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1.1 Réamhrá  

1.1 Réamhrá  

Ullmhaíodh Plean Ceantar Áitiúil don cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar de 
réir riachtanais agus forálacha an Acht um Phleanáil agus Forbairt (Leasú)  
2000. Cuid den Cheantar Bardasach Theas agus Thiar is ea an ceantar úd.  
Sa phlean seo tá sé mar aidhm creat cuimsitheach áitiúil a leagan amach 
ina mbeidh polasaithe agus cuspóirí soiléir maidir le zónail úsáid na talún ar 
leas an phobail. Beidh tionchar dearfach ag an bplean á chur i bhfeidhm go 
sásúil ar cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar, cinnteofar go ndéantar forbairt ar 
bhonn imharthana. I gcomhar leis na Dréacht Spásúlachta Réiúnach agus 
Straitéis Eacnamaíochta den Réigiún Theas agus Plean Forbartha Chontae 
Chiarraí 2015-2021, críochnóidh an Plean Ceantar Áitiúil an creat pleanála 
don cheantar agus cuirfear le polasaithe agus cuspóirí na bpleananna 
ardleibhéil úd á gcur i gcrích.     

1.1.1 Ceantar an Phlean 

Deineadh fíoraíocht nua ar struchtúr toghcháin an Chontae nuair a 
athchóiríodh rialtas áitiúil i 2014 agus tháinig deireadh leis na Comhairlí 
Baile.  Tá an córas anois bunaithe ar cúig Cheantar Bardasach (MD).  Ag 
seo na ceithre Cheantar Bardasach i gCiarraí: Trá Lí, Cill Airne, Lios Tuathail 
, An Neidín agus An Daingean agus Oileán Chiarraí. 

Léiríonn Figiúr 1.1 réimse geografaíoch na gceantar.  Anois leagfar amach 
an straitéis um phleanáil úsáid na talún chun bailte agus sráidbhailte 
Chontae Chiarraí a fhorbairt  i líon áirithe Pleananna Ceantar Áitiúil Ceantar 
Bardasach de réir Cuspóir SP-1  i Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021.    

Figiúr 1.1:  
Ceantair Bhardasacha Contae Chiarraí

KERRY
County Development Plan
2015 - 2021
Plean Forbartha Chiarraí 2015 - 2021

Volume 1
Imleabhar 1

Written Statement
Ráiteas Scríofa Adopted on 16th February 2015

Effective from 16th March 2015
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Local Economic & Community Plan  2016 - 2022

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chiarraí 2016-2022

‘A county  that honours the past and embraces the future’
‘Contae le dúchas doimhin ag féachaint roimhe’
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Agus réimse suntasach geografaíoch an Cheantar Bardasach Theas agus 
Thiar á chur san áireamh, ní mór straitéis pleanála d’úsáid na talún a 
ullmhú ina mbeidh roinnt Pleananna Ceantar Áitiúil a chlúdóidh limistéar 
riaracháin an Cheantair Bhardasaí. Clúdaíonn an Plean Ceantar Áitiúil (LAP) 
seo an chuid thiar de leithinis Uíbh Ráthaigh agus léirítear é sin i bhFigiúr 
1.2.  Éascóidh LAP á ullmhú do cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar bearta breise 
polasaí maidir leis Iarratas Suíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO ar 
Oileán Dairbhre agus tacófar le polasaithe an Phlean Forbartha Taithí 
Cuairteora ar Chósta na Sceilge.  

Is é Cathair Saidhbhín an príomhbhaile i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar agus 
é ainmnithe mar bhaile réigiúnda Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021. Tá sé i bhfad níos mó  ná lonnaíochtai eile an cheantair.  Baineann 
tábhacht leis An Coireán mar bhaile ceantair.  I gceantar  Uíbh Ráthaigh 
Thiar tá na lonnaíochtaí seo a leanas: 

 

Baile Réigiúnda Cathair Saidhbhín 

Baile Ceantair An Coireán
Sráidbhailte Baile an Sceilg, Baile an Ridire, An 

Caladh
Sráidbhailte 
Beaga 

Cathair Dónall, An Siopa Dubh, An 
Caol, Dún Géagáin

Nóid 
Fhorbartha  

An Chillín Liath, An Gleann

Tábla 1.1: 
Ord na Lonnaíochtaí i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021

Tiocfaidh an Plean Ceantar Áitiúil in ionad na bPleananna Ceantar Áitiúil a 
nglacadh cneana leo i bPlean Áitiúil na gCeantar Feidhme Cathair Saidhbhín, 
An Coireán & An tSnaidhm 2013-2019 do na ceantair fhreagrach. 

Ullmhaíodh an  plean de réir na nAchtanna Pleanáil agus Forbairt agus 
glacadh leis ag cruinniú Ceantar Bardasach ar an 24 Iúil 2019. Beidh feidhm 
leis an bPlean ón 4 Meán Fómhair  2019.       

Figiúr 1.2:  
Ceantar Phlean Ceantar Áitiúil Uíbh Ráthaigh Thiar
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 1.2 Cruth agus Ábhar an Phlean  

Tá ráiteas scríofa agus tuairiscí gaolmhara comhshaoil sa Phlean.  

Sa Ráiteas Scríofa tá an priomhábhar polasaí, ábhar cuí léirithe mar 
léarscáileanna, léaráidí agus pleananna.  Go príomha tá trí mhír::

Mír 1: Réamhrá:•	  Sa mhír seo mínítear  an plean ceantar áiitúil, cúlra an 
phlean agus na prionsabail lárnacha a cuireadh isteach san ullmhú.

Mír 2: Straitéis Ceantar Áitúil:•	  Sa mhír seo leagtar an fhís iomlán 
straitéiseach agus straitéis fhorbartha don cheantar, san áireamh tá 
spriocanna fás agus daonra do na lonnaíochtaí.  Leagtar amach freisin 
an rangú zónála Myplan sa mhír seo. 

Mír 3: Lonnaíochtaí•	

Cuid A: Réamhrá do na Lonnaíochtaí: Sa chuid seo beirtear isteach na 
prionsabail fhorbartha do na lonnaíochtaí MD.

Cuid B: Cathair Saidhbhín. •	 Sa chuid seo leagtar amach na moltaí 
pleanála don phríomhbhaile réigiúnda Cathar Saidhbhín maraon le 
léarscáil zónála de Chathair Saidhbhín.

Cuid C:  An Coireán. •	 Sa chuid seo leagtar amach na moltaí pleanála don 
lonnaíocht tábhachtach eile sa cheantar, sin An Coireán.  Tá léarscáil 
zónála ann freisin.

Cuid D:  Sráidbhailte. •	 Sa chuid seo leagtar amach na moltaí pleanála 
do na príomhshráidbhailte, mar atá Baile an Sceilg, Baile an Ridire agus 
An Caladh. Tá léarscáil zónála  do gach lonnaíocht. 

Cuid E: Sráidbhailte Beaga.•	  Sa chuid seo leagtar amach na moltaí 
pleanála do na sráidbhailte, mar atá Cathair Dónall, An Siopa Dubh, An 
Caol agus Dún Géagáin. Tá léarscáil zónála  do gach lonnaíocht.  

Cuid F:•	  Nóid Fhorbartha: Sa chuid seo leagtar amach na moltaí pleanála 
do na nóid fhorbartha, mar atá An Gleann agus An Chillín Liath.       

Cuimsínn na Tuairiscí Comhshaoil an Measúnú Straitéiseach Comhshaoil  
(SEA), an Tuairisc Tionchair Natura (NIR), agus an Measúnú Straitéiseach 
um Bhaol Tuilte (SFRA).     

Ba chóir a thuiscint gurb é Imleabhar a hAon an t-aon imleabhar clóite 
foilsithe. Tá Imleabhar a Dó agus doicimeadú eile tacaíochta eile faoin 
bPlean Ceantar Áitiúil  ar fáil ar CD gaolmhar.  Tá an dá imleabhar ar fáil ar 
shuíomh idirlín na Comhhairle Contae, www.kerrycoco.ie

1.3 Stádas agus Próiseas Plean Ceantar Áitiúil 

Forálann Ailt 18 - 20 den Acht um Phleanáil agus Forbairt (Leasú) 2000, 
go bhéadfar Plean Ceantar Áitiúil (LAP) a ullmhú maidir le haon cheantar 
a mheasann an tÚdarás Pleanála a bheith oiriúnach, go háirithe ceantair 
mar a mbíonn gá le hathnuachan eacnamaíoch, fisiciúil agus sóisialta 
agus a  bhféadfadh a bheith faoi réir forbairtí ollmhóra le linn tréimhse an 
phlean.  

Déanfar plean ceantar áitiúil do cheantar:

A ainmnítear mar bhaile sa daonáireamh is déanaí, seachas baile • 
a ainmnítear mar fho-bhaile nó ceantar máguaird sa daonáireamh 
céanna;

Mar a bhfuil daonra os cionn 5,000;• 

Atá suite laistigh de cheantar feidhme údarás áitiúil atá mar chomhairle • 
contae

Léirigh daonáireamh 2016 go raibh daonra iomlán mar 7,3171  duine in Uíbh 
Ráthach Thiar, dá réir sin tagann LAP a ullmhú don cheantar seo mar is cuí 
leis an rachtaíocht. 

Cuirtear tús le scála ama reachtúil an Phlean Ceantar Áitiúil mar a léirítear 
san  Acht um Phleanáil agus Forbairt (Leasú 2000, ar dháta taispeántais 
phoiblí an dréachtphlean.  I dTábla 1.2 léirítear an scála ama a bhaineann 
leis an bPlean Ceantar Áitiúil seo a ullmhú.  

1 Sa Daonáireamh, ar son rúndachta rugadh isteach Toghcheantair (ED) mar a bhfuil daonra an-bheag isteach le 
ED in aice leo. Cuireadh an ceantar ED Ceannúigh/Máistir Gaoithe isteach san LAP seo ar chúiseanna staitisticiúla.   



44

Réamhrá

Tábla 1.2: 
Scála ama don bPlean Ceantar Áitiúil a ullmhú

1.4 Aidhm an Phlean 

Ullmhaíodh an creat reachtúil seo ag Comhairle Contae Chiarraí ar son 
fás, forbairt agus feabhsú ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar chun teacht le 
polasaithe agus cuspóirí Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021, an 
straitéis lárnach/straitéis lonnaíochta mínithe san áireamh.   

Is é an Plean Ceantar Áitiúil an t-ionstram príomha um phleanáil reachtúil  
chun tuiscint chothrom, fís agus straitéisí spásúla a leagan amach ag 
leibhéal áitiúil. Is í aidhm an LAP ná forbairt faoi threoir an phlean a stiúradh 
laistigh de bhailte agus sráidbhailte an cheantair, ar bhonn cothrom 
inmharthana ach san am gcéanna riachtanais leathan agus uaireanta 
iomaíoch an phobail áitiúil, lucht gnó, úinéirí talún agus an comhshaol 
á gcur san áireamh.  Feidhmítear chun eolas a thabhairt don phobal, 
páirtithe leasmhara agus forbróirí ar pholasaithe is cuspóirí don cheantar.  
San áireamh tá forálacha maidir le bainistiú talún, áiseanna pobail agus 
conláistí, iompar agus bonneagar, dearadh uirbeach, oidhreacht agus an 
comhshaol.      

Tá treoir san LAP maidir leis an bhforbairt a bhaint amach, an fhorbairt nua 
atá de dhith, cá mbíonn ionchur idir phoiblí is príobháideach ag teastáil, 
agus treoir don bhforbairt a mholtar do cheantar an phlean.  

1.4.1 Ról Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021

Measfar gach iarratas pleanála a gheofar sa cheantar de réir a bhfuil sa 
Phlean Ceantar Áitiúil seo agus Plean reatha Forbartha Chontae Chiarraí  
2015-2021.  Ní mór Dréacht  LAP Uíbh Ráthaigh Thiar a léamh i gcomhar 
le Plean Forbartha Chontae Chiarraí  2015-2021 agus aon athrú a chuirtear 
air sin. Muna luaitear a mhalairt, mar a leagtar amach i bPlean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021, baineann na polasaithe, cuspóirí agus 
caighdeáin bhainistíocht fhorbartha leis an gceantar.  

1.4.2 Ról Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chiarraí 2016-2022 (LECP)

Sa phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chiarraí (LECP) a d’fhoilsigh 
Comhairle Contae Chiarraí i 2016 leagtar amach na cuspóirí agus gnímh a 
mbeidh gá leo chun forbairt eacnamaíoch agus pobal áitiúil an Chontae a 
chur chun cinn ar bhonn inmharthana idir 2016 agus 2022.  Iarrann an LECP 
ar ról Rialtais Áitiúil, Áisínteachtaí Stáit, An Earnáil Pobail, Grúpaí Forbairt 
Áitiúil agus comhlachtaí eile a bhreith le chéile ar bhonn comhtháite.  Mar 
threoir don LECP tá Coiste Polasaí Straitéiseach Forbairt Eacnamaíoch agus 
Fiontar de chuid Comhairle Contae Chiarraí agus na Treoracha Réigiúnach 
Pleanála. Tagann an LECP le Straitéis Lárnach Plean Forbartha Chontae 
Chiarraí agus na Treoracha Réigiúnach Pleanála. Tagann an Plean Ceantar 
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Áitiúil leis an LECP agus leanfaidh a straitéis fhorbartha mórán cuspóirí 
agus gnímh atá sa phlean cuimsitheach straitéiseach úd. Má oireann don 
cheantar,  luaitear na gnímh faoi na caibidil chuí lonnaíochta i Mír 3 den 
phlean seo.  Mar achoimre beidh an LECP 2016-2022 agus  Plean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021 mar dhá dhoiciméad lárnacha a raghaidh i 
bhfeidhm go mór ar an LAP seo Uibh Ráthaigh Thiar.  I bhFigiúr 2.1 léirítear 
an ceangal idir úsáid talún, pleananna spásúla agus eacnamaíoch.

1.5 Riachtanais Pleananna Ceantar Áitiúil 

In Achtanna um Phleanáil agus Forbairt leagtar amach na hábhair a 
gcaithfear a chuimsiú i bPlean Ceantar Áitiúil. Ní mór cuimheamh ar 
ábhair amháin a bhaineann le pleanáil chóir agus forbairt inmharthana an 
cheantair.  I bPlean Ceantar Áitiúil caithfear:

Leanúnachas a léiriú le cuspóirí Plean Forbartha Chontae Chiarraí  2015-• 
2021, go háirithe lena straitéis lárnach, go mórmhór maidir le candam 
agus suíomh na dtailte a ainmnítear don bhforbairt.

Cloí go daingean leis na treoracha cuí eisithe ag an Aire Tithíochta, • 
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil faoi Alt 28 de na hAchtanna um 
Phleanáil agus Forbairt.

Anuas air sin, ní mór do phlean ceantar áitiúil (trín bpróiseas comhairliúcháin 
phoiblí)::

Díriú ar riachtanais pobal seachas fhorbairt ar a son féin amháin.• 

Forbairt eacnamaíoch áitiúil a chur chun cinn trí dhíriú ar cheisteanna • 
mar lár bailte beo bríomhar a chruthú agus cóiríocht ar chostas íseal a 
sholáthar do ghnóthlachtaí nua.

Dálaí comhshaoil a bhreith isteach sa phleanáil áitiúil trí phlé le • 
cúiseanna agus tionchar athrú aeráide mar bhaol tuilte, an leas is fearr 
a bhaint as bithéagsúlacht maraon le bonneagar glas a sholáthar.

A chinntiú go ndéantar soláthar do scoileanna.• 

Nósanna taisteal cliste a spreagadh trí struchtúr feabhsaithe do • 
cheantair uirbeach agus nósanna sláintiúla mar siúl, rothaíocht agus 
iompar poiblí.

Dearadh uirbeach ardchaighdeáin a chuireann le cáilíocht beatha an • 
duine.

Caithfidh an LAP cothromas a bhaint amach idir riachtanais agus • 
dóchas an phobail, riachtanais an Údaráis Phleanála agus mianta 
páirtithe leasmhara.

Ní mór aird a thabhairt ar aon tagairt don bhforbairt sa Phlean seo  a thuiscint 
mar ‘forbairt inmharthana’.  Ar an dul céanna, meastar caomhnú gnéithe 
agus gnáthóga de réir riachtanais Gnáthóga AE agus Treoracha Éin mar 
chomhábhair thábhachtacha i straitéisí inmharthana, polasaí agus cuspóirí 
an phlean.

1.5.1 Riachtanais Pleananna Ceantar Áitiúil, SEA agus AA    

Faoi na hAchtanna um Phleanáil agus Forbairt, sula ndéantar plean ceantar 
áitiúil caithfidh údarás pleanála smaoineamh ar thionchar suntasach a 
d’fhéadfadh bheith ar an gcomhshaol dá dheasca.  Leasaíodh na Rialacháin 
SEA  2004 ag na Rialacháin (Leasú) (Measúnú Comhshaoil ar Phleananna 
agus Cláir Áirithe) 2011 (I.R. Uimh. 200 de 2011) Comhphobail Eorpach agus 
na Rialacháin um Phleanáil agus Forbairt (Leasú) (Measúnú Straitéiseach 
Comhshaoil 2011 I.R. Uimh. 201 de 2011), dá mbaineann an dara ceann le 
húsáid talún agus pleananna ceantar áitiúil san áireamh. Toisc go bhfuil 
daonra 7,317 (CSO 2016) i gceantar an LAP seo sáraíonn an figiúr seo an 
tairseach do SEA a bheith riachtanach (daonra > 5,000), cuireadh an SEA 
i gcrích.  

Chun géilleadh do na rialacháin anso thuas agus de réir glacadh leis an 
bplean Uíbh Ráthaigh Thiar, ullmhaíodh ráiteas SEA. Sa Ráiteas SEA 
déantar achoimre ar  an dTuairisc Comhshaoil SEA, aighneachtaí, tuairimí 
agus comhairliúcháin chúinsí comhshaoil á mbreith isteach agus an plean á 
ullmhú; cén fáth ar roghnaíodh an plean glactha i gcomparáid le roghanna 
réasúnta ar pléadh leo; na bearta cinnte chun monatóireacht a dhéanamh 
ar thionchar suntasach comhshaoil a leanfadh éifeacht an phlean á chur i 
bhfeidhm.  Seoladh cóip den Ráiteas SEA maraon leis an eolas anso thuas 
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chuig aon údarás comhshaoil a gcuathas i gcomhar leo le linn próiseas 
an SEA agus é sin ar fáil mar chuid de Phlean Uíbh Ráthaigh Thiar.  Is é an 
ráiteas úd céim dheiridh an SEA i bPlean Uíbh Ráthaigh Thiar

Ar deireadh ullmhaíodh Measúnú Treoir Gnáthóg (HDA) um Threoir 
Gnáthóg Natura don Phlean.  Anso coimrítear an próiseas HAD déanta 
maraon le ráiteas cinnte nach gcuirfidh an plean um úsáid talún isteach 
ar iomláine aon suíomh Eorpach nó Natura 2000. Tá cóip den dTuairisc 
Dheiridh agus Ráiteas Cinnte ar fáil mar chuid den phlean agus sin deireadh 
le Measúnú Treoir Gnáthóg don phlean.

1.5.2 Measúnú Baol Tuilte  

Caithfear baol tuilte a thuiscint sular féidir an tionchar a bhainistiú.  Tharla 
Measúnú Straitéiseach um Bhaol Tuilte (SFRA) ar Phlean Ceantar Áitiúil 
Uíbh Ráthaigh Thiar nuair a dréachtadh an LAP, LAP, an SEA agus an  AA. 
Measann an SFRA na ceisteanna um bhaol tuilte a bhaineann le ceantar 
an phlean agus ullmhaíodh an Measúnú úd  de réir riachtanais an Treoir 
Pleanála RCORÁ  agus Oifig na Oibreacha Poiblí (OPW) 2009  ‘An Córas 
Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte’.  Ligeann SFRA don Údarás Áitiúil cur 
chuige de réir ord a úsáid, Triail Fhíoraithe san áireamh, chun suímh chuí a 
ainmniú don bhforbairt agus baol tuilte a laghdú mar chuid den phróiseas 
pleanála.  Bíonn baol tuilte mar cheist lárnach agus cinntí polasaí is zónáil 
talún á ndéanamh laistigh de Phlean Ceantar Áitiúil, go háirithe maidir le 
tailte a zónáil d’úsáid mar is cuí i gceantair mar  a mbíonn baol tuilte.  

Is í an OPW an phríomháisínteacht don mheasúnú baol tuilte in Éirinn.  Dá 
réir sin, úsáideadh eolas ón gclár CFRAM (Measúnú agus Bainistiú Baol 
Tuilte  Abhantrach) náisiúnta agus an ICPSS (Staidéar Straitéiseach um 
Chosaint Cósta na hÉireann) agus an SFRA á ullmhú.  Cuireadh an-chuid 
eolas ó SFRA isteach sa straitéis plean ceantar áitiúil.  Tabharfaidh an SFRA 
treoir freisin lena chinntiú go mbíonn prionsabail inmharthana um bhaol 
tuilte mar bhonn faoi chinntí san LAP go ceann a thréimhse feidhmíochta.  
Mar achoimre níor tharla zónáil mar úsáid leochaileach tuilte m.sh. cónaithe 
molta sa phlean seo.   

1.5.3 Athrú Aeráide

Faoi athrú aeráide cuimsítear athrú suntasach ar theocht, báisteach nó 
patrúin ghaoithe a tharlaíonn thar thréimhsí deich mbliana nó níos faide.   
Dúshlán roimh chách is ea athrú aeráide agus na héifeachtaí a leanann 
é.  Aithnítear go gcuireann téamh domhanda le hathrú aeráide is go 
mbaineann téamh domhanda le gníomhaíocht an duine.  

Is é polasaí na Comhairle a chinntiú go gcloítear leis na doiciméid chuí 
ábhartha maidir le hathrú aeráide.

Mar bhonn faoin bpolasaí náisiúnta maidir le hathrú aeráide tá an Cuspóir 
Náisiúnta Aistrithe – sprioc mar “geilleagar inmharthana comhshaoil agus 
somheanmach aeráide ar charbón íseal a bhaint amach faoi dheireadh na 
bliana 2050”. Go príomha is é an dúshlán ná an Cuspóir Náisiúnta Aistrithe 
a bhreith isteach (a bheith lárnach) i ngach leibhéal cinntí idir náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil. Tharlódh sé sin trín dá straitéis maolaithe – astuithe 
ceaptha teasa (GHG) agus maolú – ar impleachtaí an athrú aeráide.  Ar 
bhonn náisiúnta táthar ag freagairt don mhaolú agus oiriúnú trí Phleananna 
Maolaithe Náisiúnta  agus Creata Oiriúnaithe Náisiúnta.  Mar gheall ar 
Chósta Theas an Atlantaigh, Oifig Réigiúnach um Athrú Aeráide raghaidh 
Comhairle Contae Chiarraí i bpáirt réigiúnach leis na hÚdaráis Áitiúla i 
gCorcaigh, Luimneach agus An Clár chun treoracha réigiúnach oiriúnaithe 
a sholáthar.  Mar go mbeidh údarás áitiúil i lár an phlé leis na dúshláin 
náisiúnta um athrú aeráide bunófar pleananna oiriúnaithe do na contaethe 
ar leith ar na treoracha úd.  Gné an-thábhachtach in aon ghníomh athrú 
aeráide ar bhonn áitiúil is ea pleanáil spásúil – go háirithe pé áit a mbíonn 
cruth dlúth gan an iomarca fuinnimh sa bhforbairt uirbeach. Glactar leis na 
prionsabail úd san LAP seo.  

Sé polasaí an Chomhairla clóigh le gach doiciméad treoir maidir le Athrú 
Aeráide.
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Cuspóirí Athrú Aeráide

Cuspóír Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
CC-01 Tacú le soláthar céimneach straitéis 

oiriúnaithe do chontae ar leith agus tús 
áite a thabhairt don oiriúnú agus maolú 
chun freagairt don athrú aeráide.    

1.6 Próiseas an Phlean Ceantar Áitiúil  

Straitéis Comhairliúcháin Phoiblí

Roimh an dréachtadh tharla tréimhse comhairliúcháin phoiblí ó Dhéardaoin 
8 Feabhra 2018 go dtí an Aoine 23 Márta  2018 nuair a tugadh cuireadh 
don phobal aighneachtaí/tuairimí a sheoladh. Tharla sé sin chun feasacht 
a bhunú go rabhthas chun Plean Ceantar Áitiúil do Cheantar Bardasach a 
ullmhú agus mar chabhair do shonraí an chúlra neamhreachtúil a bhailiú. 
Clúdaíonn ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar cuid den limistéar a chlúdaítear sa 
chomhairliúchán úd.   

I bhFigiúr 1.3 anso thíos feicfear roinnt ceisteanna a cuireadh trín ngné 
suirbhé ar líne a bhí mar chuid den chomhairliúchán réamhdhréachtadh, 
maidir le Cathair Saidhbhín.  Nuair is féidir dhein an LAP seo iarracht  ar phlé 
leis na ceisteanna a luadh le linn an chomhairliúcháin réamhdhréachta.   

   

Figiúr 1.3: 
Cén	rud	is	fearr	ar	mhaith	leat	a	fheiscint	mar	sholáthar	

i	do	lonnaíocht	fhéin?	–	Cathair	Saidhbhín

Bhí an Dréachtphlean Ceantar Áitiúil ar taispeáint go poiblí ón 10 Eanáir  
2019 go 22 Feabhra 2019.  Tionóladh lá oscailte ar an 24 Eanáir i Leabharlann 
Chathair Saidhbhín.  

Taispeánadh na hathruithe ábhartha go poiblí ón 23 Bealtaine go 21 
Meitheamh 2019. Cuireadh Tuairisc an Phríomhfheidhmeannaigh ar na 
haighneachtaí faoi bhráid baill an Cheantair Bhardasaí ar an 24 Iúil agus 
glacadh leis ina dhiaidh sin.  

 1.7 An Plean a Chleachtadh

Tá dualgas reachtúil ar Chomhairle Contae Chiarraí feidhmiú na gcuspóirí 
atá i bPlean Ceantar Áitiúil Uíbh Ráthaigh a chur i gcrích. Beidh gá le cur 
chuige dearfach um bhonneagar  fisiciúil agus sóisialta chun forbairt 
inmharthana a chinntiú.  Chun an plean a fheidhmiú mar is cóir, ní mór don 
Údarás Áitiúil dul i gcomhar  le grúpaí éagsúla leasmhara, áisínteachtaí 
agus an pobal.    

Gné lárnach sa  Phlean Ceantar Áitiúil is ea aghaidh a thabhairt ar chuid 
de na ceisteanna atá fós againn maidir le bonneagar a sholáthar. Toisc 
gur tháinig fás an-thapaidh ar  chuid de na sráidbhailte le 15-20 bliain 
anuas, bhíodh gá in am tráth le háiseanna breise a sholáthar idir fhisiciúil 
is sóisialta mar fhóntais uisce, casáin, limistéir áineasa mar chlós súgartha 
agus áiseanna pobail ach ní i gcónaí a tharlaíodh an soláthar.    

Beidh an tÚdarás Áitiúil ag brath ar chinntí áisínteachtaí seachtracha mar 
iad siúd a rialaíonn forbairt is soláthar na dtionscnamh móra bonneagair 
faoi Bhóithre Náisiúnta, Seirbhísí Uisce agus Iompar Poiblí go háirithe chun 
fís don cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar a chur i gcrích.    

Beidh monatóireacht rialta ar dhul chun cinn maidir leis na cuspóirí a 
leagtar amach sa phlean a chur i gcrích.  Beidh béim le linn athbhreithniú ar 
cheisteanna faoina leithéid de sholáthar.  Beidh gá le comhordú idir ranna 
tábhachtacha san Údarás Áitiúil  chun a chinntiú go sroichtear na cuspóirí 
maidir le tithíocht, bóithre agus forbairt eacnamaíoch.    
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2.1 Fís agus Forbairt Straitéiseach  

2.1.1 Fís   

Tá fís straitéiseach laistiar den bPlean Ceantar Áitiúil seo chun forbairt 
ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar a threorú sa todhchaí ar bhonn inmharthana, 
chun cloí le cáilíochtaí agus conláistí an cheantair is chun cáilíocht beatha a 
fheabhsú do na daoine anois agus sa todhchaí.    

‘Iad ag cur lena gcáilíochtaí uathúla agus neart, beidh lonnaíochtaí Uíbh 
Ráthach Thiar mar láithreacha inmharthana, bríomhar, taitneamhach, nua-
aimseartha agus dá réir sin beifear ag iarraidh cónaí iontu, dul ag obair, gnó 
a bhunú agus teacht ar cuairt anois agus sa todhchaí’.

2.1.2 Comhthéacs an Phlean Forbartha

Tá LAP Uíbh Ráthach Thiar mar chuid de liosta in ord um úsáid talún 
agus pleananna spásúla.  San áireamh tá an Tionscnamh Éireann 2040 
– Creat Náisiúnta Pleanála (a thagann in ionad an Straitéis Spásúil 
Náisiúnta), na Treoracha Pleanála do Réigiún an Iardheiscirt  2010-2022, 
an Dréachtstraitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch  do Réigiún an 
Deiscirt agus Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021. Tá na pleananna 
úd mar chúlra chun fás inmharthana agus rath a chruthú sa réigiún agus sa 
Chontae, trí pholasaí poiblí a bheireann  le chéile úsáid talún, iompar, fás 
eacnamaíoch agus infheistíocht.  Tá LAP Uíbh Ráthaigh ag bun an liosta in 
ord na bpleananna náisiúnta,réigiúnach agus contae.  Mínítear an liosta úd 
i bhFigiúr 2.1 anso thíos.   

Chun polasaithe agus cuspóirí cuí a fhorbairt  do riachtanais agus mianach 
ceantar Uíbh Ráthaigh, bhunaigh an LAP straitéis iomlán forbartha dá 
chuid fhéin i gcomhthéacs a bhfuil mar ord i bPlean Forbartha Chontae 
Chiarraí  2015-2021.  Dá réir sin bhí tionchar ag an Straitéis Spásúil Náisiúnta 
(NSS) 2002-2020 agus na Treoracha Pleanála do Réigiún an Iardheiscirt  
2010-2022 ar an bPlean Forbartha Contae.    

Figiúr 2.1:
Ceangal de réir ord idir úsáid talún, pleananna 

spásála agus eacnamaíoch

Tá na Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) 
mar  threoir ag an bPlean Ceantar Áitiúil agus san áireamh tá na spriocanna 
seo a leanas i bpáirt:

Fás Dlúth•	 : Láithreacha taitneamhacha a chruthú don chónaí is don saol 
oibre trín bhfás imharthana ar dhlúthbhailte agus sráidbhailte.
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Feabhas ar Rochtain Réigiúnach•	 : Rochtaineacht idir láithreacha 
tábhachtacha uirbeach daonra agus na réigiúin a fheabhsú. 

Ceangal Idirnáisiúnta Ardchaighdeáin •	 : Rochtain port agus aerfort a 
fheabhsú.

Geilleagar Láidir, trí thacú ó Fhiontar, Nuáil agus Scileanna•	 : Geilleagar 
réigiúnach a spreagadh agus tacú le deiseanna chun éagsulacht 
a bhreith istech sa gheilleagar tuaithe, leas a bhaint as mianach 
áiteanna.

Geilleagar agus Pobail Láidre •	 Ceantair tuaithe a neartú chun go 
mbeidh ról lárnach acu ag cur a n-aitheantas in iúl, an geilleagar agus 
ár  dtimpeallacht ardchaighdeáin a chur chun cinn.  

Feabhas ar Chonláistí agus Oidhreacht•	 : A chinntiú go mbíonn dreach 
tarraingteach ar ár mbailte agus sráidbhailte maraon le cáilíocht 
mhaith beatha á soláthar.  Infheistíocht a dhéanamh sa ríocht phoiblí, 
a chlúdaíonn  spás poiblí, páirceanna agus sráideanna maraon le 
bonneagar fóillíochta. Conláistí a sholáthar i gceantair tuaithe mar 
pháirceanna náisiúnta agus foraoise, turasóireacht bunaithe ar an 
ngníomhaíocht agus raonta mar slí glas, slí gorm agus slí móna. 

Gluaiseacht Inmharthana •	 : Tacú le húsáid feithiclí leictreacha agus 
tionscadail taisteal cliste mar chuid den bplean naisiúnta um mhaolú 
aeráide.    

Bainistíocht Inmharthana ar Uisce, Dramhaíl agus Acmhainní  eile •	
Comhshaoil : Bainfidh tábhacht bhreise leis na hacmhainní úd a 
chaomhnú is a fheabhsú sa domhan atá anois plódaithe iomaíoch.  
Caithfimid a bheith in ann an dramhaíl úd a chur chun maitheasa ionas 
go mbeidh leas ciorclach eacnamaíoch mar thoradh ag deireadh.   

Rochtain Cúram Leanaí, Oideachas agus Seirbhísí Sláinte •	
Ardchaighdeáin : Ar aon láthair taitneamhach, rathúil, iomaíoch beidh 
teacht ar oideachas agus seirbhísí sláinte ardchaighdeáin i gcomparáid 
le scála réigiúin, cathrach, baile, comharsanacht nó pobail.  Beidh fás 
dlúth cliste i gceantair urbeacha maraon le pobail láidre seasta ag cur 
le soláthar seribhísí a éascú ar bhonn feabhsaithe agus inrochtana.  

Trasnú go Sochaí ina mbeidh Carbón Íseal agus Teacht Aniar  •	
Aeráide:Bunaíonn an Staid Polasaí Aeráide Náisiúnta cuspóir náisiúnta 
mar thrasnú go dtí geilleagar faoin mbliain 2050 ina mbeidh iomaíocht, 
carbón íseal, teacht aniar aeráide agus comhshaol inmharthana.    

Sa Chreat Polasaí Náisúnta tá fís don bhforbairt agus infheistíocht in Éirinn 
sa todhchai go dtí an bhliain 2040. Maidir le daonra, fás fostaíochta agus 
soláthar nua tithíocchta, tá sprioc mar 50% den bhfás iomlán náisiúnta do 
na 5 cathair Baile Átha Cliath, Corcaigh, Luimneach, Gaillimh agus Port 
Láirge, tiocfaidh an 50% eile ó réimse na mbailte in Éirinn idir bheag is mór, 
sráidbhailte agus limistéir tuaithe.    

Chun aghaidh a thabhairt ar mheath na tuaithe, díreofar cuid suntasach 
den daonra agus fás eacnamaíoch ar bhailte beaga, sráidbhailte agus 
limistéir tuaithe a neartú, beidh béim ar thailte tréigthe agus orthu siúd 
nach mbaintear leas astu a thuilleadh chun bailte beaga agus sráidbhailte 
a athfhorbairt.  

Ag éirí as sin, tosaíocht mhór is ea na ceantair mar a bhfuil an-chuid 
foirgníocht a athnuachan is a athfhorbairt seachas ligean dóibh leathnú ó 
chathair nó ó bhaile amach fén dtuath.  Mar sprioc beidh 30% de thithíocht 
nua le soláthar laistigh de na ceantair úd i mbailte agus sráidbhailte mar 
thalamh inlíonta agus/nó athúsáide.    

Aithníonn na Treoracha Réigiúnach Pleanála Uíbh Ráthaigh Thiar  a 
bheith laistigh de Cheantar Straitéiseach an Iarthair.   Tá sé mar aidhm 
go ginearálta don ceantar úd an cháiliocht beatha a choimeád mar atá 
trí fhás a spreagadh idir thuaithe agus uirbeach.  Aithníonn na Treoracha 
Réigiúnda Pleanála freisin go bhfuil áilleacht speisialta nádúrtha i gceantar 
Uíbh Ráthaigh maraon le bonn láidir turasóireachta agus mianach ann 
chun éagsúlacht a bhreith isteach sa gheilleagar tuaithe.  

