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1 Réamhrá

Ar bhonn náisiúnta Is acmhainn an-tábhachtach agus, dar ndóigh, acmhainn theoranta, í an talamh. Mar 
sin féin i mórán tíortha tá easpa trédhearcachta ann faoi láthair maidir le cearta talún agus leasanna talún. 
Is minic a bhíonn an easpa trédhearcachta seo níos soiléire le linn an phróisis aistrithe talún.

I go leor tíortha atá i mbun fhorbartha nó fiú i dtíortha forbartha, sealbhaítear réimsí móra talún ar 
bhonn neamhfhoirmiúil. Mar thoradh ar seo tá gach seans ann go gcaithfeadh daoine glacadh le tionacht 
neamhchinnte agus le leasanna neamhchinnte. Eascraíonn as seo go mbíonn sé an-deacair Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SFI) a bhaint amach, spriocanna a thacódh le dea-riarachán 
talún. (Tá SFI na NA ar fáil in Aguisín A den chaighdeán seo.)

CITT: Is éard atá i gceist sa doiciméid seo - Díchill chuí do Shuirbhéireacht Talún agus Maoine - ná caighdeán 
tomhais talún a chruthú, a thacaíonn le todhchaí inbhuanaithe a chur ar fáil do dhaoine agus d'aonáin 
dhlíthiúla. Is éard atá sa Caighdeán Idirnáisiúnta do Thomhais Talún (CITT) ná caighdeán agus creatlach 
dhíchill cuí araon a chuireann ar chumas daoine measúnú, atá bunaithe ar fhianaise, a dhéanamh 
ar thalamh agus ar mhaoin agus tá an CITT curtha in eagar chun aghaidh a thabhairt ar an easpa 
trédhearcachta i gcearta talún agus leasanna talún atá i réim faoi láthair.

Tá an CITT roinnte i gcúig chuid. Déanann an réamhrá cur síos ar fhorbairt an chaighdeáin agus ar an 
tiomáint atá taobh thiar di. Soláthraíonn Cuid 2 comhthéacs bhreise maidir le chórais faisnéise talún, 
feidhmiú an chaighdeáin agus na naisc atá ann le caighdeáin idirnáisiúnta eile. Clúdaíonn Codanna 3 
agus 4 na comhpháirteanna atá mar chuid den chreatlach díchill chuí agus tugann siad samplaí den chaoi 
a bhféadfaí an chreatlach a líonadh isteach i dtimpeallachtaí atá saibhir ó thaobh sonraí de ar thaobh 
amháin agus i dtimpeallachtaí nach bhfuil chomh saibhir chéanna ar an dtaobh eile. Sainmhínítear na 
príomhthéarmaí ansin i gcuid 5.

1.1 An Chomhguaillíocht CITT

Is comhguaillíocht neamhrialtasach, neamhbhrabúsach í CITT (an Comhguaillíocht) de dhaoine 
gairmiúla, i réimsí gairmiúla a bhaineann le talamh, daoine atá ina bhaill d’os cionn tríocha balleagraíocht 
neamhbhrabúis. Bunaíodh an Chomhghuaillíocht i 2016 tar éis cruinniú ag Eagraíocht Bia agus 
Talmhaíochta na NA (FAO). Tá sé mar aidhm ag an gComhghuaillíocht dícheall cuí comhsheasmhach a 
bhaint amach maidir le suirbhéireacht talún agus maoine ar fud na cruinne. Tá sé seo le baint amach trí 
CITT a chruthú agus ansin ghlacadh leis.

Níor aimsigh an Chomhghuaillíocht aon chaighdeán maidir le dícheall cuí le haghaidh suirbhéireachta 
talún agus maoine a bhí ann cheana agus a bheadh   oiriúnach lena nglacadh ar bhonn domhanda. Tá an 
Chomhghuaillíocht tiomanta do CITT agus tá sé tiomanta freisin do mhargaí domhanda a spreagadh chun 
glacadh leis an gcaighdeán agus é a thógáil mar phríomhchaighdeán le haghaidh tuairisciú díchill chuí ar 
shuirbhéireacht talún agus maoine ar fud an domhain.

Tar éis fhoilsiú an CITT, féadfaidh comhaltaí an Chomhghuaillíocht nótaí treorach a eisiúint chun treoir 
theicniúil bhreise a thabhairt dá gcomhaltaí maidir le glacadh agus cur i bhfeidhm an CITT laistigh dá 
margadh / margaí áitiúla.

Tá an Chomhghuaillíocht i mbun idirchaidrimh le rialtais agus le páirtithe leasmhara eile ar leibhéal 
tionscadail, áitiúil, réigiúnach, stáit, náisiúnta agus idirnáisiúnta chun go nglacfaidh siad leis an CITT. 
Tugtar liosta de na comhpháirtithe a thacaíonn leis an CITT ar shuíomh gréasáin na Comhghuaillíochta - 
https://ilmsc.org/.

https://ilmsc.org/
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Is iad seo a leanas comhaltaí na Comhghuaillíochta:

• American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA) USA

• Asia Pacific Real Estate Association (APREA) Asia Pacific

• Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX) Spain

• Association of Authorised Land Surveyors (AALS) Malaysia

• Belgium Union of Surveyors (OBGE) Belgium

• Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI) Germany

• Central Association of Agricultural Valuers (CAAV) UK

• Chamber of Surveying and Cadastre Engineers of Turkey (CSCE) Turkey

• China Land Surveying and Planning Institute (CLSPI) China

• Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE) Europe

• Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE) British Commonwealth of Nations

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNG) Italy

• Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Courtiers Immobiliers (FIABCI) Global

• Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Global

• Ghanaian Institution of Surveyors (GHIS) Ghana

• International Federation of Housing and Planning (IFHP) England

• International Valuation Standards Council (IVSC) Global

• L’Ordre des Géomètres Experts (OGE) France

• L’Union Méditerranéenne des Géomètres (UMG) Mediterranean states

• Malta Institution of Surveyors (MIS) Malta

• National Society of Professional Surveyors (NSPS) USA

• New Zealand Institute of Surveyors (NZIS) New Zealand

• Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) Austria

• Real Estate Institute of Botswana (REIB) Botswana

• Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Global ILMS
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• Russian Cadastral Engineers (RCE) Russia

• Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) Ireland

• South African Geomatics Institute (SAGI) South Africa

• Union Arabe des Géomètres (UAG) Lebanon.

Tá an céad eagrán seo den CITT á tharaiscint ag an Comhghuaillíocht thar cheann Iontaobhaithe.

Comhghuaillithe an CITT:

• James Kavanagh (RICS) – Chair 

• Maurice Barbieri (CLGE) – Vice-Chair 

• Pedro J. Ortiz-Toro (AEGEX) – General Secretary.

1.2 Coiste Leagan Síos an Chaighdeáin

Bhunaigh an Chomhghuaillíocht Coiste Leagan Síos an Chaighdeáin (CLSC) chun an CITT a chruthú. 
Cuireann an Caighdeán an próiseas díchill chuí ar fáil le haghaidh suirbhéireachta ar thalamh agus maoine. 
Bunaíodh an CLSC i mí Eanáir 2017 agus thug an Chomhghuaillíocht treoir dó taighde agus forbairt a 
dhéanamh ar chaighdeán díchill chuí dhomhanda le haghaidh suirbhéireachta ar thalamh agus maoine, 
a bheadh comhoiriúnach le foinsí faisnéise talún agus maoine, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, atá 
an cheana féin. Mar bhaill den CLSC, tá trasghearradh de shaineolaithe teicniúla ann ó 18 dtír a bhfuil 
saineolas comhcheangailte acu atá bainteach le os cionn 100 margadh éagsúil. 

Feidhmíonn an CLSC go neamhspleách ar an gComhghuaillíocht agus ar a comhaltaí. 

D'ullmhaigh CLSC na Comhghuaillíochta an chéad eagrán seo den CITT. Is iad na baill agus comh-údair an 
CLSC ná:

• Rob Mahoney (Global) Chair 

• Duncan Moss (Global) Vice-Chair 

• Thomas Jacubeit (Europe) Vice-Chair

• Alexander Aronsohn (Global) Executive Secretary.

• Alexander González (Central America) 

• Andy Smith (UK) 

• Anil Kashyap (India/ SE Asia) 

• Charisse Griffith-Charles (Caribbean) 



CITT

4

• Chris Williams-Wynn (Southern Africa)

• Gabriel Arancibia (North/Central/South America/Central Asia) 

• Kate Fairlie (Oceania) 

• Kwasi Baffour Awuah (West Africa) 

• Li Li (China) 

• Miguel Diaz (South/Central America) 

• Pascal Lalande (Global) 

• Piyush Tiwari (Oceania) 

• Richard Baldwin (Global) 

• Roberto Bandieri (Europe) 

• Sarah Sherlock (Europe) 

• Tigistu Gebremeskel (East Africa) 

• Ting Kien Hwa (Asia) 

• Tony Mulhall (Global).

