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LIOSTA GIORRÚCHÁN 
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DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

EPA An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

EEZ Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 

ELO Oifigeach Idirchaidrimh Seachtrach 

FSC Ceann na Rannóige Airgeadais agus Riaracháin 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

HSA An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 

FSS (HSE) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

IAP Plean Gníomhaíochta Teagmhais 

IC Ceannasaí Teagmhais 

ICS Córas Rialaithe Teagmhais 

Cistí 
IOPC 

Cistí Cúitimh Idirnáisiúnta le haghaidh Ola-Thruailliú 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

TF Teicneolaíocht Faisnéise 

LSC Ceann na Rannóige Lóistíochta 

MER Seomra Éigeandála Muirí 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

MRCC Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí 

NECG An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

NMOC An tIonad Náisiúnta Oibríochtaí Muirí 

NPWS An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

OSC Ceann na Rannóige Oibríochtaí 

OPOL Offshore Pollution Liability Association Ltd 

OSRL Oil Spill Response Limited 

PAD An Rannán Gnóthaí Peitriliam 

PIO Oifigeach Eolais Phoiblí 

PSC Ceann na Rannóige Pleanála 

SAR Cuardach agus Tarrtháil 

SFPA An tÚdarás Cosanta Iascaigh Mara 

SOFR Oifigeach Sábháilteachta 
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1 RÉAMHRÁ 

Tá an cháipéis seo ag gabháil leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) maidir le 

Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir. Clúdaítear na 

nósanna imeachta den Chóras Rialaithe Teagmhais inti, i dtaca leis an truailliú 

mara. Áirítear leis an Fhoireann Freagartha Muirí (MRT) a chur ar bun, agus an 

Seomra Éigeandála Muirí (MER) a bhunú laistigh den Ionad Náisiúnta Oibríochtaí 

Muirí (NMOC). 

1.1 RAON FEIDHME 
Clúdaítear leis an gcáipéis seo gach cineál truaillithe mara, cé acu a thagann sé ó longa, cuanta, 

suiteálacha amach ón gcósta nó ó shaoráidí láimhsithe ola/substaintí guaiseacha agus 

díobhálacha agus foinsí talamh-bhunaithe. Tugtar aghaidh inti ar gach teagmhas laistigh de 

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann, nó ar dócha go rachaidh an teagmhas i 

bhfeidhm ar an limistéar sin, faoi mar a thaispeántar i bhFíor 1. 

 

Fíor 1: Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann, a léirítear mar líne bhán 
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2 AN FHOIREANN FREAGARTHA 

MUIRÍ (MRT) A CHUR AR BUN 

Tá na treoracha seo a leanas beartaithe chun cur ar bun na Foirne Freagartha Muirí (MRT) a 

threorú mar fhoireann éifeachtach rialaithe teagmhais. 

2.1 FORLÉARGAS 
Teastaíonn an cumas chun ceannas agus rialú a bhunú ó bhainistiú teagmhais éifeachtach .i. 

chun bainistiú na freagartha a bhogadh ón gcéad mhodh frithghníomhach go dtí an ceann ina 

dtuigtear scóip an teagmhais féin, ina dtógtar gníomhartha freagartha iomchuí i gcomhréir le 

straitéisí freagartha, agus ina seoltar toradh an teagmhais le tacar cuspóirí neambhalbh chun 

daoine agus an comhshaol a chosaint.  

2.2 SUÍOMH 
An chuid is mó de na freagairtí ar thruailliú mara Sraith 3 arna sainiú ag an bPlean Teagmhais 

Náisiúnta (NCP); teastóidh gníomhachtú an tSeomra Éigeandála Mhuirí (MER) uathu sin. Is 

ionann MER agus croílár na n-oibríochtaí le linn freagartha ar thaisme mhara, agus beidh suite 

ar an dara hUrlár san Ionad Náisiúnta OIbríochtaí Muirí (NMOC). Tá an MER lonnaithe in aice 

leis an Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí (MRCC) istigh in Oifig na Roinne Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS), Lána Líosain, DO2 TR60, Baile Átha Cliath. Is iad 

pearsanra IRCG arna sainaithint mar chomhaltaí MRT a oibreoidh an MER, le tacaíocht ó 

phríomheagraíochtaí eile de réir mar is gá (féach Alt 3). 

2.3 SLÓGADH AN MRT 

Is é Leas-Stiúrthóir, Bainisteoir Oibríochtaí an IRCG nó duine oiriúnach eile, ag glacadh ról an 
Cheannasaí Teagmhais (IC), a ainmneoidh pearsanra ar cóimhéid le scála agus éilimh an 
teagmhais mar chomhaltaí an MRT. Slógfaidh an IC pearsanra go díreach nó trí nósanna 
imeachta chun pearsanra IRCG a chur san airdeall. Féadfaidh an MRT pearsanra a 
chomhtháthú freisin ó ghníomhaireachtaí agus eagraíochtaí eile, faoi rogha an IC. Oibreoidh 
an MRT ón MER mura dtugann an IC treorú eile dóibh. 

2.4 STRUCHTÚR MRT 
Tá an struchtúr agus an próiseas in úsáid ag an MRT bunaithe ar an gCóras Rialaithe 

Teagmhais (ICS), lena gcuimsítear Rannóga Ceannais, Oibríochtaí, Pleanála, Lóistíochta agus 

Airgeadais chun gníomhaíochtaí a bhainistiú agus a chomhordú. Taispeántar an buneagrúchán 

i bhFíor 2, ina dtásctar freisin an chaoi ina dtacaíonn oifigigh dhlí, shábháilteachta, faisnéise 

poiblí agus idirchaidrimh sheachtraigh leis an bhfeidhm Cheannais. 

Beidh an struchtúr solúbtha i dtéarmaí líon na ndaoine agus na ról, ag brath ar chineál an 

teagmhais agus ar chéim na freagartha. Féadfaidh an ceannasaí teagmhais líon na bpost agus 

an phearsanra riachtanaigh a chinneadh. 

Éascaíonn an MRT do cheannas agus rialú ar theagmhas trí cheannairí, feidhmeanna, foirne 

freagartha agus acmhainní eile a eagrú trí struchtúr eagrúcháin inscálaithe oiriúnach dá 

fheidhm le róil réamhaitheanta, freagrachtaí, caidrimh thuairiscithe agus údaráis riachtanacha 

chun teagmhas a bhainistiú. Éascaíonn an MRT freisin do chur chun feidhme an phróisis 

phleanála a theastaíonn chun nasc díreach a áirithiú idir cuspóirí an cheannais teagmhais agus 

na gníomhartha freagartha allamuigh. 
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Fíor 2: Buneagrúchán na Foirne Freagartha Muirí 

 

2.5 PRIONSABAIL EAGRÚCHÁIN 
Struchtúr ceannais 
Ní foláir de réir ICS go gcothabhálfadh duine amháin nó níos mó údarás thar gach 
gníomhaíocht teagmhais. Tugtar feidhm Cheannais ar an bpost sin. Is iondúil i gcás na 
dteagmhas beag ar féidir le duine amháin, ar a dtugtar an Ceannasaí Teagmhais (IC) an 
fheidhm Cheannais a chomhlíonadh. Le haghaidh teagmhas mór, féadfar na poist mar Leas-
Cheannasaí Teagmhais agus Oifigigh Foirne Ceannais a shannadh chun tacú leis an 
gCeannasaí Teagmhais.  
 
Ach a mbeidh an ceannas bunaithe, is é an ICS a sholáthraíonn rialacha soiléire d’aistriú an 
cheannais chuig duine aonair nó daoine eile. Feictear líne eagraithe údaráis mar shaintréith 
den eagrúchán ICS, ar a dtugtar an struchtúr ceannais. Feictear coincheap na haontachta 
ceannais mar shaintréith leis an ICS freisin, rud a chiallaíonn nach mbíonn ach an t-aon 
mhaoirseoir ainmnithe amháin ag gach duine aonair a dtuairiscíonn an duine aonair chucu ag 
láthair an teagmhais. Soiléirítear leis na prionsabail sin na caidrimh thuairiscithe, agus 
díothaítear leo aon mhearbhall a d’fhéadfaí a ghiniúint de bharr treoracha codarsnacha 
iolracha. 
 
Inscálaitheacht 
Eochairghné de ICS is ea a eagrúchán modúlach. Cuirtear gnéithe eagrúcháin (ar a dtugtar 
Rannóga, Brainsí, Rannáin, Grúpaí, Aonaid, srl.) le struchtúr an ICS de réir mar a thugtar 
feidhmeanna agus cumais nua isteach sa fhreagairt teagmhais agus de réir mar shanntar iad do 
ghnéithe eagrúcháin éagsúla. Ceadaítear le cur chuige modúlach gur féidir eagrú na freagartha 
a struchtúrú ar bhealach iomchuí do mhéid agus do chastacht an teagmhais. Ceadaítear leis 
freisin d’fhormhéadú an eagraithe de réir mar a mhéadaíonn castacht an teagmhais, agus de 
réir mar a tharmligeann an Ceannasaí Teagmhais cúraimí feidhmiúla ar fud na heagraíochta. 
 
