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Ro-ràdh 
An cois iarrtais gus croit, cùl-cinn no fearann air a ghleidheadh 
ann an roinn-ruithe a chlàradh ann an Clàr na Croitearachd 
feumar tuairisgeul den adhbhar a thoirt a tha gu leòr gus a chur 
air chomas don Neach-ghleidhidh an t-adhbhar aithneachadh 
agus a dhealbhadh air mapa Suirbhidh-òrdanais (‘OS’) Clàr 
na Croitearachd. Mar as àbhaist, bidh an fheumalachd seo a’ 
ciallachadh gun fheumar plana a chur ri iarrtas gus croit agus 
cùl-cinn a chlàradh a’ chiad turas. 

Thathar air an stiùireadh seo a chruthachadh gus feumalachdan 
an Neach-ghleidhidh a thaobh phlanaichean a mhìneachadh, a’ 
dearbhadh gum faodar gabhail riutha air adhbharan clàraidh. Tha 
treòrachadh ann a thaobh mar bu chòir planaichean a tharraing 
suas agus tha e a’ toirt eisimpleirean den chleachdadh as fheàrr 
ri gabhail nuair a bhios planaichean gan ullachadh airson Clàr 
na Croitearachd. 

Chan eil sinn a’ feuchainn ri mìneachadh a thoirt air na dòighean-
mapaidh no an acfhainn no na goireasan a tha a dhìth gus 
crìochan a thomhas gu cruinn agus na crìochan sin a dhealbhadh 
air plana. 
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Feumaidh neach a chuireas iarrtas a-steach gu Clàr na 
Croitearachd obrachadh a-mach a bheil an t-eòlas a tha a dhìth 
aca gus plana ullachadh gu cruinn airson clàraidh. Cha leig 
croitear leas neach-tomhais, ailtire no neach dreuchdail eile 
fhastadh gus plana ullachadh, is e an aon fheumalachd a tha 
ann gun toir am plana a-mach na slatan-tomhais againn gus 
am faodar gabhail ris. Am measg nithean a tha cudromach ann 
a bhith a’ measadh an tèid agaibh air plana a tharraing suas 
gu cruinn tha cho toinnte agus a tha suidheachadh na crìche, 
cothrom air acfhainn-tomhais agus ur misneachd fhèin.

Tha e deatamach fhèin gum bi an dealbh cruinn, seach gum 
bi am plana mar bhunait ris ann inntrig airson na croite air Clàr 
na Croitearachd. An dèidh a’ chlàraidh, cuiridh Coimisean na 
Croitearachd fios gu caochladh phàrtaidhean (uachdarain agus 
croitean sam bith dlùth ris nam measg) mu thuairisgeul agus 
mu mheudachd an adhbhair ann an Clàr na Croitearachd. Bidh 
naoi mìosan aig na pàrtaidhean an uair sin gus dùbhlan a thoirt 
air an tuairisgeul, a’ mheudachd agus nithean sam bith eile 
ceangailte ris a’ chlàradh ma tha iad den bheachd gu bheil cion-
fàth aca a leithid a dhèanamh. Thèid cluas-ri-èisteachd a thoirt 
do dhùbhlain ann an Cùirt an Fhearainn. Tha e gu leas nam 
pàrtaidhean uile gun tèid ìre an dùbhlain a chumail cho ìseal is 
a ghabhas; ann an dùbhlain, bidh na pàrtaidhean uile an sàs, 
an neach a chuir a-steach an t-iarrtas-clàraidh nam measg, a 
thaobh cosgais agus neo-ghoireasachd. Tha sinn a’ moladh mar 
sin gun cuir sibh comhairle ris na nàbaidhean agaibh nuair a 
bhios sibh ag ullachadh plana airson clàraidh.
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Gus a dhèanamh nas goireasaiche dhuibh, thathar air an stiùireadh 
seo a roinneadh ann an seachd Earrannan mu bheil fiosrachadh mar 
a leanas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Giorrachadh air na slatan-tomhais riatanach gus 
planaichean ullachadh 

Na slatan-tomhais as fheàrr gam mìneachadh gu 
mionaideach. 

Eisimpleirean de phlanaichean-cairte [Freagar-
rachd agus Mì-fhreagarrach] 

Fios digiteach

Dè nì Clàran na h-Alba leis a’ Phlana agaibh? 

A’ sealltainn air Mapa Clàr na Croitearachd 

Riaghailteachadh
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1. Giorrachadh air slatan-tomhais riatanach gus 
planaichean ullachadh 

1.1 Is iad na feumalachdan bunaiteach a dh’fheumar toirt a-mach gus am faodar gabhail ri 
plana gus a chlàradh: 

Tha a h-uile rud gu h-àrd ga mhìneachadh ann am barrachd mionaideachd tron sgrìob-
hainn seo. 