1.3 An Caighdeán Idirnáisiúnta do Thomhais Talún (CITT)

Is caighdeán idirnáisiúnta bunaithe ar phrionsabail é an CITT le haghaidh faisnéise talún agus maoine 
a eagrú. Laghdóidh glacadh leis an gcaighdeán seo an baol atá bainteach le suirbhéireacht talún agus 
maoine. Cuirfidh sé chun cinn freisin rialachas talún níos fearr, chomh maith le tíolacadh láidir agus 
cosaint, i gcás iasachtú agus clárú talún. Cuireann an CITT comhsheasmhacht dhomhanda ar fáil trí 
chaighdeán a leagan síos i dtaobh tabhairt le chéile faisnéis talún, caighdeán gur féidir a chur i bhfeidhm 
ar leibhéal tionscadail, áitiúil, réigiúnach, stáit, náisiúnta, nó idirnáisiúnta. Dá bhrí sin is caighdeán agus 
creatlach dhíchill cuí é an CITT a chuireann ar chumas daoine measúnú, bunaithe ar fhianaise, a chur i 
bhfeidhm ar thalamh agus ar mhaoin.

Tá an CITT solúbtha agus is féidir é a chur i bhfeidhm de réir a chéile nó in aon dul, go hiomlán nó go 
páirteach, de réir na bprionsabal inbhuanaithe oiriúnach-don-chuspóir atá glactha leo go domhanda i 
riarachán talún (féach 3 Comhpháirteanna an CITT). Cuirfidh sé dea-chleachtas chun cinn freisin. Lasmuigh 
de dhícheall cuí, cuireann an CITT san áireamh na cearta atá ann cheana mar chearta pobail, cearta treibhe 
agus cearta inscne, agus déanann sé breithniú ar ordlathas na gceart talún laistigh d'aon dáileacht talún.

Féadfaidh CITT éileamh an mhargaidh a spreagadh chun chláir faisnéise talún, atá trédhearcach agus a 
bheadh ar fáil go poiblí, a chruthú. 

D'ordaigh an Chomhghuaillíocht gur cheart don CITT:

• freastal ar leas an phobail
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• díriú ar phríomhghnéithe faisnéise talún, de réir mar is gá chun an priacal a bhaineann leis na próisis 
díchill chuí talún agus maoine a laghdú agus chun cuidiú leis na próisis sin

• stádas urrús talún agus cearta talún a dhoiciméadú

• tacú le cur chun cinn SFI na Náisiúin Aontaithe.

Is creatlach é an CITT chun:

• próiseas tuairiscithe díchill chuí ar chúrsaí talún agus maoine a chumasú do dhaoine agus d'aonáin 
dhlíthiúla

• treoir straitéiseach a chur ar fáil maidir le tuairisciú ar shócmhainní talún agus maoine mar thacaíocht do 
chórais tuairiscithe, ar a n-áiritear na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) 

• trédhearcacht, ionrachas agus comhsheasmhacht a chur chun cinn

• gach gné atá i láthair ar an talamh a aithint; cén faisnéis atá ar fáil ina dtaobh a aithint freisin agus 
caighdeán na faisnéise sin a dhearbhú. Dar ndóigh gabhann an aithint seo thar an méid atá reachtach nó 
intuigthe - áirítear leis seo freisin aithint a thabhairt do shaincheisteanna a bhaineann le hinscne. 

Go praiticiúil, is féidir glacadh leis an CITT go córasach agus is féidir é a úsáid i ngach aon mhargadh is 
cuma Chórais Faisnéise Talún (LIS) a bheith ag feidhmiú inti nó a mhalairt. Soláthraíonn an CITT struchtúr 
díchill chuí chun faisnéis suirbhéireachta talún agus maoine a bhailiú agus a thiomsú.

1.4 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe 

Sheol na NA a Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 sa bhliain 2015 agus tá baint dhíreach ag an 
CITT le roinnt de na spriocanna tábhachtacha seo. Mhol Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún 
Aontaithe (EBT) i dTreoirlínte Deonacha maidir le Rialachas Freagrach tionachta na Talún, Iascaigh agus 
Foraoisí i gComhthéacs na Slándála Bia Náisiúnta (VGGT) gur chóir ceisteanna 'dlí bog' maidir le rialachas 
talún agus riarachán talún, amhail moltaí chun teideal talún a chlárú go héifeachtach, a bheith leagtha 
síos. Féach Aguisín A den chaighdeán seo le haghaidh SFI na Náisiún Aontaithe a bhreathnú.

1.5 Líonra Uirlisí Talún Domhanda (LUTD)

Tá Líonra Uirlisí Talún Domhanda (LUTD) na Náisiún Aontaithe dírithe ar shlándáil talún agus tionachta a 
mhéadú agus chur ar fáil do chách. I dtús báire rinne an Chomhghuaillíocht athbhreithniú ar fhealsúnacht 
inbhuanaithe oiriúnach-don-chuspóir an LUTD chun tuiscint a fháil ar na saincheisteanna is práinní agus 
fáil amach cá háit a mbeadh sé cuí an CITT a chur i bhfeidhm.

Tá sé mar aidhm ag CITT roinnt saincheisteanna slándála talún agus tionachta a réiteach trí dhea-
chleachtas idirnáisiúnta a bhunú. Baineann an dea-chleachtas seo leis an bhfaisnéis atá riachtanach a 
thiomsú chun tuiscint éifeachtach agus tuiscint phraiticiúil a fháil ar na riachtanais díchill chuí is gá chun 
tuairisciú suirbhéireachta talún agus maoine a chur ar fáil.
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1.6 Cur i bhfeidhm an CITT

Is caighdeán agus creatlach díchill chuí é an CITT araon. Is tosú tábhachtach é an chreatlach chun dícheall 
cuí i leith talamh agus maoine ar bhonn comhsheasamhach a bhaint amach. Oibríonn CITT i gcomhair 
le caighdeáin idirnáisiúnta agus caighdeáin náisiúnta atá ann cheana féin chun dúthshraith a sholáthar a 
chuideodh leis na próisis atá ann a fheabhsú agus chun trédhearcacht agus comhsheasmhacht níos fearr a 
bhaint amach laistigh de dhlinsí agus idir dlínsí.

Léaráid 1: Feidhmeanna an Creatlaigh CITT

Féadfaidh CITT cuidiú le go leor cásanna lena n-áirítear: 

• slándáil tionachta / cearta maoine 

• luach talún 

• aistriú talún 

• ceannach talún 

• tuairisciú ar shócmhainní airgeadais 

• cánachas 

• oidhreacht / comharbas 

Cúiteamh

Ceanachán

Aistriú
Talún

Luach Talún
Creatlach
Dhíchill

Cuí
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• úsáid talún 

• cearta comhchoiteanna 

• malartuithe talún neamh-mhargaidh 

• seilbh éigeantach 

• comhdhlúthú 

• athlonnú talún (fisiceach agus teideal) 

• díláithriú 

• athlonnú 

• míntíriú 

• íocaíochtaí fóirdheontais 

• cúiteamh cothrom 

• cosaint an chomhshaoil 

• ath-leithroinnt talún 

• réiteach aighnis.

Ceapadh an CITT chun go bhféadfaí é a cur i bhfeidhm ar bhealach solúbtha, ionas go bhréagnódh sé do 
chúinsí áitiúla agus go mbeadh sé i gcomhréir le pé priacal a bhainfeadh leis na cúinsí. Níl sé saintreorach. 
Dá mbeadh timpeallacht ann ina mbeadh saibhreas sonraí i gceist d’fhéadfaí gach príomhghné agus 
an-chuid fo-eilimint den chreatlach díchill chuí a thabhairt chun críche. I gcás thimpeallacht ina mbeadh 
bochtaineacht sonraí ag baint leis, bheadh teorainn le líon na gcomhpháirteanna gur féidir a chomhordú 
ó fhoinsí doiciméadacha. Sa chás seo d'fhéadfaí aird a tharraingt ar an ngá a bheadh ann le breis sonraí a 
bhailiú.
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2 An CITT agus Chórais Faisnéise Talún (CFT)

Tá riarachán éifeachtach talún riachtanach chun go gcruthófar dea-rialachas na talún. Is príomhchumasóirí 
iad CFT maidir le riarachán éifeachtach talún. Go hidéalach, ba cheart go mbeadh an fhaisnéis iomlán is gá 
lonnaithe san CFT chun dáileachtaí talún a fhíorú, cearta dlisteanacha a dheimhniú, úsáid talún a dhearbhú 
agus oibleagáidí cánach a chruthú. Éascaíonn CFT, nuair a fheidhmíonn sé i gceart, gabháil agus taifeadadh 
faisnéise atá cuí don phróisis fhíorúcháin agus bhailíochtú - go háirithe nuair a bhíonn cearta agus leasanna 
talún agus maoine á n-aistriú. Mar sin féin, i go leor áiteanna ar fud an domhain, níl CFT, a fheidhmíonn, 
ann in aonchur nó níl siad forbartha go hiomlán fós.

