG 2010 

 

    2010 2009 

    € € 

Barrachas/(Easnamh)    734,736 (2,337,342) 

Costas Pinsean Muirearaithe ar an gCuntas 

Oibriúcháin  

   (9,998,000) (8,447,000) 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach     _8,998,000 (12,553,000) 

Iomlán na nGnóthachan/(na gCaillteanas) 

Aitheanta  

   (265,264) (23,337,342) 

Gluaiseacht sna Cúlchistí      

Cúlchiste Ioncaim 

     

Iarmhéid ar 1 Eanáir    (7,201,743) (4,864,401) 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain     734,736 (2,337,342) 

Iarmhéid ar 31 Nollaig     (6,467,007) (7,201,743) 

Cúlchiste Pinsean 

     

Iarmhéid ar 1 Eanáir    (137,000,000) (116,000,000) 

Costas Pinsean muirearaithe ar an gCuntas 

Oibriúcháin  

   (9,998,000) (8,447,000) 

Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach     8,998,000 (12,553,000) 

Iarmhéid ar 31 Nollaig     (138,000,000) (137,000,000) 

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na Ráitis 

airgeadais sin. 
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Thar ceann an Bhoird  

                     

 ______________       _________________ 

Kevin Bonner        Geraldine Ruane 

Cathaoirleach       Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

CLÁR COMHARDAITHE amhail an 31 Nollaig  

  2010 2009 

  € € 

 Nótaí   

Sócmhainní Seasta    

Sócmhainní Inláimhsithe 8 2,442,828 3,414,913 

Sócmhainní Reatha    

Stoc 9 242,452 418,079 

Féichiúnaithe 10 3,535,984 2,758,475 

Airgead sa bhanc agus ar láimh  4,707,586 1,951,187 

  8,486,022 5,127,741 

    

Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin 11 8,929,493 7,278,033 

    

Glandliteanais Reatha gan dliteanais phinsin a áireamh   (443,471) (2,150,292) 

    

Dliteanas Pinsin 13(b)  (138,000,000)  (137,000,000) 

    

Glandliteanais   (136,000,643) (135,735,379) 

Á ionannú ag     

Cúlchiste Bunaithe                 8,466,364                8,466,364 

Cúlchiste Ioncaim  (6,467,007) (7,201,743) 

Cúlchiste Pinsean  (138,000,000) (137,000,000) 

  (136,000,643) (135,735,379) 
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Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na ráitis 

airgeadais sin. 

Thar ceann an Bhoird 

               
 ______________    _________________ 

Kevin Bonner     Geraldine Ruane 

Cathaoirleach     Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID 

  2010 2009 

 Nótaí € € 

RÉITEACH GLANGHLUAISEAHTA DON BHLIAIN    

Barrachas/(Easnamh) le haghaidh na tréimhse tar éis cánachais  (9,263,264) (10,784,342) 

Dímheas  1,853,559 2,264,849 

Ioncam ar dhíolachán mótarfheithiclí   (10,640) - 

Costas Pinsean  9,998,000 8,447,000 

Ús ar Thaiscí  (2,800) (6,999) 

Laghdú/(Méadú) ar fhéichiúnaithe agus íocaíochtaí   (777,509) 2,024,984 

Méadú/(Laghdú) ar chreidiúnaithe   1,651,460 (1,380,812) 

(Méadú)/Laghdú ar stoic  175,627 184,611 

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó ghníomhaíochtaí 

oibriúcháin  

 3,624,433 749,291 

    

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID    

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó ghníomhaíochtaí 

oibriúcháin  

 3,624,433 749,291 

Toradh ar infheistíochtaí agus ar fhónamh airgeadais     
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Ús faighte  2,800 6,999 

Insreabhadh/(eis-sreabhadh) glan airgid ó thoradh ar infheistíochtaí 

agus ar fhónamh 

   

airgeadais  2,800 6,999 

Caiteachas Caipitiúil    

Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe  8 (881,474) (651,531) 