Tosaíonn struchtúr an ICS i gcónaí le bunú na feidhme Ceannais. I gcás bainistiú na 
mórtheagmhas, bunaítear ceithre rannóg fheidhmiúla faoin gCeannasaí Teagmhais, de réir mar 
is cuí, .i. Oibríochtaí, Pleanáil, Lóistíocht agus Airgeadas/Riarachán. Cloítear go docht le moltaí 
maidir le réise ceannais de réir mar a fhormhéadaíonn nó mar a chrapann eagrú na freagartha, 
sa chaoi nach mó an struchtúr eagrúcháin riamh ná mar is gá. 
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2.6 GNÍOMHARTHA TOSAIGH MRT 
Ach a slógtar chuig an MER í, ba cheart go ndéanfaí roinnt gníomhaíochtaí tosaigh chun éascú 

don MRT chun bogadh ón gcéad mhodh frithghníomhach chuig bainistiú na freagartha i gcás 

ina dtuigtear scóip an teagmhais. Is iad na gníomhartha tosaigh: 

GNÍOMHARTHA TOSAIGH AN MRT 

 Feasacht fheiliúnach a fháil (.i. faisnéis a bhailiú, an cás a anailísiú agus a mheasúnú). 

 Plean Gníomhaíochta Teagmhais (IAP) a fhorbairt trí chuspóirí agus gníomhartha 

riachtanacha a fháil amach. 

 An IAP a chur chun feidhme, agus comhairle á tabhairt faoi ghníomhartha agus iad a 

thionscnamh de réir mar is gá. 

 Faireachán a dhéanamh ar theagmhais, faisnéis a scaipeadh ina leith, agus 

geallsealbhóirí leasmhara a choinneáil ar an eolas (.i. An Grúpa Náisiúnta 

Comhordaithe Éigeandálaí (NECG), ranna rialtais eile, an tionscal muirí agus an 

pobal i gcoitinne). 

 Gnéithe i ndáil le saincheisteanna ar leibhéal oibríochtúil/straitéiseach a chomhordú 

agus a rialú sa chás gurb é IRCG an ghníomhaireacht atá i gceannas. 

 Pearsanra IRCG le cúraimí réitigh theagmhais acu a chur ar an eolas (m.sh. an 

Ceannasaí Náisiúnta ar an Láthair/Leasoifigeach um Sceitheadh Ola/Foireann 

Mheán, srl.). 

 

2.7 COMHFHREAGRACHTAÍ AN MRT  
Faightear róil agus freagrachtaí aonair le gach post MRT ag alt 2.8. Is iad comhfhreagrachtaí 

na gcomhaltaí MRT ná: 

COMHFHREAGRACHTAÍ AN MRT 

 A áirithiú go dtugtar faoin bhfreagairt go sábháilte agus go roghnaítear agus go n-

úsáidtear teicnící chun an damáiste éiceolaíochta agus socheacnamaíoch foriomlán 

a íoslaghdú; 

 Scaoileadh an trealaimh ó na stoc-chairn náisiúnta a chomhordú; 

 Forbhreathnú a sholáthar ar na bhfreagairt i dtéarmaí fadhbanna agus baic 

féideartha a shainaithint de réir a dtiocfaidís aníos; 

 Idirchaidreamh a dhéanamh leo siúd a thugann faoi SAR, rialú foinse agus 

gníomhartha freagartha cladaigh: 

 Éascú do sholáthar acmhainní airgeadais leordhóthanacha chun costas na 

freagartha a sheasamh; 

 Aithint agus slógadh na tacaíochta idirnáisiúnta de réir mar is gá; agus 

 An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus an NECG (más ann dó) a 

choinneáil ar an eolas faoin teagmhas. 
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2.8 FREAGRACHTAÍ TOSAIGH MRT  
Tugtar sna leathanaigh seo a leanas na róil agus freagrachtaí tosaigh d’fheidhmeanna MRT faoi 

mar a léirítear i bhFíor 2. 

Teideal: CEANNASAÍ TEAGMHAIS 
Dath veiste 

ICS:  Bán 

Ról: 

Is ionann freagracht an Cheannasaí Teagmhais (IC) agus bainistiú foriomlán an teagmhais. Is é 

IC aonair a théann i mbun na gníomhaíochta ceannais ar theagmhas ar bith. 

Freagrachtaí 
 Cás an teagmhais a mheasúnú. 
 Cuspóirí teagmhais agus treo ginearálta do bhainistiú an teagmhais a chinneadh. 
 Tosaíochtaí a bheartú. 
 Eagrúchán iomchuí an MER a bhunú. 
 Tascanna a leithdháileadh. 
 Foireann MRT a fhaisnéisiú. 
 Forbairt Plean Gníomhaíochta Teagmhais (IAP) a áirithiú. 
 Róil agus freagrachtaí eile faoin IRCG a chomhordú, ar róil agus freagrachtaí iad a 

d’fhéadfadh teacht ón teagmhas nó a bhféadfadh baint a bheith acu leis. 
 Sceidealú na gcruinnithe pleanála a áirithiú de réir mar is gá. 
 Forfheidhmiú IAP a fhaomhadh agus a údarú. 
 A áirithiú go mbíonn bearta sábháilteachta leordhóthanacha i bhfeidhm. 
 Gníomhaíocht le haghaidh gach ball foirne MRT a chomhordú. 
 Comhordú le heochairdhaoine agus le heochair-oifigigh. 
 Iarratais ar acmhainní breise nó do scaoileadh acmhainní a cheadú. 
 Riarthóir na gníomhaireachta/heagraíochta a choinneáil ar an eolas faoi stádas 

an teagmhais. 
 Scaoileadh faisnéise leis na meáin nuachta a údarú. 
 A áirithiú go gcomhlánaítear Achoimre Stádais Teagmhais agus go seoltar ar 

aghaidh é go dtí údarás uachtarach iomchuí. 
 Díshlógadh an teagmhais a ordú de réir mar is cuí. 
 Faisnéisithe beo a stiúradh faoi na gníomhartha a glacadh le linn an teagmhais 

agus ina dhiaidh de réir mar is gá. 
 Loga teagmhais a choinneáil. 

 

Teideal: OIFIGEACH DLÍ 
Dath veiste 

ICS:  Dubh 

Ról: 

Tuairiscíonn an tOifigeach Dlí chuig an IC, feidhmíonn mar chomhairleoir dlí le Garda Cósta na 

hÉireann. Is é dualgas an Oifigigh Dhlí maoirsiú a dhéanamh ar gach gné de ghnóthaí dlí na 

gnólachta chun freagairt ar theagmhas an sceite ola. Is iondúil go n-áirítear le freagrachtaí an 

Oifigigh Dhlí agraí dlí, comhlíonadh rialachán agus comhairle a chur ar an gCeannas faoi 

chúrsaí dlí. 

Freagrachtaí 
 Faigh faisnéisiú ó IC. 
 Comhairle a chur ar an IC faoi chúrsaí dlí a théann i bhfeidhm ar an bhfreagairt. 
 Iniúchadh a dhéanamh mura gcomhlíonann pearsanra an dlí. 
 Agraí dlí a mhaoirsiú, b’fhéidir ag feidhmiú mar phríomhdhlíthí. 
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 A áirithiú go gcomhlánaíonn agus go dtaisceann cuideachta a páipéarachas dlí go 

léir.  
 Loga teagmhais a choinneáil. 

 

Teideal: OIFIGEACH SÁBHÁILTEACHTA 
Dath veiste 

ICS:  Dubh 

Ról: 

Is ionann feidhm an SOFR bearta a fhorbairt agus a mholadh chun sábháilteacht phearsanta a 

ráthú, agus chun measúnú nó réamh-mheas a dhéanamh ar chásanna guaiseacha agus 

neamhshábháilte. Ní shannfar ach príomh-SOFR amháin do gach teagmhas. Ba cheart go n-

athbhreithneofaí an Áis Phoist SOFR maidir le heagrúchán agus dualgais an SOFR. 

Féadfaidh cúntóirí a bheith ag an SOFR de réir mar is gá, agus féadfaidh na cúntóirí feidhmiú 

mar ionadaí do ghníomhaireachtaí cúntacha nó do chomhlachtaí rialála. Féadann freagrachtaí 

sonracha a bheith ag cúntóirí sábháilteachta, cosúil le haer-oibríochtaí, 

ábhair ghuaiseacha, srl. 