Ceapadh an CITT chun go bhfeidhmeodh sé i ngach aon mhargadh, is cuma CFT a bheith ann nó gan a 
bheith ann. Tá sé mar aidhm ag an CITT dea-chleachtais idirnáisiúnta a chomhdhlúthú maidir le faisnéis i 
dtaobh talamh agus maoin, nuair is gá an fhaisnéis seo a chomhordú mar chuid de phróiseas díchill chuí 
feasach.

2.1 An CITT agus Caighdeáin Idirnáisiúnta Eile

Leanann an CITT forbairt agus eisiúint na gCaighdeán Idirnáisiúnta Tomhais Tógála (CITTg) agus na 
gCaighdeán Tomhais Maoine Idirnáisiúnta (CTMI). Tá sé ag teacht freisin leis na Caighdeáin Eitice 
Idirnáisiúnta (CEI) agus ba chóir glacadh leis faoi réir tuiscint na caighdeáin sin. Tá na CEI ríthábhachtach 
don CITT mar dearbhaíonn agus cothaíonn siad an ról criticiúil atá ag eitic i gcleachtas gairmiúil, rud atá 
riachtanach chun freastal ar riachtanais an mhargaidh dhomhanda agus chun iontaoibh agus muinín an 
phobail a choinneáil. Bhunaigh CITTg caighdeáin maidir le costais tógála foirgneamh agus bunaigh CTMI 
caighdeáin chun limistéir urláir foirgneamh a thomhas.

I gcás an CITT, is príomhghné den chaighdeán é, a chomhaontaigh comhaltaí na Comhghuaillíochta, ná 
go mbeadh an caighdeán seo comhoiriúnach le CITTg agus CTMI agus go mbeadh sé ag teacht leis na 
Caighdeáin Luachála Idirnáisiúnta (CLI) agus na Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta (CTAI). 
Cinnteoidh sé seo go gcuirfear CITT i bhfeidhm ar bhealach eiticiúil, a chomhlíonann na caighdeáin atá sna 
Caighdeáin Eiticiúla Idirnáisiúnta (CEI).

Díríonn an chéad eagrán seo den CITT ar an bhfaisnéis atá riachtanach le haghaidh díchill chuí do 
shuirbhéireacht maoine agus talún a chur i gcrích. Amach anseo, d'fhéadfaí eagráin bhreise den CITT a 
fhoilsiú a thabharfadh aghaidh ar shaincheisteanna níos leithne, mar shampla, riarachán talún, rialachas 
talún (féach 5 Sainmhínithe), beartas talún, athchóiriú talún agus tionacht talún.
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2.2 Creatlach Córais Faisnéise Talún Coincheapúil

Taispeánann Fíor 2 an creatlach bunreachtúil, dlíthiúil agus riaracháin faoina bhféadfaidh CITT oibriú.

Fíor 2: Creat Bunreachtúil Coincheapúil, Dlíthiúil agus Riaracháin

Bunreacht Náisiúnta a Chinntíonn Cearta ar Réadmhaoin

Maoin Phríobháideach Talamh Phobail

Rialachas Talún / Riarachán Talún / Bainistíocht Talún

Córais Faisnéise Talún

Úsáideoirí Creatlach Díchill Chuí

Dáileacht
Talún

Dáileacht
Talún

Dáileacht
Talún

Dáileacht
Talún
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2.3 Riachtanais a bhaineann le CITT á chur i bhfeidhm

Ba cheart do gach úsáideoir cloí leis na riachtanais seo maidir leis an dáileacht talún cuí. Ba chóir an 
fhaisnéis seo a leanas a choinneáil ar chomhad nó i dtuarascáil, faoi réir an díchill chuí, mar aon le tagairtí 
lena n-áirítear dáta an chruthaithe, an t-údar, an modh cruthaithe agus aon teorainn a bhaineann leis an 
cheist: 

• cuspóir an t-ordú nó na hionstraime (aistriú talún, measúnú agus araile) 

• dáta an t-ordú nó na hionstraime (aistriú talún, measúnú agus araile) 

• ainm agus seoladh na bpáirtithe san ordú nó san ionstram 

• aitheantóir uathúil na dáileachta nó suímh thalún (seoladh, comhordanáidí na dáileachta nó aitheantóir 
uathúil eile) 

• aonad tomhais agus an fachtóir tiontaithe, más infheidhme (m.s. ó acraí go heicteáir) agus an córas 
comhordanáidí a úsáidtear (roinn 2.5)

• síniú an duine atá freagrach as an bhfaisnéis a thiomsú, chomh maith leis an dáta 

• cáilíochtaí acadúla / cáilíochtaí gairmiúla agus uimhir cheadúnais nó chlárúcháin (más infheidhme), nó 
inniúlacht nó taithí chuí 

• aguisín ina bhfuil an fhaisnéis a úsáideadh, a ndearnadh tagairt di, nó a rabhthas ag brath uirthi, lena 
n-áirítear údar, dáta, cuspóir agus modheolaíocht (féach Aguisín B: Tábla Cruinneas Sonraí Geospásúla).

2.4 Ag tabhairt faoi Dhícheall Cuí agus úsáid á bhaint as an gCreatlach CITT 

I roinnt cásanna, is féidir an fhaisnéis, a theastaíonn chun na comhpháirteanna cuí den CFT a chomhlánú 
agus a thabhairt cothrom le dáta, teacht ó iliomad foinsí éagsúla. Is foinsí iad seo a thacódh leis an 
bpróiseas díchill chuí agus a bheadh curtha ar fáil ag na gairmithe cuí. Léirítear tuilleadh sonraí faoin 
bpróiseas i bhFíor 3.

Féadfaidh CITT feidhmiú freisin i ndlínsí nach bhfuil aon chreatlach CFT iontu nó creatlach CFT nach 
bhfeidhmíonn go hiomlán. Ins na chásanna seo, cuirfidh an CITT caighdeán ar fáil do na páirtithe, agus dá 
gcomhairleoirí gairmiúla, i dtaobh an dícheall cuí a oireann don fhaisnéis a chaithfear a bhailiú, a fhíorú 
agus a nochtadh, maidir le suirbhéireacht talún agus maoine.

I gcásanna áirithe, is féidir an fhaisnéis, a theastaíonn chun na comhpháirteanna cuí den CITT a chomhlánú 
agus a thabhairt cothrom le dáta, teacht ó iliomad foinsí éagsúla nó b'fhéidir nach mbeidh a leithéid 
de fhaisnéis ar fáil in aonchur. Ba chóir go ndéanfadh na gairmithe cuí an fhaisnéis atá san áireamh a 
bhailíochtú agus a cháiliú a oiread agus is féidir mar chuid den phróiseas díchill chuí. I gcás go bhfuil an 
fhaisnéis easnamhach ba cheart admháil a thabhairt ar na hiarrachtaí a rinneadh chun an fhaisnéis sin a 
fháil, agus na cúiseanna nárbh fhéidir a fháil a thaifeadadh.
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Fíor 3: Múnla an díchill chuí

Córais Faisnéise Talún (clárlann, cadastar nó a leithéid)

Dáileacht Talún

Creatlach dichill chuí an CITT
Comhpháirt          Priacal

1. Tionacht talún

2. Aitheantas dáileachta 
(Teorainn)

3. Achar talún

4. Úsáid talún

5. Seirbhísí

6. Foirgníocht

7 Luacháil talún 
 
8 Inbhuanaitheacht

Acmhainní fháisnéis i bpróisis dichill chuí atá ann faoi láthair

1. Úinéaracht

2. Imlíne an teorainn

3. Achar Talún

4. Rialachán talún

5. Uisce inólta

6. Foirgníocht

7. Luach talún
 

        8. Priacal tuile

Comhpháirt                                   Cur síos    Cé dhéanann é?     Doiciméadú?

Conas a gabháilfear fáisnéis, a ghintear sa chóras reatha, san CITT

Úsáideoirí an creatlach dichill chuí
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2.5 Cruinneas Tomhas na nDáileachtaí Talún 

Ba chóir foinsí oiriúnacha sonraí, nó próisis tomhais agus ríomhaireachta, a úsáid chun riachtanais na 
gcliant, na n-úsáideoirí agus na rialachán náisiúnta (lena n-áirítear rialacháin a fhorbraíodh go náisiúnta) 
a chomhlíonadh nuair a bhíonn siad sin ar fáil. Braitheann riachtanais oiriúnach-chun-chuspóir ar chúinsí 
fairsinge éagsúla. I gcás críche sealadaí áirithe nó sócmhainn ar luach íseal, d’féadfadh garbhmheastachán 
a bheith oiriúnach ach i gcás aistriú talún ardluacha nó ar chúiseanna eile d’fhéadfadh ríomh beacht a 
bheith riachtanach.

2.6 Sláine Fhaisnéise

Is gá tagairt a dhéanamh ar an fhaisnéis uile chun go mbeadh úsáideoirí, anois agus amach anseo, in ann 
an fhaisnéis a úsáideadh, nó air a rabhthas ag braith, chun an measúnú reatha a thiomsú, a shainaithint.