Gné criticiúil is ea Cathair Saidhbhín agus An Coireán a fhorbairt mar is iad 
na príomhbhailte sa struchtúr lonnaíochtaí.  Má táthar chun cothromaíocht 
a bhaint amach sa bhforbairt réigiúnach, is iad a bheidh mar fhócas chun 
a gceantair fhéin a neartú.  

Gné criticiúil is ea Cathair Saidhbhín agus An Coireán a fhorbairt mar is iad 
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na príomhbhailte sa struchtúr lonnaíochtaí.  Má táthar chun cothromaíocht 
a bhaint amach sa bhforbairt réigiúnach, is iad a bheidh mar fhócas chun a 
gceantair fhéin a neartú.   
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Figiúr 2.2:1 
Dreachtstraitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch  

– Straitéis um Fhorbairt Spásúil

2.1.2.1 Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chiarraí 2016-2022

Tagann Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 2016-2022 leis an 
bPlean Forbartha Contae mar tugtar ról láidir soiléir don rialtas áitiúil maidir 
le forbairt eacnamaíoch agus pobail.  Tá an creat mar bhonn faoin bhfís a 
léirítear i Tús Áite ag na Daoine: Clár Gnímh don Rialtas Áitiúil Éifeachtach  
(RCORÁ). Beidh Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2016-2022 agus 
Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 mar dhá dhoiciméad lárnach a 
raghaidh i bhfeidhm go mór ar Phlean Ceantar Áitiúil Uíbh Ráthaigh Thiar.

1Dréachtstraitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch do Réigiún an Deiscirt 

Figiúr 2.3: 
Seoltóiri eacnamaíoch laistigh den Chontae

2.1.2.2 Plean Gníomh Post i Réigiún an Iardheiscirt 2015-2017

Bunaíodh an Plean Gníomh seo ar shraith comhairliúcháin le páirtithe 
leasmhara sa réigiún inar aithníodh neart agus deiseanna san Iardheisceart.  
Ar nós an Phlean Gníomh Post Náisiúnta, leagtar amach sraith tiomantas 
ó chomhlachtaí poiblí  maraon le gnímh áirithe san earnail phríobháideach 
chun cur le fás fiontraíochta agus poist a chruthú.  

2.1.2.3 Comhthéacs an Phlean a Ullmhú  

Bunaíodh an plean molta ar phleananna eile roimhe seo – mar Phlean 
Ceantar Áitiúil Chathair Saidhbhín, An Coireán agus An tSnaidhm 2013-
2019, a glacadh do na lonnaíochtaí sa chuid seo den Cheantar Bardasach.  
Tógtar ceann de nósanna tábhachtacha forbartha le déanaí idir náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil  mar athchóiriú rialtais áitiúil, bunú Uisce Éireann, an 
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clár náisiúnta  CFRAM agus An tAcht um Athbheochan Uirbeach agus Tithe 
2015.  Ligeann an tAcht úd do chuspoírí i bPleananna Áitiúil  i gceantair 
mar a mbíonn gá le hathbhunú, clár suíomh tréigthe agus ceisteanna 
soláthar tithíochta.  Anuas air sin ullmhaíodh an Plean Ceantar Áitiúil i 
gcomhthéacs rátaí arda forbraíochta i gceantair áitiúla tuaithe agus rátaí 
ísle i bpríomhbhailte agus sráidbhailte an Cheantair Bhardasaí.    

2.1.3 Ceisteanna Straitéiseacha 

Ag seo na príomhcheistenna straitéiseacha do cheantar Uíbh Ráthaigh 
Thiar:

Cúrsaí eacnamaíoch agus sóisialta an cheantair a neartú trí mholl • 
criticiúil daonra agus fostaíocht a bhunú sna bailte agus sráidbhailte 
ainmnithe chun éifeachtaí diúltacha forimeallachas a mhaolú. 

Forbairt inmharthana a chur chun cinn i bpobail talmhaíochta an • 
cheantair maraon le gníomhaíocht eile traidisiúnta eacnamaíoch, ach 
éagsúlacht eacnamaíoch inmharthana agus forbairt i gceantair tuaithe 
a spreagadh san am gcéanna.    

Úsáid mhalartach fuinnimh a chur chun cinn laistigh den cheantar • 
d’fhorbairtí idir tís agus tráchtála.  

Todhchaí inmharthana turasóireachta a thógaint agus an leas is fearr  • 
a bhaint as éagsúlacht sa táirgeadh turasóireachta, go háirithe i réimsí   
neamhthraidisiúnta, maraon le séasúr na turasóireachta a shíneadh ach 
cúram a dhéanamh den gcomhshaol idir nádúrtha agus ailtireachta.    

An méadú ar cheangailteacht  sa cheantar, idir ionaid straitéiseacha • 
eacnamaíoch sa chontae agus na cathracha reigiúnach a aithníodh 
sa Chreat Náisiúnta Pleanála trí bhonneagar Bóithre,  Iarnród agus 
bonneagar do bháid fharantóireachta/phoirt.  

Cumas teicneolaíoch a fhorbairt sa cheantar trí thacú le soláthar • 
céimneach leathanbhanda agus bonneagar teileachumarsáide, moil 
digiteacha a éascú agus spás fiontraíochta a bhunú i bhfoirgnimh 
fholmhach. 

Cur leis an deis a thugann an tIonad Taighde & Nuála na Sceilge.• 

Bainistíocht inmharthana na talún i  lonnaíochtaí Uíbh Ráthaigh Thiar • 
trí dhéileáil le tréigint, suímh fholmha sna bailte is sráidbhailte agus iad 
siúd nach mbaintear leas iomlán astu agus trí dheiseanna athbhunú a 
spreagadh.  

Deiseanna a thabhairt do thithíocht chónaithe chun freastal ar • 
riachtanais gach earnáil trí oidhreacht ailtireachta agus comharsanachta 
a bheidh sláintiúil ó thaobh tógála de. .

Forbairt inmharthana tionscail dúchasach a chur chun cinn, iad • 
bunaithe ar eolas, cultúr agus cruthaitheacht chun bonn láidir a chur 
faoin ngeilleagar agus mar fhócas d’infheistíocht ag teacht isteach

A chinntiú go gcaomhnaítear an Ghaeilge mar theanga bheo laethúil • 
agus tacú le pobail Ghaeltachta chun na gréasáin shóisialta a chuireann 
leis an dteanga mar theanga an phobail a neartú.   

2.1.4 Straitéis Iomlán Forbartha 

Braitheann straitéis don cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar ar fhás na mbailte 
mar a aithnítear sa liosta in ord i  bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021. Ní bhainfear amach an fás úd gan deiseanna fostaíochta a chruthú 
agus daoine a mhealladh chun na lonnaíochtaí. Is mar sin a neartófar 
an struchtúr uirbeach agus éileamh ar sheirbhísí áitiúla.  Caithfidh na 
lonnaíochtaí a bheith tarraingteach chun daoine a mhealladh isteach iontu.  
Seo dúshlán an-mhór do cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar mar de ghnáth is 
tithe aonair a thógtar faoin dtuath.  Ní mór déileáil freisin le tionchar fás 
íseal sna príomhbhailte  agus sráidbhailte maraon le ceisteanna níos faide 
ar aghaidh mar na himpleachtaí don cheantar idir shóisialta, eacnamaioch, 
fisiciuil agus comhshaoil.      

Bíonn baint an-mhór ag rochtain seirbhísí agus bonneagar sóisialta le 
háit chónaithe a roghnú agus cáilíocht beatha na ndaoine.  Braitheann an 
soláthar seirbhísí go príomha ar mhéid na lonnaíochta agus an t-éileamh 
ón bpobal áitiúil. Dá bhrí sin bíonn seirbhísí i gcatagóir níos airde mar 
áiseanna oideachais tríú leibhéil ag brath ar líon daonra níos airde is 
iadsan ar fáil i lonnaíochtaí atá i bhfad níos mó.  I lonnaíocht an-bheag 
mar shráidbhaile faoin dtuath  ní mór  a bheith in ann teacht ar  sheirbhísí 
laethúla mar bhunscoil, Dochtúir Teaghlaigh, oifig an phoist agus siopa.  
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Téann muintir a leithéid de lonnaíocht go dtí na bailte móra thart orthu ar 
son earraí nach bhfuil práinn leo nó seirbhísí nach n-úsáidtear ach anois is 
arís.  I ndáiríre cuireann na lonnaíochtaí úd le seirbhísí comhlántach agus 
cuirtear leis an mol criticiúil atá riachtanach chun inmharthanacht aon 
seirbhís a chinntiú.    

Beidh moll criticiúil daonra riachtanach don inmharthanacht sna 
lonnaíochtaí i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar.  Tá sé mar aidhm sa straitéis 
lonnaíochta mar a leagtar amach i Mír  3.1 de Phlean Forbartha Chontae 
2015-2021 tacú le forbairt inmharthana na mbailte réigiúnach agus ceantair 
chun an sprioc daonra a shroichint faoin mbliain 2021. Ní mór cuimhneamh 
ar an bhfíric gur baile réigiúnach é Cathair Saidhbhín  a tharraingíonn is a 
tacaíonn le réimse an-mhór seirbhísí agus conláisti is go bhfuil caighdeán 
beatha an-mhaith ar an mbaile úd, iad ag tacú freisin leis an dúthaigh 
máguaird.  Tá Cathair Saidhbhín suntasach mar an bua ábhartha is fearr sa 
cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar. Léirítear gur tharla an-chuid infheistíocht ar 
feadh na mblianta idir fhoirgnimh, tithíocht, scoileanna, áiseanna sóisialta, 
pobail agus sláinte agus móran bonneagar eile tacaíochta ar fáil.      

Aithníonn an straitéis lonnaíochtaí An Coireán freisin mar láthair oiriúnach 
don bhfás daonra.  Ligfdidh an fhorbairt ansiúd do sholáthar seirhbísí 
áitiúla, spreagfar agus éascófar fás daonra ar scála, leagan amach agus 
dearadh a oireann do nádúr na lonnaíochta úd.

i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar beidh:

Béim ar fhás an dá phríomhlonnaíochtaí Cathair Saidhbhín  agus An • 
Coireán mar an láthair is fearr  don infheistíocht sa todhchaí i dtithíocht, 
fostaíocht, bonneagar, áiseanna sóisialta agus pobail.  Beidh teorainn 
le forbairt lonnaíochtaí eile sráidbhailte mar Bhaile an Sceilg, Baile an 
Ridire agus An Caladh toisc easpa bonneagar uisce agus pleananna don 
infheistíocht chaipitiúil. I lonnaíochtaí bunaithe dá leithéid siúd mar a 
bhfuil tailte oiriúnach, aithníodh na tailte úd mar úsáid chónaithe go 
fadtéarmach, zónáil R4.

Aithneofar tailte don bhforbairt sa todhchaí má shroichtear na • 
riachtanais pleanála do gach príomhbhaile agus má bhíonn rogha 
réasúnta cóiríochta dóibh siúd a dhéanfaidh an fhorbairt.  

Molfaidh Comhairle Contae Chiarraí ról lár baile/sráidbhaile mar an • 
láthair is fearr don bhforbairt chónaithe agus miondíola sa todhchaí.  
Dá réir sin, beidh tús áite ag bailte, sráidbhailte agus nóid tuaithe  an 
cheantair a athbhunú is a athnuachan, chun tacú le pobail bheomhar 
ag dul i dtreise agus fás geilleagar a fheabhsú.  

Braitheann soláthar tithíochta agus zónáil talún ar chaiteachas caipitiúil, • 
bonneagar nó pleananna chuige sin, dá bhrí sin bíonn an-chuid tailte 
zónáilte sna bailte réigiúnach agus ceantair.  

De bharr a cháilíochtaí  iontu féin idir shóisialta, fóillíochta, cultúrtha • 
agus comhshaoil maraon le fostaíocht ardchaighdeáin beidh láthair 
uathúil agus ardchaighdeán beatha do chách  

Beidh gréasán lonnaíochtaí inmharthana ann is seirbhísí dá reir do • 
phobal tuaithe  chun cur i gcoinne laghdú daonra.

Teacht go héasca ar leathanbhanda ardchaighdeáin sna ceantair ar fad • 
agus dá réir sin obair sa bhaile agus Moil chomhoibre a bhunú. 

Bonneagar sách oiriúnach uisce agus fuíolluisce a sholáthar  chun • 
forbairt inmharthana sráidbhailte a éascú gan chur isteach ar bhonn 
diúltach ar an gcomhshaol. 

Caithfidh soláthar miondíola teacht le méid an lonnaíocht agus an • 
t-éileamh áitiúil. 

Mar thosaíocht don bhforbairt sa todhchaí, ní mór fostaíocht a • 
chruthú idir bhonneagar agus comhshaol chun deiseanna a thabhairt 
do dhaoine, go háirithe sna tionscail dúchasach cruthaitheach agus na 
cinn a bhunaítear ar eolas.  

Beidh gach lonnaíocht mar phointe comhtheagmhála do sheirbhísí • 
sa dúthaigh máguaird. Beidh an soláthar seirbhísí oiriúnach do mhéid 
na lonnaíochta, bonneagar agus an t-éileamh ón gcúltír a ndéantar 
freastal uirthi.  

Coimeádfar réimsí tailte neamhfhorbartha ar imeall lonnaíochtaí chun • 
forbairt sínte nó fánach a sheachaint. 

o Neartóidh polasaithe tuaithe Plean  Forbartha Chontae Chiarraí  • 
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2015-2021 na pobail áitiúla is caomhnófar aitheantas agus oidhreacht 
idir áitúil agus cultúrtha.  

Cuspóirí Móra Forbairt Straitéiseach

Cuspóir 
Umh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

OS-01 Cáilíocht beatha na ndaoine a fheabhsú trí mhianach 
eacnamaíoch an cheantair a chur chun cinn, 
bonneagar nádúrtha agus ailtireachta a chosaint 
agus an oidhreacht chultúrtha a chaomhnú. 

OS-02 Tús áite a thabairt do bhailte, sráidbhailte agus 
nóid tuaithe  a athbhunú is a athnuachan chun 
tacú le pobail bheomhar láidre a chuirfidh le fás 
eacnamaíoch.  Dá réir sin beidh béim ar fhoirgnimh 
díomhaoin,  lonnófar forbairt idir chónaithe agus 
miondíol i mbailte/sráidbhailte a aithníodh don 
úsáid chéanna.  

OS-03 Tacú le ról straitéiseach Chathair Saidhbhín agus An 
Coireán  mar ionad fás eacnamaíoch agus fostaíocht 
a spreagfaidh forbairt inmharthana sa chúltír, ar 
bhonn a thiocfaidh le pleanáil chóir agus measúnú 
comhshaoil.    

OS-04 Leathnú inmharthana a spreagadh i réimse agus líon 
na seirbhísí tráchtála sna bailte/sráidbhailte, rud a 
chuirfidh le fostaíocht áitiúil agus a fheabhsóidh 
cáilíocht beatha  an phobail áitiúla.  

OS-05 An ceantar a fhorbairt ar bhonn inmarthanacht 
comhshaoil agus chun buanna sóisialta, cultúrtha, 
comhshaoil agus eacnamaíoch a chosaint do na 
glúnta atá le teacht.  

OS-06 Deiseanna fostaíocht áitiúil a éascú ar láithreacha 
atá oiriúnach don úsáid thart timpeall.  

OS-07 Forbairt inmharthana turasóireachta a chur chun 
cinn ar láithreacha cuí agus san am gcéanna na 
buanna agus acmhainní sa cheantar a choimeád, 
mar is orthusan a thógtar mórán de thionscal na 
turasóireachta.  
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2.2 Daonra/Tithíocht

Léiríonn figiúirí ó Dhaonáireamh 2016 gur tháinig laghdú beag mar 1.5% ar 
fhigiúirí sa chontae.  Tagann an figiúr úd lena raibh measta agus luaite i 
Straitéis Lárnach Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021. Tharla laghdú 
daonra freisin le linn an tréimhse daonáirimh sa dá Cheantar Bardasach 
Trá Lí agus Lios Tuathail mar -0.8% agus -0.4% faoi seach.  Ar na Ceantair 
Bardasaí is i gCill Airne a tharla an méadú ba mhó idir 2011-2016, b’in méadú 
5% agus ina dhiaidh sin bhí méadú 1.9% i gCeantar Bardasach Theas & Thiar. 
Tá na figiúirí ar fáil i dTábla  2.1 anso thíos. 

Tháinig laghdú mar -2.9%  ar dhaonra Uíbh Ráthaigh Thiar  idir 2011- 2016.  

Mar chuspóír lárnach i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 
neartófar struchtúr uirbeach Trá Lí agus Cill Airne agus bailte réigiúnach an 
Chontae, Cathair Saidhbhín san áireamh.  I 2016 tharla méadú  ar dhaonra 
iomlán Chathair Saidhbhín, An Coireán, Baile an Ridire agus An Caladh ó 
1,848 i 2011 go 1,869 i 2016, b’in méadú 1.1%  .    

I ndaonáireamh  2016 luadh daonra 1,041 do Chathair Saidhbhín, an baile 
réigiúnach is lú sa Chontae. Ar na lonnaíochtaí mar a d’ísligh an daonra idir 
2011 agus 2016, tharla an céatadán ba mhó i gCathair Saidhbhín, -10.87%.  
Tháinig méadú daonra ar na bailte réigiúnacha eile ach amháin Oileán     
Chiarraí (-1.07%)2.    

Bhí méadú 13% ar dhaonra Bhaile an Ridire idir 2011 agus 2016.  Tháing 
laghdú sa Choireán mar -0.65%.  I 2016 cuireadh An Caladh isteach sa 
Daonáireamh mar lonnaíocht, dá bhrí sin ní féidir comparáid a dhéanamh 
le Daonáireamh 2011.  I bhFigiúr  2.4 tá patrúin daonra le linn na dtréimhsí 
daonáirimh.  

2 Ní luaitear An Caladh mar lonnaíocht i nDaonáireamh 2011. 

Figiúr 2.4: 
Athrú Daonra sna Ceantair Bheaga 2011-2016

Le linn na tréimhse céanna idir 2011 agus 2016 tharla an-chuid forbairt 
tuaithe mar thithe aonair á dtógaint.      

Má dhéantar anailís chomparáideach ar an mbunachar sonraí seolta 
cónaithe  GeoDirectory idir sonraí 2011 agus  2017  is léir go raibh leibhéal 
ard forbairat sa cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar.  Léiríonn na pointí i bhFigiúr 
2.5 anso thíos láthair forbairtí nua cónaithe idir 2011 – 2017.  Luadh 246 
pointe breise sa tréimhse 6 bliana úd, orthusan bhí 81.7% sa limistéar tuaithe 
in Uíbh Ráthach Thiar, sé sin le rá, lasmuigh de theorainn fhorbartha na 
lonnaíochtaí i gceantar an phlean.     

I gcéad leath tréimhse Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021, 
ceadaíodh 46 tigh sa cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar.  Bhí dhá cheann i 
gCathair Saidhbhín, cúig sa Choireán agus an 39 tigh eile sa cheantar Uíbh 
Ráthaigh Thiar.  Ar na 39 tigh úd tá 9 gcinn sna sráidbhailte (8 sa Chaladh 
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agus 1 mBaile an  Ridire), tithe cónaithe aonair faoin dtuath ab ea na 30 
cinn eile.     

Laghdóidh a leithéid de phatrún forbartha lasmuigh de na lonnaíochtaí 
atá cheana féin ann an tarraingt a bheadh ar na bailte is sráidbhailte maidir 
le  hinfheistíocht isteach, poist agus seirbhísí a chruthú. Ar an lámh eile 
chruthódh patrúin arda forbartha faoin dtuath nósanna coimitéireachta 
chun dul ag obair, siopadóireacht agus seirbhísí eile.  Dá réir sin chuirfí 
brú ar fhorbairt bonneagar neamhthíosach agus an gá le seirbhísí eile 
lasmuigh de na príomhlonnaíochtaí.  

Figiúr 2.5: 
Pointí nua Cónaithe GeoDirectory  2011-2017

2.2.1 Tithe Saoire

Láthair turasóireachta a mbíonn an-éileamh uirthi idir Éireannaigh agus 
cuairteoirí is ea Uíbh Ráthach Thiar, mar gheall ar an gcósta creagach agus 
radharcra ar a bhfuil cáil idirnáisiúnta.  I mórán toghcheantar go háirithe 
cois farraige mar Oileán Dairbhre, Baile an Sceilg, An Coireán agus An Siopa 

Dubh tá líon suntasach tithe saoire/tithe cónaithe breise3. In áiteanna is 
tithe dá leithéid sin atá mar bhreis is 50% den stoc cónaithe . Cuireann sé 
seo isteach ar bheogacht an phobail is ar éileamh tithíochta go háitiúil.    

Tithe Saoire mar % den Stoc Iomlán Tithíochta (Daonáireamh 2016) 

Figiúr 2.6: 
Tithe Saoire mar % den Stoc Iomlán Tithíochta (Daonáireamh 2016)

2.2.2 An Struchtúr Uirbeach a Neartú

De réir ord tábhachta Plean Forbartha Chontae Chiarraí caithfidh bailte 
is sráidbhailte ainmnithe a chinntiú go gcoimeádtar an fheidhm atá acu 
mar láthair seirbhísí agus go ndéantar forbairt inmharthana orthu mar 
láithreacha taitneamhacha chun cónaí, dul ag obair nó cuairt a thabhairt.  
I Mír 2.2.1 de Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 mínítear 
aidhmeanna straitéiseacha ón straiteis lárnach mar a leanas:

Tacú le bailte agus sráidbhailte níos inmharthanaí a bhaint amach mar is • 
cuí de réir scála na lonnaíochta agus an áit atá aici san ord tábhachta.

Tacú le foirm dhlúth sna lonnaíochtaí go léir i gContae Chiarraí• 
3 Daonáireamh 2016, Téama 6 Tithíocht                                                                                                 
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Fás daonra a neartú maraon le fostaíocht sna ceantair is fearr don • 
bhoneagar poiblí agus iompar.  

Táthar anois ag baint den inmharthanacht lonnaíochtaí de dheasca patrún 
reatha sa tithíocht faoin dtuath.  Caithfear díriú air seo chun aidhmeanna 
atá sa straitéis lárnach a bhaint amach.   

2.2.3 Tosaíochtaí Plean Ceantar Áitiúil Uíbh Ráthaigh Thiar

Chun na haidhmeanna straitéiseacha atá i bPean Forbartha Chontae 
Chiarraí 2015-2021 a bhaint amach, díríonn an Plean Ceantar Áitiúil seo ar:

A chinntiú go n-éascaíonn an limistéar tailte zónáilte cónaithe sna bailte 1. 
agus sráidbhailte na spriocanna daonra a leagtar amach i Straitéis 
Lárnach an Phlean Forbartha Contae agus go ligtear do phleanáil chóir 
sa bhfadtéarma maraon le forbairt inmharthana na lonnaíochtaí úd, 
go háirithe nuair a deineadh/dheinfear infheistíocht suntasach.

A chinntiú go bhfreagraíonn forbairtí do na riachtanais éagsúla 2. 
tithíochta atá ag na daoine anois agus sa todhchaí is go gcothaítear 
pobail bhríomhara mar a mbeidh cothromas sóisialta – láithreacha a 
tharraingeoidh daoine chun cónaí iontu anois agus sa todhchaí.  

Athfhorbairt agus athnuachan bailte agus sráidbhailte a spreagadh tri 3. 
bhearta éagsúla seachas ligean dóibh leathnú agus scaipeadh amach 
gan stad ar fud na gceantar tuaithe.  Ba chóir sprioc mar ar a laghad  
30% de thithíocht nua a sholáthar idir an teorainn atá tógtha cheana 
féin mar theorainn baile Chathair Saidhbhín  agus An Coireán ar shuímh 
inlíonta agus/nó talamh athfhorbartha.     

Chun na spriocanna thuasluaite a bhaint amach ní mór meall criticiúil 
daonra a thógaint sna lonnaíochtaí de réir a méid.

2.2.3.1 Meall Criticiúil a Thógaint

Leagtar amach an chomhroinn fás daonra ar fud an Chontae sa Straitéis 
Lárnach agus ord tosaíochtaí na Lonnaíochtaí mar a mhinítear i Mír 3.1 
de Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021. Meastar na Molbhailte 

Trá Lí/Cill Airne a bheith mar fhoinsí dírithe fáis i gContae Chiarraí, agus 
tacaíocht acu ó na bailte réigiúnacha Lios Tuathail, Cathair Saidhbhín, Cill 
Orglan, Oileán Chiarraí, An Neidín agus Daingean Uí Chúis.

Ceantar 
Bardasach 

Daonra 
2016

Daonra 
2016

2011-2016 
Athrú

Straitéis 
Lárnach 

2015-2021 
Fás Molta

Trá Lí 40,051 39,747 -0.8% 3,480
Cill Airne 38,040 39,935 5.0% 2,525
Lios 
Tuathail

28,538 28,418 -0.4% 890

Theas/Thiar 38,873 39,607 1.9% 1,213
Iomlán Fás 
Daonra

8,108

Tábla 2.1:  
Fás Daonra de réir Cheantar Bardasaí  2011-2016 

agus Fás Molta  2015-2021

Mar achoimre léiríonn comhroinn na spriocanna daonra laistigh de 
cheantar  Uíbh Ráthaigh Thiar an gá atá le díriú ar fhorbairt i bpríomhbhaile 
an réigiúin, Cathair Saidhbhín, agus ar scála níos lú sa Choireán chun an 
meall criticiúil a bhunú a bheidh riachtanach chun an leibhéal seirbhísí atá 
anois ann a choimeád agus chun gá le seirbhísí nua a spreagadh in oiriúint 
d’fheidhmeanna gach lonnaíocht ar leith.     

2.2.3.2 Spriocanna Daonra

Mar a leagtar amach i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021, 
dáileadh fás daonra mar suas le 220 duine sa bhreis don cheantar Uíbh 
Ráthaigh Thiar, tagann sé sin le 85 aonad tithíochta go dtí an bhliain 2021. 
Bunaíodh é sin ar chéatadán an riar atá i ndáileadh an Straiteis Lárnach don 
Cheantar Bardasach Theas & Thiar.  I dTábla 2.2 anso thíos léirítear scála 
fás do na lonnaíochtaí aonair mar a luadh sa Phlean Contae.  Is deacair 
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fás a thuar do na sráidbhailte toisc an daonra iontu a bheith chomh híseal 
san.  Féadfaidh figiúirí seanbhunaithe a bheith mar bhac uaireanta mar 
ní thógtar ceann de chúinsí stairiúla mar spadántacht sa mhargadh agus 
easpa bonneagair.    

Core Strategy Table

Ceantar LAP 
Uíbh Ráthaigh 
Thiar

Dáileadh 
Daonra

Gá Tithíochta HA

Cathair 
Saidhbhín

93 36 4.5

An Coireán 37 14 1.75
Fuíollach an 
Cheantair 

90 35

Tábla 2.2: 
Tábla	don	Straitéis	Lárnach		–	Dáileadh	Daonra	don	limistéar	

mar atá i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021

2.2.4 Pleanáil sa bhFadtéarma 

Ní mhairfidh an Plean seo ach go ceann sé bliana.  Aithnítear, áfach, go 
dtarlaíonn pleanáil don bhforbairt inmharthana thar tréimhse níos faide.  
Chun é sin a éascú tá sé tábhachtach banc talún straitéiseach a bhunú 
do Chathair Saidhbhín agus i roinnt lonnaíochtaí tábhachtacha eile mar is 
cuí.  Déanfar zónáil ar thailte mar  R4 (Cosanta do Tithíocht Chónaithe) a 
chiallaíonn úsáid go fadtéarmach sa todhchaí. Déantar a leithéid de shocrú 
chun ligint d’fhorbairt dea-riartha na lonnaíochtaí úd agus lena chinntiú 
go mbíonn bonneagar riachtanach idir fhisiciúil is sóisialta ar fáil laistigh 
den bhforbairt chónaithe.   

Tá zónáil áirithe déanta faoin gcatagóir O1 (Cosanta Straitéiseach, talamh 
Bán). Déantar é seo chun cásanna a chlúdach nuair a dhéantar zónáil ar 
thalamh níos déanaí amach, ach gan aon chuspóir ná rialú fós luaite.    

Ní mór do mháistirphlean neamhreachtúil fís iomlán/anailís suímh a 
sholáthar do bhainc talún zónáilte mar chónaithe. Déantar é sin lena 
chinntiú go ndéantar iomlánú ar bhonn ciallmhar inmharthana agus go 

seachnaítear forbairt ina phíosaí de réir a chéile.  Ba chóir bealaí folaigh 
agus iad atá cheana féin ann a chaomhnú chun gluaiseacht coisithe agus 
rothair a éascú.      

2.3 Fostaíocht agus Gníomhaíocht Eacnamaíoch   

Sa daonáireamh tá eolas tábhachtach  faoin lucht iomlán saothair  agus 
rátaí fostaíochta i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar.  Mar is léir i dTábla 2.3 
anso thíos, ar nós gach áit eile tháinig laghdú ar an ráta dífhostaíochta idir 
2011 and 2016. Tá an ráta dífhostaíochta níos lú ná ráta an Chontae agus 
beagán níos airde ná an Ceantar Bardasach ar an iomlán. Tharla laghdú ar 
lucht iomlán saothair an cheantair bhardasaí faoi 3.7% idir  2011 agus 2016.  

Ceantar Bardasach  
Ráta	dífhostaíochta
2011 2016

Trá Lí 24.3% 17.8%
Cill Airne 14.8% 8.0%
Lios Tuathail 23.6% 15.6%
An Neidín 17.3% 10.5%
An Daingean-Oilean 
Chiarrai.

17.3% 10.2%

Uíbh Ráthach Thiar 17.8% 11.1%
Ciarraí 19.5% 12.4%

Tábla 2.3: 
Rataí	Dífhostaíochta	don	Cheantar	Bardasach/Uíbh	Ráthach	Thiar	

(Daonáireamh  2016)

Ní léirítear an dífhostaíocht ar an gclár beo mar cuimsítear oibrithe 
páirtaimseartha (iad siúd a oibríonn suas le trí lá sa tseachtain), maraon 
le hobair sheasúrach agus ócáideach a ligeann don Chúnamh nó Deontas 
Dífhostaíochta. Is fíor, áfach, nach bhfuil aon tomhas eile ar fáil ag leibhéal 
Contae idir na tréimhsí daonáirimh agus dá bhrí sin, baintear leas as an 
gclár chun patrúin a mheas agus anailís a dhéanamh.  
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Oifig	 Apr-2012 Apr-2018 % +/-
Cathair 
Saidhbhín 

677 347 -47.7%

Daingean Uí 
Chúis 

878 464 -48.1%

An Neidín 657 300 -52.3%
Cill Airne 2,855 1,298 -51.2%
Cill Orglan 1,315 610 -54.0%
Lios Tuathaill 3.004 1,493 -48.2%
Trá Lí * 6,530 3,665 -42.9%

Táblla 2.4: 
Staitisticí ón gclár beo Aibreán  2012-Aibreán  2018 (CSO 2018)

*Tá Oileán Chiarraí istigh le Trá Lí

Sa chlár anso thuas deintear comparáid idir an líon daoine ar an gclár beo 
thar tréimhse sé bliana.  Ar an mórgóir léiríonn an patrún laghdú ar an líon 
daoine ar an gclár beo sna hoifigí ar fad.  Sa Chontae ar an iomlán tá patrún 
dearfach mar tháinig laghdú 47.2% idir  Aibreán  2012 agus Aibreán 2018. 

Ar an ngraf anso thíos (Figiúr 2.6) tá comparáid idir Cathair Saidhbhín agus 
an Contae is limistéir eile.  Tá cruth líne Chathair Saidhbhín níos leibhéalta 
ná líne an Chontae, rud a léiríonn patrún socair go leor i gcomparáid, mar 
shampla, le Cill Airne mar a gcuireann an séasúr isteach air.  Tá sé soléir go 
bhfuil laghdú ag teacht ar an gclár beo thar an tréimhse a léiríodh.           

Figiúr 2.7: 
Líon daoine ar an gClár Beo 2012-2018 (CSO)

2.3.1 Scagadh Fostaíochta 

Léiríonn anailís ar Dhaonáireamh 2016 na hearnála fostaíochta ina 
bhfuiltear ag obair. Sa tábla feictear céatadán an lucht saothair a chónaíonn 
i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar de réir earnáil fostaíochta i gcomparáid leis 
an gcontae agus na ceantair bhardasaí.  Tá Uíbh Ráthach Thiar níos airde 
ná meán an chontae sna hearnála talmhaíocht/foraoiseacht/iascach agus 
foirgníocht.  Tá níos lú daoine ag obair san earnáil Tráchtáil & Trádáil ná 
mar atá in aon chuid eile den chontae. Fostaítear céatadán níos airde i 
Riarachán  Poiblí in Uíbh Ráthaigh Thiar ná sa Cheantar Bardasach Theas & 
Thiar, de bharr na n-oifigí rialtais atá i gCathair Saidhbhín.   
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2.3.2 Réimsí Fostaíochta  

I dTábla 2.6 anso thíos tá réimsí fostaíochta do bhaile Chathair Saidhbhín.  
I bhformhór na láithreacha uirbeach, bíonn an líon is mó post ar fáil san 
earnáil leathan seirbhísí dáileacha, cuimsíonn sí sin trádáil idir mhiondíol 
is mórdhíol, iompar agus stórais, óstáin agus bialanna.  Ar bhonn leathan 
bheifí ag súil lena leithéid mar  leantar ról bunúsach na mbailte beaga 
agus meánacha mar láithreacha seirbhísí nó ‘ionadaithe lárnacha’ do na 
cúltailte thart timpeall orthu.    
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Ciarraí MD Trá 
Lí

MD Cill 
Airne 

MD Lios 
Tuathail 

MD An 
Neidín 

MD An 
Daingean Uí 

Chúis - Oilean 
Chiarraí

Uíbh 
Ráthach 

Thiar 

Talmhaíocht, Foraoiseacht  
& Iascach  8.0% 2.8% 3.7% 12.2% 11.3% 11.3% 14.0%

Tógáil agus Foirgníocht 5.6% 4.6% 4.6% 6.4% 6.5% 6.3% 6.5%
Tionscail Déantúis 10.9% 8.1% 12.7% 13.8% 8.4% 11.2% 8.3%
Tráchtáil & Trádáil 20.5% 23.7% 19.3% 20.2% 20.4% 18.9% 16.9%
Iompar & Cumarsáid 4.5% 5.3% 4.1% 3.9% 4.5% 4.7% 4.2%
Riarachán Poiblí  4.8% 6.2% 4.4% 4.7% 4.4% 4.4% 5.5%
Seirbhísí	Proifisiúnta	 22.6% 26.0% 20.2% 22.8% 21.1% 23.0% 23.0%
Eile 23.1% 23.2% 33.1% 16.1% 23.4% 20.3% 21.6%

Tábla 2.5: 
Earnála fostaíochta de réir Ceantar Bardasach (Daonáireamh 2016)

An Earnáil Fostaíochta (féach na fotheidil anso thíos)
Baile A B C D E F G H I Total Jobs
Trá Lí 74 317 5,314 1,916 1,117 740 1,746 5,261 128 16,613
Cill Airne 60 137 1,709 1,136 1,052 425 678 5,552 86 10,835
Cathair 
Saidhbhín

26 18 213 151 10 38 107 328 6 897

Fotheidil: A = Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Iascach; B = Foirgníocht; C = Oideachas Sláinte an Duine agus Gniomhaíochtaí um Obair Shóísialta; 
D = Eolas agus Cumarsáid, Eastát Réadach, Gníomhaíochtaí ag tacú le seirbhísí proifisiúnta agus riaracháin; E = Deantús, mianadóireacht agus 
oibriú cairéal, Leictreachas, Gás, Soláthar Uisce agus Bainistiú Dramhaíola; F = Gníomhaíochtaí eile Seirbhísí; G = Riarachán Poiblíaus Cosaint, 
Leas Éigeantach Sóisialta; H = Mórdhíol, Trádáil Mhiondíola, Iompar agus Stórais, Cóiríocht agus Gníomhaíochtaí Seirbhísí Bídh; I = I nganfhios

Tábla 2.6: 
Líon Post i ngach baile de réir Earnáil Fostaíochta4

4 O’Keefe, B. (2016), POWSCAR Analysis and Town Specialisation, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach 
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2.3.4 Feidhmiú Eacnamaíoch agus Mianach an Cheantair   

Deineadh taighde do Chomhairle Contae Chiarraí i gColáiste Mhuire gan 
Smál (Luimneach) inar úsáideadh an  Taifead CSO Gan Ainm um Láthair 
Oibre, Scoil nó Coláiste  (POWSCAR) chun féachaint ar phríomhlimistéir 
fostaíochta an cheantair, trí shruthanna coimitéireachta idir ceantair 
uirbeach agus tuaithe.  