Freagrachtaí 
 Rannpháirt a ghlacadh i gcruinnithe beartaíochta agus pleanála, agus i 

gcruinnithe agus faisnéisithe eile de réir mar is gá. 
 Cásanna guaiseacha i ndáil leis an teagmhas a aithint. 
 An IAP a athbhreithniú maidir le himpleachtaí sábháilteachta. 
 Comhairle sábháilteachta a sholáthar san IAP d’fhreagróirí sannta. 
 Údarás éigeandála a theachtadh chun gníomhartha neamhshábháilte a stopadh 

agus a chosc. 
 Na tionóiscí a tharlaíonn laistigh de limistéar an teagmhais a fhiosrú. 

 
 Cúntóirí a shannadh, de réir mar is gá. 
 An Plean Leighis a athbhreithniú agus a fhaomhadh (ICS 206). 
 An Plean Sábháilteachta Suímh a fhorbairt, agus Achoimre den Phlean 

Sábháilteachta Suímh (ICS 208) a fhoilsiú de réir mar is gá. 
 An Bhileog Oibre d’Anailís ar Shábháilteacht Oibre a fhorbairt (ICS-215a) de réir 

mar is gá. 
 A áirithiú go gcomhlánaítear gach foirm, tuairisc agus cáipéis riachtanach de 

chuid na gníomhaireachta roimh an díshlógadh. 
 An Ceannasaí a fhaisnéisiú faoi shaincheisteanna agus ábhair imní ó thaobh na 

sábháilteachta de. 
 Seisiún faisnéisithe a reáchtáil leis an IC roimh an díshlógadh. 
 Loga teagmhais a choinneáil. 
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Teideal: OIFIGEACH FAISNÉISE POIBLÍ 
Dath veiste 

ICS:  Dubh 

Ról: 

Is é an tOifigeach Faisnéise Poiblí (PIO) a bhíonn freagrach as faisnéis a fhorbairt agus a 

scaoileadh maidir leis an teagmhas do na meáin nuachta, don phearsanra teagmhais, agus do 

ghníomhaireachtaí agus eagraíochtaí iomchuí eile. Ní shannfar ach príomh-PIO amháin do 

gach teagmhas, lena n-áirítear teagmhais a oibrítear faoi UC, agus teagmhais lena mbaineann 

comhlachtaí rialála éagsúla. Féadann cúntóirí a bheith ag an PIO de réir mar is gá, agus 

féadfaidh na cúntóirí feidhmiú mar ionadaí freisin do ghníomhaireachtaí tacaíochta nó do 

chomhlachtaí rialála. 

Freagrachtaí 
 Cinneadh a fháil ón IC an mbaineann aon teorainneacha le scaoileadh faisnéise. 
 Ábhar a fhorbairt dá úsáid i bhfaisnéisithe meán. 
 Faomhadh IC na n-eisiúintí meán a fháil. 
 Na meáin a chur ar an eolas agus faisnéisithe meán a stiúradh. 
 Socruithe a dhéanamh do thurais nó agallaimh nó faisnéisithe eile, de réir mar is 

gá. 
 Faisnéis a fháil ó na meáin a d’fhéadfadh a bheith áisiúil don phleanáil teagmhais.  
 Achoimrí nó fógraí faisnéise reatha a chothabháil faoin teagmhas, agus faisnéis a 

sholáthar maidir le stádas an teagmhais don phearsanra sannta. 
 A áirithiú go gcomhlánaítear gach foirm, tuairisc agus cáipéis riachtanach de 

chuid na gníomhaireachta roimh an díshlógadh. 
 Faisnéisiú a thabhairt don Cheannas maidir le saincheisteanna agus ábhair imní 

Oifigeach Faisnéise Poiblí (PIO) 
 Seisiún faisnéisithe a reáchtáil leis an IC roimh an díshlógadh. 
 Loga teagmhais a choinneáil. 
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Teideal: OIFIGEACH IDIRCHAIDRIMH SEACHTRACH 
Dath veiste 

ICS:  Dubh 

Ról: 

Na teagmhais lena mbaineann údaráis iolrach, bídís ina n-údaráis rialtasacha nó a mhalairt, nó 

lena mbaineann roinnt gníomhaireachtaí; b’fhéidir go gcaithfí post Oifigeach Idirchaidrimh 

(ELO) a bhunú ar an bhFoireann Cheannais. Ní shannfar ach príomh-ELO amháin do gach 

teagmhas, lena n-áirítear teagmhais a oibrítear faoi UC, agus teagmhais lena mbaineann 

eagraíochtaí le húdaráis/freagrachtaí éagsúla.  

 

Féadann cúntóirí a bheith ag an LO de réir mar is gá, agus féadfaidh na cúntóirí feidhmiú 

freisin mar ionadaí ag cúnamh le gníomhaireachtaí nó le comhlachtaí rialála. Sanntar an ELO 

don teagmhas le feidhmiú mar an teagmhálaí chun cúnamh nó comhoibriú le hIonadaithe 

Gníomhaireachta.  

Freagrachtaí 
 Feidhmiú mar phointe teagmhála d’Ionadaithe Gníomhaireachta. 
 Liosta gníomhaireachtaí / údarás / comhlachtaí rialála / ranna rialtais agus a 

nIonadaithe a chothabháil atá ag tabhairt cúnaimh nó comhair, lena n-áirítear 

ainm agus faisnéise teagmhála. Faireachán a dhéanamh ar bhileoga seiceála 

isteach ar bhonn laethúil chun a áirithiú go n-aithnítear gach Ionadaí 

Gníomhaireachta. 
 Cúnamh le teagmhálaithe idirghníomhaireachta nó teagmhálaithe idireagrúcháin 

a bhunú agus a chomhordú. 
 Na gníomhaireachtaí a thugann tacaíocht don teagmhas a choinneáil ar an eolas 

faoi stádas an teagmhais. 
 Faireachán a dhéanamh ar oibríochtaí chun fadhbanna idirghníomhaireachta nó 

idireagrúcháin reatha nó féideartha a shainaithint. 
 Rannpháirt a ghlacadh i gcruinnithe pleanála, ag soláthar teorainneacha agus an 

chumais chun cúnamh le hacmhainní na gníomhaireachta. 
 Éilimh acmhainne freagartha a chomhordú le haghaidh gníomhaíochtaí fiosraithe 

teagmhais leis an OSC. 
 Gníomhaíochtaí a chomhordú do dhaoine móra le rá a thagann ar cuairt. 
 A áirithiú go gcomhlánaítear gach foirm, tuairisc agus cáipéis riachtanach de 

chuid na gníomhaireachta roimh an díshlógadh. 
 An Ceannasaí a fhaisnéisiú faoi shaincheisteanna agus ábhair imní ó thaobh na 

gníomhaireachta de. 
 Seisiún faisnéisithe a reáchtáil leis an IC roimh an díshlógadh. 
 Loga teagmhais a choinneáil. 
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Teideal: RANNÓG OIBRÍOCHTAÍ 
Dath veiste 

ICS:  Dearg 

Ról: 

Is é Ceann na Rannóige Oibríochtaí (OSC) a ghníomhachtaíonn agus a mhaoirsíonn gnéithe 

eagrúcháin i gcomhréir leis an IAP agus a threoraíonn a gcur i gcrích. Is é an OSC freisin a 

threoraíonn pleananna ullmhúcháin agus oibríochtúla; a iarrann nó a scaoileann acmhainní, a 

dhéanann faireachán ar dhul chun cinn oibríochtúil, a dhéanann athruithe áisiúla don Phlean 

Gníomhaíochta Teagmhais, de réir mar is gá, agus a thuairiscíonn faoi sin don IC. 