Chun riachtanais an CITT a comhlíonadh is gá gach foinse faisnéise a úsáidtear chun an dícheall cuí a 
thiomsú a bheith ar fáil go hoscailte. Nuair atá a leithéid ar eolas, ba cheart tagairt shoiléir a dhéanamh ar 
an fhaisnéis agus ba cheart na tréithe seo a leanas a lua sa tuarascáil deiridh:

• an dáta ar cruthaíodh an fhaisnéis agus cathain a tugadh an fhaisnéis cothrom le dáta ina dhiaidh sin 

• foinse agus stair cruthaitheora nó údar na faisnéise 

• an bhunchuspóir a bhain le cruthú an fhaisnéis 

• an dóigh ar tiomsaíodh an bhunfhaisnéis 

• aon teorannú nó eisiamh a bhaineann leis an bhfaisnéis 

• aon tuiscint ar leith a rinneadh.
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3 Comhpháirteanna an CITT 

Sa chuid seo den doiciméad liostaítear gach comhpháirt ar leith den CITT in ord réime. Tá gach comhpháirt 
chomh tábhachtach céanna agus tá an cur chuige ‘oiriúnach-don-chuspóir’ (ODC) mar dhlúth chuid 
den CITT. Tá an CITT ceaptha chun freastal ar riachtanais an phobail sa lá atá inniu ann agus is féidir é a 
fheabhsú de réir a chéile le himeacht aimsire. Is iad na príomhchoincheapa a bhaineann leis an CITT ná:

1. Caithfidh sé bheith inbhuanaithe sa mhéid is go gcaithfidh an cur chuige a bheith oiriúnach-don-
chuspóir don dlínse ar leith ina bhfuil sé ag feidhmiú agus go mbeadh éifeacht ar leith mar dhlúth chuid de, 
a chuireadh ar chumas daoine margaí talún a fhorbairt do na glúine atá le teacht. 

2. Caithfidh sé bheith solúbtha, sa chaoi ina láimhseáiltear gabháil sonraí spásúla le freastal ar úsáid 
éagsúil agus áitíocht éagsúil.

3. Caithfidh sé bheith chuimsitheach ó thaobh fairsinge de chun bheith in oiriúint do gach tionacht agus 
gach saghas talún.

4. Caithfidh rannpháirtíocht a bheith i gceist ó thaobh gabháil agus úsáid sonraí de sa chaoi go gcinnteofaí 
tacaíocht an phobail. 

5. Caithfidh inacmhainneacht a bheith i gceist chun go mbeadh sé ar acmhainn rialtais é a bhunú agus é a 
oibriú, agus chun go mbeadh an pobal in ann é a úsáid. 

6. Caithfidh sé bheith iontaofa maidir le faisnéis atá údarásach agus cothrom le dáta. 

7. Caithfidh sé bheith indéanta ionas gur féidir an córas a bhunú laistigh de thréimhse ghearr ama agus 
laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.

8. Caithfear bheith in ann é a uasghrádú maidir le feabhsúcháin, de réir a chéile agus thar am, chun go 
bhfreagródh sé do riachtanais shóisialta, do riachtanais dhlíthiúla agus do dheiseanna eacnamaíochta a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo. 

Is féidir prionsabail ‘inbhuanaithe atá ‘oiriúnach-don-chuspóir’ a tharraingt le chéile i ngach aon cheann 
de na hocht gcomhábhar faisnéise talún seo a leanas. Is féidir leibhéal an-bhunúsach faisnéise a bheith i 
gceist nó, i gcásanna áirithe, leibhéal ard faisnéise; braitheann sé go hiomlán ar na sonraí a bhíonn ar fáil. 
Ní mór an prionsabal ‘oiriúnach-don-chuspóir’ inbhuanaithe a chur i gcomhthéacs an dlínse ina gcuirtear 
i bhfeidhm í. Ba chóir go mbeadh gach córas náisiúnta um aistriú agus riarachán talún ‘oiriúnach-don-
chuspóir’, beag beann ar leithdháileadh acmhainní nó saibhris an náisiúin sin.

• Ní thugtar na pointí urchair i ngach comhpháirt ach mar shamplaí. I gcás geografaíochtaí ardioncaim 
agus saibhir d’fhéadfaí gach sonra a ghabháil. Ar an taobh eile, ní bheadh a leithéid indéanta i 
geografaíochtaí neamhfhoirmiúla nach mbeadh an fhairsinge chéanna ag baint leo ó thaobh sonraí de. 
Níl an liostú forordaitheach nó uileghabhálach agus caithfear glacadh leis go mbeidh leibhéil dhifriúla, ó 
thaobh sonraí de, ag teastáil i gcás gheografaíochtaí agus chuspóirí éagsúla.

• Ba chóir go nglacfaí le solúbthacht na bprionsabal ‘oiriúnach don chuspóir’ maidir le riarachán talún. 

• Ba chóir míniú a thabhairt i leith an difríocht idir riachtanais an chaighdeáin agus an fhaisnéis atá ar fáil 
sa réimse. 
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• Ba chóir an oiread den chreatlach tuairiscithe agus is féidir a chríochnú ar leibhéil an caighdeán is airde 
agus is féidir de réir mar a éilíonn an t-ordú. Mura féidir na sonraí a fháil chun na comhpháirteanna uile 
a chomhlánú ba chóir é seo a thaifeadadh mar aon leis na cúiseanna. Ba chóir tionchar iontaofacht 
fhoriomlán na faisnéise a chuirtear ar fáil a mheas, mar d'fhéadfadh sé seo dochar a dhéanamh do na 
torthaí is féidir a bhaint amach (féach Aguisín C).

Is léir gur féidir cúrsaí mar chearta a bheith i gceist agus nach mbeadh sé sin soiléir ón gcéad iniúchadh nó 
ón taighde. Sna cásanna seo, caithfear réasúntacht agus comhréireacht a úsáid.

3.1 Tionacht Talún 

Nuair is féidir agus nuair a bheadh sé ar aon dul le cleachtas an mhargaidh áitiúil, ba chóir tionacht talún 
a dhoiciméadú, a thaifeadadh agus a choinneáil mar thaifead atá inrochtana go poiblí. I dtimpeallacht 
thionsclaíoch ina mbeadh réimse saibhir sonraí ar fáil, bheadh   an fhaisnéis seo a leanas mar chuid de 
chóras dhoiciméadú agus taifeadta tionachta: 

• aitheantóir uathúil le haghaidh gach dáileacht, condominium nó léasa do gach dáileacht talún aonair agus, 
más cuí, ainmniú oifigiúil - caithfear an t-aitheantóir seo a chur i bhfeidhm maidir le gach comhpháirt 

• an cineál tionachta talún atá i gceist (m.sh. úinéireacht, ceart ceirde, leas agus araile.) 

• ainm an úinéara nó na n-úinéirí (duine aonair, comhpháirteach, comhchoiteann nó eile) 

• taifead ar inscne an úinéara nó na n-úinéirí 

• ainm an áititheora (duine aonair, comhpháirteach, comhchoiteann nó eile) 

• cur síos, i bhfoirm insint, ar thalamh (lena n-áirítear doiciméid taifeadta agus teorainneacha) 

• fad na tionachta

• cearta, srianta agus freagrachtaí i leith dromchla na talún, an spás atá os a chionn, ar nó an spás faoina 
bhun. An bhfuil na cearta, na srianta agus na freagrachtaí seo taifeadta, infheicthe nó soiléir agus an 
bhfuil siad tairbhiúil nó díobhálach 

• cearta agus srianta eile (poiblí nó príobháideach) maidir leis an talamh (m.sh. éasúint, cúnaint, eire, lian, 
ceadúnas, srianta reachtúla ar nós srianta dlí poiblí) 

• cearta condominium

• méid na n-éileamh dlí atá ar eolas maidir leis an dáileacht talún nó na dáileachtaí a aithint, más ann 
dóibh - ba chóir go n-aithneofaí, nuair is féidir, aon éilimh gur féidir a bheith ann ach nach bhfuil 
fianaithe i scríbhinn 

• iniúchadh fisiceach suímh agus fíorú 

• ba cheart aon difríochtaí, atá ar eolas a bheith ann, idir teorainneacha doiciméadaithe, teorainneacha 
dlíthiúla agus teorainneacha fisicí a aithint nuair atá a leithéid indéanta 

• léarscáil(eanna) den innéacs cadastarach nó an t-innéacs clárúcháin a thaispeánann an gaol 
toipeolaíochta idir na dáileachtaí go léir agus an léarscáil seo a bheith léirshamhlaithe ar scála 
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leordhóthanach agus oiriúnach de réir achar na dáileachta.