Lig an taighde úd d’anailís níos leithne ar fheidhmiú eacnamaíoch agus 
mianach Contae Chiarraí. Tugtar léargas ar neart na nód éagsúla atá sa 
cheantar, a bpróifíl tionsclaíoch agus na slite mar a mbíonn na hionaid 
mhóra fostaíochta agus na ceantair tuaithe máguaird ag brath ar a chéile.   

Baile Oibrithe Poist Cóimheá  
Coimitéireachta

Poist/
Oibrithe

Trá Lí 11,726 16,613 4,887 1.42
Cill Airne 7,836 10,835 2,999 1.38
Lios Tuathail 2,085 3,111 1,026 1.49
Cill Orglan 1,231 2,432 1,201 1.98
Oileán 
Chiarraí

1,246 1,765 519 1.42

Mainistir na 
Féile

813 1,533 720 1.89

Daingean Uí 
Chúis

962 1,441 479 1.50

An Neidín 986 1,222 236 1.24
Cathair 
Saidhbhín

592 897 305 1.52

An Ráth 
Mhór

369 205 -164 0.56

Tairbeart 205 190 -15 0.93
An Tóchar 89 50 -39 0.56

Table 2.7: 
Líon Coimitéirí ag taisteal chuig Láthair Oibre i gCathair Saidhbhín5

5  O’Keefe, B. (2016), POWSCAR Analysis and Town Specialisation, Mary Immaculate College Limerick

Tá teorainn éigin le zón coimitéireachta Chathair Saidhbhín seachas Trá 
Lí nó Cill Airne a tharraingíonn daoine ar fud an chontae.  Síneann réimse 
Chathair Saidhbhín go príomha go Na Cealla/Stad an tSléibhe soir agus An 
Coireán ó dheas. Is léir mar sin go bhfuil níos lú deiseanna fostaíochta ar 
fáil ar an mbaile úd i gcomparáid le cúrsaí i dTrá Lí.

Figiúr2.8: 
Líon Coimitéirí ag taisteal chuig Láthair Oibre i gCathair Saidhbhín6

6  O’Keefe, B. (2016), POWSCAR Analysis and Town Specialisation, Mary Immaculate College Limerick
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2.3.4.1 Coimitéireacht in Uíbh Ráthach Thiar

Ag baint leas as eolas i nDaonáireamh 2016 do POWSCAR, d’fhorbair an 
CSO réimse comhaireamh iomlán coimitéireachta a léirítear ag leibhéal  
ED agus contae7 . Bunaíodh an comhaireamh ar bhunús agus ceann scríbe 
ED maidir le fostaithe agus mic léinn a bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn. 
Cuimsítear daoine a oibríonn sa bhaile agus iad siúd nach bhfuil aon bhaile 
seasta acu.    

Rugadh na sonraí do na 17 ED i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar le chéile chun 
pictiúr iomlán a fháil den phatrún coimitéireachta sa cheantar idir theacht 
is imeacht. Tá 2,909 duine ag coimitéireacht laistigh den cheantar, 197 ag 
teacht isteach agus 614 ag imeacht.  Taispeántar ceann scríbe iad siúd a 
théann amach i bhFigiúr 2.9 agus ina measc tá na cathracha Baile Átha 
Cliath, Corcaigh agus Luimneach.  Ar an mórgóir fantar laistigh de Chontae 
Chiarraí, go háirithe scataí acu thart ar Thrá Lí, Cill Airne agus Cill Orglan.

Tá Cathair Saidhbhín suite in ED An Chathair. Ón bpatrún coimitéireachta 
don ED tá 480 a thaistealaíonn laistigh den ED, 65 ag obair i scoil nó sa 
bhaile san ED agus 75 gan aon láthair seasta oibre.  Ó na ED sa cheantar 
Uíbh Ráthaigh Thiar téann 537 go dtí An Chathair agus 137 ó lasmuigh den 
Cheantar.  Sin 1,294 ar an iomlán a oibríonn nó a théann ar scoil in ED An 
Chathair.  Léirigh figiúirí clárú scoile don Chathair i 20168  gur chláraigh 735 
scoláire idir bhunscoile is meánscoile laistigh den ED. 

2.3.5 Spleáchas Eacnamaíoch 

Áirítear an Cóimheas Spleáchas Eacnamaíoch (EDR) mar chóimheas an 
daonra iomlán eacnamaíoch díomhaoin (leanaí 14 bliana agus faoina bhun, 
lucht dífhostaithe, lucht cuardach post don chéad uair, ag tabhairt aire do 
chlann/teaghlach, ar scor, mic léinn, gan bheith in ann obair) leo siúd atá 
ag obair.  

Léirigh gach ceantar méadú idir 2006 agus 2011 a thagann leis an méadú 
ar an ndídhostaíocht a tharla lena linn sin.  Léiríonn Tábla 2.8 go bhfuil 
EDR beagán níos airde ag Uíbh Ráthach Thiar ná mar atá sa Cheantar 
Bardasach.     

7 https://www.cso.ie/en/census/census2016reports/powscar/ 
8 https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/Data-on-Individual-Schools/ 

2006 
EDR

2011 
EDR

2016 
EDR

Co Chiarraí 1.29 1.60 1.41
MD Trá Lí 1.44 1.86 1.63
MD Cill Airne 1.05 1.33 1.15
MD Lios 
Tuathail

1.49 1.88 1.65

MD An Neidín 1.28 1.54 1.37
MD An Daingean-
Oilean Chiarrai.

1.23 1.44 1.28

Uíbh Ráthach 
Thiar 

1.31 1.55 1.38

Tábla 2.8: 
EDR de réir Cheantar Bardasach 2006, 2011 & 2016
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Figiúir 2.9: 
Ceann scríbe daoine a dhéanann coimitéireacht ó Uíbh Ráthach Thiar

2.3.6 Tábhacht na Turasóireachta

Braitheann Contae Chiarraí ar thurasóireacht níos mó ná aon chontae eile 
in Eirinn agus breis is 20% den lucht oibre ag obair i bhfiontair a bhaineann 
le turasóireacht. Tá breis is 9,000 duine ag obair go díreach sna hearnála 
cóiríochta agus fáiltithe. I 2016 tháinig breis is milliún cuairteoirí thar 

sáile agus rug siad thart ar €270 milliún go Ciarraí, 39% ó chuairteoirí ó 
Thuaisceart Mheiriceá, 38% ón mhórthír Eorpach agus nach mór 16% ón 
mBreatain. I 2016, tharraing Ciarraí thart ar 708,000 cuairt ó Éireannaigh a 
chaith breis is €196 milliún.

Limisteir tábhachtach is ea Uíbh Ráthach Thiar agus Cathair Saidhbhín ina 
lár istigh. Tá gnéithe chun cuairteoirí a mhealladh idir ár muintir féin agus 
cuairteoirí idirnáisiúnta.  Ba chóir a bheith in ann cur le huallmhian mór 
agus spriocanna don earnáil go ceann na deich mbliana atá romhainn. Tá 
timpeallacht nádúrtha thar na bearta ar fad sa cheantar mar Oileán Dairbhre 
agus Sceilg Mhichíl a ainmníodh mar Shuíomh Oidhreachta Domhanda 
UNESCO.  Tacaíonn an Plean seo agus aon phlean eile a thagann ina ionad 
le Plean Bainistíochta Oidhreacht Domhanda Sceilg Mhichíl. Tá tigh Dhoire 
Fhionáin mar ar rugadh Domhnall Ó Conaill suite lasmuigh de Chathair 
Dónall.   

Féadfar dul ar thránna iontacha ag a bhfuil Brat Gorm mar Na Cealla, An 
Trá Bhán, Baile an Sceilg (ag a bhfuil Gradam Cósta Glas freisin) agus Doire 
Fhionáin. Bíonn an-éileamh ag lucht gailf idirnáisiúnta ar an mbarrchúrsa 
cáiliúil ar An gCoireán. 

Cuireadh le hiomaíocht an réigiúin go hidirnáisiúnta le blianta beaga anuas, 
idir bhonneagar, daoine agus buanna.  Tá an tÚdarás Áitiúil tiomanta do 
thionscnaimh bonneagair  eile mar shlí glas fóillíochta idir Cathair Saidhbhín 
agus Gleann Beithe, rud a chuirfeadh go mór le leas an cheantair.    

Ní mór smaoineamh i gcónaí ar chúrsaí séasúrach, taithí cuairteoirí agus 
costais.  Tá sé tábhachtach todhchaí inmharthana turasóireachta a chruthú 
agus béim a leagan ar chúram speisialta don chomhshaol nádúrtha agus 
ailtireachta. Caithfear freisin an oidhreacht chultúrtha agus teanga a 
chothú is tacú léi ar bhonn inmharthana. Tá na prionsabail úd mar ghné 
ríthábhachtach de Straitéis Turasóireachta Chontae Chiarraí ‘Straitéis 
Turasóireachta agus Plean Gníomh’ glactha ag an Údarás Áitiuil i 2016.  

Toisc an ceantar a bheith buailte ar an gcósta d’fhéadfaí Slite Gorma a 
chruthú. Sin gréasán raonta fóillíochta ilghníomhaíochta bunaithe ar an 
gcósta, lochanna nó aibhneacha nó gar dóibh.  
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Tá an t-éileamh ar chaithimh amsire mar shiúlóid, rothaíocht, fiadhúlra 
agus  cúrsaí muirí ag méadú agus cuid lárnach de thurasóireacht Chiarraí is 
ea anois iad.  In Uíbh Ráthach Thiar tá roinnt slite siúlóide agus rothaíochta 
agus cinn eile á bhforbairt.  Orthusan tá Slí Chiarraí. I Mír 2.6.5.1 gheofar 
breis eolas ar Shlí Glas Chiarraí a bheidh mar bhua mór don cheantar ar ball 
agus an fhorbairt déanta.   

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle margadh na turasóireachta a 
bhaineann le margaí speisialtóireachta a scrúdú.  Féadfar táirge áirithe 
turasóireachta a chur in oiriúint do riachtanais ghrúpa/margadh áirithe.  
Tagann láithreacha oiriúnacha chun cinn agus féadfar iad a bhunú do tháirgí 
speisialtachta, mar shampla Star Wars sa Chaladh agus iascaireacht sa 
Choireán. Acmhainní luachmhara turasóireachta agus conláistí sa cheantar 
is ea iascaigh intíre agus iascach mara.  Tá deis agann leas a bhaint as an 
iascach in áiteanna mar a bhfuil dúshlán maidir leis an ngeilleagar  toisc 
gur réimse an-leathan atá ann idir geografaíoch agus séasúrach.   

Is í Slí an Atlantaigh Thiar, a shíneann nach mór 2,500 Cm idir Dún na nGall 
agus Iarthar Chorcaí, an chéad slí fada turasóireachta tiomána atá sa 
tír.  Leantar an cósta chun radharc a thabhairt ar an gcuid is fearr atá le 
tairiscint againn ar chósta an Atlantaigh.  Bunaíodh roinnt Pointí Radharcra 
i gceantar   Uíbh Ráthaigh Thiar agus orthusan tá:

Sliabh An Geocán • 

Ceann Breagha • 

Aillte Chiarraí• 

Com an Easpaig• 

Bá na Scealg• 

Com an Chiste• 

Teach Doire Fhíonáin• 

Sceilg Mhichíl (Pointe Tábhachtach Radharcra)• 

Caithfear forbairt agus fás inmharthana na turasóireachta a chur chun 
cinn ionas go dtagtar ar an gcóimheá idir cáilíocht an táirge iomlán a 

choimeád agus an comhshaol nádúrtha a chaomhnú.  Chun a leithéid de 
bhuanna   comhshaoil agus acmhainní a chaomhnú, mar braitheann mórán 
de thionscal na turasóireachta orthusan, ní mór smaoineamh ar mhalairt 
raonta/raonta nua oidhreachta/slite glasa/raonta rothair. Tacaíonn an 
plean seo le bonneagar na slite is raonta conláistí atá cheana féin ann a 
chaomhnú is a neartú. Beidh an t-údarás áitiúil ag saothrú le pobail áitiúla 
chun slite nua conláistí a fhorbairt nuair is féidir.

  
Cuspóirí Turasóireachta

Cuspóir Uimh: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
T-01 Na tionscnaimh a liostáiltear i ‘Straitéis 

Turasóireachta agus Plean Gníomh 2016-
2022’ a éascú nuair is féidir. 

T-02 Na tionscnaimh a liostáiltear sa  ‘Phlean 
um Fheabhsú Taithí Cósta na Sceilige don 
Chuairteoir’  a éascú nuair is cuí.

2.3.7 Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte  

Tá ról criticiúil le líonadh ag ceantar  Uíbh Ráthaigh Thiar  maidir le fás 
iomlán idir shóisialta, eacnamaíoch, comhshaoil, fás cultúrtha, forbairt 
agus cáilíocht beatha do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon.  Bíonn 
sainniúlacht ag baint le bailte agus sráidbhailte, deintear trádáil, pléitear 
le saoránaigh eile, bíonn bonn iontu don údarás áitiúil agus seirbhísí poiblí.  
I bhformhór na n-ionad uirbeach, is iad poist san earnáil leathan seirbhísí 
seachadta don chuid is mó a bhíonn ar fáil.  Cuimsíonn sé sin mórdhíol is 
miondíol, iompar is stórais, óstáin is bialanna.  Ní haon ionadh an méid 
sin mar léirítear ról bunúsach na mbailte beaga is meánacha mar ionaid 
seirbhísí nó ‘ionaid lárnacha’ don gcúltír a bhíonn thart orthu.   

Is mó deacracht agus dúshlán a bhí roimh bhailte agus sráidbhailte 
Uíbh Ráthaigh Thiar le blianta beaga anuas.  Cuspóir lárnach san LAP is 
ea meall criticiúil daonra a thógaint agus plé le dúshláin a bhaineann le 
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hathnuachan lár bailte/sráidbhailte.  Beidh gá leis sin chun inmharthanacht 
fhadtéarmach a chinntiú i mórán lonnaíochtaí sa cheantar Uíbh Ráthaigh 
Thiar ó thaobh poist inmharthana agus seirbhísí miondíola de.   

I roinnt tuairiscí/cur síos ar athnuachan lár baile le déanaí, An Coimisiún 
um Fhorbairt Eacnamaíoch Ceantar Tuaithe (CEDRA 2014), Moltaí Polasaí 
do Bhailte na hÉireann (An Chomhairle Oidhreachta  2015) agus Creat don 
Athnuachan Lár Bailte (2017), míníodh príomhcheisteanna na lár bailte 
mar a leanas:

Easpa clár agus spreagadh dearfach don Bhainistíocht Lár Bailte;• 

An daonra ag bailiú leo ó láir bhailte;• 

Rogha miondíola i lár baile ag meath;• 

Tomhaltóirí ag bogadh timpeall;• 

Tithe fholmha agus tréigean;• 

Teorainn le foirgnimh stairiúla i lár baile a athúsáid is a leagan amach • 
mar thithe cónaithe; 

Fadhbanna rochtain agus malairt tréithe san iompar tomhaltóirí  – • 
easpa taighde ar  riachtanais agus gá fírinneach  seachas iad siúd a 
bhraitear. 

Tá neart éigin uathúil ag gach baile agus sráidbhaile in Uíbh Ráthach Thiar 
idir shóísialta, cultúrtha, oidhreachta agus eacnamaíoch.  Ní mór do na 
lonnaíochtaí an leas is fearr a bhaint as buanna fisiciúla agus cultúrtha 
maraon lena n-aitheantas agus taithi lár baile a neartú, má táthar chun an 
todhchaí a chinntiú.   

Sna caibidil lonnaíochtaí luaitear roinnt gnímh áirithe chun athbhunú na lár 
uirbeach a spreagadh, maraon le taithí agus taitneamh lucht ceannaithe 
agus cuairteoirí araon.  Cuireadh isteach freisin cuspóirí chun gluaiseacht 
sna bailte is sráidbhailte a fheabhsú.  Déanfar é sin trín mbonneagar do 
choisithe a fheabhsú agus spás conláistí a fhorbairt do mhuintir na haite 
agus cuairteoirí  don scíth agus caitheamh aimsire.    

2.3.8 Forbairt Úsáid Talún ar bhonn Inmharthana 

2.3.8.1 Ceantair Athnuachan Uirbeach agus Athghiniúna

Díríonn an plean ceantar áitiúil seo go príomha ar athfhorbairt is 
athnuachan ar láir bhailte is sráidbhailte seachas an fhorbairt ag leathnú 
amach faoin dtuath. Dá réir sin, tá sprioc mar ar a laghad 30% den tithíocht 
nua a sholáthar laistigh de dhéanamh foirgníochta Chathair Saidhbhín 
agus An Coireán ar thalamh inlíonta nó athfhorbraíochta.   

Dá réir sin aithníonn an  Plean Ceantar Áitiúil limistéir/sráideanna mar a 
bhfuil gá le hathfhorbairt is athnuachan,  go príomha táthar chun aird a 
tharraingt    ar na deiseanna atá cheana féin ann sna bhailte is sráidbhailte 
mar a mbeidh mianach iontu chun cur le hathbheochan na lonnaíochtaí 
agus leathnú an chur chuige seo maidir le forbairt.  Aithníodh dhá cheantar 
athghiniúna i gCathair Saidhbhín agus gheofar breis eolais orthusan sa 
mhír a bhaineann le Cathair Saidhbhín.  

Aon áit a aithníodh ceantair athginiúna beidh laghdú ar an dtobhach 
ranníocaíochtaí forbartha de réir Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 
Chomhairle Contae Chiarraí 2017. Faoi cheantair athghiniúna cuimsítear 
suímh fholmha, tréigthe agus iad siúd nach bhfuil leas ceart á bhaint astu 
ar shráideanna nó suímh athfhorbraíochta a aithníodh sna caibidil chuí 
lonnaíochta.  Sna Rialacháin um Phleanáil agus Forbairt  2018, ligtear do 
dhíoluaine go ceann tréimhse teoranta maidir le hathrú ar an gcatagóir 
1,2,3 nó 6, sin mar spreagadh freisin chun áitribh nach bhfuil in úsáid a 
athfhorbairt.  

Bunaíodh Clár Suíomh Tréigthe faoi Alt 6 den Acht Athghiniúint Uirbeach 
agus Tithíochta 2015. Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle tailte zónáilte 
a bhíonn folamh áit a mbíonn ganntanas tithíochta a chur ar an gclár agus 
tobhadh a ghearradh orthu.  
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Cuspóirí Athnuachan agus Athghiniúna 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
RR-01 Forbairt agus athnuachan na gceantair a 

aithnítear don  athghiniúint sa Phlean Ceantar 
Áitiúil a spreagadh, an Straitéis Lárnach á cur 
san áireamh, chun bac a chur ar na cúinsí seo a 
leanas-

Dochar á dhéanamh do chonláistí atá cheana 1. 
féin ina leithéid de cheantar, go háirithe de 
thoradh staid tréigthe nó ligthe chun báin 

Smál uirbeach agus meath 2. 

ompar frithshóisialta3. 

Ganntanas tithe ináitrithe nó talamh 4. 
oiriúnach chun cónaí nó meascán d’úsáid 
cónaithe agus eile

RR-02 Ullmhú máistirphleananna a éascú agus/nó iad 
a éileamh nuair is cuí sula ndéantar athfhorbairt 
ar dheiseanna suímh a aithnítear sa phlean.

2.3.8.2	Forbairt	Athfhorbraíochta

Ní mór a admháil go bhfuil suímh athfhorbraíochta á bhforbairt níos fearr 
go mór ná láithreán úrnua maidir le hinmharthanacht agus ba chóir an 
nós a spreagadh.  Agus moltaí athfhorbraíochta á bplé, tá sé tábhachtach 
mianach na suíomh úd a phlé ó thaobh forbairt eacnamaíoch agus cruthú 
fostaíochta de.   

Cuireann folús agus easpa úsáid an stoc uirbeach foirgníochta isteach 
ar chúrsaí ní hamháin i gCathair Saidhbhín mar tá an fhadhb úd ar fud 
ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar ar an iomlán. Leanann patrúin fhorbartha 
neamhinmharthana a leithéid agus cuirtear le baol tréigean agus anchaoi.  

Cuspóirí	don	bhForbairt	Athfhorbraíochta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
BD-01 Forbairt agus mianach fostaíochta na suíomh 

athfhorbraíochta a chur chun cinn maraon 
leis an deis a bhaineann leo ar son patrún 
inmharthana forbraíochta.  

BD-02 A éileamh go gcaithfear  30% den bhforbairt 
nua tithíochta a sholáthar laistigh de na 
limistéir faoi fhoirgnimh ar shuímh inlíonta nó 
athfhorbraíochta i gCathair Saidhbhín agus sa 
Choireán.  

2.3.8.3 Deiseanna Suíomh

Bíonn deiseanna suíomh thar a bheith tábhachtach maidir le bailte is 
sráidbhailte a fhorbairt is iad ag cur le beocht na háite.  Aithníodh roinnt 
suímh dá leithéid sna bailte agus sráidbhailte agus tá cuntas orthusan 
sna caibidil chuí a bhaineann le lonnaíochtaí. Bainfidh ranníocaíochtai 
laghdaithe le suímh áirithe de réir  Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 
Chomhairle Contae Chiarraí 2017.

2.3.8.4 Ceantair Feabhsúcháin Comhshaoil Uirbeach   

Tá roinnt limistéir  sna bailte is sráidbhailte mar a bhféadfaí feabhas mór 
a chur ar an ndreach, dá bhrí sin tá gá le hoibreacha feabhsúcháin idir 
fhisiciúil agus comhshaoil. Iarrfaidh Comhairle Contae Chiarraí ar a leithéid 
d’oibreacha a chur i gcrích mas féidir, mar chuirfí go mór le saol na ndaoine 
ar na láithreacha úd sna lonnaíochtaí.    
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2.4 Bonneagar 

Chun talamh zónáilte mar chónaithe a soláthar dírítear ar láithreacha 
mar a bhfuil bonneagar ar fáil, nó infheistíocht chaipitiuil ar na bacáin nó 
acmhainn iompair cheana féin ann. Aithníodh an dá lonnaíocht Cathair 
Saidhbhín agus An Coireán dona leithéid d’fhorbraíocht bhreise chónaithe. 
Tá dóthain acmhainní cheana féin sna WWTP ar an dá bhaile úd chun 
freastal ar na tailte atá luaite don zónáil sa phlean seo.  

Beidh ról ag easpa bonneagair maidir le teorainn a chur le forbairtí áirithe 
i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar, go háirithe maidir le cóireáil uisce agus 
fuíolluisce. Gan aon phlean um infheistíocht chaipitiúil, ní bheifear in ann      
tacú le leibhéil suntasacha forbartha sna lonnaíochtaí mar Bhaile an Sceilg, 
An Caladh, Cathair Dónall, An Siopa Dubh, An Caol agus Dún Géagáin.  

I gcás easpa bonneagair, má bhíonn tailte oiriúnach ó thaobh láthair de ar 
fáil don bhforbairt, cuirter na tailte úd faoin gcatagóir ‘Cosanta Cónaithe 
Straitéiseach’ (R4) nó ‘Cosanta Straitéiseach’ (O1). Deintear zónáil ar 
na tailte úd faoi chuspóir fadtéarmach mar an baile/sráidbhaile lárnach 
a dhaingniú maraon le seirbhísí áitiúla agus áiseanna a choimeád is a 
fheabhsú.  Braithfidh an fhorbairt úd (i measc rudaí eile) ar bhonneagar ar 
fáil, an gá leis an bhforbairt agus an t-éileamh.    

 

Cuspóirí Bonneagar Uisce 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
W-01 Saothrú go dlúth le hUisce Éireann chun 

bonneagar uisce agus fuíolluisce a sholáthar 
in am tráth ionas go bhféadfar cuspóirí 
forbartha an phlean seo a fheidhmiú agus 
ceann a thógaint mar is cóir de chuspóirí an 
Treoir Creat Uisce agus an Treoir Gnáthóg.   

W-02 Tacú le soláthar céimneach an dara 
thimthriail agus iad siúd a leanfaidh faoin 
dTreoir Creat Uisce, san áireamh beidh cur 
chuige comhtháite bunaithe ar abhantrach 
um chosaint uisce i gcomhar le páirtithe 
tábhachtacha leasmhara.  

Níl an cheangailteacht  i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar chomh maith is 
atá in áiteanna eile sa Chontae agus contaethe máguaird, i gcomparáid 
le Bailte Thrá Lí agus Cill Airne. Toisc nach bhfuil aon nasc iarnróid táthar 
ag brath ar an ngréasán bóithre, ar charr príobháideach nó ar bhus. Tá 
an N70 mar bhóthar straitéiseach Tánaiste Náisiúnta ann, mórán bóithre 
réigiúnda maraon le gréasán leathan bóithre áitiúla.  Déanfaidh Comhairle 
Contae Chiarraí iarracht ar chumas straitéiseach agus sábháilteacht an 
ghréasáin náisiúnta a choimeád agus an infheistíocht déanta sna bóithre 
straitéiseacha náisiúnta a chosaint. Uaireanta is tráthchlár an-teoranta a 
bhíonn ag na seirbhísí bus poiblí do na ceantair tuaithe agus áitiúla, sin Bus 
Éireann agus Local Link.  

Téann bád farantóireachta séasúrach (Márta-Deireadh Fómhair) idir Baile 
an Ridire agus An Rinn Ard, rud a ghiorraíonn an turas idir rinn thoir Oileán 
Dairbhre agus Cathair Saidhbhín. Tá sé sin fiorthábhachtach do mhuintir 
an oileáin agus bíonn feidhm turasóireachta freisin leis.  

Cuspóir eile sa phlean seo is ea timpeallacht níos fearr a sholáthar 
don rothaíocht trí bhonneagar a fheabhsú. Cé gur caitheamh aimsire 
í an rothaíocht do mhórán daoine, tá tábhacht ag baint léi don iompar 
coimitéireachta, obair, áiseanna oideachais agus fóillíochta.  Caithfear a 
bheith cinnte soiléir faoin ngréasán raonta agus, ar son na sábháilteachta,  
béim a leagan ar an ndlúthcheangal idir an méid atá faoi láthair ann agus 
na raonta rothair a mholfar amach anseo.  



29

   Cuid 2

29

Cuspóirí Bonneagair

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

I-01 Cumas iompair straitéiseach agus 
sábháilteacht an ghréasáin bhóithre náisiúnta 
a choimeád agus an infheistíocht déanta  i 
mbóithre straitéiseacha náisiúnta a chosaint.  

I-02 Timpeallacht bháidhiúil i leith rothaíocht a 
chur chun cinn trín mbonneagar  rothaíochta 
a fheabhsú. Caithfidh forbairtí i gceantair 
uirbeacha ceann a thógaint den National 
Cycling Manual (Údarás Náisiúnta Iompair, 
Meitheamh 2011).

I-03 Straitéis um ghréasán rothaíochta a fhorbairt 
do cheantar an phlean.

I-04 Tacú le Bealach 1 Eurovélo mar a dtéann trí 
cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar a fhorbairt is a 
chur chun cinn.  

2.4.1 Leathanbhanda

Riachtanas tábhachtach bonneagair is ea leathanbhanda ardluais ar son 
forbairt an Chontae idir eacnamaíoch agus sóisialta. Tionscadal polasaí 
Rialtais is ea an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a dhíríonn ar leathanbhanda 
ardluais a sholáthar do gach teaghlach agus gnó in Éirinn laistigh de 3 - 5 
bliana ó thús an tsoláthair mhóir chéimnigh.   

Bainfear amach an soláthar céimneach trí:

Méadú tapaidh ar infheistíocht tráchtála ón earnáil teileachumarsáide  • 
agus

Eadráin an Stáit sna ceantair mar a mbeidh soláthróírí tráchtála ag • 
obair astu féin agus ní éireodh leo as a stuaim agus acmhainní féin. 

Maidir le headráin Stáit tá próiseas fála ar bun ag an Rialtas faoi láthair 
agus roghnófar conraitheoir le linn 2019.

2.5 Comhshaol agus Oidhreacht

2.5.1 Comhshaol Nádúrtha  

Tá mórán tírdhreach ainmnithe i gCeantar Uíbh Ráthaigh Thiar, san 
áireamh tá limistéir ag a bhfuil stádas cosanta Idirnáisiúnta, Eorpach agus 
Náisiúnta mar a leanas:

Páirc Náisiúnta Chill Airne, Na Cruacha Dubha agus Abhantrach Abhainn • 
Chárthaí SAC

Cuan Dairbhre/Caol an Caladh SAC• 

Bá na Scealg agus Inbhear na hUíne SAC• 

An Ribhéar SAC• 

Ba chóir iarrachtaí a dhéanamh ar cháilíocht uisce agus staid gnáthóga 
a choimeád/fheabhsú ar fud Ceantar an Phlean de réir an Treoir Creat 
Uisce agus an Treoir Gnáthóg.  Géilleann an plean seo don Tuairisc ar Staid 
Comhshaoil, Comhshaol na hÉireann – Measúnú 2016, EPA, 2016.  

Ba chóir turasóireacht agus tionscnaimh/gníomhaíochtaí caithimh 
aimsire a fheidhmiú ionas nach gcuirtear isteach ar gnéithe ná gnáthóga 
leochaileacha agus ar bhonn a thagann le cuspóirí caomhnú an nádúir do 
shuímh ainmnithe.

Tá saibhreas gnáthóga an chósta i gceantar an phlean, idir inbhir, riasca 
salainn agus bláir láibe, córais dumhcha, murlaigh agus cóstaí creagach.    
D’fhéadfaí damáiste a dhéanamh do roinnt díobh siúd trí fhorbairt nó brú 
ó chaithimh aimsire. D’fhéadfadh creimeadh gaoithe nó muirí a bheith 
mar thoradh ar fhorbairt cóstaí boga, go háirithe dumhcha, mar brúitear 
gníomhaíochtaí daonna le chéile ar cheantar beag amháin.      

D’fhéadfaí cur isteach ar éin (gnéithe áirithe níos mó ná a chéile) trí 
ghnáthóg a chailliúint nó suaitheadh agus ba  chóir a leithéid a sheachaint 
nuair is féidir.  Tá Ceithre  Limistéar Cosanta Speisialta (SPA) suite sa 
cheantar:

SPA Leithinis Uíbh Ráthaigh • 
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SPA Oileán na gCánóg • 

SPA An Sceilg  • 

SPA Oileán Duínis agus Oileán an Scairbh • 

2.5.2 Oidhreacht Ailtireachta 

Baineann oidhreacht ailtireachta Uíbh Ráthaigh Thiar leis an dTaifead 
Struchtúr Cosanta agus Limistéir Caomhnú Ailtireachta  (ACA). Nuair ba 
chuí tarraingíodh aird ar ghnéithe speisialta oidhreacht na lonnaíochtaí 
san LAP.  

Tá ceithre ACA i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar:

Cathair Dónall• 

Cathair Saidhbhín• 

Baile an Ridire• 

An Coireán• 

Liostáiltear iad siúd i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021.

Mar chuid den phlean seo moltar limistéir nua um chaomhnú ailtireachta.  
Tugtar ACA an Chábla Trasatlantach air agus cuimseofar na trí 
príomhláithreacha a bhaineann le stair an Chábla Trasatlantach ar Oileán 
Dairbhre:  Stáisiún an Chábla, foirgnneamh “an Chéad Teachtaireacht” agus 
an struchtúr i Foilhommerum.  Laistigh de ACA an Chábla Trasatlantach 
cuimsítear suímh atá an-speisialta ó thaobh stair, tábhacht agus suim 
sóisialta de.  

Ligfidh bunú an ACA úd don Údarás Áitiúil polasaithe agus cuspóirí 
a dhréachtadh chun na suímh idir láithreacha agus suntas stairiúil  a 
chosaint. 

2.5.3 Foirgnimh Fhundúireachta

Tá mórán struchtúr cosanta mar fhoirgnimh fhundúireachta laistigh den 
cheantar.  Ligeadh do chuid díobh dul i léig agus níor tharla aon infheistíocht. 
Cé go mbeadh dúshláin ag baint leo siúd a athnuachan is a athúsáid, 

iarrfaidh an tÚdarás Pleanála ar phlé go dearfach leis na forbróirí chun iad 
a bhreith ar ais in úsáid de réir pleanáil cóir agus forbairt inmharthana.       

2.5.4 Séadchomharthaí Taifeadta Seandálaíochta 

Séadchomharthaí taifeadta seandálaíochta is ea séadchomharthaí 
agus gnéithe a liostáiltear san Taifead Séadchomharthaí & Láithreacha  
(RMP) nó san Taifead Suímh agus Séadchomharthaí (SMR). Cosnaítear 
na séadchomharthaí úd ar fad maraon lena gcuid zón um mhianach 
seandálaíochta/faisnéise, mar a léirítear ar na léarscáileanna iallaigh RMP 
agus SMR, faoi théarmaí na nAchtanna Séadchomharthaí Náisiúnta 1930-
2004. Beidh moltaí forbartha ar thailte laistigh de nó gar do zón  um 
mhianach seandálaíochta/faisnéise mar a léirítear ar an RMP nó SMR 
faoi réir measúnú iomlán tionchar seandálaíochta.  D’fhéadfadh maolú/
measúnú breise a bheith i gceist, san áireamh bheadh tochailt triaileach, 
tochailt iomlán, zóin chosanta, athdhearadh nó diúltú pleanála 7rl.  

Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chiarraí saothrú le húinéirí talún, an 
OPW, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maraon le comhlachtaí 
áitiúla forbartha chun feabhas a chur ar rochtain agus áiseanna cuairteora 
ag suímh Séadchomharthaí Náisiúnta.  

2.5.5 Tírdhreach Seandálaíochta

Toisc saibhreas oidhreacht ailtireachta a bheith sa Chontae ní haon 
ionadh  an radharcra suntasach seandalaíochta atá le feiscint ann.  Is minic 
tábhacht réigiúnda, náisiúnta nó idirnáisiúnta ag baint leis na radhairc agus 
ba chóir gach iarracht a dhéanamh ar iad a chosaint is a chaomhnú. Tá cur 
síos mion ar na 18 tírdhreach aitheanta in Imleabhar 2 de Phlean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021. Liostáiltear an radharcra tábhachtach don 
chosaint speisialta agus béim ar chuspóirí cosanta séadchomharthaí agus 
radharcra ach fós ar an ngné tírdhreach agus séadchomharthaí. Cuimsítear 
trí Thírdhreach Seandalaíochta i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar mar atá i 
bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 agus san áireamh tá:

Breagha, Dairbhre• 

Tír Ó mBaoill/Gort na nGiolla/Cathair Leithuilleann/An Cabhlach• 
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An Stéig• 

2.5.6 Ealaíon, Oidhreacht & Cultúr 

Tá saibhreas beo bríomhar stairiúil san Earnáil Chruthaiteach agus in  
Ealaíon/Oidhreacht ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar ó thaobh fostaíocht, 
geilleagar agus fiontar áitiúil de.  Cinnteoidh an tÚdarás Aitiúil go mbaintear 
an leas is fearr as ealaíon/cultúr mar ghné lárnach d’fhorbairt  bailte is 
sráidbhailte an cheantair.  