Freagrachtaí 
 Faisnéisiú a fháil ón IC. 
 Líon foirne leordhóthanach don Rannóg a mheastóireacht agus a iarraidh le 

haghaidh gníomhaíochtaí oibríochtúla. 
 Pearsanra allamuigh na Rannóige Oibríochtaí a mhaoirsiú. 
 An IAP don Rannóg Oibríochtaí a chur chun feidhme. 
 Oibríochtaí ar an láthair a mheastóireacht, agus mionathruithe a dhéanamh 

d’eagrúchán, straitéisí, beartaíocht, agus acmhainní de réir mar is gá. 
 A áirithiú go mbíonn an tAonad Acmhainní ar an eolas faoi athruithe ar stádas na 

n-acmhainní atá sannta don rannóg. 
 A áirithiú go gcuireann pearsanra na Rannóige Oibríochtaí sannacháin oibre i 

gcrích ag cloí le cleachtais sábháilteachta faofa. 
 Faireachán a dhéanamh ar acmhainní breise agus iad a iarraidh chun tacú le 

hoibríochtaí de réir mar is gá. 
 Pearsanra oibríochtúil allamuigh a chóimeáil/dhíchóimeáil de réir mar is cuí. 
 Ionaid cheann réime a aithint/úsáid. 
 Meastóireacht agus faireachán a dhéanamh ar an gcás reatha dá úsáid sa 

phleanáil don tréimhse oibriúcháin. 
 Cuspóirí teagmhais oibríochtúla a thiontú ina roghanna straitéiseacha agus 

beartaíochta.  
 Comhordú agus comhairliúchán a dhéanamh le Ceann na Rannóige Pleanála 

(PSC), Oifigeach Sábháilteachta (SOFR), speisialtóirí teicniúla, cásanna 

samhaltaithe, treochtaí, srl., maidir le roghnú straitéisí agus beartaíochtaí 

iomchuí chun cuspóirí a ghnóthú. 
 Cineál agus líon na n-acmhainní is gá chun tacú leis na straitéisí roghnaithe a 

aithint. 
 Limistéir oibre a fho-roinnt ina n-aonaid indéanta. 
 Sannacháin oibre a fhorbairt agus acmhainní beartaíochta a leithdháileadh ar 

bhunús riachtanas straitéiseach 
 Gníomhaíochtaí pleanáilte a chomhordú leis an SOFR d’fhonn comhlíonadh le 

cleachtais sábháilteachta a áirithiú. 
 Rannpháirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála agus i bhforbairt na gcodanna 

beartaíochta (ICS 204 agus ICS 220) den IAP. 
 Cúnamh le forbairt pleananna straitéiseacha, teagmhais agus díshlógtha 

fadtéarmacha. 
 Liosta molta d’acmhainní Rannóige lena ndíshlógadh a fhorbairt, agus moladh 

scaoilte a thionscnamh de réir mar is cuí. 
 Codanna infheidhmithe den Phlean Díshlógtha Teagmhais a fháil agus a chur 

chun feidhme. 
 Rannpháirt a ghlacadh i bhfaisnéisithe oibríochtúla do chomhaltaí MRT maille le 

faisnéisithe do na meáin, agus do dhaoine móra le rá ar cuairt. 
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 Loga teagmhais a choinneáil. 

 

 

Teideal: AN RANNÓG PLEANÁLA 
Dath veiste 

ICS:  Gorm 

Ról: 

Is é Ceann na Rannóige Pleanála (PSC), ar comhalta den Fhoireann Ghinearálta é, a bhíonn 

freagrach as bailiú, meastóireacht, scaipeadh agus úsáid na faisnéise teagmhais; agus stádas 

na n-acmhainní sannta a chothabháil. Teastaíonn seirbhísí na rannóige pleanála chun an cás 

reatha a thuiscint, cúrsa dóchúil imeachtaí an teagmhais a réamhthuar, straitéisí a ullmhú, agus 

pleananna don teagmhas; agus tuairiscí stádais teagmhais riachtanacha a thaisceadh. 

Freagrachtaí 
 Faisnéisiú a fháil ón IC. 
 Faisnéis teagmhais a bhailiú, a phróiseáil agus a thaispeáint. 
 Cúnamh leis an OSC i bhforbairt na straitéisí freagartha. 
 Ullmhú an IAP a mhaoirsiú. 
 Éascú do chruinnithe agus faisnéisithe pleanála. 
 Rianú pearsanra agus acmhainní teagmhais a mhaoirsiú tríd an Aonad 

Acmhainní. 
 Pearsanra atá ar an láthair cheana féin a shannadh do phoist eagrúcháin ICS de 

réir mar is cuí. 
 Riachtanais faisnéise a bhunú agus sceidil a thuairisciú d’Aonaid na Rannóige 

Pleanála (e.g. Acmhainní, Cás). 
 An t-éileamh ar shain-acmhainní a chinneadh chun tacú leis an teagmhas. 
 Gníomhaíochtaí bailithe faisnéise speisialta a bhunú de réir mar is gá (e.g. aimsir, 

comhshaol, tocsainí, eolas faoin táirge, etc.). 
 Faisnéis a thiomsú faoi straitéisí malartacha. 
 Réamh-mheasanna tréimhsiúla a sholáthar maidir le cumas teagmhais. 
 IMT a choinneáil ar an eolas faoi athruithe suntasacha ar bith le stádas 

teagmhais. 
 Faisnéis faoi stádas teagmhais a thiomsú agus a thaispeáint. Ullmhú agus 

forfheidhmiú an Phlean Díshlógtha Teagmhais a mhaoirsiú. 
 Pleananna a ionchuimsiú (m.sh. Trácht, Leigheas, Cumarsáid, agus Sábháilteacht 

Suímh) leis an IAP. 
 Plean tacaíochta teagmhais eile a fhorbairt (m.sh. tarrtháil, aistriú, slándáil, agus 

eitlíocht). 
 Loga teagmhais a choinneáil. 
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Teideal: RANNÓG LÓISTÍOCHTA Dath veiste ICS: 
 Buí 

Ról: 

Is é Ceann na Rannóige Lóistíochta (LSC), ar comhalta den Fhoireann Ghinearálta é, a bhíonn freagrach as 

saoráidí, seirbhísí agus ábhar a sholáthar mar thacaíocht leis an teagmhas. Glacann an LSC rannpháirt i 

bhforbairt agus i bhforfheidhmiú an IAP, agus gníomhachtaíonn agus maoirsíonn na Brainsí agus na 

hAonaid laistigh den Rannóg Lóistíochta. 

Freagrachtaí 

 Faisnéisiú a fháil ón IC. 

 Eagrú na Rannóige Lóistíochta a phleanáil. 

 Tascanna oibre a shannadh do phearsanra na Rannóige. 

 Fógra a thabhairt don Aonad Acmhainní le hAonaid na Rannóige Lóistíochta a 

gníomhachtaíodh, lena n-áirítear ainmneach agus suíomhanna an phearsanra shannta. 

 Pearsanra lóistíochta a chóimeáil agus a fhaisnéisiú. 

 Éilimh acmhainne agus saoráide teagmhais láithreach a chinneadh agus a sholáthar. 

 I gcomhar leis an gCeannas, gach Rannóg de phróiseas faofa agus iarrtha an MRT a 

fhorbairt agus comhairle a thabhairt dóibh ina leith. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartaíocht a mholtar don tréimhse oibríochtúil ag 

teacht aníos le aghaidh a gcumais chun acmhainní agus tacaíocht lóistíochta a sholáthar. 

 Riachtanais seirbhíse agus tacaíochta fadtéarmacha a aithint d’oibríochtaí pleanáilte agus 

ionchasacha. 

 Comhairle a thabhairt don Chinn na Rannóige Ceannais agus na Rannóg eile maidir le 

hinfhaighteacht acmhainne chun tacú le héilimh theagmhais. 

 Ionchur a sholáthar agus an Plean Cumarsáide, an Plean Leighis agus an Plean Tráchta a 

athbhreithniú. 

 Éilimh acmhainne a aithint do theagmhais teagmhais. 

 Iarratais ar acmhainní breise a chomhordú agus a phróiseáil. 

 Éifeachtacht acmhainne a rianú agus mionathruithe riachtanacha a dhéanamh. 

 Comhairle a thabhairt faoi chumais seirbhíse agus tacaíochta reatha. 

 Próisis ordaithe formhéadaithe a iarraidh nó a bhunú de réir mar is cuí chun tacú le 

teagmhas. 

 Liosta molta d’acmhainní Rannóige lena ndíshlógadh a fhorbairt, agus moladh scaoilte a 

thionscnamh de réir mar is cuí. 

 Codanna infheidhmithe den Phlean Díshlógtha Teagmhais a fháil agus a chur chun 

feidhme. 

 Leas agus sábháilteacht ghinearálta phearsanra na Rannóige Lóistíochta a áirithiú. 

 Loga teagmhais a choinneáil. 
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Teideal: OIFIGEACH AIRGEADAIS & RIARACHÁIN Dath veiste ICS: 
 Glas 

Ról: 

Is é an Ceann Airgeadais & Riaracháin (FSC), ar comhalta den Fhoireann Ghinearálta é, a bhíonn freagrach 

as gach gné airgeadais, riaracháin agus anailíse costais den teagmhas agus as comhaltaí den Rannóg 

Airgeadais/Riaracháin a mhaoirsiú. 

Freagrachtaí 

 Faisnéisiú a fháil ón IC. 

 Rannpháirt a ghlacadh i gcruinnithe agus faisnéisithe pleanála teagmhais, de réir mar is gá. 