Díolachán mótarfheithiclí   10,640 - 

Eis-sreabhadh glan airgid ó chaiteachas caipitiúil   (870,834) (651,531) 

Méadú/(laghdú) ar airgead  2,756,399 104,759 

 

Réiteach Ghlansreabhadh Airgid le Gluaiseacht ar Ghlanchistí  

 

 

  

Glanmhéadú/(glanlaghdú) ar airgead   2,756,399 104,759 

    

Glanchistí ar an 1 Eanáir   1,951,187 1,846,428 

Glanchistí ar 31 Nollaig  4,707,586 1,951,187 

Gluaiseacht i nglanchistí   2,756,399 104,759 

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta ar leathanach 7 agus 8, agus na nótaí ar leathanach 13-20 mar chuid de na ráitis 

airgeadais sin. 

Thar ceann an Bhoird 

                         

 ______________                 _________________ 

Kevin Bonner                  Geraldine Ruane 

Cathaoirleach                 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  

 

 2010 2009 

 € € 

1 Díolacháin   

   

Conarthaí Fadtéarmacha – Comhairlí Contae 3,543,102 3,161,791 

Conarthaí Fadtéarmacha – Fóntais agus comhlachtaí rialtais 11,496,934 10,758,064 

Díolacháin Léarscáile lena n-áirítear ceadúnú bliantúil  5,950,432 5,773,785 

 20,990,468 19,693,640 

   

   

2. Costas Táirgeachta agus Díolachán 2010 2009 

 € € 

Costas Táirgeachta (Léarscáilíocht Nua agus Athbhreithniú 

Leanúnach) 

  

Tuarastail & Pá 10,058,324 10,998,849 

Costais TF 1,958,514 2,206,958 

Dímheas 1,635,737 2,032,442 

Léarscáilíocht sheachfhoinsithe 1,452 3,719 

Costais eitilte agus cothabhála 582,307 589,792 

Taisteal & Cothabháil 312,649 312,996 

Costais Reatha feithiclí 217,502 162,858 

Costais conraitheoirí 168 1,504 

Speansais theagmhasacha 30,761 10,085 
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Páipéarachas 13,937 21,622 

Trealamh allamuigh 8,399 11,961 

Costais bhreacaire 20,365 24,201 

 14,840,115 16,376,987 

Costas Díolachán:   

Stoc Oscailte 418,079 602,690 

Costais priontála seachfhoinsithe  340,668 222,349 

Stoc ar deireadh amhail an 31 Nollaig  (242,452) (418,079) 

 

Costas Iomlán Táirgeachta agus Díolachán  

 

15,356,410 

 

16,783,947 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

3 Costais as Léarscáilíochta Nua agus Athbhreithniú Leanúnach  

Mar a chuirtear síos in alt 6 leis na polasaithe cuntasaíochta, déantar caiteachas a 

fhulaingítear agus an bunachar sonraí topagrafach á fheabhsú agus á chothabháil a mhuirearú 

ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse a bhfulaingítear é lena linn. Seo a leanas 

mar a dhéantar anailís ar na méideanna a dhéantar a mhuirearú ar an gCuntas Ioncam agus 

Caiteachais agus a nochtar i Nóta 2: 

 

 2010 2009 

 € € 

   

Léarscáilíocht Nua 7,494,100 8,270,378 

Athbhreithniú Leanúnach 7,346,015 8,106,609 

 14,840,115 16,376,987 

   

Measann an OSi go ndéanfar an bunachar sonraí topagrafach a athnuachan trí hathbhreithniú leanúnach 

thar thimthriall cúig bliana. 