Oibreoidh Comhairle Contae Chiarraí i gcomhar leis an earnáil oideachais 
agus áisínteachtaí eile  chun cruthaitheacht agus moil chultúrtha a bhunú 
ar láithreacha tábhachtacha sa cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar, nuair is 
féidir.  

Cuspóirí Ealaíon,  Oidhreacht & Cultúrtha

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
AHC-01 Saothrú i bpáirt leis an earnáil oideachais, 

pobail agus áisínteachtaí eile chun 
cruthaitheacht agus moil chultúrtha a 
bhunú ar láithreacha tábhachtacha sa 
cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar, nuair is 
féidir.

AHC-02 Saothrú le húinéirí talún, an OPW, 
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta maraon le comhlachtaí áitiúla 
forbartha chun feabhas a chur ar rochtain 
agus áiseanna cuairteora ag suímh 
Séadchomharthaí Náisiúnta 

2.6 Ceantair Tuaithe 

2.6.1 Réamhrá 

Sa mhír seo den LAP tá sé mar aidhm ligean do pholasaithe pleanála i 
gceantair tuaithe atá faoi bhun leibhéal straitéiseach an Phlean Forbartha 
Contae agus níos áitiúla ó thaobh ábhair de.  Mínítear na ceantair úd mar 
na ceantair tuaithe ar fad laistigh de cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar agus 
lasmuigh de theorainneacha na mbailte agus sráidbhailte zónáilte san LAP 
seo.     

2.6.2 Daonra agus Tithíocht Tuaithe

De réir daonáireamh 2016 bhí daonra an cheantair Uíbh Ráthaigh Thiar mar  
7,317 duine agus sin laghdú 2.9% ó 2011. Tá sé sin i gcomparáid le méadú  
1.5% ar dhaonra Chontae Chiarraí.

2.6.3 Cineáil Ceantar Tuaithe

Aithníodh cineálacha  ceantar tuaithe i Straitéis Lárnach Plean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021. Aithnítear Ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar  go 
ginearálta mar ceantair láidre tuaithe fan gcósta agus  ceantair struchtúr 
laga istigh i lár Leithinis Uíbh Ráthaigh. Tá an dúthaigh máguaird agus 
ceantair tuaithe thart ar Chathair Saidhbhín faoi thionchar láidir uirbeach  
mar a aithnítear ar Léarscáil 3.1 i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021.  Léiríonn Figiúr 2.9 anso thíos an ceantar tuaithe atá lasmuigh de 
theorainneacha lonnaíochtaí.   

Ní forbairt inmharthana atá sa leibhéal reatha agus patrún forbartha 
in áiteanna áirithe i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar.  Féadfaidh tionchar 
carnach    an leibhéal forbartha fén dtuath an luach mar bhuntáiste 
réigiúnach a laghdú trí dhochar don tírdhreach, cáilíocht uisce agus leas 
bitheagsúlachta.  Anuas air sin go léir cruthaítear fadhbanna breise gan 
chúis maidir le soláthar bonneagar agus seirbhísí maraon le spleáchas ar 
charranna agus úsáid arad fuinnimh.   

De reir an NPF  “Ba chóir an tuath in Éirinn a bheith is a choimeád mar 
thírdhreach beo cónaithe a dhírionn ar riachtanais geilleagar agus pobail 
tuaithe, bunaithe ar thalmhaíocht, foraoiseacht, turasóireacht agus fiontar 
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tuaithe.  San am gcéanna ba chóir forbairt ribín agus iomarcach ó cheantair 
uirbeacha a sheachaint maraon le cáiliochtaí comhshaoil a chosaint.”  

Figiúr 2.10: 
Ceantair Tuaithe lasmuigh de theorainneacha lonnaíochta 

i gCeantar Uíbh Ráthaigh Thiar

Aithníonn Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 go bhfuil gá le 
pobail tuaithe a neartú ar fud an chontae agus freastal ar riachtanais an 
phobail áitiúil fanúint ina gceantar féin agus, nuair is féidir, ar a dtailte 
féin.   Deintear idirdhealú idir tithíocht a ‘ghintear i gceantar uirbeach’ 
agus tithíocht a ‘ghintear i gceantar tuaithe’.  Déanfaidh an Chomhairle 
iarracht ar an tarna ceann fírinneach a cheadú sa cheantar bunaidh agus 
an   chéad cheann a cheadú laistigh de theorainn forbartha na mbailte 
agus sráidbhailte, de réir Caibidil 3, Straitéis Lonnaíochta, Plean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021. Meastar go mealltar daoine chun cónaí sna 
bailte is sráidbhailte má neartaítear iad is má chuirtear leo mar láithreachta 
taitneamhacha cónaithe.  

2.6.4 Iompar

Is iad an N70 Bóthar Tánaisteach Náisiúnta, roinnt bóithre réigiúnacha 
amach ón N70, agus gréasán leathan bóithre áiitúla a fhreastalaíonn ar 
an gceantar.  Tá sé tábhachtach go nglactar le haon fhorbairt sa cheantar 
tuaithe  mar shásúil maidir le sábháilteacht tráchta agus nach mbíonn 
tionchar diúltach  ar chumas iompair agus sábháilteacht ghinearálta na 
mbóithre poiblí de réir Cuid  7.2 i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021.  

2.6.5 Raonta Rothair/Siúlóidí/ Slite Glasa

I gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar tá rogha thar na bearta maidir le láthair, 
tírdhreach agus taithí do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon. Tá 
mianach ann chun turasóireacht a fhorbairt sa cheantar tuaithe agus 
sna sráidbhailte tuaithe trí chonláistí mar shlite glasa, siúlóidí agus 
raonta rothair.  Acmhainn tábhachtach is ea raonta rothair mharcáilte 
idir thurasóireacht agus áis do mhuintir na háite.  Bhainfí leas astu don 
choimitéireacht, dul ag obair nó mar áiseanna oideachais agus fóillíochta. 
Chun go n-éirí lena leithéid caithfidh an fhorbairt a bheith go maith, ní mór 
freisin caoi a choimeád orthu agus iad a fhógairt sna sráidbhailte áitiúla agus 
oifigí turasóireachta. D’fhéadfaí  éagsúlacht  a bhunú sa bhfeirmeoireacht 
trí sheirbhisi turasóireachta ar scála beag a bhunú.  

Tá flúirse slite taitneamhach, siúlóidí agus limistéir caitheamh aimsire sa 
cheantar, mar Shlí Chiarraí, lúbshiúlóid Ceann Breagha, Ceann Bhólais 
agus Lúb Bhinn an Tí. Anuas orhtusan, tá tránna iontacha mar Na Cealla, 
Baile an Sceilg agus Doire Fhionáin.  

Mhol Fáilte Éireann raon náisiúnta siúlóide fan gcósta.  Tá sé ar intinn ag 
Comhairle Contae Chiarraí  saothrú go dlúth le húinéirí talún, grúpaí pobail, 
comhlachtaí forbartha áitiúla agus ranna rialtais chun an cuspóir násiúnta 
turasóireachta a bhaint amach.  

Tá mianach suntasach ann don bhforbairt inharthana ar shlite glasa ar fud 
an cheantair, ar an gcuma san cheanglófaí na bailte agus sráibhailte le 
chéile.  Tá forbairt Slí Glas Chiarraí mar chuspóir sa Phlean Ceantar Áiitúil 
seo agus    i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021, cuspóir RD-28.  
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Cuspóirí Bonneagar Conláistí 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
AI-01 (a) An ceangal idir slite glasa atá cheana 

féin ann agus iad atá molta a éascú ar fud 
an chontae.

(b) Forbairt siúlóidí nua sa cheantar a 
éascú maraon le  spoir cheangailte ó Shlí 
Chiarraí.

AI-02 An raon náisiúnta siúlóide fan gcósta atá 
molta ag Fáilte Éireann a éascú.

AI-03 Tacú le slite gorma a fhorbairt sa chontae. 

2.6.5.1 Slí Glas Chiarraí

Sa bhliain 1893, tógadh Mórbhóthar Iarainn an Deiscirt ó Chill Orglan go 
Cathair Saidhbhín  mar chuid de ghréasán iarnróid ar fud Chontae Chiarraí 
agus bhí teacht ag feirmeoirí ar  mhargaí laistigh agus lasmuigh den 
chontae.  Chuir sé sin leis an ngeilleagar áitiúil a spreagadh agus tacú leis.  
Cé gur phointí imeachta iad na stáisiúin traenach do lucht imirce rugadh 
daoine isteach sa chontae freisin.  Is léir gur fíor é sin mar méadaíodh ar an 
líon turasóirí agus forbraíodh óstáin de chuid an iarnróid ag Loch Cárthaí, 
Páirc na Saileach, An Coireán agus áiteanna eile ar fud an chontae.   

Is fíor, áfach, gur tháinig meath ar an iarnród faoi lár an 20ú aois nuair 
a tháinig forbairt ar an ngréasán bóithre agus méadú ar charranna agus 
feithiclí earraí, dúnadh iarnród Chiarraí Theas i 1963. Dá ainneoin sin, tá 
cuid suntasach den bhonneagar fós ann, struchtúir arda íocónach agus 
radharcra breá thar Bá an Daingin agus an Atlantach Fiáin.  Bunaíodh an 
t-iarnród ar dtús mar go raibh gá le beocht a chur i ngeillegar na háite ar 
bhonn leathan.  Maidir leis sin d’éirigh leis an iarnród agus lean sé mar 
phríomhbhealach don cheantar is é ag tacú le pobail an réigiúin.  

Ar an dul céanna, bhí gá ag na pobail ar an slí leis an Scéim Slí Glas Chiarraí 
Theas.  Sin iad Gleann Beithe, Na Cealla, Faill Móir, Cathair Saidhbhín, An 

Rinn Aird, agus na dúthaí thart orthu a raibh taithí blianta acu ar mheath 
idir eacnamaíoch agus sóisialta.  Cuirfidh forbairt an dromchla iarnróid mar 
shlí glas leis an ngeilleagar tuaithe a athghiniúint.    

Léirítear cúrsa an slí glas i bhFigiúr  2.11.  Leantar líne an tseaniarnróid 
idir An Rinn Aird agus Gleann Beithe. Tá an slí thart ar 32Cm ar fhad is 
í ag gabháil trí thalamh agus radhairc bhreátha farraige chun caitheamh 
aimsire sábháilte a sholáthar.    
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Figiúr 2.11: 
Cúrsa Slí Glas Chiarraí Theas

Cuspóirí Slí Glas Chiarraí Theas 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
GY-01 Slí Glas  a thógaint ar feadh cúrsa an 

tseaniarnróid idir An Rinn Aird agus Gleann 
Beithe.  Bainfear leas as an slí glas úd ar 
son gníomhaíochtaí caitheamh aimsire 
turasóireachta mar shiúlóid, rothaíocht 
agus breathnú an dúlra. 

GY-02 Línte iarnróid atá fós ann agus línte 
stairiúla maraon le háiseanna gaolmhara a 
chosaint ar athfhorbairt ar chúiseanna nach 
mbaineann le hiompar ar son a n-úsáid sa 
todhchaí mar shlite glasa / raonta rothair 
nó siúlóidí. 

GY-03 Gréasán slite glasa a bhunú laistigh de 
Leithinis Uíbh Ráthaigh. 

GY-04 Tacú le fiontair  thurasóireacht fheirme a 
bhaineann le Slí Glas Chiarraí Theas, mar 
bhotháin feirme á n-athnuachan ar son 
na turasóireachta, faoi réir géilleadh do 
ghnáthchritéir phleanála agus caighdeáin 
bhainistíocht fhorbartha mar a leagtar 
amach i gCaibidil 13 i bPlean Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021.  

GY-05 Tacú le slite glasa laistigh de Leithinis Uíbh 
Ráthaigh atá anois ann agus sa todhchaí, 
iad a chothabháil agus a chur chun cinn.

2.6.6 Slí an Atlantaigh Fhiáin

Is í Slí an Atlantaigh Fhiáin an chéad turas fadtriallach turasóireachta in Éirinn 
a shíneann ar feadh cósta an Atlantaigh ó Dhún na nGall go Corcaigh.  Is í 
príomhaidhm an tionscnaimh ná turas fadtriallach turasóireachta a bhunú 
a bhéarfaidh cósta thiar na hÉireann os comhair margaí turasóireachta 
thar sáile.    

Bhunaigh Fáilte Éireann Slí an Atlantaigh Fhiáin mar ‘thaithí’ agus ‘ceann 
scríbe’ chun aird a tharraingt ar Chósta Thiar na hÉireann go hidirnáisiúnta.   
Féadfaidh láithreacha agus gnóthaí éagsúla  eolas ar an mbranda 
cuimsistheach úd a scaipeadh ar fud margaí idirnáisiúnta.

Tá breis is  450Cm den chúrsa 2,500Cm (20%) suite i gContae Chiarraí.  As 
sin, tá 114Cm (25%) de chuid Chiarraí suite i gCeantar Uíbh Ráthaigh Thiar, 
dá bhrí sin is bua suntasach cultúrtha í Slí an Atlantaigh Fhiáin agus í an-
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thábhachtach don cheantar. 

Ar feadh an turais aithníodh Pointí Taiscéalaíochta mar láithreacha radharcra 
agus leataoibh.  Sin chun deis radharcra a thabhairt do chuairteoirí agus 
chun iad a mhealladh go dtí áiteanna iargúlta fan gcósta, an líon turasóirí 
thar oíche á méadú dá réir.  

I gCuspóir ZL-6 i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí  2015-2021 luaitear go 
bhfuil sé mar chuspóir ag an gComhairle forbairt inhmarthana na bpointí 
radharcra aitheanta ag Fáilte Éireann ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin a éascú, 
agus san am gcéanna cosaint tréithe comhshaol an cheantair a chinntiú trí 
chuspóirí, caighdeáin agus treoirlínte an Phlean a fheidhmiú.  

Ar stráice Chiarraí de Shlí an Atlantaigh Fhiáin tá 22  Pointe Taiscéalaíochta  
agus  2 Pointe Aitheantais Taiscéalaíochta.  Tá sé mar chuspóir sa phlean 
seo Slí an Atlantaigh Fhiáin a shíneadh ar feadh Bóthar Uachtar  An Chom 
ar Oileán Dairbhre agus leanúint d’oibreacha feabhsúcháin bóithre agus 
leataoibh/spáis scoite a sholáthar ar bhóithre isteach go Sliabh An Geocán, 
Ceann Breagha, Stáisiún Raidió Dairbhre, Gleann Laoim agus Tigh Solais 
An Seithe.  

Cuspóirí Slí an Atlantaigh Fhiáin 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
WAW-01 (a) Síniú a lorg ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin 

feadh Bóthar An Chom ar Oileán Dairbhre.

(b) Feabhsúcháin bóithre agus leataoibh/
spáis scoite a sholáthar ar bhóithre isteach 
go Sliabh An Geocán, Ceann Breagha, 
Stáisiún Raidió Dairbhre, Gleann Laoim 
agus Tigh Solais An Seithe.

WAW-02 Forbairt pointí radharcra agus áiseanna eile 
a éascú ar feadh Slí an Atlantaigh Fhiáin. Figiúr 2.12: 

Slí an Atlantaigh Fhiáin i gContae Chiarraí 
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2.6.7 Spéir Dhorcha agus Turasóireacht Astro

Limistéir iad na Tearmainn Spéir Dhorcha idirnáisiúnta (www.darksky.
org) a aithnítear mar gheall ar cháilíocht eisceachtúil oíche reannach agus 
timpeallacht na hoíche go háirithe maidir le heolaíocht, nádúr, oideachas, 
cultúr, oidhreacht agus taitneamh poiblí.    

Clúdaíonn an Tearmann Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta  thart ar 700 Cm² agus 
cuimsítear Na Cealla, Cathair Saidhbhín, An Caladh, Oileán Dairbhre, An 
Gleann, Baile an Sceilg, An Coireán agus Cathair Dónall.  Sin an chuid is 
mó de cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar agus da bhrí sin tá deiseanna nua 
eacnamaíoch sa turasóireacht  astro.  Chuir Comhairle Contae Chiarraí  
suim ar leith sa tionscnamh ó thosach agus tacaítear leis. Nuair a bheidh 
na hacmhainní cuí ar fáil tá sé ar intinn acu córas nua soilsiú poiblí a bhunú  
a bheidh níos tíosaí ó thaobh fhunnimh de, níos saoire agus ag teacht níos 
fearr le ghéilliúlacht do chúinsí spéir dhorcha.

Tá tacaíocht faighte ag an gComhairle ó COC, ITC agus réadlann An 
Charraig Dubh maidir le cúrsaí oiliúna creidiúnaithe astralaíocht agus 
réadóireacht do threoraithe áitiúla a reachtáíl.  Beifear ag obair go dlúth 
le    Fáilte Éireann chun an ceantar a chur chuinn ó thaobh astralaíocht 
agus réadóireacht de.  

Tá sé mar chuspóir sa phlean seo leas a bhaint as an dturasóireacht 
astro agus réalteolaíocht seanda chun cur leis an leas a leanfaidh an 
t-ainmniúchán  Tearmann Spéir Dhorcha Sraith Órga Idirnáisiúnta don 
réigiún ar an iomlán.  

Anuas air sin go léir, tá  Comhairle Contae Chiarraí  ag plé le páirtithe I 
nGréasán Turasóireachta Cósta na Sceilige, Fáilte Éireann,  Áisínteachtaí 
eile Stáit, Institidiúidí Tríú Leibhéil, Cumann Réalteolaíochta na 
hÉireann, an  European Space Agency, agus NASA chun Réadlann nuála 
ardteicneolaíochta Taistil Chiarraí a fhorbairt mar acmhainn pobail, 
turasóireachta is oideachais i bpáirt. Tacaíonn an plean seo leis an méid sin 
go léir maraon le planetarium seasta i gCathair Saidhbhín agus spreagfar 
réadlanna eile a bhunú (suímh tráchtála san áireamh) chun féachaint ar 
spéir oíche a leathnú ar fud an réigiúin.     

Cuspóirí Spéir Dhorcha & Turasóireacht Astro

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
DS-01 (a) Tacú le tionscadail um thurasóireacht 

astro agus  réalteolaíocht seanda chun 
cur leis an leas a leanfaidh Tearmann Spéir 
Dhorcha Sraith Órga Idirnáisiúnta don 
réigiún ar an iomlán.  

(b) Ní mór do shoilsiú nua laistigh den 
Tearmann Spéir Dhorcha géilleadh do 
riachtanais Spéir Dhorcha m.sh. lampaí LED 
ag bun dearg an speictrim (2,700-3,500K).

DS-02 Réadlann Taistil Chiarraí  a fhorbairt, san 
áireamh beidh  carr-chlóis agus leataoibh 
ainmnithe, mar acmhainn pobail is 
turasóireachta i bpáirt san Tearmann Spéir 
Dhorcha sa ghearrthéarma.  Sa bhfadtéarma 
táthar ag súil le réadlann seasta i gCathair 
Saidhbhín agus spreagfar réadlanna eile a 
bhunú ar fud an cheantair.   

2.6.8 Comhshaol Nádúrtha agus Conláistí   

I gceantar  Uíbh Ráthaigh Thiar tá réimse leathan gnéithe taibhsiúla fisiciúil 
is bithéagsulachta a thugann cuid den tírdhreach is uathúla in Éirinn.     

Caithfear brú caitheamh aimsire agus conláistí a bhainistiú is a fhorbairt 
ar bhonn imharthana chun nach gcuirtear isteach go ró-mhór ar an 
gcomhshaol bunúsach. Tharlódh cur isteach ar fhiadhúlra (solas, torann 
7rl.), satailt agus creimeadh ar fhásra/cré leochaileach nó gnéithe bradacha 
á mbreith isteach/á leathnú. Ní mór a leithéid de thionchar diúltach a 
bhainstiú is a rialú go cúramach.   
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Cuspóirí Comhshaoil Nádúrtha

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
NE-01 Soláthar gnéithe bithéagsúlachta laistigh 

de lonnaíochtaí an cheantair a chosaint 
agus iad a fheabhsú freisin nuair is cuí.    

NE-02 Forbairt plean bainistíochta a chur chun 
cinn maidir le gnéithe bradacha ar fud na 
gceantar abhantrach.

2.6.9 Iascach Áineasa

Admhaíonn Comhairle Contae Chiarraí  an leas eacnamaíoch a leanann an 
tIascach Áineasa sa Choireán agus sa dúthaigh máguaird.  Tagann cúpla 
míle iascaire go dtí an ceantar in aghaidh bliana, is mór an chuid an méid 
ain ó thaobh geilleagar de laistigh de phobal Uíbh Ráthaigh Thiar.

Iascach Áineasa

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
SF-01 Tacú le breis infheistíocht i bhforbairt 

inmharthana iascach amach anseo sa 
cheantar Uíbh Ráthaigh Thiar nuair is cuí.       

2.6.10 Áiseanna Pobail/Fóillíocht/Conláistí  

Tá mórán láithreacha taitneamhacha nádúrtha sa cheantar Uíbh Ráthaigh 
Thiar a thaitníonn go mór le cuairteoirí idir bhaile agus iasachta.  Tá 
sé tábhachtach áiseanna pobail, bonneagar poiblí agus eile a éascú 
lena chinntiú go mbaineann na láithreacha úd a mianach amach is go 
bhfreastalaíonn siad ar chuairteoirí agus muintir na háite araon.  

Cuspóirí Áiseanna Pobail 

Cuspóir Uimh: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
CF-01 Soláthar clós súgartha a éascú ar láitheacha 

oiriúnacha.  

CF-02 Feabhsú agus cóiriú inmharthana a éascú 
ar rochtain agus bonneagar trá.   

2.6.11 Tionscail Úsctha

Aithníonn Comhairle Contae Chiarraí  an tábhacht lárnach a bhaineann 
leis an dtionscal úsctha sa gheilleagar áitiúil, soláthar fostaíochta agus 
amhábhair a chur ar fáil. I gCaibidil a hOcht de Phlean Forbartha Chontae 
Chiarraí  2015-2021 leagtar amach na polasaithe agus cuspóirí cuí a thacaíonn 
le forbairt inmharthana an tionscail úsctha.      

2.7 Oileán Dairbhre

Tá Oileán Dairbhre suite ar chósta thiar leithinis Uíbh Ráthaigh.  Is é an 
t-oileán is mó é ar chósta Chontae Chiarraí is é ceangailte go díreach leis 
an mórthír trí dhroichead go dtí An Caladh agus trí bhád farantóireachta 
go dtí An Rinn Aird i rith an tsamhraidh. Tá an t-oileán thart ar 11 ciliméadar 
ar fhad agus nach mór 3 chiliméadar ar leithead. Tá an dá lonnaíocht Baile 
an Ridire agus Baile an tSéipéil ar an oileán. Tá réimse maith seirbhísí sna 
lonnaíochtaí don cheantar tuaithe in aice láimhe.  Tithe saoire is ea an-
chuid de na haonaid chónaithe ar an oileán.  

Gné fíorthábhachtach is ea an turasóireacht ar Oileán Dairbhre ó thaobh 
geilleagair de. Caithfear an táirge úd a chosaint agus leas níos fearr a bhaint 
as.  Ar dtús ba chóir iarracht a dhéanamh ar bhiaiste na turasóireachta a 
leathnú.  Ní mór don turasóireacht díriú ar neart an cheantair, mar shampla 
an tírdhreach nár baineadh riamh leis, beatha na n-éan, an comhshaol muirí, 
an oidhreaht ailtireachta agus stair fhíorshuimiúil na háite mar an Cábla 
Trasatlantach, Taithí na Sceilige, an Réadlann agus an Cairéal Slinne.  Tá an 
ceantar an-oiriúnach don chaitheamh aimsire lasmuigh mar fhaire ar éin, 
siúlóid, dreapadh ar chnoic nó sléibhte/carraigreacha, turasóireacht astro 
agus fóillíocht mhuirí má oireann d’ainmniúcháin um chaomhnú an nádúir.  
Tá deis thar  a bheith uathúil ag an oileán na tionscadail turasóireachta 
astro a fhorbairt de bharr na spéartha dorcha nár bhain aon truailliú riamh 
leo.  Ar na suímh suntasach turasóireachta eile ar an oileán tá Teach agus 
Gairdíní Gleann Laoim, Teach Solais Dairbhre agus an Raon Tetrapod.  



3838

Cuid 2

Aithníonn an tÚdarás Áitiúil go bhfuil tábhacht ag baint le rochtain agus 
ceangal idir Oileán Dairbhre agus an chud eile de Leithinis Uíbh Ráthaigh.  
Maidir leis sin, tacaíonn an Chomhairle go hiomlán leis an seirbhís 
farantóireachta idir An Rinn Ard agus Baile an Ridire.    

Ag tógaint ar neart an oileáin, tá sé mar chuspóir sa phlean seo forbairt 
slite glasa ar fud an oileáin a éascú i dteannta an iomlán le chéile mar na 
suímh a bhaineann le Cábla Dairbhre mar shuíomh oidhreacht domhanda 
UNESCO.

2.7.1 Ceann Breagha

Seo Pointe Taiscéalaíochta ar  Shlí an Atlantaigh Fhiáin.  Ar an suíomh tá túr 
rabhaidh ó aimsir Napoleon a tógadh idir 1804 agus 1806, níl ach trí cinn 
eile mar é ar chósta Chiarraí.  Tá radharcra lánléargais as an gnáth ar fad le 
feiscint mar Faillte Oileán Dairbhre, Oileáin na Sceilige (Suíomh Oidhreacht 
Domhanda UNESCO) agus iarthuaisceart Leithinis Uíbh Ráthaigh.  

Tá sé i gceist spás féachana a fhorbairt laistigh de shuíomh fallaí an túir 
rabhaidh.  Bheadh gá le spás féachana ar an díon laistigh den túr rabaidh 
féin agus staighre laistigh ag dul suas chuige. Beidh taithí ‘túr faire’ i gceist 
i ndáiríre.  Tacaíonn Fáilte Éireann agus Comhairle Contae Chiarraí leis an 
bhforbairt.  Táthar ag súil go mbainfidh na pobail áitiúla agus cuairteoirí 
araon leas as taithí nuálach, sábháilte is feabhsaithe, go háirithe na 
cuairteoirí

 

2.7.2 Tionscnamh UNESCO Cábla Trasatlantch Oileán Dairbhre

Tá stádas mar shuíomh UNESCO Oidhreacht Domhanda á lorg don 
stáisiún cábla agus foirgnimh teagmhasacha. Tá tacaíocht iomlán chuige 
seo ó Chomhairle Contae Chiarraí, agus beidh an tÚdarás Aitiúil ag 
saothrú go dlúth le Comhlacht Forbartha Oileán Dairbhre, Fundúireacht 
Cábla Trasatlantach  Oileán Dairbhre, An Roinn Cultúir, Oidhreacht agus 
Gaeltachta agus áisínteachtaí eile in Éirinn agus thar sáile chun an sprioc 
úd a bhaint amach.

Anuas air sin, sa phlean seo cuimseofar na trí shuíomh a bhaineann le stair 
an Chábla Trasatlantach.  Beidh an ACA seo in ann tréithe na háite agus 
meas ar na struchtúir chosanta a chaomhnú.   

Is ar Oileán Dairbhre a cuireadh tús le teileachumarsáide na linne seo. Marc 
ollmhór domhanda ab ea an cábla teileagraf a críochnaíodh, tar éis móran 
iarrachtaí, mí Iúil 1866 agus láithreach bonn rugadh córas domhanda 
a laghdaigh tréimhse cumarsáide ó roinnt seachtaine go cúpla neomat.  
Lena linn sin b’ionann an gaisce seo sa 19ú haois agus fear a chur ar an 
ngealach.

Ar feadh 100 bliain bhí Stáisiún Cábla Oileán Dairbhre mar mhol don 
chumarsáid trasatlantach. Dá bhrí sin tá fíorthábhacht ag baint leis an 
Stáisiún Cábla agus an clós slinne i mBaile an Ridire ó thaobh oidhreacht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta de.  Beart ollmhór ab ea an scéal seo ar fad i 
ndul chun cinn na teicneolaíochta maidir le  stair agus seandálaíocht na 
tionsclaíochta.  

I bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 luann Cuspóir T-55 sa 
chaibidil Turasóireacht & Caitheamh Aimsire go bhfuil sé mar aidhm tacú 
le bearta chun ainmniú stáisiún cábla Oileán Dairbhre is a ghnéithe uathúla 
mar Shuíomh Oidhreacht Domhanda UNESCO  a bhaint amach, i dteannta 
An Blascaod Mór agus an raon tetrapod ar Oileán Dairbhre.  Cuimsítear 
é seo go léir mar thionscnamh freisin i bPlean Gníomh agus Straitéis 
Turasóireachta Chontae Chiarraí 2016-2022.

Bronnadh maoiniú €1,270,000 ar Stáisiún Cábla Trasatlantach Oileán 
Dairbhre mar chuid den gCiste Forbairt agus Athghiniúint Tuaithe.  Faoin 
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dtionscnamh seo athbhunófar Stáisiún Cábla Trasatlantach Oileán Dairbhre 
i  ról nua mar mhusaem agus ionad nuála gnó.  Moltar músaem/taithí 
cuairteora ar stair an chábla trasatlantach ar urlár na talún.  Don chéad 
urlár moltar  Mol Nuála faoi stiúir tionscnamh trialach idirlín Choláiste na 
Tríonóide  ‘Pervasive Nation’. Ar ndóigh tá sé seo an-oiriúnach do ról Oileán 
Dairbhre a chuir tús leis an gcumarsáid domhanda mar atá inniu againn.    

Cuspóirí Oileán Dairbhre

Cuspóir Uimh: It is an objective of the Council to;
VI-01 Forbairt chuí inmharthana a ghéilleann 

don chomhshaol a spreagadh, maraon 
le síneadh agus athnuachan do gach aon 
ghné de ghníomhaíochtaí turasóireachta.

VI-02 A chinntiú go gcloítear le cáilíocht nádúrtha 
ardchaighdeáin an oileáin agus í cosanta ó 
fhorbairt mhí-oiriúnach.

VI-03 Forbairt Túr Ceann Breagha a éascú 
mar Phointe Taiscéalaíochta ar Shlí an 
Atlantaigh Fhiáin.

VI-04 Tacú le hainmniú na Suímh Cábla Dairbhre 
mar Shuíomh Oidhreacht Domhanda 
UNESCO.

VI-05 (a) An chosaint chuí a sholáthar do 
na suímh thábhachtacha cábla ag an 
Seanchlós Slinne agus an foirgneamh 
‘Céad Teachtaireacht’ (1858) i mBaile an 
Ridire.  Cuimseofar an dorchla radhairc 
ón gcuan, foirgneamh an Stáisiúin Chábla 
(1868), Baile an Ridire agus fothrach an 
fhoirgnimh 1866 ar an bPáirc Teileagraf ag 
Foilhommerum.      

(b) Éascófar agus tacófar leis na suímh 
úd a chaomhnú is a chur i láathair de réir 
treoracha An Roinn Cultúir, Oidhreacht 
agus Gaeltachta agus UNESCO.

VI-06 Forbairt inmharthana ar fhiontar áitiúil 
maraon le gníomhaíocht mhuirí aguus 
oideachasúla  a spreagadh is a éascú ar 
láthair chuí ar Oileán Dairbhre.    

VI-07 Aithníonn an tÚdaras Áitiúil an tábhacht 
atá le rochtain agus ceangailteacht idir 
Oileán Dairbhre agus Leithinis leathan Uíbh 
Ráthaigh a chosaint is a fheabhsú.  Dá réir 
sin, tacaíonn an Chomhairle go hiomlán le 
bád farantóireachta An Rinn Ard go Baile 
an Ridire.    

2.8 Gaeltacht Uíbh Ráthaigh

Clúdaíonn Gaeltacht Uíbh Ráthaigh limistéar an-leathan i lár Cheantar  
Uíbh Ráthaigh Thiar.  Seo réimse tábhachtach i dtraidisiún an chontae 
idir theanga, cúrsaí sóisialta agus cultúrtha.  Sa cheantar seo gheofar 
nósanna dúchais, béaloideas, scríbhneoireacht, ceol, suímh stairiúla is 
seandálaíochta.  Ní mór cur chuige i ndáiríre chun nósanna na Gaeltachta 
a chaomhnú is  a choimeád.   
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Baineann cultúr láidir le limistéar leithinis Uíbh Ráthaigh. Idir thirdhreach, 
béaloideas, stair, seandálaíocht, ceol, teanga agus éagsulacht litríochta tá 
aitheantas uathúil agus mórtas cine. Go háirithe aithnítear an ceantar don 
oidhreacht teanga,  agus an Ghaeilge fós á labhairt ann.  Tá caomhnú na 
Gaeilge fiorthábhachtach ní hamháin don cheantar seo ach don tír ar fad. 

Tá sé mar pholasaí ag Comhairle Contae Chiarraí an Ghaeilge a chaomhnú 
is  a chur chun cinn mar theanga beo na ndaoine agus tacófar le pobail 
Ghaeltachta maidir leis an dteanga a neartú is a leathnú mar theanga an 
phobail.  

Léirítear réimse na gceantar Gaeltachta ar Fhigiúr 2.12, ach tá an Ghaeilge 
ag dul i léig mar theanga labhartha na ndaoine.  Ní mór an teanga a chosaint 
ar bhonn náisiúnta ar son ár n-aitheantas náisiúnta.      

Figiúr 2.13: 
An Ceantar Gaeltachta 

Ceist an-leathan is ea ceist caomhnú na Gaeilge agus tá gá le bearta i bhfad 
níos leithne ná mar is féidir a chumsiú i bplean ceantar áitiúil.  Ní mór, áfach, 
polasaithe laistigh den phlean a bheith leathan go leor chun aon straitéisí 
nó tionscadail a tharlóidh sa todhchaí a éascú.        

Maidir leis an dteanga a chaomhnú is iad seo na hábhair a gcaithfear 
díriú orthu; déimeagrafaic, geilleagar, áiseanna agus bonneagar.  Le 
blianta beaga anuas tá an Chomhairle an-ghníomhach maidir le ceantair 
Ghaeltachta i gCiarraí a chur chun cinn.  Díríonn Scéim Gaeilge IV 2018-2021 
ag Comhairle Contae Chiarraí ar sheirbhísí as Gaeilge a chur chun cinn do 
mhuintir na Gaeltachta.  Tá a leithéid de bheart riachtanach chun go maire 
an Ghaeilge agus agus an cultúr  saibhir a leanann í.     

Bíonn brú suntasach ar thithe idir saoire agus buan i gceantar Uíbh 
Ráthaigh Thiar toisc an radharcra agus cáilíocht na gconláistí. Cuireann sé 
sin, i dteannta daoine gan Ghaeilge ag teacht isteach, leis an mbrú atá ar 
an dteanga cheana féin.  Ar an mórgóir, áfach, caithfear áiseanna múinte 
na Gaeilge a sholáthar dóibh siúd a bhíonn á lorg.    

2.8.1 Meitheal Uíbh Ráthaigh 

Mhol  An Plean Gníomh don bhForbairt Áitiúil (2017) go mbunófaí Meitheal 
do Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh.

Moladh plean comhtháite, trasearnála do Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh chun 
plé le riachtanais sóisialta agus eacnamaíoch an phobail.   