3.2 Aitheantas dáileachta 

Ba cheart teorainneacha na dáileachta talún foriomlán agus aon dáileachtaí uathúla taobh istigh dóibh a 
thuairisciú go mion chun go bhféadfaí an limistéar foriomlán a aithint ar bhealach gan débhrí. Ba chóir go 
mbeadh na rudaí seo a leanas mar chuid den chur síos aitheantais: 

• íomhá ortagrafach ó shatailít, nó ón aer, den dáileacht talún fhoriomlán, mar aon le haon dáileachtaí 
uathúla taobh istigh den na dáileachtaí sin. Ba chóir gach teorainn a bheith léirithe agus, nuair is féidir, 
curtha i láthair ar scála leordhóthanach ionas gur féidir na gnéithe go léir a fheiceáil go soiléir agus chun 
gur féidir ciall a bhaint astu 

• ní mór comhordanáidí gach cúinne teorann nó pointe coirnéil a shainiú i gcóras tagartha; i gcás ina bhfuil 
CTC (córas tagartha comhordaithe) náisiúnta ann, ba cheart é a úsáid - ba cheart WGS 84 UTM a úsáid i 
dtíortha gan córas sonrach tagartha náisiúnta

• ba chóir réitigh GNSS (i gcomhar le modhanna eile) a úsáid le haghaidh teorannú agus fíorú teorann más 
ann dá leithéid go háitiúil nó go réigiúnach

• ba chóir toisí gach líne, nó stua, teorann ó thaobh fhaid agus asamait eangaí de a thaifeadadh, díreach 
mar a thaifeadadh iad ag am an tsuirbhé. Má fhaightear iad ar bhealach ar bith eile sonraigh na 
teorainneacha agus na srianta stáit a bhaineann leo 

• ba chóir achar nó toirt na dáileachta a shonrú, chomh maith le ráiteas faoin achar, ráiteas a léiríonn aon 
srianta nó teorainn a baineann leis 

• ba chóir go gcuirfí ar fáil plean suímh den dáileacht talún iomlán ina bhfuil gach dáileacht aonair léirithe 
ann (plean cadastarach nó innéacsach, nó cibé plean a úsáidtear go náisiúnta).

3.3 Achar Talún

Braithfidh an tsonraíocht tomhais achar talún ar an gcuspóir atá taobh thiar de choimisiúnú an tomhas. Ba 
chóir aird a thabhairt ar chruinneas an tsuirbhé maidir le teorainneacha. Eascraíonn an chomhpháirt seo go 
príomha ó chomhpháirt aitheantais na dáileachtaí (teorainneacha) ach tá faisnéis ann freisin maidir leis an 
limistéar pleanála agus forbartha (tomhas talún chun críocha forbartha). Fhaid is atá talamh á cheannach 
is féidir leis an gcomhpháirt seo den suíomh nó den talamh (chomh maith leis an gcomhpháirt tógála má 
tá a leithéid i gceist) a bheith ríthábhachtach chun cúiteamh neamh-fhisiceach a shoiléiriú. Ba chóir go 
mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh i gcomhpháirt an limistéir talún:

• achar talún 

• ba cóir limistéir, lena mbaineann cearta teoranta nó srianta úsáide, a shainmhíniú agus a shonrú leis féin

• ba chóír stádas pleanála don dáileacht talún fhoriomlán, nó d'aon dáileachtaí uathúla a bhaineann 
leis, nó d'aon dáileacht talún a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar an talamh atá i gceist, a dheimhniú i 
gcomhthéacs phlean nó do léarscáil bunaithe ar íomhá

• cuspóir - is féidir an ghné seo a úsáid ar chúiseanna éagsúla amhail tuairisciú sócmhainní 
airgeadais, cánachas, oidhreacht nó comharbas, feasacht ar chearta inscne agus úsáid talún, cearta 
comhchoiteanna, malartuithe talún neamh-mhargaidh, gabháil éigeantach, comhdhlúthú, athcheangú 
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talún ( fisiceach chomh maith le teideal), díláithriú, athlonnú, míntíriú, íocaíochtaí fóirdheontais, 
cúiteamh, cosaint chomhshaoil   agus aighnis

• sa chás go bhfuil an dáileacht talún teoranta sa tríú toise (ón aer nó faoi thalamh), ní mór na srianta sin 
a shonrú go soiléir - is féidir úsáid a bhaint as airde coibhneasta ach má tá bonn airde bunúsach (datum) 
náisiúnta ann ba chóir é a úsáid

• cur síos scríofa ar ghnéithe aitheanta 

• aithnítear, i roinnt áiteanna, nach mbeadh na hacmhainní ann chun tacú le tomhas an suíomh nó 
na talún ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus sa chás sin ba cheart Plean Láithreáin Sceitse le tomhais 
bhunúsacha agus treoshuíomh a úsáid 

• soiléiriú a dhéanamh ar aon chás ina bhfuil dáileachtaí ag trasnáíl ar a chéile nó gur féidir a leithéid tarlú.

3.4 Úsáid talún

Ní mór do gach sonrú úsáide talún a bheith i gcomhréir le sainriachtanais reachtacha, pleanála, rialála nó 
údarásacha eile agus ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh: 

• tuairisc ar chumhdach talún (ar nós foraoise, móinéir, bogaigh, portach, sabhána, gaineamhlach agus 
araile, ina chuid nó ina iomláine) 

• úsáid chomparáideach talún (talmhaíochta, uirbeach, neamh-tháirgiúil, agus araile.) 

• foinse aicmithe úsáide talún 

• cáilíocht na hithreach agus a réime 

• pleananna úsáid talún atá ceangailteach ó thaobh dlí de

• tréithe eile (iad a bheith aitheanta, molta, nó beartaithe, m.sh. páirc náisiúnta, oidhreacht dhomhanda 
UNESCO, cosaint séadchomharthaí, suímh stairiúla, suímh sheandálaíochta) 

• dáta na húsáide talún (ceadú agus cur i bhfeidhm) 

• athrú ar úsáid talún nó úsáid chlúdaigh talún agus a dháta 

• pleananna forbartha talún

• cineál, cuspóir agus úsáid foirgneamh más ann dóibh (m.sh. úsáid talmhaíochta, cónaithe nó tráchtála) 
agus cibé an bhfuil siad seo tánaisteach le príomh-úsáid na talún. 
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3.5 Seirbhísí

Cuidíonn an chomhpháirt seo le measúnú cruinn a dhéanamh ar stádas fíorasach reatha aon seirbhísí, 
fóntais nó infreastruchtúir eile a fhreastalaíonn ar an mhaoin, bíodh nó ná bíodh siad díreach ar an talamh 
nó an láithreán, nó ag síneadh leis, go dtí an pointe ama a chríochnaítear aon fhorbairt. 

Tá gach rud, gur dlúthpháirt é den talamh nó den mhaoin, ina chuid de na seirbhísí, na bhfóntas nó 
an bhonneagair, ach, dár ndóigh, níl an liosta teoranta dóibh siúd amháin. Tá gach leas tríú páirtí, ar a 
mbraitheann an mhaoin chun an fheidhmiúlacht agus an inúsáidteacht atá aige faoi láthair a chothabháil, 
mar chuid den chomhpháirt seo freisin:

• rochtain bóithre agus rochtain inmharthana eile:

• stádas agus cáilíocht

• pointí rochtana agus fágála (feithiclí agus coisithe)

• fad éadanas bhóthair

• úinéireacht, má tá sé faoi úinéireacht duine eile, agus aon toiliú a bhaineann leis sin

• soláthar uisce inólta

• diúscairt fuíolluisce agus séarachais

• draenáil uisce stoirme

• leictreachas (ón eangach, ón ghrian, lasmuigh den eangach nó ginte go neamhspleách)

• gás

• teileafónaíocht agus teileachumarsáid

• rochtain idirlín

• seirbhísí cathrach eile (sonraigh iad)

• diúscairt drámhaíola

• seirbhís phoist

• iompar (áiseanna poiblí nó eile).
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3.6 Foirgníocht 

Ba chóir gach foirgneamh nó foirgnimh atá laistigh d'imlíne an dáiliúcháin talún a sheiceáil lena chinntiú 
go cloíonn an foirgneamh / na foirgnimh le gach rialachán cuí pleanála agus aon rialacháin nó chóid 
fhoirgníochta eile. I gcásanna ina bhfuil an foirgneamh / na foirgnimh tánaisteach le húsáid údaraithe na 
talún, chomh maith leis an méid thuas, ba chóir na sonraí seo a leanas a sholáthar nuair atá siad ar fáil. 
Mura bhfuil siad seo ar fáil laghdaítear méid na faisnéise atá le breithniú:

• íomhá ón aer lena n-áirítear an dáta a gabhadh an íomhá ar dtús 

• grianghraf d’aghaidh an fhoirgnimh nó na bhfoirgneamh agus an dáta ar gabhadh an íomhá ar dtús 

• an úsáid atá i réim faoi láthair agus an deighilt úsáide éagsúla laistigh den fhoirgneamh nó de na 
bhfoirgnimh, nó, má tá sé trocluithe, an úsáid a bhain leis an fhoirgneamh (na foirgnimh) roimhe a 
thruchlaithe 

• taifead ar an áitíocht faoin láthair nó an áitíocht roimhe seo 

• ráiteas maidir le gach foirgneamh agus struchtúr, bíodh siad údaraithe nó neamhúdaraithe 

• aois mheasta na bhfoirgneamh 

• tomhais imlíne an fhoirgnimh de réir an CITR 

• céatadán na talún ar a bhfuil an fhoirgneamh (na foirgnimh) lonnaithe

• achar aon dromchla crua tánaisteach

• deimhniú nó doiciméadú a bhaineann leis an ábhar (m.sh. teastais tógála agus teastais phleanála rialtais 
áitiúil) 

• líon na n-urlár 

• úsáid phleanála / úsáid údaraithe / úsáid neamhúdaraithe 

• saincheisteanna comhshaoil   (úsáid fhuinnimh / ábhair thógála dainséaracha /truailliú agus araile).