Ullachadh phlanaichean airson iarrtasan ann an Clàr na Croitearachd. 

1.2 Tha na prionnsapalan a leanas a’ feuchainn ri comhairle agus ris na slatan-tomhais as 
fheàrr a thoirt mu ullachadh Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd mar a chaidh 
aontachadh le Buidheann Rìoghail an Luchd-thomhais (RICS) agus ris an t-Suirbhidh-
òrdanais. Bu chòir toirt fa-near gur dòcha nach gabhar ri plana sam bith nach eil a’ cumail 
ris na riaghailtean-treòrachaidh seo air adhbharan clàraidh ann an Clàr na Croitearachd. 

• Feumaidh am Plana a bhith air an duilleig de phàipear, ged a tha sinn a’ cur 
fàilte air barrachd fiosrachaidh ann an cruth digiteach ma tha sin ann.  

• Feumaidh sgèile plana ùir sam bith mar thaic ri Iarrtas-croitearachd freagairt air 
sgèile Mapa an OS.  

• Feumar sgèile agus comhair a’ Phlana a shealltainn air a’ Phlana.  

• Feumaidh gu leòr de dh’fhiosrachadh mu thimcheall a bhith sa Phlana gus an 
gabh suidheachadh na croite stèidheachadh.  

• Feumaidh crìochan na croite a shealltainn gu soilleir, le tomhas mas urrainnear.  

• Feumaidh iomraidhean air plana/ichean ùr/a sam bith mar thaic ris an iarrtas-
chroitearachd comasach air a bhith air an comharrachadh gu soilleir.
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2. Na slatan-tomhais as fheàrr gam mìneachadh 
gu mionaideach

Sgèile agus fiosrachadh mu thimcheall

2.1 Feumar sgèile agus còir an taobh a Tuath a shealltainn. ‘S fheàrr sgèile-croinn air a 
tarraing oir tha e leigeil gum faodar fiaradh mar thoradh air breacadh sam bith an dèidh 
làimhe aithneachadh.

2.2 Feumaidh gu leòr de dh’fhiosrachadh-stèidheachaidh mu thimcheall, m. e. feansaichean, 
taighean, goibhlean-rathaidean is an leithid, a bhith sa Phlana, gus am faodar an 
suidheachadh aige a stèidheachadh gu cruinn.

Tha seo air a shoilleireachadh ann am Fig 1 agus Fig 2.

Fig 1 Plana-cairte Mapa OS

Ann am Fig 1 cha ghabh a’ chomhair no an sgèile obrachadh a-mach bhon phlana is 
cha mhotha a tha e comasach obrachadh a-mach dè an t-adhbhar ris am buin iad. 
Dh’fhaodadh am plana buntainn ri gin den adhbhar air a bheil dath pinc is gorm air Mapa 
an Òrdanais. Feumaidh am plana a chuireadh a-steach leis an iarrtas (‘plana-iarrtais’) gu 
leòr de dh’fhiosrachadh mu thimcheall a bhith ann cuideachd mar sin gus am faodar an 
suidheachadh aige a lorg agus a stèidheachadh le cruinneas.
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Tha dealbh math de mar bu chòir don phlana a bhith a’ sealltainn air a thaisbeanadh ann 
an am Fig 2. Tha am plana a’ comharrachadh na comhair agus gu leòr de dh’fhiosrachadh 
mu thimcheall gus leigeil leinn an t-adhbhar aithneachadh mar an earrann ghorm air Mapa 
an OS 

2.3 Mura bheil sgèile a’ mhapa as fhreagarraiche gu leòr gus a’ mhionaideachd a tha a 
dhìth a shealltainn, faodar plana na bhroinn aig sgèile nas motha no a chòrr a chleachdadh. 
Bidh suidheachaidhean ann gun teagamh nuair nach toir am mapa aig sgèile 1:1250 fhèin 
mionaideachd gu leòr agus faodar planaichean aig sgèile nas motha – mar eisimpleir, 1:500 
– a chleachdadh gus earrannan/mionaideachd nas lugha, m. e. earrann air ath-thòiseachadh 
ann an cùl-cinn mòr, a chleachdadh.

Ann am Fig 3, chleachd tagraiche mapa OS Land Ranger aig sgèile 1:50,000 mar a’ 
bhunait ris a’ phlana-chroitearachd. Nuair a chuireas sinn am plana aig sgèile 1:50,000 
a chleachd an tagraiche an coimeas ris a’ mhapa àbhaisteach aig 1:10,000, a chleachd 
an Neach-gleidhidh, chì sinn gu bheil mapa OS 1:10,000 a’ sealltainn tòrr a bharrachd de 
mhionaideachd na na tha air a shealltainn air Plana an tagraiche. Tha an cion mionaideachd 
air plana 1:50 000 nuair a thèid a chur an coimeas ris an fhear aig 1:10 000 a’ fàgail nach 
gabh dè na feartan a leanas a’ chrìoch laghail dearbhadh gu soilleir.