   

   

4.  Ioncam oibriúcháin eile   

   

 2010 2009 

 € € 

   

Ús ar thaiscí 2,800 6,999 

Ioncam eile 12,104 35,159 

 14,904 42,158 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

5. Speansais Dáileacháin agus Riaracháin  

 2010 2009 

 € € 

Tuarastail & Pá 5,907,270 6,459,642 

Íocaíochtaí pinsin * 1,467,937 1,480,852 

Taisteal & Cothabháil 74,296 66,716 

Oiliúint & síntiúis  208,995 110,660 

Margaíocht & Tionscnaimh  179,638 244,759 

Speansais theagmhasacha 91,404 92,327 

Muirir bhainc 24,072 20,310 

Speansais áitribh oifige 509,004 349,078 

Árachas Ginearálta 85,473 84,914 

Solas & teas 275,789 309,918 

Glanadh 173,476 187,096 

Post & Teileafón 225,158 229,229 

Soláthar do dhrochfhiacha (42,258) 85,000 

Dímheas 217,822 232,407 

Comhairleacht 182,411 132,388 

Fótagrafaíocht chonartha  8,297 46,859 

Costais dlí & ghairmiúla  19,329 39,729 

Táillí stiúrthóirí  81,343 72,760 

Seirbhísí párolla seachfhoinsithe  70,750 61,750 

Táillí iniúchta 33,064 33,464 

Páipéarachas agus trealamh oifige  33,631 36,399 



Ordnance Survey Ireland 
______________________________________________________________________________________ 

 22 

Drochfhiacha 72,325 (64) 

 9,899,226 10,376,193 

Tá an OSi lonnaithe in áitreabh i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, a sholáthraíonn Oifig na n-Oibreacha 

Poiblí agus nach n-íocann sí cíos as. I mí na Nollag 2003, d’fhógair an tAire Airgeadais go mbeadh an 

Cheanncheathrú ag bogadh go Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, ach tuigtear nach ndéanfar an bogadh sin sa 

mheántéarma mar gheall ar shrianta ar an mbuiséad náisiúnta. 

*Taispeántar íocaíochtaí pinsin gan an ranníocaíocht fostaí de €440,404 a áireamh. 

San áireamh thuas tá méid de €16,934 i dtaobh caiteachais ar shiamsaíocht a áiríonn ranníocaíochtaí don chlub 

sóisialta foirne, ócáidí bronnta le haghaidh ball foirne ag dul ar scor agus cleachtaí neartú na foirniúlachta. 

   

6 Costais fhoirne agus faisnéis fostaithe  2010 

€ 

2009 

€ 

Pá agus Tuarastail (ranníocaíochtaí pinsin san áireamh) 16,685,423 18,120,738 

Costais árachais shóisialta 748,108 818,605 

 17,433,531 18,939,343 

Asbhaineadh tobhach pinsin ar luach €965,646 agus íocadh leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 

Acmhainní Nádúrtha é. 

Ba é meánlíon na ndaoine a bhí fostaithe le linn na tréimhse sin ná 294 (2009: 310). 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 

7 Cáin ar bharrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí   

 

Ní eascraíonn aon dliteanas cánach ó ghníomhaíocht trádála na bliana. 

 

 

8      Sócmhainní 

inláimhsithe 

Mótarfheithiclí 

 

Trealamh 

Ríomhaire  

Daingnéain & 

Feisteas 

Iomlán 

 € € € € 

Costas nó luacháil     

Ar 1 Eanáir 2010 761,539 26,377,012 2,032,034 29,170,585 

Breisithe 24,905 851,281 5,288 881,474 

Diúscairtí (233,985) - (385,137) (619,122) 

Ar 31 Nollaig 2010 552,459 27,228,293 1,652,185 29,432,937 

     

Dímheas carntha     

Ar 1 Eanáir 2010 654,837 24,111,136 989,699 25,755,672 

Muirear le haghaidh na 

tréimhse 

58,958 1,635,737 158,864 1,853,559 

Diúscairtí (233,985) - (385,137) (619,122) 