 Pleananna oibríochtúla a athbhreithniú agus malairtí a sholáthar de réir mar is iomchuí ó 

thaobh an airgeadais de. 

 Gach gné airgeadais de theagmhas éigin a bhainistiú. 

 Faisnéis airgeadais agus anailíse costais a sholáthar de réir mar a iarrtar iad. 

 Faisnéis ábhartha a bhailiú ó fhaisnéisithe leis na gníomhaireachtaí freagracha. 

 Plean oibríochtúil a fhorbairt don Rannóg Airgeadais/Riacháin; éilimh sholáthair agus 

tacaíochta a chomhlíonadh. 

 Cinneadh a dhéanamh faoin ngá chun coimeasáracht teagmhais a bhunú agus a oibriú. 

 Bualadh le hIonadaithe Cúntacha agus Comhoibríocha Gníomhaireachta/Eagraíochta, de 

réir mar is gá. 

 Teagmháil laethúil a chothabháil le ceanncheathrú riaracháin gníomhaireachta(í) maidir le 

cúrsaí Airgeadais/Riaracháin. 

 A áirithiú go gcomhlánaítear gach taifead ama den phearsanra go cruinn agus go seoltar 

iad chuig gníomhaireachtaí/eagraíochtaí baile, i gcomhréir leis an mbeartas. 

 Ionchur airgeadais a sholáthar don phleanáil díshlógtha. 

 A áirithiú go n-ullmhaítear agus go gcomhlánaítear i gceart gach doiciméad ceanglais a 

thionscnaítear ag an teagmhas. 

 Pearsanra riaracháin gníomhaireachta a fhaisnéisiú faoi gach saincheist a bhaineann le 

teagmhais óna dteastaíonn aird nó bearta leantacha sula bhfágtar an teagmhas. 

 Liosta molta d’acmhainní le díshlógadh a fhorbairt agus moladh tosaigh do scaoileadh de 

réir nuair is cuí. Codanna infheidhmithe den Phlean Díshlógtha Teagmhais a fháil agus a 

chur chun feidhme. 

 Loga teagmhais a choinneáil. 

 

2.9 RANNPHÁIRTITHE FÉIDEARTHA AGUS EOCHAIREAGRAÍOCHTAÍ 
Is é an IRCG atá i gceannas ar an MRT, agus tarraingeoidh é ó phearsanra ón Rannóg 

Ullmhachta, Freagartha agus Pleanála agus ón fheidhmeanna eile laistigh den IRCG agus ón 

DTTAS i gcoitinne, de réir mar is gá le scála agus ceanglais an teagmhais. Is é an Ceannasaí 

Teagmhais a chinnfidh na héilimh sin agus sa deireadh thiar na rannpháirtithe den MRT. 

Bainfidh éagsúlacht páirtithe eile le teagmhas Sraith 3, lena n-áirítear eagraíochtaí rialtasacha 

agus neamhrialtasacha. Beidh an pearsanra ag roinnt de na páirtithe sin ar féidir leo 

rannchuidiú go díreach leis an MRT, féadfar róil laistigh den Fhoireann a shannadh dóibh. 

Beidh aithne nó oiliúint de dhíth orthu ar struchtúr agus próisis an ICS d’fhonn comhtháthú a 

dhéanamh go héifeachtach. D’fhéadfadh páirtithe eile a bheith ina bhfoinsí tábhachtacha 

faisnéise nó acmhainní, agus is féidir a gcumas a rochtain trí fheidhmeanna Idirchaidrimh an 

MRT. 

Soláthraítear sa chodán sin tuairisc ghairid ar eochaireagraíochtaí arb ábhartha don MRT iad. 
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2.9.1 COMHLACHTAÍ Rialtas na hÉireann 

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRU) www.cru.ie  

Is é an CRU an rialtóir sábháilteachta do ghníomhaíochtaí dúshaothraithe agus eastósctha 

peitriliam réamhtheachtacha in Éirinn. Rialaíonn siad an tionscal i gcomhréir leis an gCreat 

Sábháilteachta Peitriliam; tiomsúchán rialachán, doiciméad rialúcháin agus nósanna imeachta i 

scríbhinn. 

Coimisinéirí Soilse na hÉireann www.irishlights.ie 

Is iad Coimisinéirí Soilse na hÉireann an Príomhúdarás do Thithe Soilse d’Éirinn ina hiomláine, 

maille lena farraigí agus lena hoileáin. Is iad CIL a thugann faoi oibleagáidí Rialtais na Breataine 

agus na hÉireann i ndáil le soláthar Comharthaí Loingseoireachta timpeall ar chósta na 

hÉireann ar cóimhéid leis na líon tráchta agus an méid riosca de réir an Choinbhinsiúin um 

Shábháilteacht Anama ar Muir. 

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara www.agriculture.gov.ie 

Riarachán an Iascaigh Mara Ceadúnúchán agus clárúchán na mbád iascaigh mara, 

bainistiú agus forbairt na sé Chalafort iascaigh agus 

cosaint an chósta. 

Bainistiú Dobharshaothraithe agus Urthrá Bainistiú éifeachtúil agus éifeachtach ar 

cheadúnúchán dobharshaothraithe agus ar 

cheadúnúchán urthrá i ndáil le gníomhaíochtaí a 

bhaineann le dobharshaothrú agus le hiascaigh mara. 

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE)

 www.dccae.gov.ie 

Is é DCCAE a bhíonn freagrach as bainistiú agus cosaint acmhainní nádúrtha na hÉireann, agus 

as a áirithiú go ndéantar gníomhaíochtaí go sábháilte agus ag féachaint go cuí dá dtionchar ar 

an gcomhshaol agus ar úsáideoirí talún/mara eile.  

Laistigh de rannóg Acmhainní Nádúrtha an DCCAE, is é an Rannán Gnóthaí Peitriliam (PAD) a 

bhíonn freagrach as cur chun cinn, rialúchán agus faireachán ar thaiscéaladh agus ar fhorbairt 

na hola agus an gháis cois cladaigh agus amach ón gcósta in Éirinn. Baineann leithdháileadh 

acraíochta chuig gnólachtaí taiscéalaíochta leis sin faoi chineálacha éagsúla ceadúnas, cláir 

oibre iomchuí a aontú agus cur chun cinn na hacraíochta, tríd an rochtain oscailt nó trí chóras 

Babhta Ceadúnúcháin. 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.chg.gov.ie 

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) lán-chomhtháite le Rannán 

Oidhreachta na Roinne, agus is í a bhíonn freagrach as cosaint agus caomhnú ar oidhreacht 

nádúrtha agus ar bhithéagsúlacht na hÉireann ar leibhéal an rialtais náisiúnta. 

Le linn teagmhais truaillithe mara is amhlaidh a sholáthróidh an NPWS comhairle maidir leis na 

tionchair chomhshaoil ó sceitheadh chuig an IRCG agus chuig ionaid freagartha bunaithe ar 

bith, lena n-áirítear Ionaid Freagartha Cladaigh. Is iadsan freisin a chomhordóidh tiomsú agus 

soláthar na faisnéise is fearr dá bhfuil ar fáil maidir le leasanna agus bagairtí fiadhúlra 

dóibhsean (lena n-áirítear áireamh na gcoilíneachtaí éan mara agus éan aonair, agus obair leis 
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na heagraíochtaí neamhrialtasacha maidir le suirbhéanna ar éin thriomaithe, bailiú na n-éan 

marbh smeartha le hola, agus tuairisciú ar thaismigh bheo). 

An Roinn Cosanta www.defence.ie 

Is iad na Buan-Óglaigh (PDF) agus na Fórsa Cúltaca Óglaigh na hÉireann (RDF) atá mar 

chomhdhéanamh Óglaigh na hÉireann. Áirítear leis an PDF an tArm, an tSeirbhís Chabhlaigh 

agus an tAerchór. Cuimsítear leis na hÓglaigh Chúltaca an Cúltaca Céad Líne, Cúltaca an Airm 

agus Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh.   

Bíonn acmhainní an DoD ar fáil don IRCG de réir théarmaí an Chomhaontaithe Seirbhíse. 

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil www.housing.gov.ie 

Bíonn freagracht ag an roinn seo as pleanáil éigeandála, agus bheadh sí rannpháirteach i gcás 

tionchair chladaigh le hola ar an gcósta nó in aice leis. Ní foláir d’údaráis áitiúla pleananna 

teagmhais maidir le truailliú mara a fhorbairt chun a gcuid limistéar geografach a chlúdach. Tá 

siad ar cheann de na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha de réir an Chreata um Bainistíocht 

Móréigeandálaí. 