Fig 2 Plana-cairte Mapa OS
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San t-suidheachadh seo, rachadh plana 1:50 000 a dhiùltadh agus dh’fheumte plana ùr 
a shealladh gu soilleir an ìre a thathar ag iarraidh clàradh ullachadh mus rachadh iarrtas 
airson clàraidh a chur a-steach às ùr. Tha cleachdadh Mapa an Os agus sgèilean càirdeach 
ga mhìneachadh ann am barrachd mionaideachd ann an Earrann 5.

Fig 3

Plana air Mapa Land 
Ranger sgèile 1:50;000 

OS sgèile 1:10,000 

2.4 Ma thèid plana aig sgèile mòr a chur a-steach, faodaidh gun seall e nithean mar ghuib 
a tha an taobh a-muigh slatan-tomhais an OS mu ghlacadh air mapa aig an sgèile sin. Tha 
am plana-iarrtais ann am Fig 4 a’ leigeil fhaicinn nach eil na feansaichean air beulaibh 
agus air cùlaibh a’ bhalla-stuaidh eadar Àireamhan 66 agus 68 a’ stobadh a-mach ann 
an loidhne dhìreach bhon bhalla-stuaidh – is e sin, tha iad na laighe rud beag sear air a’ 
bhalla-stuaidh. Tha cuid de ghuib mar seo nach eilear a’ sealltainn air Mapa an Òrdanais. 
San t-suidheachadh seo, rachadh an t-adhbhar a chlàradh a’ leantainn nan crìochan iar an 
dealbhadh air Mapa an OS.
Fig 4
Plana Mapa OS
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2.5 Tha am plana-cairte ann am Fig 5 a’ sealltainn ghob beaga air aghaidh an togalaich. 
Bhiodh guib den t-seòrsa seo an taobh a-muigh nan riaghailtean mu ghlacadh-fiosrachaidh 
aig Suirbhidh an Òrdanais an-dràsta.
Fig 5
Plana Mapa OS

Riochdachadh grafaigeach

2.6. Feumar am fearann a thathar ag iarraidh clàradh a leigeil fhaicinn gu soilleir le 
iomraidhean grafaigeach freagarrach, m. e. oirean, tuar agus greannachadh.

Fig 6
Plana Mapa OS

Tha Fig 6 a’ sealltainn adhbhar air a tharraing le làimh air a’ Phlana le peann dearg. Anns 
an t-suidheachadh seo, chan urrainnear obrachadh a-mach dè na feartan a bu chòir don 
chrìch an-air-dheas leantainn, cha mhotha a tha e comasach a’ chrìoch air beulaibh nam 
bothan a thathar ag iarraidh clàradh a chomharrachadh gu cruinn. 
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2.7 Feumar nithean ceangailte ri clàradh, m. e. ath-thòiseachadh, àiteachan air an toirt far 
na croite far a bheil feum air iomradh air planaichean, a dhealachadh agus iomradh gu ceart 
leis an fhiosrachadh a bheirear air an fhoirm-iarrtais. Tha Fig 7 a’ comharrachadh gu soilleir 
an àite air a thoirt far na croite air a bheil iomradh anns an fhoirm-iarrtais iomchaidh an cois 
a’ Phlana seo. Thoiribh fa-near gum faodar plana-croite a leudachadh le plana a tha ann 
mar-thà – mar eisimpleir, plana an cois stiùiridh mu thoirt far na croite – fhad is a bheir am 
plana a tha ann mar-thà na feumalachdan againn a-mach.

Fig 7

Tomhas

2.8 Nuair a bhios tomhas air a mheas riatanach, bu chòir gum biodh an tomhas air a 
dhealbhadh air a’ phlana air an aon rèir ris an tomhas air sgèile.
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2.9 Cha ghabhar ri sgèile no tomhas stèidhichte air rian na h-ìompaireachd, m. e. 1 òirleach 
gu 8 troighean, ann an ullachadh phlanaichean ùra sam bith ri cur a-steach ann an Clàr na 
Croitearachd. Ghabhte, ge-tà, ri seann phlana a chleachdas tomhas na h-ìompaireachd 
ach a bheir a-mach air mhodh eile na slatan-tomhais riatanach againn.