D’fhoilsigh Meitheal Idiráisínteachta Gaeltacht Uíbh Ráthaigh plean 
uaillmhianach athghiniúna don réigiún Gaeltachta mí Iúil 2019.  Díríodh 
go príomha ar fhostaíocht agus cáilíocht beatha.  Ar na pointí luaite tá 
145 post lánaimseartha a chruthú agus méadú 3% ar dhaonra.  Díreofar ar 
bhearta nuálach a fhorbairt i bhfiontair mhalartach feirme, mol digiteach 
agus méadú ar thurasóirí. Mar sprioc freisin sa tuairisc tá méadú 5% ar lucht 
labhartha na Gaeilge mar theanga laethúil agus athbhunú an Choláiste 
Samhraidh chun cur i gcoinne an titim ar líon na gcainteoirí Gaeilge sa 
dúthaigh. Tacaíonn an LAP seo le spriocanna Mheitheal Uíbh Ráthaigh.  
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Cuspóirí Gaeltachta 

Cuspóir Uimh: It is an objective of the Council to;
G-01 An Ghaeltacht a chur chun cinn mar 

ionad oidhreacht teanga agus cultúir i 
dteannta polasaithe a spreagfaidh forbairt 
imharthana eacnamaíoch chun beocht a 
choimeád sa phobal.  

G-02 Iarracht a dhéanamh ar an aitheantas 
uathúil cultúrtha a fheabhsú agus 
inmharthanacht na bpobal Gaeltachta a 
dhaingniú sa todhchaí.  

G-03 A chinntiú gurb í an Ghaeilge amháin a 
bhíonn ar chomharthaíocht nó go ngéilltear 
do Chuspóir H-20 i bPlean  Forbartha 
Chontae Chiarraí 2015-2021 agus Cuid 3.10 
Scéim na Gaeilge 2018-2021.

G-04 Soláthar áiseanna múinte/foghlama 
Gaeilge a spreagadh maraon le siamsaíocht 
traidisiúnta agus cultúr á léiriú trí mheán 
na Gaeilge.  

G-05 A chinntiú go soláthraítear seirbhísí na 
Comhairle trí Ghaeilge sa Ghaeltacht de 
réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

G-06 Tacú le forbairt scoileanna Gaeilge/Coláistí 
Samhraidh sa cheantar.

G-07 Tacú leis an bPlean Teanga do Ghaeltacht 
Uíbh Ráthaigh.

G-08 Tacú le Turasóireacht na Gaeilge a fhorbairt 
i nGaeltacht  Uíbh Ráthaigh.

G-09 Tacú le Meitheal Uíbh Ráthaigh chomh 
maith le haon tuairisc/plean/gníomh a 
bhíonn á gcur chun cinn acu. 

2.9 Zónáil Úsáid Talún   

2.9.1 Rangú Myplan   

Bainfidh an Plean Ceantar Áitiúil Ceantar Bardasach úsaid as an scéim 
rangú  Myplan.ie Saghsanna zón Ginearálta (GZT). Tionscadal is ea Myplan 
de chuid an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar son 
údarás pleanála ar fud na tíre.  Tá sé ar fáil ar an suíomh idirlín www.myplan.
ie  Cruthaítear an t-aon láthair amháin eolas ar phleananna chun cabhrú 
le   comhordú idir na húdaráis áitiúla agus le soláthar seirbhísí poiblí go 
ginearálta.  I Myplan beirtear isteach saghsanna difriúla eolais spasúil, san 
áireamh bíonn zónail úsáid talún ó phleananna forbartha agus pleananna 
ceantar áitiúla ó na húdaráis phleanála ar fad in Éirinn.    

I Myplan leagtar amach ocht saghas zón ginearálta ón mbunearnáil 
go seirbhísí/áiseanna pobail.  I ngach catagóir bíonn fo-chatagóirí,  mar 
shampla is fo-chatagóirí iad oideachas, sláinte agus áiseanna pobail faoi 
zón ginearálta seirbhísí pobail/áiseanna. Bíonn cód ag gach fo-chatagóir.  
Mar shampla, faoin zón ginearálta (R) cónaithe, R1 is ea cónaithe nua/
molta agus R2 is ea cónaithe atá cheana féin ann. Ciallaíonn R4 cosanta 
cónaithe staitéiseach.  Ag seo na catagóirí zón ginearálta:

An Bhunearnáil1. 

Tráchtáil/Tionscal/Fiontar/Forbairt Eacnamaíoch   2. 

Seirbhísí/Áiseanna Pobail  3. 

Gréasáin agus Bonneagar bunúsach/Fóntais  4. 

Cónaithe 5. 

Glas/Caithimh Aimsire/Caomhnú6. 

Úsáid Mheasctha7. 

Eile8. 

Níl sa mhír seo ach an zónail a úsáideadh san LAP.
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An Bhunearnáil  

Baineann an catagóir seo le húsáid a bhaineann go háirithe le leas a bhaint 
as acmhainní nádurtha mar thalmhaíocht, foraoiseacht agus cairéalacht.

De ghnáth ní cheadaítear forbairt chónaithe ar thalamh atá i zón 
talmhaíochta ach amháin go smaoinítear ar a leithéid ar son tigh cónaithe 
don úinéir talún, nó mac, iníon, neacht, nia an úinéara lena úsáid mar 
áitreabh buan cónaithe lánaimseartha.  

An Bhunearnáil  
P1 Talmhaíocht

Tráchtáil/Tionscail/Fiontar/Forbairt Eacnamaíoch  

Tá seacht fo-chatagóir sa chatagóír seo mar stóras miondíola, fostaíocht 
fiontar tionsclaíoch,  gnó oifige/páirc teicneolaíochta, stóras, turasóireacht 
agus tionscail eile gaolmhara.  Ní luaitear ach dhá fho-chatagóir san LAP 
seo. Is chun úsaid a bhaineann le fostaíocht a ceapadh na catagóirí seo 
ach d’fhéadfaí réimse eile úsáide a chuimsiu mar thionsclaíoch, gnó agus 
fiontar.   

Tráchtáil/Tionscail/Fiontar/Forbairt Eacnamaíoch  

   C2.1 Tionsclaíoch, fiontar, fostaíocht 
C5 Turasóireacht agus gnóthaí 

gaolmhara 
C6 C6 Measctha/tráchtáil ghinearálta/

tionsclaíoch/fiontar

Seirbhísí/Áiseanna Pobail  

Sa chatagóir leathan GZT seo deantar freastal ar réimse seirbhísí nó 
áiseanna sóisialta is pobail mar oideachas agus sláinte a bhíonn á soláthar 
ag an earnáil phoiblí ach ag dreamanna eile freisin. Nuair is cuí ligfear do 
chóiríocht teagmhasach agus áiseanna.

Seirbhísí/Áiseanna Pobail 
S1 Oideachas
S3 Áiseanna Pobail 
S6 Seirbhísí/áiseanna eile pobail 

Gréasáin agus Bonneagar Bunúsach/Fóntais  

Ar an mórgóir úsáidtear talamh zónáilte do bhonneagar agus fóntais ar 
son riachtanais oibríochta mar dhraenáil, sláintíocht, seirbhísí éigeandála, 
leictreachas, gás, teileachumarsáid, ceansú tráchta agus cothabháil.  
Faoin gceannteideal seo cuimsítear bóithre nua, slite siúlóide agus raonta 
rothair.    

Networks and Basic Infrastructure/Utilities
N1 Iompar
N2 Uisce/fuíolluisce 

Cónaithe 

Is don bhforbairt tithíochta a bhíonn Ceantair chónaithe ann ach uaireanta 
ligtear do réimse gaolmhar forbartha, go háirithe má bhíonn pobal nua 
san áit.  Mar shampla bheadh úsáid a bhaineann go dlúth leis an bpobal 
in aice láimhe mar crèche, scoileanna áirithe agus tigh altranais.  Chuirfí 
réimse eile teoranta úsáide san áireamh uaireanta. Ligeann an catagóir 
seo do rang mar chosanta cónaithe straitéiseach a aithníonn láithreacha 
mar a ndéanfaí forbairt chónaithe amach anseo.      

Cónaithe
R1 Nua/molta cónaithe 
R2 Cónaithe atá cheana féin ann  
R4 Cosanta cónaithe straitéiseach 

Glas/Caitheamh Aimsire/Caomhnú  

Sa rang seo mínítear na catagóirí ginearálta agus cuspóirí don úsáid talún  
mar spás oscailte, spórt agus conláistí.  Laistigh den speictream leathan 
úd tá riachtanais difriúla i gceist a bhraitheann ar inrochtaineacht agus an 
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leibhéal úsáid ag an bpobal. 

Uaireanta bheadh a leithéid de spás oscailte laistigh de nó in aice le 
hainmniúcháin chomhshaoil nó bithéagsúlacht suntasach. Dá bhrí sin 
caithfear iomláine na bithéagsúlachta a chosaint agus tábhacht dorchlaí 
fiadhúlra agus suímh tábhachtacha caomhnaithe a aithint.  

Glas/Caitheamh Aimsire/Caomhnú
G1 Spás oscailte, faiche 
G3 Caomhnú, spás conláistí nó cosanta, 

dorchla/crios, cosaint tírdhreach 
G4 Spás gníomhach oscailte 

Úsáid Mheasctha (Lár Baile/Limistéar Lárnach Miondíola)  

De ghnáth dírítear iad seo ar cheantair atá oiriúnach go sainiúil don úsáid 
mheasctha agus foráltar réimse leathan úsáide. 

Don bhforbairt nua miondíola díreofar go príomha ar na buncheantair/ 
ceantair lárnacha miondíola de réir scála agus feidhm lár an bhaile.  
Ligeann an polasaí go príomha don úsáid mheasctha agus úsáid eile mar 
is cuí sna ceantair zónáilte don úsáid mheasctha.  Ba chóir beocht agus 
inmharthanacht lár an bhaile a fheabhsú agus freastal ar riachtanais an 
bhaile. Spreagtar forbairt chónaithe freisin go háirithe i bhforbairtí úsáid 
mheasctha. 

Úsáid Mheasctha (Lár Baile/Limistéar Lárnach 
Miondíola) 

M1 Úsáid mheasctha, forbairt 
ghinearálta, suímh deise/molta 

M2 Cathair/Baile/Sráidbhaile ina lár nó 
limistéar lárnach 

M4 Ceantar faoi fhoirgnimh 
M5 o Úsáid mheasctha eile 

Eile 

Seo an catagóir deiridh nach n-úsáidtear ach amháin sa chás go bhfuil 
zón ann nach n-oireann go heasca d’aon cheann de na catagóirí ná fo-
chatagóirí  eile.   Clúdaíonn an catagóir seo Cosaint Straitéiseach, talamh 
bán (O1).   

Eile 
O1 Cosaint Straitéiseach, talamh bán 

(O1).  

Forbairt i gCeantair Cónaithe/Lár Bailte/Sráidbhailte/Ceantair faoi 
Fhoirgnimh (R2/M2/M4)

Sa phlean seo, forbraíodh stráicí maithe talún laistigh de na teorainneacha 
bailte agus sráidbhailte i lonnaíochtaí an Cheantair Bhardasaí.  Tugtar 
ceantair faoi fhoirgnimh orthu seo agus is iad atá sa chuid is mó den zónáil 
ar na léarscáileanna atá leis an bplean.  Faoin zónáil nua Myplan, is de 
ghnáth sna zóin (R2/M2/M4) a chuirtear iad seo mar Fhorbairt i gCeantair 
Cónaithe/Lár Bailte/Sráidbhailte/Ceantair faoi Fhoirgnimh.

Sna ceantair faoi fhoirgnimh clúdaítear na tailte ar fad atá laistigh den 
teorainn fhorbartha, meascán úsáide mar a mbeadh foirgnimh cheana 
féin ann,  tailte athfhorbartha agus láithreacha úrnua gan aon fhorbairt.  
Sa phlean ceantar áitiúil, léirítear ceantair ina bhfuil forbairt mar chónaithe 
atá cheana féin ann (R2) nó lár baile/sráidbhaile (M2) nó ceantar faoi 
fhoirgnimh (M4). Tagann an cur chuige seo le córas rangú Myplan agus 
ligtear d’fhreagra dearfach solúbtha ar mholtaí maidir le talamh agus 
foirgnimh díomhaoin nó  tréigthe go háirithe sna codanna is seanda de na 
príomhbhailte.  

Laistigh de na ceantair atá go príomha faoi fhoirgnimh, de ghnáth baineann 
moltaí forbartha le hinlíonadh, athfhorbairt, athchóiriú nó malairt úsáide.    
Caithfear a thuiscint gur cuid den timthriail forbairt agus athfhorbairt sna 
lonnaíochtaí í seo agus go gcuirtear le carachtar na mbailte.  Ar mhórán 
slite, tá sé seo i bhfad níos inmharthanaí ná díriú ar fhás sna limistéir 
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neamhfhorbartha. Go deimhin féin, is minic a bhíonn meascán úsáide a 
luíonn go maith lena chéile an-dheas agus tarraingteach.  

Dá réir sin tá sé mar pholasaí ag an Údarás Pleanála na ceantair chónaithe/ 
forbartha/atá cheana féin ann a chosaint is a fheabhsú agus na háiseanna 
is conláisti cuí a sholáthar dóibh. Bíonn réimse breise úsáide mar rogha 
sna ceantair úd nuair is féidir a chruthú go bhfuil gá leis na háiseanna agus 
nach gcuirfear isteach ar na gníomhachtaí is coitianta sa cheantar.  

I ngach ceantar faoi fhoirgnimh, beidh stráicí áirithe talún nár forbraíodh nó  
a bhfuil mianach forbartha iontu. Ní dhéantar talamh slán de go dtarlóidh 
forbairt nó athfhorbairt orthusan, ach amháin dá gcuirfeadh an fhorbairt 
mholta le  tréithe agus conláistí an cheantair ar an iomlán. 

Tá sé mar pholasaí ag an Údarás Áitiúil forbairt a éascú má táthar ag cur 
go ginearálta leis an úsáid bhunúsach atá cheana féin sa cheantar thart 
timpeall.     Ní cheadaítear forbairt nach dtacaíonn le nó a bhagraíonn ar 
bheocht agus iomláine úsáid bhunúsach na gceantar faoi fhoirgnimh atá 
againn.   

Laistigh de theorainneacha forbartha bailte agus sráidbhailte, i gceantair 
nach bhfuil faoi réir cuspóirí áirithe zónála, glacfar le hiarratais ar fhorbairt 
maidir leo seo a leanas:  

Cuspóirí an phlean seo agus aon phlean reachtúil eile;  • 

Tréithe na dúthaí máguaird; agus  • 

Cúinsí eile pleanála agus forbairt inmharthana a bhaineann leis an • 
moladh nó an timpeallacht thart air, san áiremh bheadh measúnú 
baol tuilte agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar shuímh atá 
tábhachtach ó thaobh caomhnú an nádúir de.   

Forbairt agus Úsáid Talún i gCeantair Nua (Forbairt Úrnua)

Is í aidhm na gcuspóirí nuála maidir le ceantair nua ná creat a sholáthar 
a bheidh mar threoir don bhforbairt ó thús. Agus talamh á zónáil don 
bhforbairt, is í an aidhm ná fás nádúrtha na lonnaíochtaí a chothú trí 
fhorbairtí gaolmhara  a chruthóidh grúpaí ciallmhara spásúla. Trí mheascán 
ciallmhar úsáide a spreagadh agus forbairt aonchineálach a sheachaint, 

beidh na ceantair úd beomhar inmharthana ar nós mórán ceantar eile atá 
anois sa chontae.  

Cuspóirí Zónála

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;
ZON-01 A chinntiú go ngéillfidh gach forbairt 

cheadaithe don rangú cuí zónáil suímh mar 
a leagtar amach sa Phlean Ceantar Áitiúil 
seo.  
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Zónáil/Cód Res CSF NU MU CIEE GRC P Oth

R S N M1 M2 M4 M5 C2 C5 G1,G3,G4 P1 O1

Siopa (Rang1) O O N P P O N N N O O O

Seirbhísí Airgeadais /Proifisiúnta (Rang 2) O O N P P O N N N N O O

Oifig (Rang 3) O O N P P O O N N N O O

Tionscal Éadrom & Seomra Taispeána (Rang 4) N N N N N O N P N N N O

Stóras Mórdhíola (Rang 5) N N N O N O N N N N O O

Club/Tigh Aíochta/ (Rang 6) & Brú O O N O P O O N P O N O

Gníomhaíochtaí Creidimh (Rang 7) O P N O P O N N N N N O

Seibhísí Leighis/Ionad Lae/Crèche (Rang 8) O P N P P O N N N N N O

Cúram Cónaithe/Leighis & Oiliúint(Rang 9) P P N O O O O N N N N O

Gailearaí/Musaem/Halla Pobail (Rang 10) O P N P O O O N N O N O

Cineama/Téatar/Halla Siamsa (Rang 11) O O N P O O N N O O N O

Geallghlacadóir/Stuabhealach Siamsa N N N O O O N N N N N n

Caife/Bialann O O N O P O N N N N N N

Ionad Glao/Teledhíol/Ionad Sonraí/Fáiltiú 
Gréasáin 

N N N O N O O O N N N O

Campáil/glampáil 7rl. O O O N O O N N P O O O

Carr-chlós (Ar thalamh/Ilstór) O O O P P P N O O O N O

Bia Tapaidh/Beir Leat O N N O P O N N N N N N

Tigh Sochraide N O N O O O N N N O N O

Ionad Gairdín  N O N N N O N O N N O O

Taispeántas Díolachán Mótair N N N O N O O O N N N O

Club Oíche N N N O P O N N N N N O

Stáisiún Peitril N N N O N O N N N N N O

Áiseanna & Bonneagar Poiblí O O P O O O O O O O O O

Aonad Cónaithe P O N O O O O N O N O O

Garáiste Deisiú Feithiclí N N N O N O N O N N N O

Ollstór (>2500sqm) N N N O P O N N N N N O

Stóras Earraí/Ionaid Dáilte N N N N N O N O N N N O

Zónáil/Cód:  Res- Cónaithe  CSF- Seirbhísí/Áiseanna Pobail   NU-Gréasáin/Bonneagar/Fóntais  MU- Úsáid Mheasctha   CIEE – Tráchtáil/Tionscal/Fiontar/Eacnamaíoch 
GRC-Glas/Caitheamh Aimsire/Caomhnú    P-Bunúsach  Oth – eile 
N = Ní Cheadaítear de ghnáth O = Smaoineofaí air P = Cead i bPrionsabal
NÓTAÍ; Féach Ranga Úsáide Sceideal  2, Cuid 4, Rialacháin (Leasú) um Phleanáil & Forbairt 

   
Tábla 2.9

Maitrís Zónála
don

Plean Ceantar Áitiúil Uíbh Ráthaigh Thiar



4646

Cuid 2



133

                                                                                                            Alt 3
Cuid A
3.1 Réamhrá do na Lonnaíochtaí                                                       47

Cuid B
3.2 Cathair Saidhbhín                                                                            55

Cuid C
3.3 An Coireán                                                                                          73

Cuid D
3.4 Baile an Sceilg                                                                                  81

3.5 Baile an Ridire                                                                                  85

3.6 An Caladh                                                                                          91

Cuid E
3.7 Cathair Dónall                                                                                   97

3.8 An Siopa Dubh                                                                                101

3.9 An Caol                                                                                              105

3.10 Dún Géagáin                                                                                  109

Cuid F
3.11 An Chillín Liath                                                                               113

3.12 An Gleann                                                                                        117



134



4747

   Cuid 3

Cuid A

3.1 Réamhrá do na Lonnaíochtaí  

3.1.1 Forbairt sna Príomhlonnaíochtaí  

Braitheann straitéis don LAP Uíbh Ráthaigh Thiar ar fhás Chathair Saidhbhín 
mar bhaile réigiúnach agus go pointe áirithe ar An gCoireán.  Ní féidir an 
fás úd a bhaint amach gan deiseanna fostaíochta a chruthú ionas go dtaga 
daoine chun cónaí iontu.  Ar an gcuma san neartófar an sruchtúr uirbeach 
agus beidh éileamh ar sheirbhísí áitiúla tacaíochta.    

Forbairtí cónaithe

Ní cheadaítear forbairt chónaithe sa todhchaí ach amháin ar thailte cuí 
zónáilte, mar  R1, nua/molta cónaithe, R2 cónaithe atá cheana féin ann, 
M2 lár Baile/Sráidbhaile (má bhíonn bearnaí nó deis ar athfhorbairt), 
suímh inlíonta agus suímh atá an-ghar do lár baile/sráidbhaile. Cuirfidh an 
polasaí seo bac ar chaitheamh cliobóg, cinnteoidh foirm dhlúth uirbeach 
inmharthana, laghdóidh an t-éileamh ar mhiondíol lasmuigh den bhaile 
agus cinnteofar gur féidir siúl go dtí na háiseanna lár baile.      

Meastar, áfach, go mba chóir féachaint ar zónáil chónaithe ar bhonn 
fadtéarmach. Baineann an cur chuige seo le hinfheistíochtaí déanta nó 
molta mar bhonneagar, mar shampla fearas cóireála fuiollisce.  Dá bhrí 
sin aithníodh tailte mar chosanta cónaithe straitéiseach (R4) i roinnt 
lonnaíochtaí nuair is cuí.

Ní ligfear don bhforbairt chónaithe fadtéarmach ar R4, Cosanta cónaithe 
straitéiseach ach amháin má chríochnaítear 80% de na tailte R1 nua/molta 
cónaithe  faoi réir soláthar dóthain bonneagar a bheith ar fáil.  Nuair nár 
ainmníodh aon tailte mar R1 nó R4 i lonnaíocht áirithe, ní smaoineofar 
ar fhorbairt chónaithe ach faoin Straitéis Lárnach agus soláthar 
leordhóthaineach bonneagar uisce poiblí.  

Cé gurb í sé bliana tréimhse an phlean seo, b’fhearr  go mór go ndéanfaí  
zónáil ar thailte ar laithreacha oiriúnach ar son pleanáil chóir agus forbairt 
an lonnaíocht sa bhfadtéarma. Tá cosaint straitéiseach talún (O1) ar fáil 
mar sin don bhforbairt sa bhfadtéarma.  

Ba chóir do scéimeanna nua forbartha cur leis an lonnaíocht a dhaingniú 
agus mórtas ceantair.  Spreagfar forbairt ar dtús ar shuímh inlíonta, 
athfhorbartha agus cúlthailte.  Beidh scála na bhforbairtí nua cónaithe 
ag teacht le patrún agus fionnadh na lonnaíochtaí traidisiúnta.  Ba chóir 
rogha saghsanna tí a bheith in aon fhorbairt  amháin chun freastal ar 
riachtanais éagsúla an phobail agus teacht le patrúin deimeagrafaíoch a 
bhíonn ag athrú.  Má bhíonn éagsúlacht sna tithe beidh an eastát suimiúil 
agus taitneamhach ó thaobh dearadh agus leagan amach de.    

Ní luaitear dlúis chónaithe sa phlean seo ná san zónáil talún.  Déanfaidh 
an tUdarás Pleanála meas ar an ndlús do gach cás ar leith.  Bunófar an 
dlús ar an ndlús forbartha a bhíonn atá thart timpeall, más ann dó, agus ar 
chóngaracht do lár an bhaile. Beidh baint ag cáilíocht  dearadh na scéime 
leis an gcinneadh freisin.  Go ginearálta beidh dlús tithíochta níos airde 
gar do lár baile nó sráidbhaile agus níos ísle i dtreo imeall na lonnaíochta.  
I bhformhór na lonnaíochtaí bíonn suímh inlíonta agus folmha gar go leor 
do do lár baile/sráidbhaile.  Maidir le haonaid chónaithe moltar tús áite 
a thabhairt do shuímh fholmha agus inlíonta go háirithe i bhforbairtí atá 
cheana féin ann.    

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle:

Moltaí d’fhorbairtí cónaithe a spreagadh, san áireamh beidh • 
scéimeanna tithe sóisialta agus forbairtí maireachtála le cúnamh i 
mbailte agus sráidbhailte a chuirfidh le hathbheochan agus athnuachan 
faoi réir polasaithe an phlean seo maraon le pleanáil chóir agus forbairt 
inmharthana an cheantair.    

Athnuachan agus Athghiniúint 

Sa phlean seo bunaítear creat sraitéiseach chun díriú ar athnuachan 
agus athghiniúint i mbailte, sráidbhailte agus nóid tuaithe an LAP, chun 
tacú le pobail bheo láidre a chuirfidh le fás eacnamaíoch.  Tosaíocht 
ag an Údarás Áitiúil is ea leathnú inmharthana ar réimse agus líon na 
seirbhísí miondíola agus tráchtála laistigh de na bailte agus sráidbhailte a 
chruthóidh fostaíocht áitiúil agus a churfidh le cáilíocht beatha an phobail.  
Spreagfar úsáid mheasctha i lár baile/sráidbhaile ar dtús ar shuímh inlíonta 
agus athfhorbraíochta nuair is cuí, agus ar shuímh aitheanta mar oiriúnach 
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dá leithéid nó go bhféadfaí smaoineamh orthu, de réir na maitraíse 
zónála.  Chun an aidhm straitéiseach úd a bhaint amach ní mór cur chuige  
iláisínteachta agus trasearnála i bpáirt le chéile.  Cé go bhfuil sé mar 
aidhm ag an gComhairle mianach na mbailte agus sráidbhailte a aithint 
agus comhoibriú le páirtithe poiblí nó príobháideach ar aon tionscnamh 
inmharthana a ghéilleann do pholasaí, mar sin féin aithníonn an plean seo 
roinnt ceantar/suíomh go speisialta don athghiniúint, athnuachan agus 
athbheochan.   

Comhshaol Ailtireachta

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle a chinntiú go mbíonn moltaí forbartha 
laistigh de lár  baile/sráidbhaile:

Ag baint úsáid agus an leas is fearr as mianach eacnamaíoch bailte • 
Uíbh Ráthaigh Thiar  chun cur le fás inmharthana eacnamaíoch an 
Chontae.

Ag tacú  le tionscadail chun bailte agus sráidbhailte Uíbh Ráthaigh • 
Thiar  a athnuachan is a athghiniúint trí dhíriú go háirithe ar ‘cheantair 
lárnacha miondíola’ agus suímh ainmnithe mar athghiniúint agus 
deiseanna.        

Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle tacú le tionscadail a neartóídh is a 
fheabhsóídh comhshaol fisiciúil bailte agus sráidbhailte ar bhonn dearfach.  
Maidir le forbairtí molta:

Ba chóir ligean d’fhoirgintí difriúla ar ardchaighdeán ailtireachta • 
a chuirfidh le móras cinnte ceantair agus ríocht phoiblí ar 
ardchaighdeán.  

Ní mór éadan láidir sráide a chruthú, trín líne bunaithe foirgníochta a • 
leanúint nó trí line nua a bhunú in aice an bhóthar phoiblí má bhíonn an 
deis ar fáil.  Smaoineofaí ar dhul siar ón líne dá ligfeadh sé sin do spás 
ardchaighdeáin uirbeach a chruthú mar a mbeadh dóthain tírphictiúir, 
troscán sráide 7rl.      

Caithfear, nuair is cuí, ómós a thabhairt do chomhthéacs na bhfoirgintí • 
in aice láimhe, dreach sráide nó foirgintí sa cheantar cóngarach, maidir 
le dearadh, airde, scála agus toirt 7rl.  

Nuair is féidir, caithfear dearadh inrochtana solúbtha a úsáid ar urlár • 
na talún chun athúsáid sa todhchaí mar fheidhm éigin eile (m.sh. 
miondíol, tráchtáil) a chinntiú.  

Nuair is cuí ba chóir spéis radharcach a chruthú trí athrú agus • 
mionchruinneas sna gnéithe ailtireachta (m.sh. sonraíocht/cóireáil na 
mbunsileán, fuinneoga, éadan, athrú an-bheag ar línte díonta, dul siar 
ón mbóthar 7rl.).

Cuspóirí Iomlán Forbraíochta 

Cuspóir 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-OO-01 Forbairt ceantar Uíbh Ráthaigh Thiar a sholáthar ar 
bhonn comhshaoil imharthana agus chun buanna 
sóisialta, cultúrtha, comhshaoil agus eacnamaíoch 
a chosaint do na glúnta atá le teacht.

WI-OO-02 A chinntiú go mbíonn aon fhorbairt nua suite 
laistigh de theorainn fhorbartha na lonnaíochta. 
Chun foirm dhlúth uirbeach a sholáthar, beidh cur 
chuige leanúnach ann do gach forbairt nua agus 
déanfar    dóthain soláthar don pháirceáil ón sráid, 
mar is cuí.

WI-OO-03 Leathnú inmharthana a spreagadh ar réimse agus 
líon na seirbhísí miondíola, tráchtála agus seirbhísí/
áiseanna pobail i lonnaíochtaí  Uíbh Ráthaigh Thiar 
i dteannta fás daonra a chuirfidh le fostaíocht áitiúil 
agus feabhas ar cháilíocht beatha an phobail.  

WI-OO-04 Patrún inmharthana forbartha a chur chun cinn 
trí thús áite a thabhairt do shuímh oiriúnacha idir 
thréigthe, cúltailte, inlíonta agus athfhorbartha.  
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WI-OO-05 Tús áite a thabhairt don athghiniúint mhiondíola i 
gceantair lárnaca na mbailte agus sráidbhailte. Go 
háirithe, ba chóir forbairt a spreagadh sna ceantair 
ainmnithe athghiniúna agus ar dheiseanna suímh 
aitheanta mar is cuí sa phlean.  

WI-OO-06 Comhpháirtíocht a spreagadh ar fud na n-earnála 
idir phoiblí, príobháideach, pobail agus deonach 
chun athghiniúint agus athnuachan na lonnaíochtaí 
i gceantar Uíbh Ráthaigh Thiar a chur chun cinn.    

WI-OO-07 Anuas ar chuspóirí an phlean seo, a chinntiú go 
bhfeidhmítear  polasaithe agus cuspóirí Phlean 
Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 do na 
lonnaíochtaí agus an ceantar tuaithe má baineann 
le hábhar.

WI-OO-08 An slí isteach chun na sráidbhailte ó na bóithre is 
cóngaraí a fheabhsú.   

Cuspóirí Cónaithe

Cuspóir 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-R-01 Forbairt aonaid chónaithe a éascú laistigh de na 
teorainneacha lonnaíochtaí mar atá sa Straitéis 
Lárnach.

WI-R-02 Líon na bhforbairtí cónaithe idir cheadaithe agus 
tógtha a athbhreithniú ags monatóireacht a 
dhéanamh orthu.

WI-R-03 Cosc forbartha a chur ar thailte ainmnithe mar 
chosaint cónaithe straitéiseach (R4) go dtí go 
bhforbraítear 80% de na tailte zónáilte cónaithe ar 
fad chun sásamh an Údaráis Phleanála.  

WI-R-04 Moltaí forbairt chónaithe a phlé mar nach mbíonn 
aon tailte aitheanta mar R1 (cónaithe molta) i 
lonnaíocht áirithe, faoi réir dóthain bonneagar uisce 
poiblí a sholáthar, gá agus éileamh sa cheantar i 
measc ceisteanna eile.

WI-R-05 Máistirphlean a éileamh chun fís iomlán/anailís 
suíomh a sholáthar do bhainc talún zónáilte mar 
chónaithe.  Sin lena chinntiú go mbeidh forbairt 
sa todhchaí á mbreith isteach ar bhonn soiléir 
leanúnach, go mbeidh leanúnachas/comhréir 
radhairc agus go seachnaítear forbairtí ar bhonn 
páirceanna aonair.  Nuair is féidir ba chóir slite 
isteach mar atá a choimeád chun gluaiseacht a 
éascú go mórmhór do choisithe agus rothaithe. 

WI-R-06 Iachall a chur ar scéimeanna nua forbairt chónaithe 
(os cionn cúig aonad) rogha saghsanna tí a chuimsiú 
chun freastal ar riachtanais éagsúla an phobail agus 
teacht le patrúin deimeagrafaíoch a bhíonn ag 
athrú.    

WI-R-07 Daonra Chiarraí ag dul in aois a aithint, scéimeanna 
tacaoise cónaithe a spreagadh is a chur chun cinn i 
mbailte agus sráidbhailte Uíbh Ráthaigh Thiar.

WI-R-08 A chinntiú go dtagann an dlús cónaithe le dlús na 
bhforbairtí cuí in aice láimhe.  Beidh dlús tithíochta 
níos airde gar do lár baile nó sráidbhaile.  Ceadófar  
dlús níos ísle i dtreo imeall na lonnaíochta de réir 
treoir do na hÚdaráis Áitiúla ‘Forbairt Inmharthana 
Cónaithe i gCeantair Uirbeacha’ ón Roinn 
Comhshaoil, Oidhreacht  agus Rialtais Áitiúla.

WI-R-09 Malairt úsáid ó thigh saoire go dtí áitreabh buan 
cónaithe a éascú faoi réir géilliúlacht do chaighdeáin 
bhainistíocht fhorbartha.
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Cuspóirí Comhshaol Ailtireachta

Cuspóir 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-BE-01 Tacú le tionscadail chun comhshaol fisiciúil bailte 
agus sráidbhailte a neartú is a fheabhsú trí fheabhas 
ar dhreach sráide, dearadh cuí ar aghaidh siopaí, 
feabhas ar shoilsiú sráide, casáin phoiblí agus 
troscán sráide.  

WI-BE-02 Oidhreacht Ailtireachta na mbailte agus sráidbhailte 
a chaomhnú, athghiniúint ar son caomhnú a 
spreagadh maraon le hathúsáid foirgintí, nuair is 
féidir.    

WI-BE-03 Timpeallacht níos fearr a chruthú do choisithe 
trí bhearta ceansú tráchta agus feabhas ar 
bhonneagar.  Do cheantair uirbeacha ba chóir 
gníomhú de réir ‘Lámhleabhar Deartha do Bhóithre 
Uirbeacha agus Sráideanna’ (Márta 2013) – An 
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus An 
Roinn Comhshaoil, Pobail  agus Rialtais Áitiúil.

WI-BE-04 Géilliúlacht d’Fhoilseacháin TII DN-GEO-03084 
(The Treatment of Transition Zones to Towns and 
Villages on National Roads) ar son leanúnachas 
maidir le dearadh agus sábháilteacht ar bhóithre.     

Cuspóirí Comhshaol Nádúrtha 

Cuspóir 
Umh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-NE-01 Gnéithe bithéagsúlachta atá cheana féin i 
lonnaíochtaí an cheantair a chosaint.  Nuair is 
cuí ba chóir an bhithéagsúlacht i gceantar an 
phlean a fheabhsú de réir Plean Gníomh Náisiúnta 
Bithéagsúlachta 2017-2021  

WI-NE-02 A chinntiú go ndéantar Measúnú Tionchar Tuilte ar 
fhorbairtí molta a bheadh i mbaol ó thionchar tuilte, 
nó a bheadh i gceantar  nó ar imeall ceantar mar a 
mbeadh tuilte.  Ní mór freisin triaileacha sonraithe 
fíoraithe agus bearta maolú tuilte i gcomhthéacs 
treoracha an RCORÁ ar Bhainistiú Baol Tuilte.  
Ní cheadófar aon fhorbairt má cheapann an 
Chomhairle go mbeadh baol tuilte do-ghlactha nó 
go gcothófaí a leithéid de bhaol in áit éigin eile.   

3.1.2	Baile	Réigiúnach	–	Cathair	Saidhbhín

Tá sé ríthábhachtach an baile réigiúnach Cathair Saidhbhín sa Cheantar 
Bardasach a fhorbairt ar bhonn cothrom, ionas go mbeidh aird air mar an 
ceantar á neartú.  Tá sé mar aidhm straitéiseach maidir le lonnaíochtaí sa 
phlean seo tacú le forbairt imharthana agus fás Chathair Saidhbhín ar scála 
agus trí dhearadh a léiríonn nádúr an bhaile.  Beidh  Cathair Saidhbhín in 
ann feidhmiú mar ionad leordthóthaineach seirbhísí agus fostaíochta don 
dúthaigh máguaird.  Sa Chreat Náisiúnta Pleanála, Éire 2040 dírítear ar riar 
maith forbairt uirbeach mar shuímh inlíonta agus athfhorbartha, dá réir 
sin meastar go dtarlóidh ar a laghad 30% den bhforbairt nua tithíochta i 
gCathair Saidhbhín ar shuímh inlíonta agus athfhorbartha.  The Cahersiveen 
section of this plan highlights a number of opportunity sites suitable for 
development.  