Is ar leibhéal na nÚdarás Áitiúil a bhainistítear na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn, agus feidhmíonn 

DHPLG ról comhairleach, reachtúil agus ceaptha beartais. Tá Comhaontú Idirchaidrimh ag 

Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath leis an nGarda Cósta chun Freagairt Éigeandála Mara na 

Briogáide Dóiteáin a sholáthar mar Shaoráid Fhógraithe, do shábháil na beatha, don chomhrac 

dóiteáin agus d’fhreagairt ar ghuais cheimiceach i gcás éigeandála ar muir. 

Is rannán líne den DHPLG é Met Éireann (www.met.ie), Seirbhís Meitéareolaíochta Náisiúnta 

na hÉireann. Is é an soláthraí faisnéise aimsire agus seirbhísí gaolmhara is mó d’Éirinn é. 

An Garda Síochána www.garda.ie 

Feidhmíonn An Garda Síochána ról ríthábhachtach i gcás teagmhais truaillithe a théann i 

bhfeidhm ar an gcladach. Tá taithí agus saineolas forleathan póilíneachta acu ar fud réimse 

leathan ábhar a d’fhéadfadh teacht aníos idir bainistiú tráchta agus soláthar faisnéise don 

phobal maidir le cosaint agus caomhnú na láithreach. Tá siad ar cheann de na 

Príomhghníomhaireachtaí Freagartha de réir an Chreata um Bainistíocht Móréigeandálaí. 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) www.epa.ie 

Is comhlacht poiblí neamhspleách é an EPA a bunaíodh faoin Acht fán nGníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Is iad na príomhionstraimí eile lena sainordaítear a 

bhfreagrachtaí ná An tAcht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, agus an tAcht um Chaomhnú 

Comhshaoil, 2003 agus an tAcht Cosanta Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014. 

D’éireodh an EPA rannpháirteach ar an gcaoi sin le bainistiú na dramhaíola a dhíorthaítear ó 

ghníomhaíochtaí freagartha ar thruailliú mara. 

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) www.hsa.ie 

An comhlacht reachtúil náisiúnta le freagracht as a áirithiú go mbíonn cosaint ag oibrithe 

(fostaithe agus féinfhostaithe) agus acu siúd a dtéann gníomhaíocht oibre i bhfeidhm orthu ó 

dhíobháil agus drochshláinte ón obair. Beidh feidhm ag an dlí maidir sláinte agus sábháilteacht 

cheirde, lena n-áirítear cosc tionóisce agus cosaint freagróirí, le linn gach gníomhaíocht 

freagartha agus glantacháin ar thruailliú mara. 
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Is é an HSA an tÚdarás Inniúil Náisiúnta atá i gceannas ar roinnt rialachán ceimiceach lena n-

áirítear Rialachán REACH (Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán) agus Treoir 

Seveso II. 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) www.hse.ie 

Is í an FSS a sholáthraíonn seirbhísí sláinte agus sóisialta do gach duine a chónaíonn in Éirinn. 

Soláthraítear seirbhísí do dhaoine óga agus aosta, sna hospidéil, saoráidí sláinte agus sna 

pobail ar fud na tíre. Is faoina coimirce a oibríonn an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna. 

Tá sí ar cheann de na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha de réir an Chreata um Bainistíocht 

Móréigeandálaí. 

 

Foras na Mara www.marine.ie 

Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht Stáit atá freagrach as taighde mara, agus forbairt agus 

nuálaíocht teicneolaíochta mara in Éirinn. Soláthraíonn an Foras comhairle eolaíochta agus 

teicniúil don Rialtas chun beartas a mhúnlú agus chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainní 

mara na hÉireann. 

An tÚdarás Cosanta Iascaigh Mara (SFPA) www.sfpa.ie 

Is é an SFPA údarás inniúil na hÉireann maidir le Sábháilteacht Bia Mara agus Cosaint Iascaigh 

Mara. Is é misean an SFPA “rialúchán éifeachtach agus cothrom na n-earnálacha iascaigh mara 

agus bia mara atá thagann faoinár sainordú. Ciallaíonn sé sin gach soitheach iascaigh a 

oibríonn laistigh de theorainn 200 míle na hÉireann, soithí iascaigh Éireannach cibé áit ina n-

oibríonn siad, agus gach bia mara a tháirgtear in Éirinn cibé áit a gcuirtear chun margaidh é.”  

Bíonn freagracht orthu faoin Acht Loingis Cheannaíochta (Tarrtháil agus Raic) 1993 Cuid IV, le 

haghaidh Phoblacht na hÉireann, chun raic ar bith a thógáil agus a bhaint nó a dhéanamh 

neamhdhíobhálach a mheasann siad a bheith nó gur dócha go n-éireoidh sí ina bacainn nó ina 

contúirt don loingseoireacht. 

Áirítear lena freagracht sa limistéar sin cosaint na sláinte daonna (an pobal i gcoitinne, 

tomhaltóirí agus oibrithe) agus an chomhshaoil. 

2.9.2 Eagraíochtaí neamhrialtasacha 

Cistí Cúitimh Idirnáisiúnta le haghaidh Ola-Thruailliú (Cistí IOPC) www.iopcfunds.org 

Is iad na Cistí Cúitimh Idirnáisiúnta le haghaidh Ola-Thruailliú (Cistí IOPC) a sholáthraíonn 

cúiteamh airgeadais faoin gCoinbhinsiún ar an gCiste 1992 agus faoin gCiste Forlíontach le 

haghaidh damáiste ó ola-thruailliú a tharlaíonn sna Ballstáit, ag éirí as sceití ola buanseasmhaí 

ó thancaeirí. 

Soláthraítear leis an gCoinbhinsiún ar Dhliteanas Sibhialta 1992 an chéad sraith cúitimh a 

íocann úinéir loinge is cúis le damáiste ó thruailliú. Is iondúil ámh gur féidir le húinéir na loinge 

a ndliteanas airgeadais a theorannú chuig méid a chinntear de réir tonnáiste na loinge. 

Soláthraítear leis an gCoinbhinsiún ar an gCiste 1992 an dara sraith cúitimh a mhaoinítear le 

glacadóirí ola i gCiste 1992 na mBallstát tar éis muiriompair. Bíonn sraith breise cúitimh ar fáil 

do Bhallstáit na Chiste Fhorlíontaigh. 

Cumann Oibritheoirí Easchósta na hÉireann www.iooa.ie 
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Is eagraíocht ionadaíoch í seo do chuideachtaí an tionscail ola agus gáis amach ón gcósta le 

ceadúnas acu chun taiscéalaíocht a dhéanamh ar ola agus gás in Uiscí na hÉireann agus chun 

iad a tháirgeadh. 

ITOPF Limited www.itopf.org 

Tá líon foirne saineolaithe teicniúla ag ITOPF chun freagairt do sceití ola mara áit ar bith ar 

domhan. Is é an príomhról aige comhairle phraiticiúil a thabhairt faoi theicnící glantacháin agus 

faoi mhaolú an damáiste. Is iondúil go bfheidhmíonn sé an tseirbhís sin ar iarratas a fháil ó 

úinéirí loinge, Cumainn P&I, agus ón gCiste IOPC. Tugann ITOPF treoir faoi na hoibríochtaí 

frith-thruaillithe ar dócha go measfar iad a bheith réasúnta agus comhréireach, ag tabhairt san 

áireamh forálacha na gconarthaí ábhartha agus treoirlínte an Chiste IOPC maidir le 

hinghlacthacht éileamh. 

Árachóirí muirí www.igpandi.org 

Is iondúil go mbíonn dhá chineál árachais ag úinéirí loinge: árachas “cabhlach” agus áireachas 

“dliteanais”. Clúdaíonn árachas cabhlach úinéara loinge damáiste do chabhail nó d’innealra na 

loinge, agus cion de na dámhachtainí tarrthála traidisiúnta. Clúdaíonn árachais dliteanais 

dliteanas úinéir na loinge le tríú páirtithe, lena n-áirítear costais na mbeart réasúnta a ghlactar 

chun truailliú a chosc nó a íoslaghdú, agus dámhachtainí comhshaoil speisialta do lucht 

tarrthála.  

Glacann an chuid is mó de na húinéirí loinge árachas dliteanais ach a longsan a iontráil le 

ceann amháin de chomhaltaí de Ghrúpa Idirnáisiúnta na gCumann Cosanta agus Slánaíochta 

(P&I). Is comhlachais frithpháirteacha neamhbhrabúsacha iad na cumainn P&I a árachaíonn a 

mbaill (úinéirí loinge, cairtfhostóirí, bainisteoirí agus oibreoirí) i gcoinne dliteanas tríú páirtí, 

lena n-áirítear dliteanais ó thruailliú faoin gCoinbhinsiún ar Dhliteanas Sibhialta 1992.  