2.10. Feumar crìochan gun chomharrachadh, far nach eil crìoch ann, a stèidheachadh 
gu cruinn a rèir an fhios a tha ann tro thomhas ann am meatairean air a shealltainn air a’ 
phlana.

Ann am Fig 8, thathar air an sealbh air a shealltainn mar ghoirtean 3 a chomharrachadh 
mar àireamh 7 air Mapa an OS. Chan eil Mapa an OS a’ sealltainn càil eadar àireamh 7 
agus na nàbaidhean aige gu tuath àireamh 9. Tha am Plana air crìoch gun chomharrachadh 
gu deas a stèidheachadh gu cruinn, a’ cleachdadh tomhais, tha e air sònrachadh gu bheil 
a’ chrìoch gun chomharrachadh 39.4m air falbh bhon chrìch a deas aig an ìre as fhaid siar 
agus 41m aig an ìre as fhaide sear.Fig 8

Plana Mapa OS

2.11 Cha ghabhar ri plana a chleachdas tomhas nach eil ach na cuairt-tomhas nach gabh 
dealbhadh gu cruinn no dearbhadh. 
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Feumaidh tomhas-dearbhaidh a bhith ann am planaichean-tomhais mar sin le:

• Croisean/trastain; no 

• Ceàrnan aig gach atharrachadh ann an slighe na crìche; no 

• Comharraidhean air a’ Chliath Ionadail no Nàiseanta no atharrachaidhean air a’ chrìch 
air an dearbhadh le tomhas air a mhìneachadh mar as iomchaidh agus a tha air an 
aon rèir ris na comharraidhean; no 

• Dòigh neo-eisimeileach sam bith eile a dhearbhas an tomhas. 

Fiosrachaidh feumail a bharrachd

2.12 Fios a thaobh ciamar, cò leis, agus cuin a chaidh am plana a chrìochnachadh. Bu chòir 
fiosrachadh mu fhreagarrachd an fhiosrachaidh agus am buin e ris an t-suidheachadh ‘a rèir 
mar a chaidh a thogail’ no dìreach ris an leagail a-mach a tha san amharc a chomharrachadh 
cuideachd.

Solar mhapaichean OS rin cleachdadh ann an ullachadh Phlanaichean 
Iarrtasan-croitearachd. 

2.13 Air cìs bheag, bheir an Neach-gleidhidh seachad air iarrtas copaidh de mhapa an OS 
ri cleachdadh le iarrtas airson clàraidh ann an Clàr na Croitearachd. Faicibh an t-òrdan-cìse 
as ùire aig Clàran na h-Alba airson fiosrachaidh mu chìsean.
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3. Eisimpleirean de phlanaichean-cairte 
[Freagarrachd agus Mì-fhreagarrach]

Plana-iarrtais air Sgèile Mòr

3.1 Faodar gabhail ris a’ phlana seo airson clàraidh. Bu chòir toirt fa-near gu bheil a’ chrìoch 
san iar-dheas a’ sealltainn beàrn bheag eadar crìochan an adhbhair agus an fhearta a 
tha air a dhealbhadh air mapa an Òrdanais. Cha bhiodh beàrn den mheudachd seo air a 
riochdachadh air Plana-teisteanais Clàr-obrach na Croitearachd ri linn feumalachdan Mapa 
an Òrdanais.
Fig 9
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Plana-iarrtais aig sgèile nach eil mòr gu leòr 

3.2 Tha Fig 10 air a bhonntachadh air Mastermap® an OS aig sgèile 1:10 000, ach 
tha còmhdach aig an àite ri clàradh aig 1:25000 agus is e dara sgèile de mhapa a 
chleachdamaid anns an t-suidheachadh seo. Buinidh na duilgheadasan a dh’fhaodadh 
èirigh san t-suidheachadh seo ri mionaideachd an t-sònrachaidh a chleachdar aig 1:2500, 
ma sheallas sinn air an rathad timcheall air oisean Iar-thuath an adhbhair, chì thu gu bheil 
am mapa aig sgèile 1:2500 a’ sealltainn nan iomall eadar an rathad agus feansaichean an 
achaidh. Chan eil an ìre seo de mhionaideachd air a riochdachadh aig 1:10 000. Cha ghabh 
e obrachadh a-mach co-dhiù a bhathar a’ ciallachadh gun toireadh crìochan an adhbhar air 
a bheil oir ann an gorm na h-iomallan a-steach gus nach toireadh. 

Fig 10
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3.3 Chaidh Fig 11 ullachadh le bhith a’ cleachdadh 1:50,000 Scale Mapa Colour Raster 
an OS aig 1:50,000 agus cha ghabh na crìochan seo dealbhadh gu cruinn agus a rèir 
sgèile air Mapa an Òrdanais aig sgèile 1:10,000. Chan eil planaichean aig sgèile 1;50,000 
freagarrach airson Clàradh-croitearachd. 