Roghnaíonn mír Chathair Saidhbhín sa phlean seo roinnt deiseanna suímh 



5151

   Cuid 3

a bheadh oiriúnach don bhforbairt.    

De réir straitéis iomlán lárnach  Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021, leagtar amach sa Phlean Ceantar Áitiuil seo na cuspóirí seo a leanas 
do Bhaile Chathair Saidhbhín:

Iomlán Cuspóirí Chathair Saidhbhín 

Cuspóír 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-RT-01 A chinntiú go mbeidh Cathair Saidhbhín, mar baile 
réigiúnach, mar threoraí don rath contae agus 
réigiúnach trí leas a baint as a láthair straitéiseach 
ar An Mhór-Chuaird, an struchtúr láidir uirbeach, 
turasóireacht atá cheana féin ann, miondíol, 
seirbhísí agus bonn cóiríochta; maraon le buntáistí 
iomaíocha eile.  

WI-RT-02 Lár baile a chur chun cinn a bheidh beo, saibhir 
ó thaobh cultúir de, mar a fheabhsófar cuimsiú 
sóisialta, comharsanachtaí inmharthana agus 
ardcháilíocht comhshaoil chun sárchaighdeán 
beatha a chinntiú do chách.    

3.1.3	Baile	Ceantair	–	An	Coireán				

Tá An Coireán ar na ceithre Bhaile Ceantair sa Cheantar Bardasach Theas 
& Thiar, ach is é an t-aon bhaile ceantair san LAP Uíbh Ráthaigh Thiar.  Mar 
a mhínítear i gCuid 3.1 de  Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021, tá 
sé mar aidhm straitéiseach tacú le forbairt imharthana agus fás na mbailte 
ceantair ionas go sroichfear spriocanna daonra.  Ó thaobh scála, leagan 
amach agus dearadh de, caithfear tréithe gach baile a léiriú, ionas go 
bhfeidhmítear mar ionaid leordhóthaineach seirbhísí agus fostaíochta don 
dúthaigh máguaird.  Cé go meastar go mbeidh ról fós ag na baile ceantair 
maidir le cóiríocht a sholáthar do chuid den daonra sa Cheantar Bardasach 
agus tacú le pobail thuaithe, ní féidir dearmad a dhéanamh ar an bhfíric go 
gcaithfidh na bailte seo a mianach eacnamaíoch a mhéadú trína mbonn 
tráchtála a leathnú.    

Tá caiteachas suntasach caite nó tiomanta cheana féin do na bailte 
seo. Toisc infheistíocht an-mhór déanta i mbonneagar na lonnaíochtaí 
ceantar, tá tailte oiriúnach zónáilte don úsáid chónaithe idir mholta agus 
fadtéarmach.    

Iomlán Cuspóirí An Coireán 

Cuspóir 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-DT-01 An Coireán a chur chun cinn mar bhaile ceantair 
san LAP Uíbh Ráthaigh Thiar agus an sprioc daonra 
a éascú.  Soláthar cuí inmharthana bonneagar 
sóisialta agus fisiciúil a éascú, maraon le háiseanna, 
seirbhísí, forbairt mhiondíola, tráchtála agus fiontar 
chun freastal ar mhuintir an bhaile seo agus an 
dúthaigh máguaird mar thosaíocht.  

3.1.4 Sráidbhailte/ Sráidbhailte Bheaga    

Tá scata lonnaíochtaí mar shráidbhailte sa phlean seo.  Orthusan tá Baile 
an Sceilg, Cathair Dónall, An Siopa Dubh, An Caol, Dún Géagáin, Baile an 
Ridire agus An Caladh. Tá sé mar pholasaí i bPlean Forbartha Chontae 
Chiarraí 2015-2021 tacú le forbairt inmharthana na sráidbhailte sa Chontae 
ar bhonn dlúth.  

Tá na sráidbhailte úd sna sraithe íochtair den ord reatha lonnaíochtaí mar 
atá i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021. Sraidbhailte cónaithe 
iad de réir nádúir agus bíonn réimse teoranta seirbhísí ag freastal ar 
riachtanais áitiúla mar shiopa, tigh tabhairne, oifig an phoist, bunscoil, 
séipéal agus áiseanna eile poiblí.    Meastar go bhfanfaidh na láithreacha 
úd mar lonnaíochtaí cónaithe agus ról cóiríochta acu i sráidbhailte tuaithe  
do chuid áirithe den phobal tuaithe.  Níor  foráladh sprioc daonra do na 
sráidbhailte úd faoin straitéis lárnach sa Phlean Contae.  Dá bhrí sin ní 
mholtar tailte zónáilte mar R1 molta cónaithe sna sráidbhailte seo.  Is é is 
dóichí ná go mbeidh dóthain suímh atá cheana féin ann, athfhorbairt san 
áireamh, chun freastal ar aon éileamh cónaithe.    

I ngach sráidbhaile a luaitear anso thuas tá talamh zónáilte faoin gcatagóir  
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R4, cosanta cónaithe straitéiseach. Sin chun freastal ar chásanna mar a 
mbíonn talamh suite go lárnach agus oiriúnach don úsáid chónaithe amach 
anso.  Is fíor, áfach, nár cuimsíodh dáileadh cónaithe faoi straitéis lárnach 
an Phlean Forbartha Chontae agus  nach bhfuil dóthain bonneagar uisce 
chun a leithéid d’fhorbairt a éascú faoi láthair.     

Tarlóidh forbairt laistigh de na teorainneacha lonnaíochtaí amháin.   
Cuirfidh gach forbairt sna lonnaíochtaí seo le feabhas ar fhoirm uirbeach 
an tsráidbhaile agus coimeádfar na tréithe, oidhreacht agus gnéithe 
nádúrtha.      

Sráidbhailte	–	Cuspóirí	Iomlán	

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-V-01 A chinntiú go gcoimeádfaidh gach forbairt 
nua iomláine na dúthaí máguaird agus tréithe 
tuaithe na lonnaíochta trí struchtúr dlúth 
lonnaíochta agus úsáid éifeachtach a bhaint as 
cúltailte, suímh inlíonta agus cosc ar fhorbairt 
ribín gan chúis.  

WI-V-02 A chinntiú go mbíonn gach forbairt nua 
suite laistigh de theorainn fhorbartha na 
lonnaíochta, agus go mbíonn  dóthain soláthar 
don pháirceáil siar ón sráid. 

WI-V-03 Oidhreacht ailtireachta an tsráidbhaile a 
chaomhnú agus athghiniúint chaomhnaithe 
maraon le hathúsáid forigintí a chur chun cinn, 
nuair is cuí.      

WI-V-04 Feabhsúcháin i lár baile a éascú, mar dhreach 
feabhsaithe sráide, dearadh cuí ar aghaidh 
an tsiopa, soláthar soilsí feabhsaithe sráide, 
casáin phoiblí agus troscán sráide.    

WI-V-05 Gnéithe bithéagsúlachta atá i lonnaíochtaí 
an cheantair a chosaint.  Nuair is cuí, gnéithe 
bithéagsúlachta laistigh de réimse lonnaíochtaí 
an phlean a chosaint. An bhithéagsúlacht a 
fheabhsú, nuair is cuí, laistigh de cheantar 
an phlean agus ómós a thabhairt don 
bhithéagsúlacht laistigh den Phlean faoi réir 
Plean Gníomh Bithéagsúlachta Náisiúnta 2017-
2021.  

3.1.5 Nód Fhorbartha  

Tá dhá nód forbartha sa cheantar, An Chillín Liath and An Gleann.  Táid 
seo ar an sraith is ísle san ord reatha lonnaíochtaí. Tá carachtar scaipithe 
cónaithe le brath ar na nóid agus táthar ag súil go mairfidh an chóiríocht 
atá cheana féin ann agus meastar go bhfanfaidh an t-ainmniúchán agus 
feidhm mar a bhí, cónaithe, baiclí scaoilte tithíochta.    

Tacaíonn an LAP le feabhsú seirbhísí áitiúla sna lonnaíochtaí éagsúla agus 
seirbhísí breise a chur ar fáil ar láithreacha cuí. Caithfear tréithe nádúrtha 
na nód áitiúla a chaomhnú agus a leathnú ar scála íseal, trí leagan amach 
is dearadh a léiríonn carachtar gach nóid. Tá sé tábhachtach ionracas 
carachtar na nód forbartha a chaomhnú agus  a leathnú ar scála beag.  
Beidh ar aon fhorbairt nua iomláine an dúthaigh máguaird a choimeád go 
háirithe maidir le haon tírdhreach  ardchaighdeáin ainmnithe.  

Chun go bhfása na nóid seo ar bhonn réasúnta,  ní mór bonneagar na 
lonnaíochta a fheabhsú. Tá sé i gceist gur fás orgánach a bheidh ann sa 
todhchaí agus é ag brath ar fhorbairtí beaga.  Beidh teorainn le mianach 
forbartha mar a bheidh líon beag tithe aonair agus tacú acu ó chórais 
aonair cóireáil fuíolluisce.  Níor dáileadh aon sprioc don bhfás daonra sna 
lonnaíochtaí úd faoin bPlean Forbartha Contae.  Tharla zónáil tailte d’úsáid 
éagsúil, áfach, níor aithníodh aon tailte don úsáid chónaithe molta.  

Smaoineofar ar dheis fostaíocht áitiúil ar scála a bheadh oiriúnach don 
nód áirithe, trí fhoirgneamh atá ann a athchóiriú nó foirgneamh nua a 
sholáthar.  
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Nóid	Fhorbartha	–	Iomlán	Cuspóirí

Cuspóir 
Uimh.:

Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

WI-N-01 A chinntiú go mbeidh forbairt laistigh de na nóid 
úd ar ardchaighdeán dearadh agus go neartaítear 
tréithe na  lonnaíochta  mar atá.  

WI-N-02 Forbairt aonaid chónaithe ar shuímh fholmha, 
tréigthe agus inlíonta a chur chun cinn.

WI-N-03 Forbairt na dtailte is gaire do lár an nóid fhorbartha 
a chur chun cinn  ar dtús maraon le naisc oiriúnach 
do choisithe agus conláistí.    

WI-N-04 A chinntiú nach gcuireann forbairt ar thaobh 
an bhóthair laistigh den nód forbartha isteach 
ar mhianach forbartha suímh chúltailte agus go 
gcoimeádtar rochtain feithiclí agus coisithe ar na 
tailte úd.  
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Part	B	–	Baile	Réigiúnach

3.2 Cathair Saidhbhín   

3.2.1 Fís agus Straitéis Fhorbartha 

Tá fís ann do Chathair Saidhbhín a dhíríonn ar fhás agus fostaíocht sa 
phríomhionad uirbeach do dhúthaigh mhór tuaithe ag feidhmiú don 
bhfostaíocht, oideachas, seirbhísí agus turasóireachta.  Ba chóir an baile 
a fhorbairt ar bhonn inmharthana chun cáilíocht beatha a fheabhsú 
do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon. Tá gá leis an dtimpeallacht 
ailtireachta a fheabhsú chun cuairteoirí agus infheistíocht a mhealladh 
isteach ar an mbaile.   

3.2.2 Ceisteanna Stratéiseacha 

Chun go mbeidh ord agus eagar  ar fhorbairt Chathair Saidhbhín tá na 
pointí seo a leanas tábhachtach:

Cathair Saidhbhín a chur chun cinn mar bhaile réigiúnach sa Cheantar • 
Bardasach agus gach iarracht a dhéanamh ar an sprioc daonra atá sa 
straitéis lárnach a bhaint amach.

Tacú le deiseanna fostaíochta chun áitritheoirí a mhealladh is a • 
choimeád i dtreo éileamh ar sheirbhísí a mhéadú.  

Leas a bhaint as an mianach turasóireachta ag cur le cáilíocht beatha, • 
geilleagar, fostaíocht agus forbairt pobail áitiúil ar bhonn inmharthana  

trí réimse tairgí turasóireachta ardchaighdeáin a mheallfaidh cuairteoirí 
agus a chuirfidh beocht sa bhaile ó cheann ceann na bliana.

Mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta tá tionchar dearfach ag Cathair • 
Saidhbhín ar an nGaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh.  Cuirtear 
seirbhísí poiblí, caithimh aimsire, sóisialta is tráchtála  ar fáil do phobal 
na Gaeltachta.  

Plean Gníomh a ullmhú don Athnuachan Lár Baile ina chuimseofar  • 
struchtúr do pháirtíochtaí i gcomhar i measc páirtithe leasmhara chun 
lár an bhaile a athbheochan.    

Ríocht phoiblí Chathair Saidhbhín a fheabhsú chun dreach tarraingteach • 
a chruthú ar an mbaile.    

Meadú ar cheangailteacht agus rochtain idir lár an bhaile agus taobh • 
na farraige, limistéir conláistí a chruthú ar bhonn inmharthana chun 
íomhá ginearálta Chathair Saidhbhín a fheabhsú.    

Tús áite d’fhoirgintí gan puinn úsáide/folmha agus suímh inlíonta/• 
deiseanna suíomh don athúsáid agus athfhorbairt.    

o Forbairt a bheith ar ardchaighdeán idir radharc agus ailtireacht chun  • 
go mbeidh an baile tarraingteach do mhuintir na háite agus cuairteoirí, 
san am gcéanna oidhreacht nádúrtha agus ailtireachta  a chosaint ón 
bhforbairt neamhoiriúnach.  

Díriú ar fhorbairt aonaid chónaithe ar shuímh fholmha, thréigthe agus • 
inlíonta, a chinntiú go mbíonn ar a laghad 30% den bhforbairt nua 
cónaithe ar shuímh inlíonta nó athfhorbartha.      

3.2.3 Comhthéacs 

Tá Cathair Saidhbhín suite ar chósta thuaidh Leithinis Uíbh Ráthaigh Thiar 
ar an N70, agus ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.  Tá sé thart ar 42 Ciliméadar siar 
ó dheas ó Chill Orglan agus  thart ar 65 Ciliméadar ó Thrá Lí.  Feidhmíonn 
Cathair Saidhbhín mar lárionad tábhachtach don trádáil agus tráchtáil.  
Cuireann turasóireacht agus tionscail seirbhísí fostaíocht áitiúil ar fáil i 
gceantar Chiarraí Theas.  Ar an mbaile tá   réimse leathan bonneagar is 
áiseanna oideachais agus sóisialta mar bhunscoil is meánscoil, stáisiún An 
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Gharda ar Fhaiche an Aonaigh, clós súgartha leanaí, ionad oidhreachta, 
leabharlann phoiblí, ionad eolais turasóireachta ar an bPríomh-Shráid, 
Ospidéal Pobail Naomh Áine, Oifig an Phoist, oifig FSS agus mórán seirbhísí 
éagsúla pobail eile.     

Figiúr 3.2.1: 
Láthair Chathair Saidhbhín

3.2.4 Daonra 

I ndaonáireamh 2016 bhí 1,041 duine i gCathair Saidhbhín.  I ndaonáireamh 
2011 bhí 1,168, mar sin b’in laghdú 10.9%.  Seo an figiúr ab airde taifeadta in 
aon lonnaíocht i gCiarraí idir 2011 agus 2016.

I 2006 bhí daonra Chathair Saidhbhín mar 1,294, dá bhrí sin tá an daonra ag 
laghdú go seasta le 12 bhliain anuas.  

3.2.5 Fostaíocht 

Tá ról lárnach ag Cathair Saidhbhín i ngeilleagar an cheantar leathan 
mar an príomhionad fostaíochta  dóibh siúd atá tamall maith ó dhorchla 
forbartha Trá Lí agus Cill Airne.  Dá bhrí sin tá reimse níos airde seirbhísí 
agus feidhmeanna i gCathair Saidhbhín ná mar atá i lonnaíochtaí den 
mhéid chéanna  sa chontae.     

De réir Daonáireamh 2016, bhí ráta dífhostaíochta mar 19% i mbaile Chathair 
Saidhbhín. I 2016 freisin bhí an ráta sa Chontae mar 12.4% agus 10.2% don 
Cheantar Bardasach Theas & Thiar. Ní mór a lua, áfach, go mbíonn rátaí 
dífhostaíochta níos airde i gceantair uirbeach sa chontae ná mar a bhíonn  
faoin dtuath.  

Is iad na príomhearnála fostaíochta i gCathair Saidhbhín ná tráchtáil, 
trádáil agus seirbhísí proifisiúnta, agus 29% is 23% den lucht oibre sna réimsí 
úd faoi seach.  Tá  6.5% ag obair i dtionscail déantúsaíochta agus 6.1% i 
Riarachán Poiblí.  Tá ráta ard riaracháin i gCathair Saidhbhín i gcomparáid 
le roinnt lonnaíochtaí sa Chontae atá níos mó, léiríonn an figiúr úd an líon 
daoine atá ag obair sna hoifigi rialtais, san oideachas agus cúram sláinte ar 
an mbaile.    

Tá dlúthbhaint ag an mbaile leis an tuath máguaird trín earnáil talmhaíochta.  
Neartaítear an nasc úd toisc go bhfuil an marglann gar don bhaile agus 
bua is ea é sin don gheilleagar.   

Tá scata maith zónail úsáid talún ar an mbaile a bheadh oiriúnach don úsáid 
fhostaíochta – orthusan tá úsaid mheasctha (clúdaítear lár an bhaile mar 
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fho-chatagóir), tionsclaíoch, fiontar agus fostaíocht.  Beidh zónáil talún 
dona leithéid d’fhostaíocht maraon le turasóireacht a bhrú ar aghaidh mar 
chúnamh don bhforbairt ar láithreacha cuí agus don bhfostaíocht.  

Deineadh zónáil ar shuíomh thiar ón bhfaiche spóírt ag An Garrán Bán, 
Bóthar Dairbhre mar C6 measctha/ginearálta/tráchtála/fiontar.   Spreagfar 
meascán úsáide anso chun gníomhaíocht eacnamaíoch is fostaíochta a 
spreagadh ach ní ligfear don úsáid a bahineann le lár baile mar mhiondíol.  
Ba chóir forbairt iomlán na dtailte úd agus an Slí Glas Chiarraí molta a chur 
san áireamh in aon mholadh a fhaightear amach anseo.   

Cuspóirí Fostaíochta agus Gnímh Geilleagair 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-EEA-01 Dóthain tailte don bhfostaíocht a zónáil ar 
láithreacha cuí ar an mbaile chun fiontair agus 
gnóthaí nua a spreagadh.  

CH-EEA-02 Soláthar fostaíocht sa todhchai a éascú agus 
gníomhaíocht a spreagadh chun tacú le Cathair 
Saidhbhín mar bhaile rafar agus inmharthana ó 
thaobh geilleagair de.   

CH-EEA-03 Aonaid áitiúla fiontair a éascú chun seans 
forbartha a thabhairt do thionscail áitiúla agus 
dúchasach.  

CH-EEA-04 Forbairt chuí inmharthana ar an gceantar Taobh 
na Farraige/Muiríne chun cúrsai geilleagair a 
spreagadh.  

CH-EEA-05 Forbairt margadh feirmeoirí a éascú ar láthair 
oiriúnach.  

CH-EEA-06 Cathair Saidhbhín a fhorbairt is a chur chun 
cinn mar bhaile Cliste.

3.2.6 Lár an Bhaile 

Chun lár an bhaile a choimeád beo, ní mór cur leis an leibhéal miondíola, 
gníomhaíocht tráchtála agus úsáid chónaithe i lár an bhaile.  Tá an-
chuid foirgintí folmha agus cinn nach n-úsáidtear go hiomlán ar 
phríomhshráideanna Chathair Saidhbhín.  Chomh maith le déileáil leis an 
ráta folúis caithfear carachtar stairiúil agus an oidhreacht ailtirechta a 
chaomhnú, a fheabhsú is a chothabháil.  Chun a leithéid de sprioc a chur 
i gcrích tá gá le cur chuige soiléir comhpháirtíochta um athnuachan agus 
athbheochan do lár baile Chathair Saidhbhín.  

Éascóidh Comhairle Contae Chiarraí Plean Gníomh don Athnuachan Lár 
Baile a ullmhú, beidh struchtúr ansin ann do pháirtíochtaí i gcomhar le 
chéile i measc páirtithe leasmhara chun lár an bhaile a athbheochan

Cuspóirí Lár an Bhaile 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-TC-01 Forbairt lár an bhaile mar láthair tharraingteach 
don siopadóireacht, gnó, turasóireacht agus 
saol an phobail a chur chun cinn.  

CH-TC-02 Meascán úsáid oiriúnach a éascú chun cur le 
soláthar réimse  úsáid i lár an bhaile agus dá 
réir sin an chuid lárnach miondíola thart ar an 
bPríomh-Shráid a dhaingniú mar phríomhláthair 
gníomhaíochtaí agus cúrsaí gnó an bhaile.

CH-TC-03 Forbairt lár an bhaile a chur chun cinn mar 
phríomhláthair miondíol agus cúrsaí eile 
tráchtála don mbaile is an dúthaigh máguaird.  

CH-TC-04 Úsáid na n-urláir  uachtarach i lár an bhaile a 
spreagadh ar son úsáid tráchtála nó cónaithe.  

CH-TC-05 Oibreacha feabsúcháin a éascú ar an bPríomh-
Shráid chun an ríocht phoiblí a fheabhsú.

CH-TC-06 Forbairt ar Chlár Athbheochan Lánaí a éascú.  
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CH-TC-07 A chinntiú go gcloítear le haghaidheanna agus 
comharthaí traidisiúnta siopaí agus go mbíonn 
dearadh ardchaighdeáin ailtireacht agus 
críochnúlacht ar fhorbairtí nua. 

CH-TC-08 Ullmhú Plean Athnuachan Lár Baile a éascú 
chun plé leis na ceisteanna a bhaineann le 
forbairt lár an bhaile.  Díreoidh an Plean seo 
ar fheabhsú fisiciúil lár an baile trí bhearta 
dearadh uirbeach agus bainistiú trácht ar an 
mbaile. 

3.2.6.1 Forbairt Mhiondíola 

Áirítear Cathair Saidhbhín mar bhaile réigiúnach sa dara sraith lonnaíochtaí 
in ord miondíola Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021 agus mar 
bhaile sa cheathrú sraith sna Treoracha Pleanáil Miondíola 2012. I gCathair 
Saidhbhín tá áiseanna bunúsacha siopadóireachta, in ollmhargaí beaga nó 
siopaí áisiúla, agus cuid éigin siopadóireacht comparáide mar throscán, 
fearais, tíos, carranna, crua-earraí agus éadaí  

Ar an mórgóir tá siopaí beaga agus seirbhísí ar an  bPríomh-Shráid, dá bhrí 
sin is ann atá an lár miondíola.  Tagann roinnt mhaith daoine isteach sa 
bhaile chun siopadóireacht a dhéanamh agus déantar maitheas do shiopaí 
eile agus seirbhísí.  Tá an t-ollmhargadh is mó suite ar an dtaobh thiar  den 
bhaile agus tá foirgneamh níos gaire don mbaile in úsáid anois mar shiopa 
lacáiste.  

Tá roinnt seirbhísí proifisiúnta ar fáil sa chuid lárnach. Bunaíodh tionscadal 
nua   ‘Office light’ ar an bPríomh-Shráid mar an t-aon spás oifige comhoibriú/i 
bpáirt atá ar fáil i nDeisceart Chiarraí.  Tá spás oibre maraon leis na 
háiseanna cuí ar fáil ag fiontróirí, SME agus gnóthaí nua.  Tá geilleagar 
láidir i  gCathair Saidhbhín maidir le caife/bialanna/ i rith an lae. Ní bhíonn 
cuid acu ar oscailt ach do shéasúr na turasóireachta.   

Toisc go bhfuil Cathair Saidhbhín an-ghar do Chill Orglan, An Neidín, Cill 
Airne agus Trá Lí mar a bhfuil rogha miondíola i bhfad níos leithne, is léir go 
mbíonn ioncam ag éalú go dtí na láithreacha móra uirbeacha úd.     

Féadfar beocht agus inmharthanacht lár an bhaile a chinntiú trí fhorbairtí 
miondíola a lonnú i lár an bhaile.  I gCodanna 3.2.10 to 3.2.14 mínítear conas 
a bhféadfadh feabhas ar an dtimpeallacht uirbeach cur le hatmaisféar 
agus taithí an bhaile.      

Chun an miondíol atá cheana féin ann agus chun leathnú a spreagadh ní 
mór;

Beocht agus inmharthanacht an cheantar lárnach miondíola i lár an • 
bhaile a choimeád.   

Láthair tharraingteach a chruthú mar a  mbeidh réimse leathan siopaí • 
is seirbhísí maraon le dótháin spas páirceála

Cur chuige de réir ord chun gach aon iarratas ar phleanáil mhiondíola • 
a mheas

Táthar tar éis suíomh lárnach miondíola a aithint. Caithfear beocht agus 
inmharthanacht na háite úd a chosaint.  Cuimsítear an spás seo ar Fhigiúr 
3.2.2

Cuspóirí Forbairt Mhiondíola

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-RET-01 A chinntiú go leanann lár an bhaile mar ionad 
lárnach agus príomhláthair mhiondíola ar an 
mbaile.  

CH-RET-02 Beocht agus inmharthanacht an cheantar 
lárnach miondíola a choimeád.

CH-RET-03 Soláthar siopa miondíola lacáiste a éascú ar 
thailte cuí zónáilte i lár an bhaile/sa láthair 
mhiondíola.

3.2.7 Turasóireacht

Tá Cathair Saidhbhín suite ar Chósta Theas Chiarraí agus laistigh de 
phríomhcheantar turasóireachta  An Mhór-Chuaird, a aithnítear go 
hidirnáisiúnta mar chuaird turasóireachta.  Stad ainmnithe is ea an baile 
freisin ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.  Ón mbaile tá radhairc iontacha ar 



5959

   Cuid 3

thírdhreach mar an cósta agus sliabhraonta.  Láthair tharraingteach is 
ea lár an bhaile mar a bhfuil mórán foirgintí breátha agus samplaí den 
ailtireacht traidisiúnta Gaelach.  Mar gheall ar an méid sin ar fad ní mór a 
chinntiú go gcosnaítear na foirgintí agus go gcuireann aon dreach sráide 
nua leis an leagan amach atá cheana féin ann.    

I gCathair Saidhbhín, áfach, tá mianach fós a bhféadfaí a fhorbairt mar 
phríomhláthair turasóireachta.  Tagann an-cuid daoine trín mbaile is iad 
ar An Mhór-Chuaird.  Toisc nach bhfuil aon stad marcáilte i lár an bhaile 
leanann na busanna cuairte orthu agus faigheann siad áiseanna éigin eile 
lasmuigh den bhaile.  Dá mbeadh páirceáil tiomanta do bhusanna bheadh 
am ag na cuairteoirí úd féachaint ar an mbaile idir stair, sráideanna agus 
aghaidh na farraige.    

Láthair idéalach is ea Cathair Saidhbhín chun dul thart ar an dtírdhreach 
cósta agus sliabhraonta Chiarraí Theas mar Sceilig Mhichíl agus Oileán 
Dairbhre.    

Toisc a bheith ar Chósta theas Chiarraí agus Dairbhre siar ó dheas tá Cathair 
Saidhbhín an-mhaith do ghníomhaíochtaí fóillíochta agus caithimh aimsire. 
D’fhéadfaí an baile a chur chun cinn maidir le gníomhaíochtaí allamuigh, 
muiríne agus siúlóide maraon le cóiríocht ardchaighdeáin agus forbairtí 
óstán mar is cuí.  Dá gcuirfí leis na tithe ósta agus bialanna ar an mbaile 
bheadh rath níos fearr ar an dturasóireacht agus fanúint thar oíche.  

The proposed South Kerry Greenway passes through Cahersiveen, the 
development of which is an objective of the Kerry County Development 
Plan and this LAP.  (Details of the greenway are set out in 2.6.5.1 of this 
LAP).  The South Kerry Greenway offers significant potential to contribute 
towards the economic regeneration of Cahersiveen.

Téann an Slí Glas Chiarraí atá molta trí  Chathair Saidhbhín.  Tá an fhorbairt 
seo mar chuspóir i  bPlean Forbartha Chontae Chiarraí agus an LAP seo. 
(Tá sonraí an slí glas ar fáil ag 2.6.5.1 san LAP seo). Tá mianach maith sa 
tionscnamh úd i dtreo athghiniúint eacnamaíoch do Chathair Saidhbhín. 

Bua mór conláistí  agus turasóireachta is ea an muiríne a tharraingíonn 
turasóireacht mhuirí agus spreagtar forbairt bhreise dá réir.  Bíonn 

turais iascaigh, turais bháid, seoltóireacht, rámhaíocht, iascach agus 
tumadóireacht ar siúl.  Ainmníodh dhá dheis suímh sa phlean seo agus 
an mianach iontu tógaint ar an mbonn cuairteoirí muirí a thagann chun 
na muiríne maraon le deiseanna forbairt ó thaobh cónaithe agus úsáid 
mheasctha de.    

Ní mór margaíocht a dhéanamh do Chathair Saidhbhín mar cheann scríbe 
do thurasóirí, ar son áiseanna an bhaile fhéin agus mar bhonn chun teacht 
ar an dúthaigh máguaird.  Beidh gá le straitéis turasóireachta don bhaile, é 
a chur chun cinn sa tír seo agus go hidirnáisiúnta.  Chuige sin caithfear an 
chomharthaíocht laistigh den bhaile agus thart air a fheabhsú agus oifig 
eolais do thurasóirí a sholáthar.        

Cuspóirí Turasóireachta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-T-01 Cathair Saidhbhín a chur chun cinn mar láthair 
turasóireachta ó cheann ceann na bliana. 

CH-T-02 Cathair Saidhbhín a chur chun cinn mar ionad 
seirbhísí do chuairteoirí chuig Leithinis Uíbh 
Ráthaigh/An Mhór-Chuaird.

CH-T-03 Leathnú agus forbairt áiseanna do thurasóirí 
ar fud an bhaile a éascú trí chomharthaíocht a 
fheabhsú nuair is cuí.   

CH-T-04 Feabhsú inmharthana a éascú ar áiseanna 
fóillíochta nua agus eile ar láithreacha 
oiriúnacha chun díriú ar neart agus taitneamh  
Chathair Saidhbhín m.sh. gníomhaíocht 
uiscíoch, seoltóireacht, curachadóireacht, 
iascach mara/iascaireacht 7rl. agus mar bhonn 
don siúlóid/rothaíocht agus a leithéid eile.   

CH-T-05 Slí Glas Chiarraí Theas a éascú mar shlí fóillíochta 
ar feadh seanbhóthar iarainn An Rinn Aird/
Cathair Saidhbhín-Cill Orglan. 
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CH-T-06 Mianach forbartha ceantar an chuain/mhuiríne 
a chur chun cinn ar bhonn inmharthana.

CH-T-07 Saothrú le Fáilte Éireann chun Slí an Atlantaigh 
Fhiáin a fheabhsú is  a chur chun cinn.  

CH-T-08 Na cuspóirí agus gnímh atá i Straitéis 
Turasóireachta Chiarraí 2016-2020 a chur chun 
cinn.

CH-T-09 Oifig tiomanta turasóireachta a oscailt ar an 
mbaile.  

CH-T-10 Tacú le Slí Gorm a sholáthar idir Cathair 
Saidhbhín agus Baile an Ridire.

3.2.8 Iompar agus Gluaiseacht

Téann an Bóthar Tánaisteach Náisiúnta N70 trí Chathair Saidhbhín agus sin 
í an phríomhshráid.  Dá bhrí sin bíonn mórán trácht ag dul tríd idir fheithiclí 
tráchtála agus go mórmhór  busanna le linn biaiste na dturasóirí. Toisc 
nach bhfuil ann ach an t-aon sráid amháin agus sráideanna caola ar an dá 
thaobh níl sé éasca an trácht a láimhseáil nuair a bhíonn sé gnóthach. Níl 
an rochtain go maith ón N70 go haghaidh na farraige, dá bhrí sin níl sé 
éasca buntáiste a bhaint as an mbua tábhachtach úd.  Cuireann an brú de 
dheasca seirbhísí is siopadóireacht maraon le líon ard trácht sa tsamhradh 
isteach go mór ar cháilíochtaí timpeallacht an bhaile.  

Tá géarghá le feabhas ar naisc iompair, trácht ag gluaiseacht go saoráideach 
agus dóthain áiseanna páirceála chun go bhfása an baile mar láthair 
tharraingteach idir dhaonra, fostaíocht agus turasóireacht.  Toisc nach 
bhfuil dóthain spás páirceála do na busanna turasóirí ná dóthain páirceáil 
thiar ó na sráideanna bíonn dúshláin tráchta ann i lár an tsamhraidh. Ba 
mhór an chabhair í bóthar faoisimh a sholáthar mar shráid uirbeach chun 
an trácht ar an bPríomhsháid a éascú, ansin bheadh lár sibhialta is tráchtála 
an bhaile níos ciúine.  Ba mhór an bua é sin chun cuairteoirí a mhealladh 
isteach ar an mbaile.    

3.2.8.1 Bóthar Faoisimh

Moltar an tranglam ar an bPríomhshráid a laghdú agus rochtain aghaidh 

na farraige a fheabhsú.  Beidh gá le hanailís bhreise chun bearta tráchta a 
roghnú.  Tá sé mar chuspóir staidéar bainistiú tráchta a bhunú do Chathair 
Saidhbhín agus teacht   ar réitigh um bhainistiú tráchta, bóthar faoisimh 
san áireamh, i gcomhthéacs forbairt an bhaile amach anso.   

Cuspóirí Iompair agus Gluaiseachta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-TM-01 Pointí rochtain a sholáthar chun forbairt 
eagraithe a éascú.  

CH-TM-02 Soláthar/feabhsú casáin a lorg ar fud an bhaile 
is go háirithe ar an bpríomhshráid.  

CH-TM-03 Staidéar bainistiú tráchta a dhéanamh do 
Chathair Saidhbhín chun teacht ar réitigh maidir 
leis an slí is fearr chun déileáil le fadhbanna 
tráchta, san áireamh beidh seans ar bhóthar 
faoisimh i gcomhthéacs forbairt bhreise ar an 
mbaile.  

CH-TM-04 Timpeallacht níos fearr a chruthú do choisithe 
agus rothaithe  trí bhearta ceansú tráchta 
agus feabhas ar bhonneagar do choisithe 
agus rothaithe.  Ceangail dóibh siúd freisin 
a fheabhsú ó thaobh gluaiseacht de idir an 
muiríne/aghaidh na farraige agus lár an bhaile.    

CH-TM-05 Forbairt Raonta Rothair agus Slite Glasa a 
chur chun cinn i gCathair Saidhbhín agus thart 
timpeall air nuair is cuí.  

CH-TM-06 Tacú le forbairt ar pháirceáil bhusanna ar an 
mbaile. Tacú le forbairt ar pháirceáil tiomanta 
do bhusanna agus breis spás páirceála a 
sholáthar don phobal agus cuairteoirí araon, 
nuair is cuí.    
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3.2.9 Forbairt Chónaithe

Ní cheadófar forbairt chónaithe sa todhchaí ach amháin ar thailte zónáilte 
mar is cuí, ar shuímh inlíonta agus ar shuímh an-ghar do lár an bhaile.  Sin 
chun foirm dhlúth uirbeach a chinntiú agus chun go mbeidh áithritheoirí 
in ann siúl go háiseanna lár an bhaile.  Moltar géilleadh do theoracha an 
RCORÁ maidir le Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeach  2009. 
Caithfidh forbairtí nua ligean do dhaingniú an bhaile agus mórtas ceantair 
a chothú. Ní mór luí isteach leis an dtírdhreach agus réimse leathan 
saghsanna tí a sholáthar.      