3.7 Luacháil Talún 

Ba cheart gach aistriú talún a bheith de réir na gcaighdeán náisiúnta. Sa chás nach bhfuil aon chaighdeán 
náisiúnta réamh-bhunaithe, ba chóir do chleachtóirí gairmiúla na nithe seo a leanas a chur san áireamh 
agus talamh á n-aistriú acu: 

• céannacht an pháirtí nó na bpáirtithe a sholáthraíonn fianaise mhargaidh, na gcliant agus na húsáideoirí 
eile atá bainteach leis an scéal

• aon sócmhainn a bheadh i gceist, má tá a leithéid nasctha leis an idirbheart 

• aon chaighdeán a bhaineann leis an gceist nó gnásanna áitiúla gur glacadh leo 

• cuspóir (m.sh. aistriú talún, cánachas, ceannach éigeantach, agus araile.)
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• dáta cuí

• cineál agus foinsí na faisnéise a mbítear ag brath orthu 

• cineál agus méid na n-imscrúduithe a rinneadh, lena n-áirítear aon teorainneacha a bhaineann leis an gceist

• airgeadra a úsáidtear 

• an luacháil a bhaineann leis, más ann dó

• dáta na luachála, más ann dó

• an caighdeán luachála má ghlactar lena leithéid 

• síniú an duine atá freagrach as an measúnú CITT.

3.8 Inbhuanaitheacht 

Cuireann an chomhpháirt seo ar chumas daoine measúnú cruinn a dhéanamh ar an stádas fíorasach 
atá ann i láthair na huaire maidir le cúinsí inbhuanaitheachta a bhíonn tionchar acu ar an talamh nó ar 
an maoin, bíodh siad bainteach leis an talamh atá faoi chaibidil nó talamh atá ag síneadh leis, go dtí go 
mbíonn aon tionscadal atá idir lámha críochnaithe. 

I measc na chúinsí a bhaineann leis an chomhpháirt inbhuanaitheachta tá cúinsí eacnamaíocha, sóisialta, 
cultúrtha agus comhshaoil chuí, agus d'fhéadfaí na nithe seo a leanas a mheas sa mheasúnú díchill chuí:

• saincheisteanna comhshaoil   agus athrú aeráide 

• tubaistí nádúrtha (dóchúlacht creathanna talún, brúchtadh bolcánach, hairicíní, triomach, tuile) 

• an aeráid polaitiúil (m.sh. seasmhacht an rialtais, athruithe ar pholasaí, cogadh agus coimhlint) 

• an aeráid eacnamaíoch 

• luach sóisialta agus cearta an dlí choitinn, lena n-áirítear talamh treibhe 

• staid na timpeallachta (m.sh. gaireacht do ghníomhaíochtaí eile a mbíonn tionchar acu ar úsáid talún - 
mianadóireacht, stáisiúin chumhachta, agus a leithéid).
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4 CITT á chur i bhfeidhm

4.1 Creatlach díchill chuí 

Áirítear leis an gcreatlach seo na hocht gcomhpháirt aonair a bhfuil cur síos orthu anseo. Is féidir iad 
seo a leathnú má tá tuilleadh eolais ar fáil nó má tá tuilleadh eolais ag teastáil. Sa chuid seo leagtar 
síos na céimeanna mionsonraithe a theastaíonn chun an fhaisnéis a chomhlánú agus i bhfo-ailt 4.2 
agus 4.3 cuirtear béim ar shamplaí comhlánaithe i dtimpeallachtaí atá saibhir ó thaobh sonraí de agus i 
dtimpeallachtaí atá bocht ó thaobh sonraí de. 

Is iad seo a leanas na céimeanna chun an chreatlach díchill chuí CITT a chomhlánú.

1. Comhlánaigh gach ceann de na comhpháirteanna sa bhileog shamplach oibre (atá ar fáil in Aguisín 
C). Cuir isteach na sonraí agus an dáta taifeadta. Tarraing aird ar fhoirmiúlacht nó neamhfhoirmiúlacht 
an fhaisnéis a fhaightear; an bhfuil aon tacaíocht dhoiciméadach taobh thiar den fhaisnéis agus, más 
amhlaidh, cén chruth a bhaineann leis. I gcásanna nach bhfuil aon fhaisnéis ar fáil nó i gcás nach 
mbaineann comhlánú an chomhpháirt leis an gceist, ba cheart a lua, laistigh de chreatlach díchill chuí an 
CITT, nach bhfuil aon fhaisnéis ar fáil nó nach bhfuil an chomhpháirt bainteach le hábhar.

2. Comhlánaigh aon tuairimí breise maidir leis an gcomhpháirt, amhail faisnéis bunaithe ar fhianaise bhéal. 

3. Déan athbhreithniú ar na fo-chomhpháirteanna go léir (féach 3 Comhpháirteanna an CITT) as cé chomh 
cruinn agus iontaofa a bhfuil an fhaisnéis sa chomhpháirt iomlán sin. Ansin úsáid “córas solais tráchta” 
chun foinse na faisnéise a thuairisciú. Is léiriú ginearálta é seo gur féidir nach mbeadh an fhaisnéis, 
a bhfuiltear ag brath uirthi sa chreatlach, cothrom le dáta, nach mbeadh sé ag teacht le measúnú 
oibiachtúil, go mbeadh ábhar amhrasach ag baint leis, nó gur tháinig sé ó fhoinse atá deacair a fhíorú. 
Sa chóras baintear úsáid as na dathanna dearg (D), buí (B) agus glas (G), mar a leanas: Glas (G) - faisnéis 
ardchaighdeáin. Buí (B) - faisnéis atá teoranta, nó go bhfuil aighneas ag baint leis, nó atá amhrasach, agus 
Dearg (D) – nach bhfuil aon fhaisnéis ar bith ann, nó má tá, nach dtiocfadh leat muinín a bheith agat aisti.

4. Déan céim 1-3 thuas arís i gcás gach aon chomhpháirt.
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4.2 Sampla 1: Timpeallacht atá saibhir ó thaobh sonraí de

CITT – Creatlach Díchill Chuí

    Seoladh/Aithinteoir an Réadmhaoin:

Comhpháirt Bunús Dáta Tacaíocht 
Cáipéiseach

Stádas  
an túdar

Foinse an 
fhaisnéis 
(D/B/G)

1 Tionach talún Clarlann 
naTalún

xx/xx/xx Aithbhreithniú 
teidil  xx/xx/xx

An gairmí 
chuí  

xx/xx/xx

G

2 Aitheantas 
dáileachta 
(Teorainn)

Clárlann 
naTalún 

xx/xx/xx Aithbhreithniú 
cadastair  xx/

xx/xx

An gairmí 
chuí 

 xx/xx/xx

G

3 Achar na talún Tuarascáil 
suirbhéireachta 
neamhspleách

xx/xx/xx Ráiteas schair  
xx/xx/xx

An gairmí 
chuí  

xx/xx/xx

G

4 Úsáid talún Tuarascáil 
suirbhéireacha 
neamhspleách

xx/xx/xx Plean áitiúil 
agus tuarascáil 
suirbhéireachta  

xx/xx/xx

An gairmí 
chuí 

xx/xx/xx

G

5 Seirbhísí Tuarascáil 
suirbhéireacha 
neamhspleách

xx/xx/xx Soláthróir 
seirbhísí agus 

Fóntais xx/xx/xx

An gairmí 
chuí 

xx/xx/xx

G

6 Foirgníocht Tuarascáil 
suirbhéireacha 
neamhspleách

xx/xx/xx Suirbhé 
foirgníochta xx/

xx/xx

An gairmí 
chuí  

xx/xx/xx

G

7 Luacháil talún Luacháil 
neamhspleách

xx/xx/xx Tuarascáil 
Luachála  xx/

xx/xx

An gairmí 
chuí 

xx/xx/xx

G

8 Inbhuan-
aitheacht

Tuarascáil 
Suirbhéireacha 
Neamhspleách

xx/xx/xx Tuarascáil 
inbhuan-

aitheachta  xx/
xx/xx

An gairmí 
chuí  

xx/xx/xx

G
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4.3 Sampla 2: Timpeallacht atá bocht ó thaobh sonraí de

CITT – Creatlach Díchill Chuí

Seoladh/Aithinteoir an Réadmhaoin:

Comhpháirt Bunús Dáta Tacaíocht 
Cáipéiseach

Stádas  
an túdar

Foinse  
an fhaisnéis 
(D/B/G)