Fig 11
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Cion Mionaideachd mu Thimcheall 

3.4 Chaidh Fig 12 ullachadh a dh’aon ghnothach airson clàraidh. Chan eile e a’ sealltainn 
mionaideachd sam bith mu thimcheall agus mar sin cha ghabhadh an suidheachadh aige 
stèidheachadh le cruinneas le iomradh air Mapa an Òrdanais. Rachadh am plana-iarrtais 
seo a dhiùltadh seach nach eile gu leòr ann air adhbhar clàraidh. Is fhiach toirt fa-near 
cuideachd nach eil àird a tuath no sgèile-croinn ann a bharrachd. 

Fig 12
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Tomhas na h-Ìompaireachd – gun sgèile-croinn – iomradh grafaigeach 
mì-fhreagarrach  

3.5 Chan eil Fig 13 a’ toirt a-mach feumalachdan slatan-tomhais planaichean Clàr-
croitearachd an Neach-ghleidhidh:

• Feumaidh an tomhas a chuirear an cèill a bhith ann an tomhas mheatairean 

• Chan eil sgèile-croinn no àird a tuath sa phlana 

• Chaidh an t-iomradh grafaigeach gus an t-adhbhar a shoilleireachadh air a’ phlana a 
tharraing le làimh le peann dearg. Chan urrainnear obrachadh a-mach dè na feartan a 
bu chòir don chrìch leantainn.

Fig 13
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4.1 Ann an iarrtasan a chòmhdaicheas raon mòr de dh’fhearann no sa bheil dealbhadh 
toinnte air mapa an OS, tha cothrom air an fhiosrachadh ann an riochd digiteach na 
bhuannachd. Na leithid de shuidheachaidhean, chuireamaid fàilte air fiosrachadh ann an 
riochd digiteach oir leigeadh seo leis an Neach-ghleidhidh an t-iarrtas a ghiullachd nas 
èifeachdaiche. Tha seo gu sònraichte buntainneach nuair a thathar a’ lìonadh iarrtasan 
airson Tionnsgnaidhean-dealbhaidh Chùl-Cinn no Choimhearsnachdan.

4.2 Faodaidh Clàran na h-Alba gabhail ri planaichean digiteach anns a bheil fios ann an 
GIS (Geographical Information System) agus CAD (Computer Aided Design) sa chuid as 
motha de chruthan a rèir inbhean a’ ghnìomhachais (http://en.wikipedia.org/wiki/GIS_file_
formats). Is e an riochd as fheàrr leinn airson fios ESRI.shp. Nuair a tha sibh a’ toirt fios, 
bu chòir dhuibh an t-ainm air a’ bhathar-bhog agus an dreach a chaidh a chleachdadh gus 
a chruthachadh agus dèanamh cinnteach gu bheil e air a chur an làthair ann an Siostam 
Iomradh nan Comharraidhean: British National Grid (EPSG: 27700) (gheibhear barrachd 
fiosrachaidh air Sistaman Iomradh Chomharraidhean san Rìoghachd Aonaichte an seo: 
http://www.ordnancesurvey.co.uk/ 

4.3 Thoiribh fa-near nach eil fiosrachadh ann an riochd digiteach a’ ciallachadh nach eil 
feum air plana a bharrachd. Is e an aon eisgeachd a tha ann iarrtasan chùl-cinn agus 
fearainn air a ghleidheadh ann an roinn-ruithe a bhios Coimisean na Croitearachd a’ cur 
a-steach.

4. Fiosrachadh ann an Riochd Digiteach – 
fios GIS is CAD



19

5.1 Dealbhaidh Clàran na h-Alba meudachd na croite mar a tha air a riochdachadh air 
Plana an Iarrtais-chroitearachd air earrann Mhapa an OS, bidh am plana seo mar bhunait 
ris a’ phlana air Clàr na Croitearachd.

Mapa Suirbhidh an Òrdanais

5.2 Tha feumalachd laghail ann Mapa an OS a chleachdadh mar am mapa bunaiteach 
airson Clàr na Croitearachd agus cleachdaidh Clàran na h-Alba Mastermap® Topographic 
Layer an OS mar an mapa bunaiteach airson a’ Chlàir Bheir an dealbhadh seo aig sgèile 
mòr sealladh gu math mionaideach de dh’uachdar-dùthcha Bhreatainn, a’ gabhail a-steach 
thogalaichean, rathaidean, raointean-fearainn agus an leithid. 