Tá mórán suímh inlíonta agus folmha gar go leor do lár an bhaile.  Moltar 
tús áite a thabhairt d’aonaid cónaithe ar a leithéid de shuíomh laistigh de 
chloigíní a tógadh cheana. Beidh tús áite ag forbairt úrnua a athchóiriú 
agus úsáid stoc cónaithe atá cheana féin ann.    

Cuspóirí Forbairt Chónaithe

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-RES-01 Forbairt 36 aonad cónaithe a éascú laistigh de 
theorainn na lonnaíochta.   

CH-RES-02 Forbairt aonaid chónaithe a éascú ar shuímh 
fholmha, tréigthe agus inlíonta.   

CH-RES-03 Athchóiriú agus athúsáid stoc áitreabh tréigthe, 
folamh nó gan úsáid iomlán ar an mbaile mar 
úsáid chónaithe.  

CH-RES-04 Cosc a chur ar fhorbairt tailte zónáilte mar 
chosanta cónaithe straitéiseach (R4) go dtí 
go bhforbraítear 80% de thailte eile cónaithe 
zónáilte chun sásamh an Údaráis Phleanála.    

CH-RES-05 Cosc a chur ar fhorbairt tailte zónáilte mar 
chosanta cónaithe straitéiseach (R4) go dtí 
go bhforbraítear 80% de thailte eile cónaithe 
zónáilte chun sásamh an Údaráis Phleanála.    

CH-RES-06 A chinntiú go ngéilleann forbairtí do theoracha 
an RCORÁ maidir le Forbairt Cónaithe 
Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeach  2009.  
Smaoineofar ar dhlús i lár an bhaile nó an-ghar 
dó.  

CH-RES-07 A chinntiú go dtarlaíonn ar a laghad 30% 
den bhforbairt nua cónaithe ar thalamh 
athfhorbartha nó inlíonta.    

3.2.10 Caitheamh Aimsire agus Conláistí

Tá réimse maith conláistí fóillíochta i gCathair Saidhbhín.  Orthusan tá áis 
mhór spóirt ag Clochán Mhac Coinn agus Club CLG Naomh Muire. Baintear 
leas as an muiríne don seoltóireacht agus gníomhaíochtaí eile muirí, 
turasóireacht agus fóillíochta comhordaithe ón Oifig Mhuiríne ar aghaidh 
na farraige.  Tá gá le breis áiseanna fóillíochta agus conláistí chun freastal 
ar an mbaile, go háirithe linn snámha.  

3.2.10.1 Faiche an Bhaile

Tá faiche an bhaile suite ar bhruach theas An Ghóilín agus ó thuaidh ón 
ionad oidhreachta.  Spás oscailte líneach atá ann agus radharcanna 
breátha uaidh ar An Góilín, Oileán Dairbhre agus Baile Uí Chairbre Thoir, 
Clochán Laighneacháin ar a dtugtar go háitiúil ‘Over The Water’.  Cuireann 
an faiche go mór le fiúntas an cheantair ar aghaidh na farraige. Aithníodh 
tailte in aice láimhe agus thoir ón bhfaiche chun an áis seo a leathnú.  Tá 
faiche lárnach (Páirc an Aonaigh) laistiar de Shráid Nua an Mhargaidh agus 
tá clós súgartha leanaí ansiúd. 

3.2.10.2 Slite Siúlóide

Tá sé i gceist slite siúlóide a cheangal le cheile trí chóras nua slite siúlóide 
(nádúrtha) ar feadh an mhuiríne/aghaidh na farraige agus faiche an bhaile.  
Ceanglófar le lár an bhaile agus thart timpeall air chun gluaiseacht níos 
fearr a chothú idir timpeallacht uirbeach agus nádúrtha.  

Ní féidir siúl anois ar an seanbhóthar iarainn thar An Góilín.  Tá mianach 
ansiúd chun áis an-mhór a chruthú don bhaile mar d’fhéadfaí siúlóid an 
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mhuiríne a leathnú  don phobal agus cuairteoirí araon.  Tá an droichead 
mar chuid den Slí Glas molta Chiarraí Theas a bheidh mar nasc ó Ghleann 
Beithe go Cathair Saidhbhín agus An Rinn Aird.  Ar an gcuma san chuirfí go 
mór le slite siúlóide ar an mbaile.   

3.2.10.3 Ionad Taighde & Nuálaíocht na Sceilge 

Ionad uathúil oideachais agus páirtíocht um fhorbairt pobail is ea Ionad 
Taighde agus Nuálaíocht na Sceilge (CRI na Sceilge) idir Comhairle Contae 
Chiarraí, Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus Páirtíocht Forbartha Chiarraí 
Theas,  lonnaithe i gCathair Saidhbhín. Campas for-rochtain is ea é don 
ardoideachas, taighde agus fiontraíocht maraon le spás a cothaíonn 
comhoibriú agus tógáil pobail.  

Fiontar sóisialta is ea é freisin a bheidh dílis don timpeallacht nadúrtha 
agus don phobal.  Déanfar taighde agus oideachas i réimsí mar  eolaíocht, 
teicneolaíocht, comhshaol, cúrsaí sóisialta, ealaíon agus éigse. Tá an 
láthair oscailte d’ollscoileanna agus institiúidí éagsúla sa tír seo agus thar 
sáile.  Éascófar cláir ardoideachais, taighde agus cleachtais.  

Cuspóirí Bonneagar Sóisialta agus Conláistí 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-SIA-01 Soláthar na n-áiseanna riachtanach a éascú idir 
chaitheamh aimsire, sóisialta agus cultúrtha 
chun freagairt don ghá ar an mbaile agus chun 
a leithéid d’áiseanna atá cheana féin ann a 
chosaint ar son leas an phobail.  

CH-SIA-02 Cruthú siúlóidí breise ar an mbaile a éascú.   
CH-SIA-03 Forbairt Áis Eolaíocht Saoránach agus 

Oideachas Muirí  (WEAVE) a éascú.
CH-SIA-04 Forbairt linn snámha ar láthair chuí i gCathair 

Saidhbhín a éascú.  

3.2.11 Oidhreacht Ailtireachta  

Níor tharla aon athrú ar fhoirm líneach an bhaile ón gcead léarscáil Suirbhé 
Ordanáis thiar i 1842. Tá na príomhshráideanna agus bóithre go léir mar an 
gcéanna.   

Tá an Príomhshráid agus Sráid na hEaglaise i lár an bhaile. Ar an 
bPríomhshráid tá meascán maith úsáide mar bhanc, tithe tábhairne, 
bialanna, caife agus oifigí.  Tá píosa den líne foirgníochta níos sia siar 
agus déantar cearnóg mhór de.  Úsáidtear é seo don pháirceáil ar an 
sráid agus dá mbeadh infheistíocht chaipitiúil ar fáil d’fhéadfaí limistéar 
ríocht phoiblí a chruthú.  Is é an pointe lárnach ar Shráid na hEaglaise ná 
Eaglais Chuimhneacháin Dhomhnaill Uí Chonaill.  Tá an tsraith síos Sráid 
an Droichid i dtreo an Bheairic  ar na radhairc is deise agus is suimiúla ar 
an mbaile.  

Níor chóir don bhforbairt amach anseo baint de nádúr an bhaile agus ní 
mór í a bheith ciallmhar ar shuímh inlíonta, suímh athfhorbartha agus 
iad siúd atá in aice limistéir faoi fhoirgintí.  Má fhorbraítear an baile 
mar seo neartófar an fhoirm dhlúth agus cruthófar lonnaíocht a bheidh 
tarraingteach agus inmharthana.  
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Cuspóirí Foirm Uirbeach 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-UF-01 A chinntiú go dtarlaíonn forbairt an bhaile sa 
todhchaí ar shuímh inlíonta, athfhorbartha 
agus úrnua ar bhonn a oireann don cheantar 
faoi fhoirgintí agus go gcuirtear le foirm dhlúth 
an bhaile mar lonnaíocht tarraingteach agus 
inmharthana. 

CH-UF-02 Slite deasa isteach ar an mbaile a chur chun 
cinn.

CH-UF-03 Forbairtí nua dreach sráide a chur chun cinn ar 
láithreacha oiriúnacha ar an mbaile.   

CH-UF-04 Dreach, staid iomlán foirgintí a fheabhsú agus 
athúsáid iad siúd atá folamh nó tréigthe a 
spreagadh.   

CH-UF-05 Tacú le suirbhé seandálaíochta ar an mbaile.  
CH-UF-06 Tacú le cáblaí faoi thalamh ar an mbaile.
CH-UF-07 Páirceáil do charranna a athlonnú agus scéim 

feabhais um ríocht phoiblí a fhorbairt ag An 
gCearnóg ar an bPríomhshráid.  

3.2.11.1 Aghaidh Siopaí & Comharthaíocht

Tá líon áirithe aghaidh siopaí traidisiúnta i gCathair Saidhbhín a chuireann 
le carachtar uathúil an bhaile.  Spreagfaidh an Chomhairle, trí na Shopfront 
Design Guidelines (Feabhra 2018), aghaidh siopaí agus ainmchláir atá 
cheana féin ann a chaomhnú is a athnuachan, agus nuair is cuí, dearadh 
nua sa stíl traidisiúnta ar ardchaighdeán a fhorbairt.  Ní smaoineofar ar 
shaghsanna eile dearadh muna dtagann siad  lena bhfuil timpeall orthu 
mar aghaidh siopaí agus muna mbaineann siad de chonláiste radhairc an 
dreach sráide.   

 

Cuspóirí Dearadh Uirbeach

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-UD-01 A chinntiú go dtagann dearadh áitribh nó 
athnuachan ar áitreabh leis an bhforbairt atá 
cheana féin thart air agus go gcuireann an 
dearadh leis an ndreach sráide.  

CH-UD-02 Caomhnú agus athchóiriú aghaidheanna 
traidisiúnta siopaí agus ainmchláir in ábhar 
oirúnach a spreagadh.

CH-UD-03 Radhairc thart ar fhoirgintí tábhachtacha, 
stairiúla maraon le radhairc timpeall orthu 
a chosaint lena chinntiú go gcosnaítear na 
laithreacha úd mar is cóir.  

CH-UD-04 A chinntiú go dtógtar ceann den radharc agus 
leagan amach iomlán nuair a dhéantar bóithre 
nua,  leathnú bóithre, láithreacha páirceála 
feithiclí agus feabhsú gabhal, nuair is féidir.  

CH-UD-05 A chinntiú go mbíonn forbairtí nua ag féachaint 
amach ar spás poiblí nó slí siúlóide agus go 
mbíonn aghaidh gníomhach orthu ó thaobh 
dearadh agus scála de. 

3.2.11.2 Limistéir Caomhnú Ailtireachta   

Aithníonn Limistéir Caomhnú Ailtireachta (ACA) go bhfuil i bhfad níos mó 
i gceist maidir le ceantar stairiúil ná cáilíochtaí, scála, ábhar agus sonraí na 
bhfoirgintí aonair. Tá an-tábhacht freisin le leagan amach, mar shampla 
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an radharc ón sráid agus idir na foirgintí. Gnéithe lárnacha i gcarachtar 
stairiúil an cheantair is ea aghaidh siopaí, troscán sráide agus dromchlaí 
cruaidh nó bog.  Dá bhrí sin, iarrann ACA ar dhreach iomlán sráide a 
chaomhnú.  Tá gnéithe den dreach sráide i gCathair Saidhbhín a léiríonn 
armóin álainn ailtireachta, í an-dheas mar radharc agus freisin mar thréith 
lárnach bunúsach i gcarachtar uirbeach an bhaile.

  

Cuspóirí Limistéir Caomhnú Ailtireachta  

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-ACA-01 Plean Bainistíochta ACA a ullmhú chun 
carachtar na Limistéir Caomhnú Ailtireachta 
a chosaint toisc an tábhacht speisialta a 
bhaineann leo idir ailtireacht, stair, cultúr agus 
tréithe sóisialta an bhaile.  

CH-ACA-02 Tionscadail áitiúla a chuireann caomhnú 
carachtar speisialta na Limistéir Caomhnú 
Ailtireachta chun cinn a spreagadh.  

CH-ACA-03 Plé le páirtithe leasmhara chun teacht ar 
bhearta feabhais a chur i gcrích maidir le 
carachtar speisialta na  ACA.  

CH-ACA-04 Oidhreacht ailtireachta an bhaile a chaomhnú 
agus forbairt a spreagadh ar bhonn a thagann 
le scála, carachtar agus patrún an oidhreacht 
ailtireachta agus foirm uirbeach atá cheana 
féin ann.  Ní mór d’fhorbairtí nua a bheith ar 
ardchaighdeán agus caithfear ceann a thógaint 
de ghnéithe agus ábhair áitiúla.  

 3.2.11.3 Ceantair Feabhais Comhshaol Uirbeach   

Tá limistéir i lár an bhaile mar a bhfuil gá le hoibreacha feabhsúcháin  idir 
fhisiciúil agus comhshaoil agus chuirfí go mór le dreach an bhaile ach iad 
a chur i gcrích.  Éascóidh Comhairle Contae Chiarraí forbairt ar dheiseanna 
suímh agus ceantair athghiniúna chun na limistéir úd a fheabhsú agus 

beatha is anam a chur iontu.   

3.2.12 Deiseanna Suímh

Tá roinnt deiseanna suímh anois aitheanta.  Baineann an fhorbairt seo go 
mór le beocht agus athghiniúint i lár an bhaile.  Bainfidh ranníocaíochtaí 
forbartha  laghdaithe leis na suímh a aithnítear mar ‘dheiseanna’ mar a 
leagtar amach faoi Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Contae 
Chiarraí 2017.  
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1. Tailte idir An Ascaill agus Plás na Mainistreach

Tá suíomh úrnua laistiar den Phríomhshráid Thiar agus rochtain ó Phlás na 
Mainistreach.  

Aidhm: An suíomh mór seo a fhorbairt go hinmharthana mar láthair nua 
uirbeach a chruthóidh forbairt tráchtála in aice lár an bhaile. 

Mianach Forbartha

Tá an suíomh in aice lár an bhaile agus é an-oiriúnach d’úsáid éagsúil a 
bheidh in ann lár an bhaile a leathnú ar bhonn inmharthana.  Spreagfar 
forbairt a chuirfidh timpeallacht ghníomhach chun cinn agus a chuirfidh 
feabhas ar bheocht agus inmharthanacht an cheantair.  Toisc go bhfuil 
an suíomh suite laistiar den  Phríomhshráid Thiar beidh solúbthacht ann 
maidir le hairde agus dearadh.    

2. An Muiríne/Aghaidh na Farraige 

Tá an limistéar seo idir an Muiríne agus suíomh An Bhord um Chúnamh 
Dlíthiúil. Tá cuid den talamh saor agus cuid eile faoi dhromchla cruaidh 
taobh leis an gcé.  Aithnítear cuid den suíomh mar shuíomh an Rod & 
Reel.

Aidhm: An suíomh mór athfhorbartha seo ar aghaidh na farraige a fhorbairt 
go hinmharthana  mar dhreach sráide uirbeach don úsáid mheasctha a 
sholáthróidh áiseanna nua turasóireachta gar d’aghaidh na farraige agus lár 
an bhaile, san am gcéanna éascófar Slí Glas Chiarraí.  

Mianach Forbartha

An mianach gan tarraingt as atá ann do Chathair Saidhbhín a fheidhmiú 
sa mhaoin uathúil seo ar aghaidh na farraige, ba chóir an suíomh a úsáid 
do ghníomhaíochtaí cónaithe, tráchtála, miondíola agus turasóireachta.  
Tá deis anois ann suíomh mór a athfhorbairt ar aghaidh na farraige gar 
do lár an bhaile.  Ligfidh méid, láthair agus leagan amach an tsuímh do 
dhreach nua sráide a fhorbairt ar feadh Sráid an Ché.   Beidh dearadh nua-
aimseartha  ar an ndreach molta sráide ach ó thaobh scála agus toirt beidh 
cuma traidisiúnta air.      

Caithfidh gach moladh a bheith ar ardchaighdeán deartha in oiriúint don 
láthair ar aghaidh na farraige agus ag cur leis an ríocht phoiblí.  D’éascódh 
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aghaidh an ché úsáid turasóireachta/tráchtála mar chaife, bialanna ach 
san am gcéanna níor mhór ómós a thabhairt don saol laethúil mar ché 
gnóthach iascaigh. 

3. Suíomh ag Gabhal Sráid an Ché/Sráid an Droichid

Tá an ceantar seo ag cúinne Sráid an Ché agus Sráid an Droichid.  Tá sé in 
aice an droichid agus an Bheairic mhór RIC mar a bhíodh agus faoi láthair 
tá aonad tréigthe tionsclaíoch ann a bhíodh mar stóras ag an gComhlacht 
Sive Mineral.  Tá aonad tréigthe tionsclaíoch go díreach ó dheas agus 
seanchlós áras íle soir ó Fhoirgneamh   An Bhord um Chúnamh Dlíthiúil.    

Aidhm: An suíomh athfhorbartha seo a fhorbairt mar shuíomh turasóireachta 
in úsáid mheasctha agus Slí Glas Chiarraí a éascú san am gcéanna

Mianach Forbartha

Tá mianach sa tsuíomh seo mar  láthair suntasach ar an mbaile.  Tá 
deis ar struchtúir nua a fhorbairt mar chaife, bialanna agus úsáid eile 
turasóireachta suite ar chearnóg/spás cathartha.  Caithfidh aon fhorbairt 
nua cur le spás nua poiblí a chruthú a chuimseoidh aghaidh na farraige 
agus Sráid an Ché araon.   

Tá an suíomh oiriúnach  do dhreach sráide mar a mbeidh meascán 

saghsanna cónaithe maraon le forbairt tráchtala ar scála beag, nua-
aimseartha ó thaobh dearadh de ach ó thaobh scála agus toirt beidh cuma 
traidisiúnta air.    

3.2.13 Athnuachan agus Athghiniúint an Bhaile 

Beidh díolúine maidir le ranníocaíochtaí forbartha de réir Scéim 
Ranníocaíochtaí Forbartha Chomhairle Contae Chiarraí 2017 ag aon 
fhorbairt a bhaineann le hurlár uachtair a chur in oiriúint nó a athchóiriú 
don úsáid gnó/tráchtála nó cónaithe ar láthair zónáilte mar Lár Baile.    

Bainfidh laghdú ar  ranníocaíochtaí forbartha le limistéir/sráideanna a 
aithnítear sa Phlean Ceantar Áitiúil seo don athnuachan agus athghiniúint.  
Aithníodh dhá limistéar dá leithéid i gCathair Saidhbhín, Sráid Nua agus 
an taobh thuaidh de Shráid Nua an Mhargaidh. Aithnítear na ceantair 
atghiniúna seo ar Fhigiúr 3.2.2.

Go háirithe tá áitribh fholmha  sna limistéir athghiniúna cónaithe agus 
d’fhéadfaí iad san a bhreith ar ais mar thithe nua cónaithe.

Anuas air sin, tá líon áirithe suímh idir inlíonta agus athfhorbartha a bhfuil 
an mianach iontu miondíol ar scála beag agus forbairt chónaithe lár baile 
a sholáthar.  Spreagfaidh an Chomhairle a leithéid d’fhorbairt ar na suímh 
úd.   

Cuspóirí Athnuachan Baile 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CH-TR-01 Ullmhú Plean Gníomh don Athnuachan Lár 
Baile a éascú.  Forbairt suíomh deiseanna agus 
limistéir athghiniúna a chur chun cinn.  

 3.2.13.1 Suímh Thréigthe

Aithníodh roinnt suímh thréigthe ar an mbaile. Ba chóir iad a bhaint go 
cúramach nó a athfhorbairt de réir carachtar an cheantair agus ábhar 
oiriúnach críochnaithe  a úsáid.  Bainfidh an Chomhairle úsáid as forálacha 
reachtúla An Acht um Laithreáin Tréigthe 1990 chun athfhorbairt ar a 
leithéid de shuímh a spreagadh ar fud an bhaile.  
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3.2.13.2 Cúltailte/Lánaí

Tá roinnt suímh ar chúltailte agus lánaí fós i gCathair Saidhbhín mar a bhfuil 
deiseanna suntasach forbartha.  

Éascóidh an Chomhairle athfhorbairt  ar shuímh chúltailte/fholmha/
tréigthe, spreagfar árasáin dea-dheartha ar dhlús ard nó aonaid chónaithe 
faoi réir dearadh ardchaighdeáin maraon le dóthain soláthar spás conláistí 
agus stóras bruscair.  

Figiúr 3.2.2 Ceantair Uirbeacha
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, Opportunity Site
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Cuid	C	–	Bailte	Ceantair

3.3 An Coireán

Fís

Tá sé mar fhís don Choireán baile difriúil beo taitneamhach a chruthú don 
phobal faoi láthair agus iad siúd a leanfaidh, san am gcéanna coimeádfar 
na buanna fisiciúla, carachtar uathúil agus buanna nádúrtha 

Ceisteanna Straitéiseacha

Chun An Coireán a fhorbairt in ord agus in eagar, ní mór

An Coireán a chur chun cinn mar bhaile ceantair i gCeantar Uíbh • 
Ráthaigh Thiar agus gach iarracht a dhéanamh ar an sprioc daonra a 
bhaint amach mar atá sa straitéis lárnach.

Líon na n-áitritheoirí buan a choimeád is a mhéadú.• 

Réimse bonneagar sóisialta is fisiciúil, áiseanna agus seirbhísí mar • 
mhiondíol, tráchtáil agus fiontar a sholáthar chun freastal ar mhuintir 
an bhaile agus an dúthaigh máguaird.  Tosaíocht is ea an méid sin.  

Díriú ar an bhforbairt faoi láthair  ag tacú le ról agus feidhm an bhaile  • 
mar ionad seirbhísí tuaithe, cois farraige agus turasóireachta  agus 
ceann a thógaint de scála na lonnaíochta mar atá, í suite ar thírdhreach 
taitneamhach cois farraige.  

Díriú ar mhianach na turasóireachta chun cur le cáilíocht beatha, • 
geilleagar, fostaíocht agus forbairt pobail áitiúil  chun an leas is fearr 
a bhaint as táirge turasóíreachta forbartha a mheallfadh cuairteoirí ó 
cheann ceann na bliana.  

Nádúr an chósta agus oidhreacht idir ailtireachta agus nádúrtha a • 
chosaint is a fheabhsú.    

A chinntiu go mbaintear leas as foirm níos dlúithe trí áitribh atá cheana • 
féin ann a athghiniuint is a athúsáid.  

Comhthéacs (láthair agus seirbhísí mar atá)

Tá baile cois farraige An Coireán suite ar  na turais tiomána  Slí an 
Atlantaigh Fhiáin agus An Mhór-Chuaird ar chósta iardheisceart Leithinis 
Uíbh Ráthaigh, thart ar 17Cm ó dheas ó  Chathair Saidhbhín agus 14Cm ó 
thuaidh ó Chathair Dónall.      

Mínítear An Coireán mar bhaile ceantair in ord reatha lonnaíochtaí an 
chontae mar a leagtar amach i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-
2021. San am atá caite mhaolaigh an mianach idir thalmhaíocht agus 
turasóireacht  an fhírinne gur bhaile iargúlta imeallach a bhí ann i bhfad ó 
phríomhionaid geilleagair an chontae.  Tá ról tábhachtach fós ag an mbaile 
mar sholáthróir seirbhísí do shráidbhailte beaga agus lucht na tuaithe, é 
fiorthábhachtach d’inmharthanacht na bpobal áitiúil.    

Tá réimse maith áiseanna idir oideachais, sóisialta agus spóirt.  Orthusan 
tá bunscoil, séipéil, stáisiún An Gharda, ionad pobail agus clós súgartha in 
aice leis,  Teach Amergin – ionad pobail, oideachais agus ealaíon, faiche 
CLG agus áiseanna gaolmhara. Tá clú agus cáil ar an gCoireán don ghalf 
mar tá dhá ghalfchúrsa comórtais ar 18-bpoll.  Láthair idéalach is ea An 
Coireán don siúlóid cnoic agus gníomhaíochtaí uiscíocha. Tá aghaidh 
fhada farraige ann maraon le promanád/faiche líneach atá mar theorainn 
thiar na lonnaíochta.  Tá deiseanna siúlóide/fóillíochta ar an bpromanád 
agus radhairc lánléargais ar Bhá na Scealg.  Ar An gCoireán tá rogha maith 
lóistín mar óstán ardchaighdeáin agus áiseanna bialanna a mheallann 
mórán turasóirí.  
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Ceisteanna pleanála agus moladh  

Míníonn teorainn fhorbartha An Coireán an réimse talún mar a smaoineofaí 
ar fhorbairt nua, san am gcéanna ligtear do leathnú éigin agus athfhorbairt i 
lár an bhaile.  Braitheann an  teorainn fhorbartha go mór ar dhinnseanchas 
agus cúinsí bonneagair mar an limistéir  abhantrach fuíolluisce.   

Díreofar ar An Coireán maidir le forbairt sna ceantair thart timpeall air.  
Éascaíonn an plean seo méadú cuí daonra oiriúnach don stádas mar bhaile 
ceantair.  Spreagtar lonnaíocht an bhaile a dhaingniú maraon le seirbhísí 
is áiseanna áitiúla a choimeád ar son baile agus tuath araon.  Aithnítear 
tábhacht an mhargadh turasóireachta ach ní mór é a fhorbairt i gcónaí 
maidir le caighdeán agus réimse chun geilleagar an bhaile agus an cheantar 
iomlán a chinntiú sa bhfadtéarma.  Ní foláir an réigiún leochaileach ar 
an gcósta agus leasa bithéagsúlachta na suíomh caomhnú nádúrtha sa 
cheantar a chosaint.  

Daonra agus Tithíocht 

Léirigh Daonáireamh 2016 462 duine ar An Coireán.  Bhí sé sin an-chosúil le 
2011 nuair a taifeadadh 465.  Roinntear An Coireán idir dhá Thoghcheantar, 
An tImleach agus Loch Luíoch.  Míníonn Tábla 3.3.1 an t-athrú a tháinig ar 
dhaonra na dToghcheantar úd le blianta beaga anuas. Ar an nDaonáireamh 
is déanaí i 2016 léirítear gur bheag an t-athrú a tháinig ar an bhfigiúr don 
dá Thoghcheantar le chéile ón mbliain 2011, ag teacht le patrún An Coireán 
féin.  

2002 2006 2011 2016
An Coireán 538 546 465 462
An tImleach ED 830 924 926 871
Loch Luíoch ED 315 324 269 311

Tábla 3.3.1: 
Daonra 2002-2016 (CSO)

Soláthar Molta 
Tithíochta (uimh.)

Méadú 
Molta 

Daonra
An Coireán 14 37

Tábla 3.3.2: 
Riachtanas Aonad Tithíochta agus Daonra Molta 

De réir na dtreoracha maidir le Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i gCeantair 
Uirbeach  2009, beidh tús áite ag forbairt úrnua i lár an bhaile a athchóiriú 
agus úsáid stoc cónaithe atá cheana féin ann    

Caithfidh forbairtí nua ligean do dhaingniú an bhaile agus mórtas ceantair 
a chothú.   Ní mór luí isteach leis an dtírdhreach agus réimse leathan 
saghsanna tí a sholáthar 

Fostaíocht agus Gníomhaíocht Eacnamaíoch  

Go traidisiúnta d’fhorbair an baile seo mar bhaile margaidh  ag freastal 
ar chúltír rathúil feirme agus iascaigh.  Braitheann beocht mórán gnóthaí 
beag ar an mbaile ar chumas caithimh na gcustaiméirí tuaithe.  Is fíor, 
áfach, gur laghdaigh an cúlú i ngníomhaíochtaí feirmeoireachta an teacht 
isteach san.  Cé gur cuid suntasach fós é, níl sé chomh maith leis na leibhéil 
a bhíodh ann tráth.  Le blianta anuas anois braitheann geilleagar An Coireán 
go mór ar thurasóireacht.   

Chun gur féidir leis an mbaile  cur le fostaíocht agus fás eacnamaíoch 
caithfidh an plean seo tacú agus seasamh le réimse leathan seirbhísí a 
chruthaíonn fostaíocht mar mhiondíol, seirbhísí agus fiontar gnó.    
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Turasóireacht

Toisc láthair An Coireán ar chósta álainn Leithinis Uíbh Ráthaigh, Bá na 
Scealg thiar uaidh agus Loch Luíoch thoir, ní haon ionadh gur láthair 
idéalach é don bhfóillíocht agus caitheamh aimsire.  Cé go mbíonn éileamh 
air mar stad ar thuras tiomána An Mhór-Chuaird, is ceann scríbe ann fhéin 
é An Coireán. Tá gníomhaíochtaí ardchaighdeáin ar fáil ó cheann ceann na 
bliana mar ghalf, iascach agus siúlóid.      

Tá iascach breac geal/bradán ar a bhfuil cáil idirnásiúnta sna habhantraigh 
Loch Luíoch, An Cumarach agus Abhainn na hUíne.  Cuireann an bua san 
go mór le tionscal na turasóireachta agus saol an phobail araon i gceantar 
An Coireán.   Tá an mianach ann chun breis infheistíocht a dhéanamh agus 
cur arís leis an líon cuairteoirí agus fad na gcuairteanna.     

Cé go mbraitheann an baile go mór ar thurasóireacht, mar sin féin ní mór 
forbairt arís ar an ndúthaigh ar fad ar bhonn inmharthana chun cur leis 
an mianach sa réimse seo.  Ba chóir béim a chur ar an mbaile mar cheann 
scríbe turasóíreachta ó cheann ceann na bliana.    

Chun an méid sin a chur i gcrích níor mhór tarraingteacht an bhaile mar 
atá a fheabhsú.  Spreagfaidh an tÚdarás Pleanála athúsáid agus athchóiriú 
tuisceanach ar áitribh díomhaoin/tréigthe chun dreach sráide gníomhach 
taitneamhach a chruthú.  Éileofar ardchaighdeán ailtireachta chun barr 
feabhais a chur ar na cúrsaí seo maidir le mianach turasóireachta an 
bhaile.  

Aithníonn an tÚdarás Aitiúil go bhfuil ról an-mhór ag an gceantar thart ar 
aghaidh na farraige ar thurasóireacht a fhorbairt sa Choireán.  Spreagfaidh 
an Chomhairle infheistíocht sa limistéar úd chun turasóirí a mhealladh.  
Spreagfar agus éascófar infheistíocht sa láthair úd chun cur le turasóireacht 
inmharthana, conláistí fóillíochta agus uasghrádú na timpeallachta seo.  
Ar an ábhar san, cuirfear luach conláistí aghaidh na farraige go mór chun 
cinn.    

Tá gá le margaíocht don Choireán mar láthair turasóireachta, mar gheall 
ar a áiseanna féin agus mar bhonn chun taisteal ar fud na dúthaí.  Dá réir 
sin caithfear an chomharthaíocht isteach agus amach a fheabhsú agus 

straitéis a fhorbairt chun An Coireán  a chur chun cinn mar láthair saoire sa 
tír seo agus thar sáile.  

Ní mór iarracht a dhéanamh ar shíniú a chur le biaiste na dturasóirí.  Beart 
nua amháin ab ea eiceathurasóireacht nó gníomhaíochtai sainspéise eile 
a fhógairt don cheantar.  Ag smaoineamh ar mholtaí d’fhorbairtí nua 
turasóireachta, beidh tús áite acu siúd a spreagann tréimhse níos faide 
a chaitheamh sa cheantar is a chuirean leis an réimse gníomhaíochtaí a 
bhíonn ar fáil do mhuintir bhuanchónaithe na háite.  Mealltar daoine trí 
ócáidí mar Fhéile Scannán Grinn Charlie Chaplin, Éigse na Brídeoige agus 
eile.  D’fhéadfaí gnéithe eile de stair na háite a úsáid mar Chomhlacht an 
Chábla 7rl.  Ba chóir margaíocht a dhéanamh ar  An Coireán mar láthair 
atá laistigh de chrios cosanta an Tearmann Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta; 
(an t-aon Tearmann Spéir Dhorcha sa Leathsféar Thuaidh a bhain an Sraith 
Órga) agus dá bhrí sin, sin í an áit is fearr chun eolas a chur ar Thearmann 
Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta Chiarraí.  
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Bonneagar 

Uisce 

Freastalaíonn Scéim Soláthar Uisce Poiblí An Coireán ar an mbaile.  Tá 
dóthain cumas sa Scéim úd chun freastal ar fhás molta go ceann tréimhse 
an phlean.    

Tá scéim fuíolluisce poiblí sa Choireán agus cumas spártha fós ann. Tá an 
acmhainn iompair anois mar 3,000 PE agus an t-ualach i 2017 mar 1,736 
PE.

Trácht

Baineann iompar agus bonneagar go mór le saol cách.  Ní chuirtear le 
daonra gan naisc mhaithe iompair, trácht ag gluaiseacht agus dóthain 
páirceála.  Táid san go léir riachtanach don bhfás daonra, fostaíocht agus 
turasóireacht chomh maith le baile tarraingteach a fhorbairt.

Tá An Coireán ar Bhóthar Tánaisteach Náisiúnta an N70, sin An Mhór-
Chuaird a bhfuil clú agus cáil air.  Bíonn an bóthar seo ag cur thar maoil le 
linn biaiste na dturasóirí agus cuirtear leis an bhfadhb mar níl an leagan 
amach ná an gabhal oiriúnach.  Caithfidh go dtéann na fadhbanna tráchta 
úd i bhfeidhm ar cháilíocht comhshaoil an bhaile uaireanta. Tá géarghá 
le háiseanna feabhsaithe do na busanna cuairteoirí a sholáthar ar an 
mbaile.         

Foirm Uirbeach

Tá patrún líneach aontaobhach i lár An Coireán, an fharraige thiar, rud a 
lig don lonnaíocht socrú síos ar an dtaobh thoir/morthíre den N70. Toisc 
nach bhfuil aon fhorbairt suntasach ar thaobh na farraige tá radharcra 
iontach mór leathan uaidh ar Bhá na Scealg agus é sin ar bhuanna móra 
an bhaile.  Tharla cuid éigin suntasach forbairt chónaithe ar na bóithre 
aduaidh isteach ar an mbaile, ní hamháin ar an N70 ach ar bhóithre An 
Sponcán agus An Tearmann araon.   

Tharla cud éigin forbairtí ó dheas ón mbaile ar feadh an N70 agus soir ó 
lár an bhaile cé go gcuireann luí na talún agus Loch Luíoch i gcóngar srian 

ar fhorbairt sa treo seo.  Mar dhreach sráide ar feadh an príomhshráid go 
príomha tá sraith struchtúr dhá stór. Tá próifíl na ndíonta rialta go leor ar 
fud an bhaile.  

Toisc na srianta fisiciúla atá ar na bóithre isteach go mórmhór iad ag 
teacht aduaidh ach freisin ar an N70 ó dheas agus an bóthar ó dheas ó 
Loch Luíoch tá patrún scaipthe lonnaíochta.  Cé gur lig na hardáin luatha 
a bhain le Comhlacht An Chábla do phatrún lonnaíochta uirbeach níos 
dlúithe tháinig lagú air sin i measc forbairtí ina dhiaidh sin.  

Is minic a bhíonn forbairtí nua ar nós eastáit tithíochta.  Cé go mbíonn 
chuid díobh go deas le féachaint, ní chuirtear leis an ndreach sráide 
neamhdhíona a bhfuil gá leis chun foirm an bhaile a leathnú.   

Tá sé mar aidhm sa phlean seo;

Míniú uirbeach teorainneacha na lonnaíochta a fheabhsú agus forbairt • 
ar shlite taitneamhacha isteach ar an  mbaile a chur chun cinn, agus

Carachtar uathúil stairiúil, ailtireachta agus fisiciúil an bhaile a choimeád • 
agus a fheabhsú, de réir gá.