1 Tionach talún Deimhniú béil xx/xx/xx Gan faisnéis ar 
bith ar fáil

An díoltóir D

2 Aitheantas 
dáileachta 
(Teorainn)

Deimhniú béil 
an 

ghníomhaire

xx/xx/xx Gan faisnéis ar 
bith ar fáil

An 
gníomhaire 
díolacháin

D

3 Achar na talún Tuarascáil 
suirbhéireachta 
neamhspleách

xx/xx/xx Ráiteas achair 
xx/xx/xx

An 
gníomhaire 
díolacháin

B

4 Úsáid talún An t-úinéir xx/xx/xx Ceann ar bith An t-úinéir D

5 Seirbhísí Gan faisnéis ar 
bith ar fáil

xx/xx/xx Gan faisnéis ar 
bith ar fáil

Gan faisnéis 
ar bith ar fáil

D

6 Foirgníocht Neamh-
infheidhme

xx/xx/xx Neamh-
infheidhme

Neamh-
infheidhme

G

7 Luacháil talún An gníomhaire 
díolacháin áitiúil

xx/xx/xx Tuairim béil An 
gníomhaire 
díolacháin 

áitiúil

D

8 Inbhuan-
aitheacht

Tuarascáil 
suirbhéireachta 
neamhspleách

xx/xx/xx Tuarascáil 
fuinnimh  
xx/xx/xx

Ceardaí  
xx/xx/xx

D
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5 Mínithe 

Chun críche an chaighdeáin seo sainmhínítear na téarmaí seo a leanas:

Teorainn: Líne a léiríonn teorainneacha limistéir. Is féidir le teorainneacha a bheith ina Theorainneacha 
Fisiceacha nó ina Theorainneacha Dlíthiúla. Ní gá go mbeadh na teorainneacha seo comhtheagmhálach 
agus d’fhéadfaí cruthanna éagsúla a bheith mar bhonn acu. Áirítear leis seo dromchlaí díreacha nó cuara 
idir pointí aitheanta comhordaithe nó Teorainneacha Fisiceacha bunaithe ar ghnéithe fisiceacha. 

Foirgneamh: Struchtúr neamhspleách atá mar chuid de mhaoin. 

Dícheall Cuí: Measúnacht a mheastar a bheith réasúnta agus indéanta sa timpeallacht ina bhfuil an 
teagasc CITT á chur i gcrích. I ngach cás, níor cheart go mbeadh cur i bhfeidhm an CITT ag teacht salach ar 
riachtanais rialála áitiúla. 

Caighdeán Idirnáisiúnta Tomhais Talún (CITT): Caighdeán idirnáisiúnta bunaithe ar phrionsabail le 
haghaidh faisnéise talún agus maoine. Is creatlach chaighdeánach é agus is díchill chuí é an CITT chun 
measúnú bunaithe ar fhianaise maidir le talamh agus maoin a chur i bhfeidhm.

Talamh: Réimse spásúil sainithe de’n phláinéad ar féidir é a aithint go sainiúil de réir tomhais dhéthoiseach 
nó tomhais tríthoiseach nó trí thoise dá chuid teorainneacha. Is cuid den talamh iad na gnéithe nádúrtha 
go léir a bhaineann leis chomh maith leis na foirgnimh, feabhsuithe agus struchtúir de luach aeistéitiúil atá 
mar chuid de’n dtalamh, atá suite ar an talamh, nó atá faoin talamh, nó os a chionn. 

Riarachán Talún: Is próiseas é seo chun faisnéis a shocrú, a thaifeadadh agus a craobhscaoileadh maidir 
le húinéireacht, luach agus úsáid talún agus na hacmhainní a bhaineann leis. Áirítear leis an bpróiseas 
seo an socrú (ar a dtugtar ‘breithiúnas’ uaireanta) ar chearta talún agus tréithe eile a bhaineann leis, an 
tsuirbhéireacht agus an cur síos a dhéantar orthu seo, an doiciméadú mionsonraithe agus an soláthar 
faisnéise atá cuí chun tacú le margaí talún. I roinnt tíortha úsáidtear na téarmaí Riarachán Talún, Rialachas 
Talún agus Bainistíocht Talún go hidirmhalairteach uaireanta.

Múnla Fearann Riaracháin Talún (MFRT): Soláthraíonn sé seo téarmaíocht do riarachán talún atá bunaithe 
ar chórais éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta, atá simplí go leor go mbeadh sé úsáideach i gcleachtas. 

Rialachas Talún: Na polasaithe, próisis agus institiúidí trína ndéantar bainistiú ar thalamh, ar mhaoin agus 
ar acmhainní nádúrtha. (Féach Riarachán Talún.)

Córas Faisnéise Talún (CFT): Uirlis le haghaidh cinnteoireachta dlí, riaracháin agus eacnamaíche, agus 
cabhair le haghaidh pleanála agus forbartha. Go minic deirtear gur bunacha(i)r sonraí atá ann ina bhfuil 
sonraí, atá tagartha go spásúil, a bhaineann leis an talamh go sainráite, atá taobh istigh de limistéar 
sainithe. Baineann sé freisin le nósanna imeachta agus teicnící chun na sonraí sin a bhailiú, a nuashonrú, 
a phróiseáil agus a dháileadh go córasach. Nuair a bhainimid úsáid as an téarma CFT i gcomhthéacs 
CITT, táimid ag baint úsáide as ar bhealach níos teibí chun go bhféadfaí é a úsáid go huilíoch seachas 
an sainmhíniú a theorannú do chur i bhfeidhm ar leith i ndlínse ar leith. Is minic a bhíonn córais agus 
bunachair shonraí iolracha, atá i seilbh roinnt eagraíochtaí ag an leibhéal cónaidhme,, réigiúnach agus 
bardasach mar chuid de CFT. Dá bhrí sin, b'fhéidir go mbeadh sé níos fearr smaoineamh ar CFT mar chóras, 
ina bhfuil córais eile mar chuid de, seachas córas aontaithe amháin.

Dáileacht Talún: píosa talún a chuirtear síos air mar 'dáileacht talún', 'maoin dhochorraithe' nó 'eastát 
maoine' agus a leithéid. Is 'sócmhainn talún' é nuair a bhíonn sé nasctha, le daoine agus eintitis dhlíthiúla 
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trí úinéireacht, ceart nó leas aitheanta sa talamh sin. Agus cur síos á dhéanamh ar an dáileacht talún, ba 
chóir iarrachtaí a dhéanamh chun a fháil amach an bhfuil na ‘spéartha thuas agus an ithir thíos’ curtha san 
áireamh nó a mhalairt sa dáileacht talún sin, mar go n-athraíonn dlí maoine ó thír go tír.

Tionacht Talún: Is é is tionacht talún ann na rialacha agus socruithe a bhaineann le húinéireacht 
leasanna sonraithe sa talamh. Is féidir é seo a shainmhíniú mar an gaol, sainmhínithe go dlíthiúil nó go 
sainiúil, atá ann i measc daoine, idir dhaoine aonair nó ghrúpaí, i leith talamh agus acmhainní nádúrtha 
gaolmhara (uisce, crainn, mianraí, fiadhúlra, agus araile). Sainmhíníonn rialacha tionachta talún an chaoi 
a leithdháiltear cearta maoine i dtailte laistigh de shochaí ar leith. Cinneann córais tionachta talún, cé 
atá i dteidil acmhainní ar leith a úsáid, an teorainn ama a bhaineann le húsáid na n-acmhainní sin agus na 
coinníollacha a bhaineann lena n-úsáid. 

Úsáid Talún: Ainmniú foirmiúil ag údarás ceannais ar an úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as talamh (m.sh. 
ainmniú mar talamh tionsclaíoch, cónaithe, tráchtála, miondíola, áineasa agus úsáidí eile faoin 
máistirphlean zónála.) Is féidir úsáid talún a úsáid freisin chun úsáid talún atá ann cheana a dhealú óna 
hainmniú foirmiúil.

Luacháil Talún: Tuairim faoi luach sócmhainne talún nó dliteanais, ar bhonn sonraithe, ar dháta 
sonraithe. Mura gcomhaontaítear teorainneacha sna téarmaí rannpháirtíochta, cuirfear é seo ar fáil tar 
éis cigireachta, agus aon imscrúduithe agus fiosrúcháin bhreise atá oiriúnach, ag braith ar chineál na 
sócmhainne agus ar chuspóir na luachála.