Offshore Pollution Liability Association Ltd (OPOL) www.opol.org.uk  

Is comhlacht de thionscal na hola é OPOL a bunaíodh mar chuideachta faoi theorainn 

ráthaíochta a riarann scéim cúitimh shaorálach diandliteanais. Clúdaíonn OPOL sceití agus 

doirtí ó shaoráidí amach ón gcósta laistigh de dhlínse na Stát a chlúdaítear faoin gComhaontú, 

lena n-áirítear Poblacht na hÉireann. Caithfidh gach oibreoir diandliteanas a ghlacadh de réir 

Chomhaontú OPOL, faoi réir roinnt eisceachtaí, as damáiste ó thruailliú agus as costas na 

mbeart leasúcháin a tabhaíodh tar éis sceitheadh óna shaoráidí. 

Oil Spill Response Limited (OSRL) www.oilspillresponse.com 

Is ball comhlach é IRCG den OSRL. Soláthraítear rochtain ráthaithe leis sin ar chumas 

freagartha leathan OSRL ar bhonn 24/7. Is istigh in Southampton na Ríochta Aontaithe a 

fhaightear príomh-stoc-charna OSRL, agus d’fhéadfaí acmhainní suntasacha a shlógadh chun 

na hÉireann, réidh lena n-imscaradh, laistigh de 24 uair. 

http://www.oilspillresponse.com/


 AN ICS A BHUNÚ AGUS A OIBRIÚ  

19 

 

3 BUNÚ AN MER 

Tá na treoracha seo a leanas ceaptha mar threoir don MRT trí bhunú an MER chuig staid 

fheidhmiúil. 

3.1 SUÍOMH 
Is amhlaidh de réir gnáthchúinsí a bheidh an MER suite laistigh den NMOC ar an 2ú hUrlár, sa 

seomra in aice leis an Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí (MRCC) istigh in Oifig na 

Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána Líosain, DO2 TR60, Baile Átha Cliath. 

3.2 MAIDIR LE SLÓGADH 

Is é Bainisteoir Oibríochtaí an IRCG a bhíonn freagrach as a áirithiú: 

 Go mbunófar an MER i gcomhréir leis an scéimreach seomra i bhFíor 2. 

 Go mbunófar gutháin, ríomhairí agus printéirí i gcomhréir leis an scéimreach i bhFíor 3, 
atá nasctha leis an gcumhacht agus tástáil déanta orthu. 

 Go logálfar isteach ar an bpríomhlíonra ríomhaire. 

 Go seolfar ríomhphost chuig “GACH DUINE” ina mínítear go mbeidh an seomra MER in 
úsáid go dtí fógra breise, agus go gcaithfear gach cruinniú a athsceidealú nó a athlonnú. 

 Go seolfar ríomhphost freisin chun comhairle a thabhairt do ghníomhaireachtaí 
seachtracha an ghrúpa seoltaí MRT. 

 Go mbeidh an teilifíseán casta air agus an cainéal nuachta curtha ar siúl. 

 Go gcuirfear foirmeacha stádais teagmhais an Chórais Rialaithe Teagmhais (ICS) timpeall 
an tseomra i gcomhréir le fíor 4. 

 Go gcuirfear na boscaí stáiseanóireacht faoi seach le haghaidh Rannóg Oibríochtaí, 
Pleanála, Lóistíochta agus Airgeadais ar an mbord in aice le gach stáisiún. 

 Go gcuirfear veisteanna ard-infheictheachta iomchuí le haghaidh gach rannóg ar chúl na 
gcathaoireacha Rannóige faoi seach. 

 Go gcuirfear cóip den tuairisc teagmhais ar stáisiún oibre an Cheannasaí Teagmhais. 

 Go bhfaisnéiseofar an fáilteoir. 

3.3 SEICEÁIL FARDAIL 
Is é Rialtóir Rannach an IRCG a bhíonn freagrach as a áirithiú go gcomhlíontar seiceálacha 

fardail rialta chun a áirithiú go mbeidh MER fós lántrealmhaithe le linn a stádais ghníomhaigh. 

3.4 DÍSHLÓGADH 
Ag deireadh an fhreagra agus dhíshlógadh an MER is é an Rialtóir Rannach a bhíonn freagrach 

as a áirithiú go bpacáiltear síos, go stóráiltear agus go n-atrealmhaítear an MER le bheith 

ullamh d’éigeandáil. 
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Fíor 2: Bunú an MER 
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Fíor 3: Cumraíocht TF 
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Fíor 4: Cumraíocht boird ICS 
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Uimhir 

Boird 
Uimhir Foirme ICS Cur síos 

1 Foirm Thuairisce ar 

Theagmhas 

Faisnéis thuairisce ar theagmhas arna taifeadadh ag an 

IRCG 

2 Cairt de limistéar an 

teagmhais 

Cairteacha/ Léarscáileanna/ Áiseanna amhairc Google 

Earth ar limistéar an teagmhais 

3 Scéimreach 

soithigh/taisme 

Líníochtaí socruithe ginearálta/grianghraif den 

soitheach (de na soithí) 

4 Sonraí treochta sceite 

Réamhaisnéis aimsire 

Íomhánna réamhaisnéise treochta den sceitheadh ola 

Sonraí aimsire iarbhír agus réamhaisnéisithe 

5 201-1 Gearrchuntas ar 

Theagmhas 

Gearrchuntas/grianghra(i)f/tuairiscí traseitilte ar 

limistéar an teagmhais  

6 201-2 Achoimre ar 

Ghníomhartha 

Achoimre gairid ar thosca an teagmhais 

7 201-3 Eagrúchán Reatha Cairt eagrúcháin céadfhreagra le hainmneacha agus 

poist 

8 201-4 Acmhainní 

Reatha 

Liosta acmhainní reatha (cineál, uimhir, etc.) dá bhfuil 

ar fáil 

9 201-5 Sábháilteacht & 

Rialú Láithreáin 

Anailís ar shábháilteacht suímh agus bearta rialaithe i 

bhfeidhm/de dhíth 

10 211 Liosta seiceála 

isteach 

Bord stádais seiceála isteach agus amach an 

phearsanra MRT 
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4 FORBAIRT IAP 

Tá na treoracha seo a leanas beartaithe chun an Fhoireann Freagartha Muirí (MRT) a threorú 

trí fhorbairt Plean Gníomhaíochta Teagmhais (IAP). 

4.1 RÉAMHRÁ 
Is ionann Plean Gníomhaíochta Teagmhais (IAP) agus cúrsa imeachtaí eagraithe ina dtugtar 

aghaidh ar gach céim den rialú teagmhais laistigh d’achar sonraithe. Teastaíonn IAP chun 

torthaí rathúla a chur i bhfeidhm ar an teagmhas sceite, ar bhealach tráthúil. Ina theannta sin, 

caithfear an IAP a chomhlánú laistigh de thráthchlár lena gceadaítear do leanúint ar aghaidh 

an méid is lú de ghníomhaíocht dhiúltach. 

Cuirtear tús leis an bpleanáil gníomhaíochta teagmhais le sainaithint na straitéise chun 

réiteach a ghnóthú ar na fadhbanna a fheictear. Ba cheart go mbainfeadh cineál leathan leis an 

straitéis, agus go saineofaí léi an méid a chaithfear a dhéanamh. Ach a mbeidh an straitéis 

sainithe, is é an Ceannasaí Teagmhais (IC) nó Ceann na Rannóige Oibríochta a chaithfidh an 

bheartaíocht a roghnú. Is ionann beartaíocht agus na hoibríochtaí a chaithfear a chur i gcrích 

d’fhonn an straitéis a ghnóthú. Más leis an straitéis a shainítear do cheann scríbe, is ionann an 

bheartaíocht agus na comharthaí bealaigh ar feadh na slí chun tú a threorú chuige. 

Soláthraítear na freagraí leo don dóigh agus don áit leis an IAP. Is féidir beartaíocht a thomhas 

ó thaobh ama agus feidhmíochta de. 

Áirítear leis an IAP freisin cibé gníomhartha tacaíochta a d’fhéadfadh a bheith riachtanach le 

go mbeadh an plean inoibrithe e.g. soláthar easróra, crainn scóide arna n-imscaradh chun an 

tsuímh, etc. Ach a mbeidh an IAP forbartha féadfaidh an IC tosú ag eisiúint treoracha agus 

acmhainní a thiomnú. Sainítear leis na treoracha sin na cuspóirí a chaithfear a chur i gcrích 

d’fhonn spriocanna IAP a ghnóthú. Ní gá na hIAPanna a chomhlánú go hiomlán sula dtugtar 

orduithe, ach caithfidh dóthain faisnéise a bheith ann le go ngnóthófaí torthaí dearfacha go 

héifeachtach leis na hacmhainní. 