Rachadh dealbhadh Suirbhidh an Òrdanais a dhèanamh aig 3 sgèilean bunaiteach

5. Dè nì Clàran na h-Alba leis a’ Phlana agaibh?

• 1:1250 – a chleachdte sna bailtean 
• 1:2500 – a chleachdte air an tuath le tuineachaidhean beaga
• 1:10 000 – a chleachdte ann an raointean farsaing gun leasachadh, m. e. beanntan no 

monaidhean

Fig 14

5.3 Ann an sgìrean-croitearachd tha 84% de thomad an fhearainn air a ghlacadh aig sgèile 
1:10 000. Beag is beag, tha Suirbhidh an OS a’ leasachadh cruinneas is seasmhachd 
an dealbhaidh aige sna h-àiteachan seo. Gu h-àraidh, tha clàr-ùrachaidh ag èirigh gus 
àiteachan air an dealbhadh aig sgèile 1:10 000 an-dràsta ùrachadh, rud a bheir mòran 
de dh’àbaisteachadh fheartan agus a lìbhrigeas fiosrachadh a tha a rèir teicneòlas-
suidheachaidh an latha an-diugh.

1:1250
Bailtean

1:2500
Tuath

1:10000
Beanntan/Monaidhean
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Ag obair le Mapa an OS

5.4. Ma tha sibh a’ cleachdadh earrainn de Mhapa an OS airson plana an iarrtais agaibh 
agus ma tha fios agaibh nach eil Mapa an OS cruinn, leigibh seo fhaicinn air plana an iarrtais 
mar a thathar a’ sealltainn ann am Fig 15. Ceartaichidh Suirbhidh an Òrdanais mearachdan 
sam bith ri tìde mar chuid den obair-ùrachaidh san fharsaingeachd aca.

Fig 15
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5.5 Faodaidh aig amannan cuideachd nuair a bhios feart nach eil air an talamh fhathast air 
tè de chrìochan na Croite. Ann an suidheachaidhean mar seo, bu chòir dèanamh soilleir 
air plana an iarrtais gu dè an ìre a tha a’ chrìoch a tha sa cheist ann am fìrinn. Tha e 
cudromach gun dèanar cinnteach gun seall Clàr na Croitearachd an ìre laghail cheadaichte 
na Croite agus chan e dìreach an ìre air a bheilear ag àiteachadh. Nì seo cinnteach nach 
tuit raointean-fearainn an taobh a-muigh Gabhaltas-croitearachd. Tha a’ phuing seo air a 
soilleireachadh ann am Fig 16.

Fig 16
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5.6 Gabhaidh tomhas agus tuairisgeul chrìochan sònraichte amhlachadh air Plana Clàr-
obrach na Croitearachd mar a sheallar air Fig 17.

Fig 17
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Mapa Suirbhidh an Òrdanais

6.1 Mar a sheallar air Fig 18, bidh am Plana-teisteanais Croitearachd don chuid as motha 
de Chroitean air leth ann am meudachd A4 agus seallaidh iad ìre na croite air a taisbeanadh 
a rèir Mastermap® Topographic Layer. Thèid Planaichean-teisteanais co-ionann ri no nas 
lugha na A3 a chur ri chèile aig sgèile 1:1250, 1:2500 no 1:10 000 a rèir mar a tha iad 
ann am bailtean, air an tuath no ann am beanntan/monaidhean mu seach. Bu chòir gum 
biodh planaichean air an ullachadh do chroitean sna h-àiteachan seo gu leòr don sgèile a’ 
freagairt orra. 

6. Sealltainn air Mapa Clàr na Croitearachd 

Fig 18
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6.2 Bidh an sgèile car beag air a’ chuid as motha de Phlanaichean Clàr-obrach na Croitearachd 
a’ ciallachadh aig amannan gum feumar mionaideachd shònraichte a shoilleireachadh. 
Faodar seo a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh Meudachaidh ris am faodar cur agus a chur 
a-steach air aghaidh Plana Clàr-obrach na Croitearachd mar a sheallar air Fig 19. 

Fig 19
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Cùl-cinn

6.3 Is e a’ mheudachd mar chuibheas a tha air cùl-cinn 596 de heactairean, leis an fhear 
as motha air a dhèanamh suas le 10 899 heactairean. Cha bhiodh e practaigeach plana a 
thoirt airson Clàr-obrach na Croitearachd airson nan raointean sin a chleachdas mapadh 
OS aig sgèilean mòra mar a sheallar air Figearan 17, 18 agus 19.

6.4 Gus crìoch a chur ri meudachd Planaichean Clàr-obrach na Croitearachd gu aon duilleag 
A3, thèid Cùl-cinn mòr agus Fearann ga Ghleidheadh ann an Roinn-ruithe a thaisbeanadh 
a rèir mapadh raster an OS leithid 1: 25 000 a thathar a’ cleachdadh ann an Sreath Explorer 
an OS.