Teorainn Dhlíthiúil: Dromchla doláimhsithe nó dofheicthe a roinneann réadmhaoin duine amháin ó 
réadmhaoin duine eile. Is líne chruinn í nach bhfuil aon tiús ná leithead aici. I gcórais teorann sheasta, tá 
comhordanáidí na bpointí teorann socraithe go beacht, go minic i gcomhair le comharthaí fisiciúla ar an 
dtalamh agus tá tús áite tugth dóibh sa dlí. De ghnáth ní ceadaítear ach do shuirbhéirí ceadúnaithe, nó 
suirbhéirí pobal-cheaptadh, a oibríonn mar ionadaite an stáit agus údarás bhreithiúnach nó dlíthiúil acu, 
shuirbhéanna teorann a chur i gcrích. I gcórais teorann ghinearálta ámh, is annamh a aithnítear teorainn 
le cruinneas ar bith ar an dtalamh féin, nó in gníomhais tíolacas nó aistrithe úinéireachta. Ní léirítear é 
go sainráite ar léarscáilíocht suirbhéireachta topagrafaíochta ach comh beag, cé go praiticiúil tá go leor 
gnéithe topagrafacha ag teacht le teorainneacha dlíthiúla. I ndeireadh na dála, i gcás teorainn ginearálta, 
ní féidir ach leis na cúirteanna chuí, ins an dlínse chuí, cinneadh a dhéanamh maidir le suíomh beacht 
teorann, má tá easaontas ann faoi.

Teorainn Fhisiciúil: Gné fhisiciúil gur féidir é a fheiceáil amhail sconsa, balla nó fál, a fhéadfaidh, trí sheans, 
leanúint le teorainn dhlíthiúil. D’fhéadfadh an teorainn dhlíthiúil a bheith a aon dul leis an teorann fisiciúil 
nó d’fhéadfadh sé bheith laistigh den struchtúr teorann fisiciúil, ach, dár ndóigh, d'fhéadfadh sé a bheith 
ag rith ar aon taobh amháin den struchtúr freisin nó d’fhéadfadh bóthar nó sruth tadhlach a bheith san 
áireamh. Tá seans ann comh maith gur féidir le struchtúir teorainn a bheith i mbaol gluaiseachta nuair 
is struchtúr beo atá i gceist, amhail fál sceiche, nó a leithéid. Mar shampla, má fhágtar fál gan cúram 
d'fhéadfadh sé fréamhú as an nua in áiteanna a bheadh teagmháil aici leis an dtalamh agus mar thoradh 
ar sin d’fhéadfadh sé a bheith an-leathan, rud a fhágfadh an-dheacaireacht ag bhaint le haithint an líne 
bhunaidh. Mar sin, fiú dá rithfadh an teorainn dhlíthiúil go díreach ar feadh an fháil, d'fhéadfadh sé bheith 
an-deacair an teorainn sin a aithint ar an dtalamh.

Srianta Poiblí Dlí: Tarlaíonn roinnt srianta ar thalamh de bharr ghníomhartha aonaid rialtais. Dar ndóigh, 
tá go leor srianta eile ann a chruthaíonn forbróirí talún. Bíonn go leor éagsúlacht ag baint lena leithéid 
de seifteanna agus is féidir iad a bheith dearfach nó diúltach. Ina measc tá táillí in-neamhaithe, éasúintí, 
daoirse chothromais, agus cúnaint sriantacha. 
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Seirbhísí: Áirítear le seirbhísí, na seirbhísí infreastruchtúir go léir atá riachtanach chun comhlíonadh 
fheidhmiúil na talún, mar a thuairiscítear, a chinntiú. I gceantair uirbeacha áirítear leis seo ceangal le 
bóithre miotail, uisce píopaithe, séarachas píopaithe, leictreachas agus teileachumarsáid. I gceantair 
thuaithe is é a bheadh i gceist ná ceangal le bóithre miotail, uisce a bheith ar fáil, áiseanna leictreachais 
agus cóireála séarachais a bheith ar fáil.

Múnla Fearainn Tionachta Sóisialta (MFTS): Soláthraíonn an coincheap seo caighdeán chun an 
chaidreamh gur féidir a bheith ann idir daoine agus talamh a léiriú beag beann ar an leibhéal foirmiúlachta, 
dlíthiúlachta agus cruinneas teicniúil a bhaineann leis an gcaidreamh sin. 

Oiriúnacht-don-chuspóir inbhuanaithe (ODCI): Is éard atá i gceist leis an gcoincheap seo ná chur i 
bhfeidhm na modheolaíochtaí spásúla, dlíthiúla agus institiúideacha is oiriúnaí atá ar fáil chun tionacht 
slán a sholáthar do dháileacht talún shonrach sin trí aghaidh a thabhairt ar na srianta atá i bhfeidhm ag an 
am. Ceadaíonn sé seo feabhsú céim ar chéim le himeacht ama.
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Aguisín A – Spriocanna Forbartha Inbhuanaite na NA (SFI)

 
Athchruthaithe le faomhú ó Ceadanna UN SDG.

SPRI    CANNA INBHUANAITHE
FORBARTHA
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Aguisín B – Tábla Chruinnis Sonraí Geospáisiúil

Tábla cruinnis sonraí geo-spáisiúil

(X, Y) (Z) Sampla foinsí Scála an 
bhreacadh 
oidhreachtúil

Íosmhéid an 
ghné

+/- 50 mm +/- 10 mm Suirbhéanna scanta, suirbhéanna 
tomhaiste foirgnimh, suirbhéanna 
topagrafacha, suirbhéanna maidir le 
aighnis teorann, clarú ceantair

1:100 50 mm

+/- 100 mm +/- 50 mm Suirbhéanna tomhaiste foirgnimh 
de chruinneas íseal, suirbhéanna 
topagrafacha, rianú fóntais de ard 
chruinnis

1:200 100 mm

+/- 200 mm +/- 50 mm Suirbhéanna topagrafacha, aer-
íomhánna, suirbhéanna ISAR, 
suirbhéanna tomhaiste foirgnimh de 
chruinneas íseal

1:500 200 mm

+/- 500 mm +/- 500 mm Suirbhéanna topagrafacha ar mheán-
scála, suirbhéanna de bhonneagair, 
aer-íomhánna, suirbhéanna AGF/
ISAR, íomhánna saitilíte, teorainniú 
dáileacháin, teorainniú cumasaithe ag 
CLSD

1:1000 500 mm

+/- 1000 mm +/- 1000 mm Léarscáilíocht náisiúnta, léarscáilíocht 
teorann ginearálta, aer-íomhánna 
agus íomhánna saitilíte, suirbhéanna 
cadastrach tuaithe agus teorainniú 
cumasaithe ag CLSD

1:2500 1000 mm

+/-2000 mm +/- 2000 mm Léarscáilíocht náisiúnta, sainaithint 
dáiliúcháin (tuaithe), aer-íomhánna 
agus íomhánna saitilíte, UN GGIM 
máistir-leibhéal 0, oiriúnacht-don-
fheidhm leibhéil 1

1:5000 2000 mm

+/- 4000 mm +/- 4000 mm Léarscáilíocht náisiúnta ar mhion-
scála, léarscáilíocht talún stáit, aer-
íomhánna agus íomhánna saitilíte, 
Páirceanna náisiúnta agus tearmainn, 
UN GGIM Cadastar Máistir leibhéal 1, 
oiriúnacht-don-fheidhm leibhéal 0

1:10 000 4000 mm
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Aguisín C – Bileog oibre Dichill Chuí an CITT

Bileog Oibre Dichill Chuí an CITT

Seolad/Aithinteoir an Réadmhaoin:

Comhpháirt Bunús Dáta Tacaíocht 
cháipéiseach

Stádas an 
údair

Foinse an 
fhaisnéis 
(D/B/G)*

1 Tionacht talún

2 Aithint 
dáiliúcháin 
(Teorainn)

3 Achar na talún

4 Usáid na talún

5 Seirbhísí

6 Foirgníocht

7 Lúacháil talún

8 Inbhuanaitheacht

* Sa chóras baintear úsáid as na dathanna dearg (D), buí (B) agus glas (G), mar a leanas: Glas (G) - faisnéis ardchaighdeáin. Buí (B) - faisnéis atá teoranta, nó go bhfuil aighneas ag baint 

leis, nó atá amhrasach, agus Dearg (D) – nach bhfuil aon fhaisnéis ar bith ann, nó má tá, nach dtiocfadh leat muinín a bheith agat aisti.
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Aguisín D – Leabharliosta

Caighdeáin idirnáisiúnta

International Construction Measurement Standards (ICMS) (www.icms-coalition.org) 

International Ethics Standards (IES) (www.ies-coalition.org)

International Property Measurement Standards (IPMS) (www.ipmsc.org) 

International Valuation Standards (IVS) (www.ivsc.org)

Tagairtí

FIG and World Bank (2014). Fit for Purpose Land Administration.  
www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf

Global Land Tool Network (GLTN). https://gltn.net/ 

International Financial Reporting Standards. www.ifrs.org/

UN FAO (2019). Due Diligence, Tenure, and Agricultural Investment – A guide on the Dual Responsibilities 
of Private Sector Lawyers in Advising on the Acquisition of Land and Natural Resources.

UN FAO (2002). Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development.

UN FAO (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, Fisheries and 
Forests in the Context of National Food Security (VGGT).

UN-GGIM Europe (2018). Core Spatial Data Theme ‘Cadastral Parcels’ Recommendation for Content 
http://un-ggim-europe.org/sites/default/files/UN-GGIM-Europe_WGA_Recommandation_Content_CP- 
v1.1.pdf

UN Sustainable Development Goals.  
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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