Ar 31 Nollaig 2010 479,810 25,746,873 763,426 26,990,109 

     

Glanluach leabhair     

Ar 31 Nollaig 2010 72,649 1,481,420 888,759 2,442,828 

Ar 31 Nollaig 2009 106,702 2,265,876 1,042,335 3,414,913 
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Nóta : Áiríonn trealamh TF trealamh ar chostas a bhfuil luach scríofa de nialas aige.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

9 Stoic 2010 2009 

 € € 

Tomhaltáin 57,166 62,498 

Stoic Léarscáile 185,286 355,581 

 242,452 418,079 

   

   

10 Féichiúnaithe 2010 2009 

 € €  

Méideanna dlite:   

Féichiúnaithe trádála 2,271,631 1,269,653 

Féichiúnaithe Eile 30,611 22,015 

Réamhíocaíochtaí 933,376 882,786 

Méideanna inghnóthaithe ar chonarthaí 300,366 584,021 

 3,535,984 2,758,475 

 

11 Creidiúnaithe – méideanna dlite laistigh d’aon 

bhliain amháin 

2010 2009 

 € € 

   

Creidiúnaithe trádála 301,541 83,319 

CBL 725,428 728,919 

Cáin Ioncaim asbhainte faoi ÍMAT  157,638 209,416 

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa  114,205 130,288 

Creidiúnaithe eile 136,177 179,364 

Fabhruithe 967,187 833,254 

Íocaíocht/sonrascadh roimh ré ar chonarthaí fadtéarmacha  6,527,317 5,113,473 

 8,929,493 7,278,033 
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12 Níl soláthar déanta do chaiteachas caipitiúil sa todhchaí 

 Níl conradh déanta ag an OSi le haghaidh aon chaiteachas caipitiúil amach anseo. 

13 Costais Phinsin 

(a) Anailís ar an méid a rinneadh a mhuirearú agus an barrachas / (easnamh) oibriúcháin 

le haghaidh na bliana á bhaint amach. 

 2010                       

€ 

2009                       

€ 

 

    

Muirearaithe ar Chuntas Ioncaim agus Caiteachais  1,902,000 1,953,000  

Muirearaithe ar Chuntas Oibriúcháin     

Costais Seirbhíse Reatha 4,400,000 4,000,000  

Ús ar Dhliteanas Scéime  7,500,000 6,400,000  

Sochair Íoctha (1,902,000) (1,953,000)  

Costas Pinsean Muirearaithe ar Chuntas Oibriúcháin  9,998,000 8,447,000  

Méid iomlán muirearaithe chun teacht ar an 

mBarrachas/(Easnamh) Oibriúcháin  

11,900,000 10,400,000  

 

(b) Anailís ar an ngluaiseacht i ndliteanas le linn na bliana  

 2010                       

€ 

2009                       

€ 

Dliteanas scéime ar 1 Eanáir  137,000,000 116,000,000 

Costas seirbhíse reatha 4,400,000 4,000,000 

Costais úis 7,500,000 6,400,000 

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach  (8,998,000) 12,553,000 

Pinsin íoctha le linn na bliana  (1,902,000) (1,953,000) 

Dliteanas scéime ar 31 Nollaig  138,000,000 137,000,000 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS –Ar lean 

(c) Stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas taithí  

 2010                       

€ 

2009                         

€ 

Caillteanais/(gnóthachain) taithí ar dhliteanais scéime  

Méid (€) 

 

(8,998,000) 

 

12,553,000 

   

 

Is é méid iomlán an ghnóthachain achtúirigh charnaigh a aithnítear sa Ráiteas faoi Iomlán na nGnóthachan agus 

na gCaillteanas Aitheanta ná  €8,998,000. 