Ach a mbeidh an plean bunaithe agus a mbeidh na hacmhainní tiomnaithe, is gá éifeachtacht 

an phlean a mheasúnú. Caithfear faisnéis a bhailiú agus a anailísiú sa chaoi gur féidir 

mionathrú agus nuashonrú riachtanach a dhéanamh chun éifeachtacht an phlean a fheabhsú, 

más gá. Tá an chéim seo mar chuid den phróiseas uasmhéadaithe leanúnach. Is le tuairisciú 

leanúnach um dhul chun cinn ó na haonaid oibríochtúla nó bainistíochta a cheadaítear don IAP 

le mionathrú ar bhunú na ndálaí reatha. Ní hiondúil go scríobhtar IAPanna go ginearálta le 

haghaidh oibríochtaí laethúla. Is amhlaidh ámh i gcás teagmhas ar scála mór cosúil le sceití ola 

Sraith 2 agus 3 ar cheart go bhforbrófaí plean scríofa le haghaidh gach tréimhse oibríochtúil le 

linn cruinniú pleanála. 

4.2 CÉARD IS IAP ANN? 
Sainítear plean gníomhaíochta agus cur chuige eagraithe ina dtugtar aghaidh ar gach céim den 

rialú teagmhais laistigh d’achar sonraithe. Leagtar béim sa sainiú roinnt eochairphointí a 

chuirtear le ceapadh an phlean gníomhaíochta.  

Is cur chuige eagraithe é an chéad cheann. Pointe eile a leagtar béim air sa sainiú go 

gcumhdófaí leis an bplean gníomhaíochta gach céim den éigeandáil. Caithfear an teagmhas go 

léir a chumhdach leis an bplean, seachas na sannacháin tosaigh amháin. Pléitear sa tríú 

heochairphointe sa sainiú le gnóthú an phlean laistigh d’achar sonraithe.  
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Ba cheart go n-áireofaí le comhpháirteanna eile de phlean gníomhaíochta struchtúr 

eagrúcháin a mheaitseálann castacht an teagmhais. Soláthrófar creat eagrúcháin don IC le 

tuiscint agus cur i bhfeidhm an Chórais Rialaithe Teagmhais (ICS), rud a chothabhálfaidh 

réimse rialaithe, aontacht ceannais, cainéil chumarsáide, agus cuidiú chun sábháilteacht 

pearsanra a chosaint. Nuair a bheidh an plean gníomhaíochta forbartha agus curtha chun 

feidhme, is amhlaidh a aithneofar ann an straitéis agus an bheartaíocht ina dtugtar aghaidh ar: 

 An méid a chaithfear a dhéanamh? 

 An chaoi a ghnóthófar é? 

4.3 IAP A FHORBAIRT 
I gcás teagmhas mór casta d’achar fada, caithfear an IAP a bheith scríofa síos. Bíonn an IAP 

tosaigh laistigh de mheabhair an IC nó go dtiocfaidh foireann leordhóthanach chun plean 

foriomlán a chruthú agus é a chuir i scríbhinn. Is buntáiste mór sna cineálacha teagmhas sin go 

mbeadh Ceann na Rannóige Pleanála i gceannas ar Chruinniú Pleanála. Ba cheart go 

bhfreastalódh an Fhoireann Cheannais agus an Fhoireann Ghinearálta go léir, chomh maith le 

daoine eile arna n-ainmniú ag an IC, ar an gCruinniú Pleanála. Is le haghaidh an chéad tréimhse 

oibríochtúil eile a fhorbraítear an plean le hionchur ón lucht freastail, agus cuirtear i scríbhinn 

é. Fágann gach duine den lucht freastail an cruinniú le tuiscint ar na spriocanna agus ar na 

cuspóirí le gnóthú. Tá Cruinnithe Pleanála Breise sceidealaithe do mhinice a shocraítear le 

héilimh an teagmhais. Déantar agus leithdháiltear mionathruithe don phlean ansin. 

Má shainítear do rogha ceann scríbe le straitéis, is í an bheartaíocht na comharthaí bealaigh ar 

feadh na slí a rachaidh tú chun dul ann. Soláthraítear na freagraí leo don dóigh agus don áit 

leis an bplean gníomhaíochta. Caithfidh siad a bheith intomhaiste sa chaoi gur féidir leis an IC 

agus leo siúd a bhíonn freagrach as a gcur i gcrích meastóireacht a dhéanamh ar a gcuid 

oibríochtaí chun a chinneadh an bhfuil an plean gníomhaíochta ag obair nó an gcaithfear 

athruithe a chur i bhfeidhm air. Is ar bhunús an ionchuir a fhaigheann an IC uathu siúd dár 

sannadh an bheartaíocht a ghlacfar cinntí faoin gcaoi is fearr le criúnna a chomhordú, an 

dteastaíonn acmhainní breise nó an féidir cinn eile a eisiúint nó a athshannadh, nó an 

gcaithfear athruithe a chur i gcrích ar an bplean gníomhaíochta. 

4.3.1 Straitéis a Aithint 

Tosaíonn an phleanáil gníomhaíochta le haithint straitéise ar dtús. Sainítear straitéis mar an 

plean foriomlán a úsáidfear chun an teagmhas a rialú. Baineann cineál leathan leis an straitéis; 

agus sainítear lé “an méid” a chaithfear a chur i gcrích chun réiteach a sholáthar do na 

fadhbanna arna sainaithint ag an IC. Is leis an straitéis arna forbairt ag an IC a thugtar treorú 

don phearsanra a oibríonn ag an teagmhas, agus a chuirtear ar an eolas iad faoi sprioc an IC.  

4.3.2 Beartaíocht a Roghnú 

Caithfidh an IC an bheartaíocht a roghnú ach a mbeidh an straitéis sainithe. Sainítear 

beartaíocht mar oibríochtaí a chaithfear a chur i gcrích d’fhonn an straitéis arna sainiú ag an IC 

a ghnóthú. 

4.3.3 An Plean Gníomhaíochta 

Is amhlaidh a bheidh comhpháirteanna móra an phlean ann ach a bhforbrófar an straitéis agus 

an bheartaíocht lena dtugtar aghaidh ar na fadhbanna aitheanta. Beidh freagra tugtha ar na 

ceisteanna faoina bhfuil ann agus faoin dóigh, beidh tosaíochtaí bunaithe, beidh an phleanáil 

curtha i gcrích sula nglactar gníomhartha, agus beidh an IC ag oibriú ar mhodh 

onnghníomhach. 
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4.3.4 Achoimre 

Is le forbairt na straitéise agus na beartaíochta ar bhunús na fadhbanna a aithníodh sa chéim 

uasmhéadaithe den seicheamh rialaithe a bhíonn na comhpháirteanna móra de phlean 

gníomhaíochta curtha i bhfeidhm ag an IC. Táthar tar éis freagra a thabhairt ar na ceisteanna 

“céard”, “cén chaoi”, agus “cén áit”, agus d’fhann an IC i modh onnghníomhach trí na 

fadhbanna a aithint, acmhainní infhaighte a mheastóireacht, tosaíochtaí a bhunú, agus réiteach 

a sholáthar do na fadhbanna lenar socraíodh an gceann scríbe ar cheart do chomhraiceoirí 

dóiteáin é a ghnóthú. Beidh céim pleanála an tseichimh rialaithe curtha i gcrích nuair a bheidh 

an straitéis agus an bheartaíocht bunaithe ag an IC. 

 

 

Fíor 2: Forbairt IAP 
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis faoi rialú an cháipéis seo. Is í Rannóg 

Ullmhachta, Freagartha agus Pleanála Gharda 

Cósta na hÉireann a dhéanann aon athbhreithniú 

agus leasú a fhaomhadh. 

Aiseolas: Má tá aiseolas agat faoin gcáipéis seo, seol é 

chuig IRCGDIVISION@dttas.gov.ie, ionas gur 

féidir é a bhreithniú sa chéad athbhreithniú eile 

den phlean seo. 

Séanadh: Cé go ndearnadh gach uile chúram agus dícheall 

cuí agus an fhaisnéis seo á baint, á hanailísiú agus 

á cur i dtoll a chéile, ní thugann Garda Cósta na 

hÉireann aon ghealltanas go bhfuil an fhaisnéis 

arna cur ar fáil saor ó locht.  

2020 bliain a fhoilsithe 

Garda Cósta na hÉireann 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

Lána Líosain 

Baile Átha Cliath 

D02 TR60. 

Tá an doiciméad seo ar fáil freisin ar ár láithreán gréasáin: 

http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg 

mailto:IRCGDIVISION@dttas.gov.ie
http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg


 

 

 

 