Fig 20

6.5 Bu chòir toirt fa-near gum bi e comasach do Luchd-cleachdaidh gluasad a-steach ann 
am Mastermap® Topographic layer nuair a thathar a’ sealltainn air an ìre ghrafaigich de 
dh’iarrtas clàraichte air an Lìon. Nan robh an Neach-cleachdaidh ri gluasad a-steach dhan 
oisean as fhaide tuath den phoileagan air a thaisbeanadh os a chionn, chitheadh e gun 
deach am poileagan a chur ann an cruth digiteach a rèir OS Mastermap® Topographic 
Layer mar a thathar a’ sealltainn air Fig 21.  
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Fig 21
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7.1 Thèid Roinneadh Buan agus Sealach a riochdachadh air Planaichean Clàr-obrach na 
Croitearachd le iomraidhean air leth air dathan.

Roinneadh Buan – Clàradh croite gu saor-thoileach

7.2 Ma bhios tagraiche ag iarraidh croit anns a bheil roinneadh buan a chlàradh gu saor-
thoileach bu chòir gun nochdadh ìre an roinnidh bhuain air sin sa phlana-iarrtais a sheallas 
ìre na croite ri clàradh. Thèid seo a chur an uair sin air Plana Clàr-obrach na Croitearachd 
agus thèid iomradh-datha air leth a thoirt dha.

7.3 Mar a chaidh a chur an cèill a-cheana, faodar am plana-iarrtais a leudachadh le plana 
a chleachdadh an toiseach gus ìre an roinnidh fhad is a bheir am plana a tha ann mar-thà 
na feumalachdan againn a-mach.

7.4 Tha na h-eisimpleirean a leanas a’ sealltainn mar a thèid roinneadh, an dà chuid buan 
is sealach, a chur air Plana Clàr-obrach na Croitearachd.

Plana-iarrtais – Roinneadh ann an aon cheann ri Croit

7. ROINNEADH 

Fig 22
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Plana Clàr-obrach Croitearachd a’ sealltainn mionaideachd bhon 
phlana-iarrtais ann am fig 22

Fig 22a
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Plana-iarrtais – Roinneadh nach eil a’ sìneadh ri Croft  
Fig 23
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Plana Clàr-obrach Croitearachd a’ sealltainn mionaideachd bhon 
phlana-iarrtais ann am fig 23

Fig 23a
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Iarrtas airson Roinnidh Bhuain – Croit nach eil air a clàradh fhathast

Ma tha tagraiche ag dèanamh iarrtais airson roinnidh bhuain ùir ri croit gun chlàradh, 
adhbharaichidh seo a’ chiad chlàradh den Chroit a tha sa cheist. Cha bu chòir gum biodh 
ìre an roinnidh a tha ri thighinn sa phlana a chuirear a-steach an cois an iarrtais airson 
clàraidh a’ chiad turas. Ma ghabhar gu foirmeil ris an iarrtas airson an roinnidh bhuain le 
Coimisean na Croitearachd, cuiridh iad fios gu Clàran na h-Alba agus cuiridh iad air adhart 
am plana a sheallas ìre an roinneadh. Nì sinn ùrachadh an uair sin air Plana Clàr-obrach 
na Croitearachd leis an roinneadh seo. 

Plana-iarrtais a’ sealltainn ìre na Croite mar a bha an toiseach

Fig 24
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Plana Clàr-obrach Croitearachd mus do ghabhadh ris an 
roinneadh 

Fig 24a
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Plana Clàr-obrach Croitearachd air ùrachadh aon uair is gu bheilear  
air gabhail ris an roinneadh  

Fig 24b
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Tachartas air adhbharachadh an dèidh làimhe – Croit fhathast gun 
chlàradh agus Roinneadh Buan oirre mar-thà.

Ma tha tagraiche a’ dèanamh iarrtais airson co-dhùnaidh ùir mu riaghladh air croit agus 
mura bheil a’ chroit air a clàradh fhathast, adhbharaichidh seo ciad chlàradh na croite. 
Ma tha roinneadh buan air a’ chroit, bu chòir an roinneadh a chur ri ìre na Croite air plana 
an iarrtais. Seallaidh Plana Clàr-obrach na Croitearachd ìre na croite agus an roinneadh 
buan an uair sin. Thèid iomradh-datha air leth a thoirt don roinneadh bhuan air Plana 
Clàr-obrach na Croitearachd. Aon uair is gu bheil Coimisean na Croitearachd air gabhail 
gu foirmeil ris an iarrtas airson a’ cho-dhùnaidh mu riaghladh an dèidh làimhe, thèid Plana 
Clàr-obrach na Croitearachd atharrachadh a rèir sin.