 

(d) Oibríonn an OSi Scéimeanna sochar sainithe Aoisliúntais le haghaidh ball foirne agus Scéimeanna 

Pinsin  Ranníocaigh do Chéilí agus Leanaí. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a thagann chun cinn faoi na 

scéimeanna sin as ioncam reatha an OSi agus déantar iad a mhuirearú nuair atáthar ag teacht ar an 

mBarrachas/(Easnamh) ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh na bliana ina dtagann siad chun 

bheith iníoctha.  Ní choimeádtar aon chiste ar leithligh agus ní choimeádtar aon sócmhainní chun íocaíocht 

pinsean agus aiscí a mhaoiniú.  Shocraigh luacháil achtúireach ar 31 Nollaig 2010 suim de €138m (€137m ar 31 

Nollaig 2009) le haghaidh luacháil pinsean i dtaobh baill foirne seirbheála agus scortha. Ba é méid an dliteanais 

ar an lá dílsithe ná €62m. Tá na torthaí bunaithe ar an luacháil achtúireach ar na dliteanais phinsin amhail an 31 

Nollaig 2010.  Rinne achtúire neamhspleách cáilithe an luacháil chun críocha an chaighdeáin chuntasaíochta, 

Caighdeán Uimh.17 um Thuairisciú Airgeadais – Sochair scoir (FRS 17) 

 

Ba iad na príomhthoimhdí airgeadais a úsáideadh ná: 

 Ar Ar Ar 

 31/12/10 31/12/09 31/12/08 

Ráta lascaine 5.5% 5.5% 5.5% 

Ráta an mhéadaithe ar thuarastail 4.0% 4.0% 4.0% 

Ráta an mhéadaithe ar phinsin  4.0% 4.0% 4.0% 

Boilsciú 2.0% 2.0% 2.0% 

 

Meánionchas saoil don todhchaí de réir na dtáblaí básmhaireachta arna n-úsáid chun na dliteanais phinsin a 

shocrú  

          2010        2009          2008                   2007 

Fear 65 bliain d’aois                     22          22        18                      18 

Bean 65 bliain d’aois                   25          25        22      22 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS – Ar lean 

 

(e) Imeacht ó chur i láthair CTA 17  

Nochtann na ráitis airgeadais an barrachas / (easnamh) le haghaidh na bliana tar éis sochair phinsin a íocadh i 

dtaobh na tréimhse a mhuirearú agus an barrachas / (easnamh) tar éis soláthar do gach costas pinsean mar a 

shocraítear faoi CTA 17.  Creideann an Bord go dtugann an cur i láthair sin cur i láthair níos soiléire ar 

fheidhmíocht airgeadais an OSi ag coimeád i gcuimhne go n-oibrítear a cuid scéimeanna pinsin ar bhonn íoc 

mar a úsáidtear agus nach bhfuil an maoiniú a fhaigheann sí ón stát ceaptha chun cur ar chumas an OSi réamh-

mhaoiniú a dhéanamh. 

 

(f) Figiúir Chomparáideacha 

Tá athrú déanta ar chur i láthair an mhaoiniú pinsin ar an gClár Comhardaithe chun an socrú 

maoinithe a léiriú níos fearr. Rinneadh na figiúir chomparáideacha a athshonrú de réir chur i láthair 

2010. 

 

14 Luach saothair, iasachtaí agus idirbhearta Chomhaltaí an 

Bhoird  

  

 2010 2009 

 € € 

Luach Saothair:   

-as seirbhís mar Chomhaltaí Boird    

An tUas. Kevin Bonner – Cathaoirleach 11,989 10,723 

An tUas. Bill Attley 7,706 6,893 

An tUas. Liam Egan 7,706 6,893 

An tUas. Pat Fenton 7,706 6,893 

An tUas. Michael D. Hayes 7,706 6,893 

An tUas. Anthony Murray 7,706 6,893 

An tUas. Liam O’Farrell 7,706 6,893 

An tUas. Noel Ryan 7,706 6,893 

An tUas. Rory M. Scanlan 7,706 6,893 

Geraldine Stafford, Uas. 7,706 6,893 
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- as seirbhísí eile - - 

 81,343 72,760 

 

D’fhulaing comhaltaí an Bhoird speansais de €15,369 le linn 2010, agus iad miondealaithe i speansais taistil de 

€12,195 agus speansais chothabhála de €3,174. 

 

Níor tugadh aon iasachtaí do Chomhaltaí an Bhoird sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2010 agus ní dhearnadh 

aon idirbhearta leo. Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir threoirlínte arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais 

maidir le nochtadh leasanna ag comhaltaí an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.  

Ní raibh aon idirbhearta i gceist maidir le gníomhaíochtaí an OSi a raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an 

Bhoird iontu. 

 

Ba é buntuarastal bliantúil Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Shuirbhéireacht Ordánais Éireann le haghaidh 2010 

ná  €160,499. I measc costas eile luach saothair le haghaidh 2010 bhí an costas as gluaisteán cuideachta faoi réir 

BIK de €16,230. Ba é méid na ranníocaíochtaí aoisliúntais fostóra le haghaidh 2010 ná €0. Níor íocadh aon 

bhónas bainteach le feidhmíocht i 2010, ach rinneadh soláthar le haghaidh bónais iarchurtha de €40,233 i 

gcuntais airgeadais 2010. Fabhróidh ús ag DIBOR lúide 1% in aghaidh na bliana ar an mbónas.  Ní sháraíonn 

teidlíochtaí aoisliúntais an POF na teidlíochtaí caighdeánacha faoi scéim aoisliúntais sochar sainithe na hearnála 

poiblí. 

Áirítear le costais oiliúna agus forbartha foirne an OSi clár oiliúna bainistíochta (clár ceannaireachta 

ardfheidhmíochta) don POF ar chostas €9,907. 

 

15 Imeachtaí tar éis an chláir chomhardaithe  

 

Níl aon imeachtaí suntasacha i gceist. 

 

16 Úsáideann Suirbhéireacht Ordánais Éireann na háitribh oifige seo a leanas: 

 

Ceannoifig Shuirbhéireacht Ordánais Éireann, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 

Oifig Réigiúnach Chorcaí, an Phríomh-Oifig Staidrimh, Lárionad Teicneolaíochta Loch Machan, Bóthar na 

Sceiche Airde, Corcaigh  

Oifig Réigiúnach na hInse, Foirgnimh an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir  

Oifig Réigiúnach Chill Chainnigh, Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh  

Oifig Réigiúnach Longfoirt, Foirgnimh an Rialtais, Bóthar Bhaile na Lao, Longfort  

Oifig Réigiúnach Shligigh, Ionad Baile Westward, Sráid an Droichid, Sligeach  

Oifig Réigiúnach Thuama, Teach Airglooney, Bóthar Bhéal Átha Ghadaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe  
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17 Gnóthas Leantach 

 

Nochtann an clár comhardaithe easnamh mór a eascraíonn ó ghlacadh le CTA17. D’ainneoin sin creideann an 

Bord go mbeidh dóthain acmhainní ar fáil don OSi go gceann i bhfad bíodh go n-eascróidh siad óna cuid 

gníomhaíochtaí tráchtála nó ó dheontas Stáit chun leanúint ar aghaidh lena cuid oibríochtaí agus a sainordú 

reachtúil a chomhlíonadh.  Ar na cúinsí sin creideann an Bord go bhfuil sé fós oiriúnach na ráitis airgeadais a 

ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh. 

 

18 Gealltanais 

 

I rith 2010 chuaigh Suirbhéireacht Ordánais Éireann i mbun léasaí oibriúcháin le haghaidh trí fheithicle le 

haghaidh dualgas oifigiúil ar feadh dhá bhliana. 

  

 

19 Faomhadh ráitis airgeadais  

 

D’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar 6 Aibreán 2011. 