Plana-iarrtais a’ sealltainn ìre na Croite mar a bha an toiseach

Fig 25
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Plana Clàr-obrach Croitearachd a’ sealltainn mionaideachd bhon 
phlana-iarrtais ann am fig 25

Fig 25a
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Iarrtas airson Roinnidh Bhuain – Croit air a clàradh mar-thà.

Aon uair is gu bheil Coimisean na Croitearachd air gabhail ris an iarrtas airson an roinnidh 
bhuain, cuiridh iad am plana a’ sealltainn ìre an roinnidh air adhart thugainn. Thèid an oir 
dhearg air Plana Clàr-obrach na Croitearachd ùrachadh an uair sin gus a chur san àireamh 
gun deach an roinneadh a chur ris. Thèid an roinneadh a chur a-steach iomall dhearg agus 
thèid iomradh-datha air leth a thoirt dha.

Plana Clàr-obrach Croitearachd ann mar-thà 

Fig 26
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Plana air a chur air adhart le Coimisean na Croitearachd a’ sealltainn 
ìre an roinnidh a ghabhadh ris 
Fig 26a



riaghailtean-treòrachaidh mu chlàr na croitearachd

38

Plana Clàr-obrach Croitearachd air ùrachadh gus an t-iarrtas ris an 
deach gabhail airson roinnidh bhuain a chur anns an àireamh 
Fig 26c
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Roinneadh Sealach

Buinidh na h-aon phrionnsapalan ri roinneadh an dà chuid buan is sealach, is e an aon diofar 
a tha ann gun tèid iomradh-datha diofraichte a thoirt air Plana Clàr-obrach na Croitearachd 
gus sgaradh a dhèanamh eadar roinneadh buan agus roinneadh sealach. 

Clàr-obrach Croitearachd anns a bheil roinneadh sealach

Fig 27
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Cùl-cinn/Fearann air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe

7.5 Nuair a gheibhear iarrtas airson cùl-cinn a tha fo roinneadh, buinidh na prionnsapalan 
a leanas:

Nuair a bhuineas roinneadh (buan no sealach) ri Croit mar-thà agus a tha a’ Chroit air a 
clàradh, thèid an roinneadh a chumail a-mach bho ìre a’ chùil-chinn an uair sin.

Plana Clàr-obrach Cùl-cinn a’ cumail a-mach roinnidh a bhuineas ri 
croitean air an clàradh

Fig 28
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Nuair a bhuineas roinneadh ri croit(ean) agus nach eil a’ chroit/na croitean air a clàradh/
an clàradh, thèid tarraing a thoirt air an roinneadh air ìre a’ chùil-chinn. Mar a chaidh a 
chur an cèill cheana, thèid an roinneadh a shealltainn le iomradh-datha diofraichte an 
crochadh air co dhiubh a tha an roinneadh buan no sealach. Nuair a gheibhear iarrtas 
airson croite ceangailte ri roinneadh a tha air a shealltainn air cùl-cinn air a chlàradh, thèid 
an roinneadh a thoirt air falbh bho ìre a’ chùil-chinn. Thèid a shealltainn an uair sin air 
Plana Clàr-obrach na Croitearachd airson na Croite a tha sa cheist le iomradh air leth a 
chomharraicheas ìre an roinnidh.  

Plana Clàr-obrach Cùl-cinn a sheallas roinneadh sealach agus 
roinneadh buan a bhuineas ri croit(ean) air a clàradh/an clàradh.

Fig 29
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Plana Clàr-obrach Croite leis an roinneadh bhuan a bha air Plana Clàr-
obrach a’ Chùil-chinn ann am fig 29 an toiseach.

Fig 29a
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Plana Clàr-obrach Cùl-cinn air ùrachadh an dèidh don iarrtas airson 
croite ann am fig 29a a bhith air a chlàradh 

Fig 29b



Barrachd fiosrachaidh:

Faodaidh Sgioba-croitearachd Clàran na h-Alba freagarrachd phlanaichean a 
chaidh a tharraing suas air adhbharan clàraidh a dhaingneachadh. Faicibh an 
t-òrdan-cìse as ùire aig Clàran na h-Alba mun Chìs airson na seirbheis seo.

Sgioba na Croitearachd
Clàran na h-Alba
Taigh Hanover
24 Sràid Dhùghlais
Glaschu
G2 7NQ

LP 12 Glaschu 9
DX 501752 Glaschu 9

Post-dealain: Croftenquiries@ros.gov.uk

Tha na h-earrannan às Mapa an Òrdanais anns an sgrìobhainnean seo gan 
amhlachadh le cead coibhneil bho Shuirbhidh an Òrdanais.