Tuilte agus Creimeadh Cósta   

Tá sé mar pholasaí  ag an gComhairle nach ligtear do bhaol tuilte cur 
isteach  ar fhorbairt ná níor chóir a bheith mar chúis leis an mbaol úd ná é 
a dhéanamh níos measa. Dá  réir sin, cinnteoidh an fhorbairt gur cloíodh 
leis na riachtanais atá sna Treoracha Córas Pleanála agus Bainistiú Baol 
Tuilte nuair a bhaineann le hábhar mar  is cuí

Oidhreacht Ailtireachta

Tá dhá struchtúr déag ar an dTaifead Struchtúr Cosanta laistigh den 
teorainn mholta forbartha, mar a leanas:  

Uimh. Clár.  21309801 - Stáisiún an Chábla mar a bhí  • 

Uimh. Clár.  21309802 - Eaglais Naomh Mhíchíl is na hAingil• 

Uimh. Clár.  21309804 - Butler Memorial Fountain • 

Uimh. Clár.  21309805 - Lóiste Uíbh Ráthaigh, Tigh Scoite • 
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Uimh. Clár. 21309807 - Tithe Leathscoite  • 

RPS-098-001  - Seantigh an Chábla  • 

RPS-098-003-A to RPS-098-003-F - 6 Thigh • 

Anuas ar an luach ailtireachta agus sóisialta  a bhaineann le foirgintí áirithe 
bíonn féachaint amach tarraingteach traidisiúnta ar chóir í a chaomhnú.  
Meastar go mba chóir don bhforbairt sa todhchaí gnéithe den oidhreacht 
ailtireachta a mhíníonn carachtar an bhaile a chaomhnú agus a fheabhsú. 
Aithníodh roinnt dreach sráide atá an-soiléir agus deas le féachaint ó 
thaobh aghaidh thraidisiúnta de agus ba chóir iad siúd a choimeád.  Táid 
laistigh den ACA.

Tá séadchomhartha amháin taifeadta laistigh den cheantar lonnaíochta  
(KE 098-031).

Comhshaol Nádúrtha agus Conláistí

Is iad na buanna nádúrtha is mó ar An gCoireán ná an suíomh suntasach ar 
aghaidh Bá na Scealg agus ar imeall Loch Luíoch maraon le sliabhraonta ar 
gcúl.  Thiar ón mbaile tá uiscí cósta mar  chuid de Bhá na Scealg agus Inbhear 
na hUíne SAC, Loch Luíoch mar chuid de Pháirc Náisiúnta Chill Airne, na 
Cruacha Dubha agus abhantrach Abhainn Chárthaí SAC.  Tá ainmniúchán 
ag roinnt tailte cósta laistigh de agus in aice le ceantar an phlean ó thuaidh, 
thiar agus ó dheas ón gCoireán mar Phríomhthaitneamhacht Speisialta agus 
Taitneamhacht Speisialta Tánaisteach i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí 
2015-2021, a aithníonn limistéir sa Chontae mar a mbíonn tírdhreach as an 

gnáth. Laistigh de cheantar an phlean aithníodh tailte áirithe mar spás glas 
toisc go bhfuiltear gar do thailte leochaileacha ainmnithe.  Dá réir sin tá sé 
ríthábhachtach nach gcuireann forbairt isteach ar  shuímh Natura 2000.

Cuspóirí  Ginearálta

Objective No: It is an objective of the council to;

WE-GO-01 Neartú An Coireán a chur chun cinn mar ionad 
seirbhísí agus fostaíochta de réir feidhm mar 
bhaile ceantair agus láthair tarraingteach 
cónaithe, ionad seirbhísí agus baile 
turasóireachta.  

WE-GO-02 A chinntiú go dtugann forbairtí ómós do scála 
agus suíomh an bhaile i dtírdhreach cósta 
atá tarraingteach ach leochaileach ó thaobh 
comhshaol de.

WE-GO-03 A éileamh go mbíonn plean cuimsitheach ann 
d’fhorbairtí cónaithe chun comhsheasmhacht 
agus leanúnachas radhairc/armóine a chruthú.  
Ba chóir forbairtí ribín a sheachaint.    

WE-GO-04 Leathnú inmharthana a spreagadh ar réimse 
agus líon seirbhísí tráchtála laistigh den 
lonnaíocht a chruthóidh fostaíocht áitiúil agus 
feabhas ar shaol an phobail.  

WE-GO-05 Foirgintí agus dreach sráide a chosaint atá mar 
chuid d’oidhreacht an bhaile idir stair, cultúr 
agus ailtireacht.  Athúsáid   agus athchóiriú 
tuisceanach a spreagadh ar áitribh fholmha/
tréigthe dúchasach ar an mbaile.  

WE-GO-06 Forbairt struchtúr dlúth inmharthana baile 
a spreagadh trína chinntiú go dtagann 
forbairt nua lena bhfuil cheana féin ann agus 
go mbaintear leas as suímh chúltailte agus 
inlíonta.  
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WE-GO-07 Slí do choisithe agus feithiclí a sholáthar ar fud 
an bhaile go háirithe i bhforbairtí nua chun 
ceangal le seirbhísí sóisialta, fóillíochta agus 
pobail ar an mbaile.

WE-GO-08 Forbairt inmharthana a chur chun cinn maidir 
le haghaidh trá ardchaighdeáin inrochtana 
maraon le feabhas ar cheangal idir trá agus lár 
an bhaile faoi reir measúnú comhshaoil.     

WE-GO-09 Forbairt dreach sráide a spreagadh ar fhorbairtí 
nua cónaithe go háirithe nuair atá aghaidh na 
dtithe ar an mbóthar poiblí.  

WE-GO-10 Forbairt ar cheantar aghaidh na farraige a 
spreagadh agus tacú léi mar mhianach foinse 
eacnamaíoch.  

WE-GO-11 Oidhreacht ailtireachta an bhaile a chaomhnú 
agus forbairt a spreagadh ionas go gcloítear 
le scála agus carachtar an bhaile mar atá.  
Caithfidh forbairtí nua meas a léiriú ar ghnéithe 
áitiúla deartha.  

Cuspóirí Lár Baile

Cuspóir Uimh.:  Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle:

WE-TC-01 Ullmhú Plean Athnuachan Lár Baile a éascú 
chun plé le ceisteanna a bhaineann le forbairt 
lár an bhaile.  Díreoidh an plean ar fheabhsú 
fisiciúil lár an bhaile trí bhearta dearadh 
uirbeach agus feabhas ar bhainistiú tráchta.

WE-TC-02 Tús áite a thabhairt don athghiniúínt laistigh 
de cheantar lárnach an bhaile.  

WE-TC-03 Feabhsúcháin dreach sráide agus ríocht 
shibhialta a chur chun cinn chun timpeallacht 
thaitneamhach a bhaint amach, san am 
gcéanna caithfear gnéithe tábhachtacha idir 
chultúr agus seandálaíocht a chosaint.  

WE-TC-04 Cosc a chur ar fhorbairt nach dtagann le lár 
baile beo taitneamhach agus a bhainfeadh de 
cháilíocht an chomshaoil uirbeach.  

WE-TC-05 Forbairt a chur chun cinn a thabharfaidh 
seirbhís ó cheann ceann na bliana don phobal.  

Cuspóirí Turasóireachta 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle:

WE-TM-01 An Coireán a cur chun cinn mar cheann scríbe 
turasóireachta ó cheann ceann na bliana, 
bunaithe ar réimse leathan ardchaighdeáin 
táirge turasóireachta, san am gcéanna ní 
mór buanna agua acmhainní comhshaoil sa 
cheantar a chosaint.  

WE-TM-02 An Coireán a chur chun cinn mar ionad seirbhísí 
agus ceann scríbe do chuairteoirí a thagann 
chuig Leithinis Uíbh Ráthaigh/An Mhór-
Chuaird.  

WE-TM-03 Forbairt cóiríocht ardchaighdeáin do 
chuairteoirí ar an mbaile ar láithreacha cuí.  

WE-TM-04 Soláthar inmharthana a éascú maidir le 
háiseanna spóirt, cultúrtha agus conláistí mar 
mhodh chun mianach turasóireachta an bhaile 
a fheabhsú.  
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WE-TM-05 Ríocht phoiblí cinnte, ardchaighdeáin a chur 
chun cinn ar feadh aghaidh na farraige trí spás 
taitneamhach, inúsáide do mhuintir na háite 
agus cuairteoirí araon.  

WE-TM-06 Forbairt An Coireán mar cheann scríbe don 
ghalf a chur chun cinn.  

WE-TM-07 Forbairt An Coireán mar ionad don turasóireacht 
mhuirí a chur chun cinn.

Iompar agus Gluaiseacht

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle:

WE-T-01 Soláthar agus feabhsú bonneagar a chur i 
gcrích do choisithe agus rothaithe ar fud an 
bhaile de réir gá.  

WE-T-02 Forbairt carrchlós a sholáthar mar a mbeidh 
spás tiomanta do bhusanna turasóireachta.

WE-T-03 Maolú tranglam tráchta a éascu trí struchtúr 
nua a chur ar spás páirceála i lár an bhaile.  
Gluaiseacht saoráideach sábháilte do choisithe 
a sholáthar i lár an bhaile.  

WE-T-04 Tacú le Scéim Feabhsúcháin an N70 An Coireán 
go Bóthar  An Baile Breac.
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Cuid	D	–	Sráidbhailte	

3.4 Baile an Sceilg 

Fís

Tá sé mar fhís do Bhaile an Sceilg a chinntiú go leantar den bhforbairt mar 
lonnaíocht bheo tarraingteach do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon 
agus go gcaomhnaíonn forbairt amach anseo tréithe an tsráidbhaile agus 
nach mór é sin a  neartú nuair is gá.    

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile scaipthe cósta is ea Baile an Sceilg atá suite ar an R566 ar 
Leithinis Uíbh Ráthaigh, é tábhachtach go leor ó thaobh turasóirí de toisc 
a bheith ar an dá thuras tiomána Ciorcal na Sceilge agus Slí an Atlantaigh 
Fhiáin.  Tá sé suite i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh.  Roinntear seirbhísí idir 
é agus Dún Géagáin atá 1.5 Cm ó thuaidh.  Cé gur tharla leibhéal áirithe 
forbairt idir an dá lonnaíocht le blianta beaga anuas, fós féin is dhá 
lonnaíocht éagsúla atá iontu.   

Tá Baile an Sceilg níos scaipthe ná Dún Géagán agus níos lú seirbhísí acu.   
Tá tigh tábhairne, caife agus aonad tionsclaíoch ann.  Dúnadh oifig an 
phoist le déanaí.  Tá an faiche imeartha áitiúil CLG (Naomh Mícheál) suite 
idir Baile an Sceilg agus Dún Géagáin.

Cúrsaí Pleanála agus Molta

Tá sé tábhachtach an dúthaigh oscailte idir Baile an Sceilg agus Dún 
Géagáin a choimeád mar atá.  Is í an straiteis do Bhaile an Sceilg ná forbairt 
orgánach mar shráidbhaile tuaithe agus ionad turasóireachta a chur chun 
cinn in oiriúint don leibhéal bonneagar a bhíonn ar fáil.  Maidir le fás le 
blianta beaga anuas níor tharla ach tithe saoire don chuid ba mhó.      

Tá an sráidbhaile suite laistigh de cheantar Gaeltachta, dá bhrí sin ní mór 
d’aon fhorbairt tacú leis an nGaeilge a chur chun cinn.  Meastar go mba 
mhaith an rud é an Coláiste Gaeilge a athbheochan, chuirfí le líon na 
dturasóirí agus thacófaí le fostaíocht.  

Daonra agus Tithíocht 

Níl figiúirí daonra ar fáil do shráidbhaile Bhaile an Sceilg féin.  Tá sé suite 
laistigh de Thoghcheantar Bhaile na Sceilge. Tháinig laghdú beag ar an 
ndaonra idir 2002 agus 2006 ó 358 go 355.  Bhí fás beag arís i ndaonáireamh 
2011 go 375. Léirigh Daonáireamh 2016 an daonra mar 390, b’in méadú 
4%.

Críochnaíodh mórán forbairtí tithíochta le blianta beaga anuas ar dhá 
thaobh na príomhshráide.  Go príomha is tithe saoire iad siúd.  Tógadh 
cúpla tigh aonair sa tréimhse céanna mar áitribh chónaithe.  Tá i bhfad níos 
mó tithe saoire ná tithe buanchónaithe á dtógaint le tamall maith anois.   

Níor aithníodh Baile an Sceilg mar lonnaíocht don bhfás faoi Straitéis 
Lárnach Comhairle Chontae Chiarraí mar a leagtar amach i gCaibidil 3 den 
Phlean Forbartha Contae, dá bhrí sin níl tailte zónáilte d’fhorbairt chónaithe 
molta.   Is fíor, áfach, gur aithníodh is gur zónáladh tailte oiriúnach mar 
chosanta cónaithe straitéiseach, R4 lena chinntiú go bhreagraítear do 
riachtanais fadtéarmach an tsráidbhaile.  
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Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta   

Tháinig fás ar Bhaile an Sceilg mar lonnaíocht líneach mar a bhfuil 
roinnt tithe scoite.  Le blianta beaga anuas tháinig athrú ar charactar na 
lonnaíochta de dheasca mórán forbairtí tithe saoire á dtógaint, b’in méadú 
suntasach ar líon na dtithe.  Tithe cosúil lena chéile atá sna forbairtí nua 
seo is iad le chéile mar chloigíní.  Bheadh struchtúr i bhfad níos fearr ar 
an ndreach sráide ach forbairt bhreise a chur leis chun lár cinnte agus 
déanamh uirbeach a chruthú.       

Séadchomhartha suntasach ab ea aonad na bhfoirgintí a bhain leis an 
stáisiún cábla, ach leagadh a bhformhór i gcaitheamh na mblianta.  Tá 
ardán fós ann mar a bhfuil ceithre thigh dhá stór.  Cuid den aonad is ea iad 
siúd agus stíl tarraingteach traidisiúnta orthu a chuireann leis an ndreach 
sráide.      

Níl aon séadchomharthaí taifeadta laistigh de limistéar molta an phlean 
ach tá taifead ar Thigh Cinn Ard mar struchtúr cosanta (KY-097-001).

Míníonn teorainn fhorbartha Bhaile an Sceilg réimse an cheantair mar 
a smaoineófaí ar fhorbairt nua, san am gcéanna ligtear do leathnú/
athfhorbairt i lár an bhaile. Tá sé mar chuspóir sa phlean struchtúr dlúth 
inmharthana a spreagadh trína chinntiú go dtagann aon fhorbairt nua 
leis an bhforbairt atá cheana féin ann agus go baintear leas éifeachtach 
as suímh chúltailte agus inlíonta.  Ba chóir d’aon fhorbairt nua aithris 
a dhéanamh ar na gnéithe  traidisiúnta atá cheana féin ann agus cur le 
dreach sráide a chruthú.

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch 

Is é an fostóir is mó sa tsráidbhaile i rith na bliana ná Delpac, a dhéanann 
málaí agus saghsanna eile pacáistí do mhargaí sa tír seo agus sa Bhreatain.  
Baineann fostaíocht bhreise séasúrach sa tsamhradh leis an earnáil 
turasóireachta.  

Bonneagar   

Tá soláthar uisce poiblí agus cóireáil fuíolluisce phríomhúil ag freastal 
ar Bhaile an Sceilg. Teastaíonn uasghrádú ar an mbonneagar cóireála 
fuíolluisce chun forbairt inbhuanaithe an cheantair a chinntiú.

Trácht

Tharla infheistíocht suntasach phoiblí i gcúrsaí tráchta sa tsamhradh a 
fheabhsú.  Go háirithe, cuireadh síneadh le carrchlós na trá go dtí láthair ó 
dheas ó na leithris.  Bíonn an áit an-ghnóthach ar fad i rith an tsamhraidh.  

Conláistí  

Tá Baile an Sceilg suite ar aghaidh na farraige i mBá na Scealg.  Tá Brat 
Gorm ag an dtrá agus mianach ansiúd chun cuairteoirí a mhealladh. Tá sé 
mar chuspóir sa phlean soláthar áiseanna teagmhasa a éascú chun an leas 
is fearr a bhaint as an áilleacht uathúil nádúrtha seo.  

Conláiste eile don phobal agus cuairteoirí araon is ea na slite siúlóide atá 
sa cheantar.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá zónáil mar Thaitneamhacht Speisialta Tánaisteach ar aghaidh na 
farraige agus an taobh ó dheas sa tsráidbhaile i bPlean Forbartha Chontae 
Chiarraí 2015-2021.  Cuid den iarratas ar SAC is ea Bá na Scealg agus Inbhear 
na hUíne atá rí-thábhachtach mar gheall ar dhá shaghas bláir láibe a 
liostáladh in Aguisín 1 den Treoir Gnáthóg AE.  Sa cheantar seo leis tá líon 
suntasach Ceapaire Rangaithe agus Scátar Coiteann. I ndúmhacha na háite 
gheibhhtear líon gné neamhchoitianta den aelus ar a dtugtar Peitrialam 
(Petalophylum ralfsii).  

Séadchomharthaí taifeadta is ea Caisleán Mhic Chárthaigh agus Priaireacht 
Bhaile na Sceilge, cuid de Shlí na Manach is ea iad.  Mar gheall ar an 
díol spéise úd, an Brat Gorm agus na gnáthóga ainmnithe máguaird tá 
deiseanna don turasóireacht agus fanúint thar oíche.   
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Cuspóirí Ginearálta

Cuspóír Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

BG-GO-01 A chinntiú go dtacaíonn forbairt amach anso 
le ról agus feidhm an tsráidbhaile mar atá, 
sin fócas beag áitiúil don phobal tuaithe 
máguaird.

BG-GO-02 Taitneamh radharcra an tsráidbhaile a 
fheabhsú. Tá sé suite ar shlí tábhachtach 
turasóireachta, Ciorcal na Sceilge, agus níor 
chóir don bhforbairt baint de na conlaistí is 
cúis le cáil na háite.  

BG-GO-03 Úsáid na Gaeilge mar theanga an phobail a 
chaomhnú agus a chur chun cinn.

BG-GO-04 Forbairt úsáid mheasctha a chur chun cinn 
chun cur le feidhmiú an tsráidbhaile.

BG-GO-05 Tacú le Meitheal Uíbh Ráthaigh agus aon 
tuairisc/plean/gníomh a bhíonn á gcur chun 
cinn acu.  

BG-GO-06 Uasghrádú tráthúil ar an mbonneagar um 
chóireáil fuíolluisce atá cheana féin ann a éascú 
agus tacú leis chun forbairt inmharthana an 
cheantar a chinntiú.    

Cuspóirí Spás Oscailte/Conláistí

Cuspóír Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

BG-O-01 Soláthar Clós Súgartha sa cheantar a éascú. 
BG-O-02 Tacú le soláthar áiseanna campála sa 

tsráidbhaile.  

Cuspóirí Turasóireachta

Cuspóír Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

BG-TM-01 Forbairt inmharthana áiseanna ar feadh 
na bliana a chur chun cinn chun cur go 
mór le seirbhísí áitiúla agus luach an táirge 
turasóireachta.  

BG-TM-02 Tacú le Siúlóid Slí na Manach a sholáthar.  
BG-TM-03 Tacú le Slí Gorm i mBá na Scealg, idir Trá Bhaile 

an Sceilg agus an Cé. 

Cuspóirí Iompair

Cuspóír Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

BG-T-01 Feabhas ar cheangailteacht sa lonnaíocht do 
choisithe a lorg trí shlite coisithe agus casáin a 
sholáthar pé áit a mbíonn gá leo.  

BG-T-02 Feabhas a lorg ar cheangailteacht do choisithe 
idir an sráidbhaile agus an trá.  
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3.5 Baile an Ridire

Fís

Tá sé mar fhís do Bhaile an Ridire a chinntiú go leantar den bhforbairt mar 
lonnaíocht bheo tarraingteach do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon 
agus go gcaomhnaíonn forbairt amach anseo tréithe an tsráidbhaile agus 
nach mór é sin a  neartú nuair is gá.   

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile tarraingteach is ea Baile an Ridire suite ar thaobh thoir Oileán 
Dairbhre, oileán ar chósta thiar Leithinis Uíbh Ráthaigh.  Tá Baile an Ridire 
suite ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin thart ar 3Cm soir ó thuaidh ó Bhaile an 
tSéipeil agus thart ar 5.5Cm siar ó dheas ó Chathair Saidhbhín.  Seo an 
sráidbhaile is mó ar an Oileán agus é ceangailte go díreach leis an mórthír 
i rith an tsamhraidh trí bhád farantóireachta ó ché An Rinn Aird.    

Tá réimse seirbhísí i mBaile an Ridire don dúthaigh tuaithe máguaird agus 
is í an lonnaíocht is mó ar an oileán. Dá bhrí sin baintear leas suntasach as 
an dturasóireacht. Tithe saoire is ea mórán de na haonaid chónaithe ar an 
tsráidbhaile.   

I gcomparáid lena mhéid tá réimse leathan seirbhísí agus áiseanna do 
mhuintir na háite agus cuairteoirí araon, cé nach mbíonn roinnt áiseanna/
seirbhísí ar oscailt ach do bhiaiste na turasóireachta.  Tá dhá shéipéal sa 
tsráidbhaile, gairdín céadfaíoch, ionad cónaithe/oiliúna do dhaoine atá 

faoi bhac intleachta,  stáisiún bád tarrthála RNLI, ionad oidhreachta agus 
mórán siopaí/caife/bialanna. Bíonn réimse gníomhaíochtaí muirí ar fáil ar 
an mbábhún agus an muiríne.    

Tá mórán tithe B&B agus forbairtí tithe saoire maraon le campáil ar an 
sráidbhaile agus sa dúthaigh máguaird.  

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí  

Lonnaíocht tarraingteach is ea Baile an Ridire mar a bhfuil oidhreacht 
ailtireachta, stairiúil agus culúrtha.  Caithfear a thréithe uathúla a choimeád 
mar atá faoi láthair.  Rud fíorthábhachtach don turasóireacht is ea an 
dearadh ailtireachta sa tsráidbhaile. Tá buanna eile mar thaobh breá na 
farraige, radharcra álainn agus foirm uirbeach atá lán de thaitneamh is 
carachtar. Tá an mianach anso chun leas a bhaint as na gníomhaíochtaí 
oidhreachta agus muirí. An saothar a bhíonn ar siúl ag Áisínteacht 
Fhorbartha Dairbhre san áireamh, féadfar cur leis an líon turasóirí agus 
fostaíocht inmharthana a chruthú sa bhfadtéarma.  

Daonra agus Tithíocht  

I nDaonáireamh  2016 bhí 243 duine i mBaile an Ridire, b’in méadú 13% ar 
2011 nuair nach raibh ann ach 215. Clúdaíonn Toghcheantar Dairbhre an 
t-oileán ar fad.  Léirigh Daonáireamh 2006  713 duine agus b’in méadú 3% ó 
690 i 2002.  Laghdaigh an daonra de réir Daonáireamh 2011 go 665 duine. 
I nDaonáireamh 2016 tharla laghdú eile 1.2% go 657 duine.

Míníonn teorainn fhorbartha Bhaile an Ridire réimse an cheantair mar 
a smaoineófaí ar fhorbairt nua, san am gcéanna ligtear do leathnú/
athfhorbairt i lár an bhaile. Tá sé mar chuspóir sa phlean struchtúr dlúth 
inmharthana a spreagadh trína chinntiú go dtagann aon fhorbairt nua leis 
an bhforbairt atá cheana féin ann agus go baintear leas éifeachtach as 
suímh chúltailte agus inlíonta.

Tharla roinnt mhaith forbairtí sa tsráidbhaile le blianta beaga anuas, gar 
don  R565. Táid seo ar nós eastáit agus níor leathnaíodh ná níor cuireadh 
leis an ndreach sráide.  Rud a chuir le hathghiniúint lár an tsráidbhaile, 
áfach, ab ea forbairt níos lú ag bun thoir Shráid an Mhargaidh os comhair 
an phromanáid.  Is ar an margadh tithe saoire a d’fhreastail an fhorbairt is 



8686

Cuid 3

déanaí.  De réir Daonáireamh 2106 is tithe saoire anois iad 60% de thithe 
an tsráidbhaile.  

Bhí éileamh teoranta leis ar thithe aon uaire go príomha siar ón 
sráidbhaile.   

Níor aithníodh Baile an Ridire mar lonnaíocht don bhfás faoi Straitéis 
Lárnach Comhairle Chontae Chiarraí mar a leagtar amach i gCaibidil 3 den 
Phlean Forbartha Contae, dá bhrí sin níl tailte zónáilte d’fhorbairt chónaithe 
molta.    Is fíor, áfach, gur aithníodh is gur zónáladh tailte oiriúnach mar 
chosanta cónaithe straitéiseach, R4 lena chinntiú go bhreagraítear do 
riachtanais fadtéarmacha an tsráidbhaile.   

D’fhéadfaí ligean d’fhorbairtí cónaithe i lár an tsráidbhaile ar thailte 
zónáilte M1 agus M2.

Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta  

Tá dreach sráide forbartha tarraingteach ar Bhaile an Ridire.  Thiar sa 
bhliain 1830 choimisiúnaigh Ridire Chiarraí an t-innealtóir mór Albanach 
Alexander Nimmo chun leagan amach a ullmhú d’fhorbairt ar a tugadh Baile 
Nua Dairbhre.  Tharla an fhorbairt sna 1840idí agus coimeádadh an nádúr 
uathúil atá san áit.  Tá dreach an-mhaith ailtireachta ann idir shráideanna 
deasa agus ardáin ghalánta.  Is í Sráid an Mhargaidh an phríomhshráid a 
leanann soir aniar ó Shéipéal Eaglais na hÉireann go dtí an túr clog ar an 
gcé.  Deineadh athchóiriú an-bhreá air sin tamall ó shin.   

Tá an Stáisiún Cábla ar bhreis is caoga Struchtúr Cosanta sa tsráidbhaile 
deartha ag an ailtire cáiliúil Thomas Deane ó Chorcaigh.  Tithe na 
n-oifigeach atá mar ardán ar an bpromanád is iad ar an RPS, cuid díobh 
anois ceannaithe mar thithe saoire agus caoi mhaith orthu ó shin ag na 
húinéirí nua.  Ní mór féachaint chuige anois go bhfeabhsaítear carachtar 
agus mórtas ceantair.  Caithfidh aon fhorbairt sa todhchaí an ailtireacht 
a chuireann leis an sráidbhaile seo a chaomhnú agus a fheabhsú ar son 
tréithe nadúrtha na háite.    

Tá déanamh tarraingteach an-mhaith ar chuid den Phríomh-Shráid agus 
ainmníodh í sin mar ACA. 

Tá sé i gceist  struchtúr amháin eile molta ar a dtugtar ‘Foirgneamh an 
Chéad Teachtaireacht’ a chur ar Thaifead na Struchtúr Cosanta. Tá sé suite 
i mbaile fearann An Fearann Riabhach.  Struchtúr aon stór atá ann laistigh 
de shuíomh Clós Sloinne Oileán Dairbhre (cosnaítear aonad tionsclaíoch 
An Clós Sloinne i bPlean Forbartha Chontae Chiarraí, RPS Tag. KY 079-026). 
Tarlaíonn an moladh seo mar go bhfuil spéis idir stairiúil agus sóisialta 
ag baint leis an struchtúr mar aitheantas dá ról i dtionscnamh an Chábla 
Trasatlantach (tá breis sonraí in Aguisín 1 den LAP seo).

Mar chuid den phlean seo moltar ceantar nua caomhnú ailtireachta ar 
a dtabharfar ACA an Chábla Trasatlantach. Cuimsítear na trí shuíomh 
a bhaineann go príomha le stair an Chábla ar Oileán Dairbhre:  Staisiún 
an Chábla, foirgneamh ‘An Chéad Teachtaireacht’ agus struchtúr 
Foilhommerum.  

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch

Trí shaothrú le háisinteachtaí eile chruthaigh Áisinteacht Fhorbartha 
Dairbhre fostaíocht nua ar an oileán.  Chun an obair leanúnach seo agus 
comhoibriú idiráisínteachtaí a éascú, tharla zónáil bhreise ar thailte mar 
M1 agus M5.

Gníomhaíocht Mhuirí 

Aithníonn an tÚdarás Áitiúil go bhfuil an earnáil mhuirí ag fás agus ag 
tarraingt aird ar an gceantar. Tá Comharile Contae Chiarraí tiomanta 
d’earnáil bheo rathúil um fhóillíocht agus turasóireacht mhuirí a éascú is a 
leathnú.  Tacaítear sa phlean seo le forbairt agus críochnú Mhuiríne Chuan 
Dairbhre agus na háiseanna gaolmhara a bheidh leis.    

Bonneagar  

Cuireadh tús i 2017 le fearas nua cóireála fuíolluisce.  Aithníonn Clár Cumas 
Fuíolluisce Uisce Éireann é sin faoi láthair mar PE 500 agus gan aon chumas 
spártha ar fáil.  

Tá córas uisce poiblí ag freastal ar an sráidbhaile.  
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Trácht

Is é Baile an Ridire ceann scríbe bád farantóireachta Oileán Dairbhre a 
oibríonn Márta-Deireadh Fómhair.  Bíonn an bad gnóthach go leor go 
háirithe Iúil agus Lúnasa. I rith an gheimhridh caithfear dul ón mhórthír go 
Baile an Ridire ar an ndroichead ag An Caladh.  

Toisc Baile an Ridire anois aitheanta mar ionad turasóireachta agus mar 
gheall freisin ar na tionscnaimh mholta do Dhairbhre beidh gá le breis 
áiseanna páirceála sa cheantar.  Tá  sé mar pholasai ag an Údarás Áitiúil 
tacú lena leithéid d’áiseanna a sholáthar ar lathair chuí.  

Conláistí

Tá promanád an-dheas ar feadh aghaidh na farraige, sin teorainn thoir  an 
tsráidbhaile a chuimsíonn ceantar an ché.  Tá deiseanna ann an conláiste 
siúlóide úd a shíneadh tríd an sráidbhaile.  

Tá faiche mór sa tsráidbhaile, Páirc  Cracow mar a bhfuil cuirt leadóige,  
clós súgartha, casáin agus spás don bhfiadhúlra.  Tá an faiche ceangailte 
leis an Slí Poiblí Altazamuth a nascann Sráid Jane agus an promanád.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá Baile an Ridire suite ar mhachaire réidh íseal ag bun oirthuaiscirt 
Oileáin Dairbhre. Toisc fothain a bheith sa chuan tá sé an-oiriúnach 
do ghníomhaíochtaí uisce. Tá sé mar chuid den iarratas maidir le Cuan 
Dairbhre/Caol an Caladh ar an liosta Limistéar  Caomhnú Speisialta.  Ar 
an suíomh úd tá samplaí tábhachtacha de chúrsaí, cuasa éadoimhne agus 
bláir láibe.  

Tionscnamh UNESCO An Chábla Trasatlantach Dairbhre 

Nasc idir Eoraip agus Meiriceá ab ea an Cábla Trasatlantach faoi uisce.  Shín 
sé ó Dhairbhre go Talamh an Éisc ar chósta Mheiriceá.  Tá sé mar chuspóir 
sa phlean seo tacú le hainmniú na Suíomh Cábla Dairbhre mar Shuíomh 
Oidhreachta Domhanda UNESCO agus tá an t-iarratas déanta cheana féin. 
Tá breis sonraí faoin dtionscnamh úd i Mír 2.7.2 den LAP seo.  Aithníonn 
an tuairisc The Trans-Atlantic Cable as World Heritage a d’ullmhaigh an 

tOllamh  Alexander Gillespie na suímh ábhartha don tionscnamh seo, 
san áireamh tá an dorchla radhairc idir an cuan agus an Seanchlós Slinne/
Foirgneamh an Chéad Teachtaireacht.  

Cuspóirí Ginearálta 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

KS-GO-01 A chinntiú go gcoimeádtar suíomh 
ardchaighdeáin nádúrtha an tsráidbhaile is go 
gcosnaítear é ar fhorbairt mhí-oiriúnach.

KS-GO-02 A chinntiú go dtacaíonn forbairt sa todhchaí le 
ról agus feidhm an tsráidbhaile mar atá, é mar 
ionad seirbhísí  tuaithe agus sráidbhaile beag 
turasóireachta.  

KS-GO-03 Oidhreacht ailtireachta an tsráidbhaile a 
chaomhnú agus forbairt a spreagadh ionas go 
gcloítear le scála agus carachtar an tsráidbhaile 
mar atá.  Ba chóir d’fhorbairtí nua ómós a 
thabhairt do ghnéithe áitiúla deartha.

KS-GO-04 Athúsáid agus athchóiriú leochaileach áitribh 
fholmha/tréigthe ar an bPríomh-Shráid a 
spreagadh.  

KS-GO-05 Leathnú inmharthana a spreagadh maidir le 
réimse agus líon na seirbhísí tráchtála laistigh 
den sráidbhaile, rud a chuirfidh le fostaíocht 
áitiúil agus cáilíocht beatha muintir na háite.  

KS-GO-06 Crainn aibí atá cheana féin ann a chaomhnú 
nuair is féidir chomh maith le plandáil bhreise 
crann dúchais agus toir a spreagadh i bhforbairtí 
nua.  

KS-GO-07 Maisiú ar an bpromanád/aghaidh na farraige a 
chur chun cinn ar bhonn inmharthana.

KS-GO-08 Forbairt ionad cuairteoirí ag Stáisiún an Chábla 
Trasatlantach a éascú.
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KS-GO-09 Dreach sráide ar fhorbairtí nua a spreagadh, 
go háirithe nuair atá aghaidh na dtithe gar don 
bhóthar poiblí.  

KS-GO-10 Uasghrádú an chóras cóireála fuíolluisce a 
éascú agus tacú leis in am tráth chun forbairt 
inmharthana an cheantair a chinntiú.    

KS-GO-11 Tacú le háiseanna páirceála ar láthair oiriunach 
sa tsráidbhaile a sholáthar.  

Spás Oscailte/Cuspóirí Conláistí

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle; 

KS-O-01 Casáin leanúnach a sholáthar laistigh den 
sráidbhaile. 

Tourism

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle; 

KS-TM-01 Forbairt inmharthana Bhaile an Ridire a chur 
chun cinn mar cheann scríbe do thurasóirí 
ar feadh na bliana, bunaithe ar tháirge 
turasóireachta ardchaighdeáin agus san am 
gcéanna buanna agus acmhainní bunúsacha 
comhshaol an cheantair a chosaint.     

KS-TM-02 Tacú le forbairt lóistín ardchaighdeáin do 
chuairteoirí laistigh den bhaile ar láithreacha 
cuí.

KS-TM-03 Tacú le Slí Gorm a sholáthar idir Baile an 
Ridire agus Cathair Saidhbhín.

KS-TM-04 Athchóiriú na suímh tábhachtacha a 
bhaineann leis an gCábla ag an Seanchlós 
Slinne agus Foirgneamh an Chéad 
Teachtaireacht a éascú.  Cuirfear  dorchla 
radhairc ón gcuan san áireamh.  
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Dorchla radhairc Foirgneamh an Chéad Teachtaireacht
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3.6 An Caladh

Fís

Tá sé mar fhís don Chaladh a chinntiú go leantar den bhforbairt mar 
lonnaíocht bheo tarraingteach do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon 
agus go gcaomhnaíonn forbairt amach anseo tréithe an tsráidbhaile mar 
ionad beag iascaigh ar an gcósta agus ní mór é sin a  neartú nuair is gá.   

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile beag laistiar de líne an chósta is ea An Caladh is é suite i 
dtírdhreach álainn ar an R565 ag bun thiar Leithinis Uíbh Ráthaigh.  Tá sé 
thart ar 16Cm siar ó dheas ó Chathair Saidhbhín. Tá an sráidbhaile suite idir 
Bá Fhionáin agus Oileán Dairbhre, é ar Ciorcal Turasóireachta na Sceilge 
agus Slí an Atlantaigh Fhiáin araon.  

Lonnaíocht chónaithe is ea An Caladh go príomha a sholáthraíonn 
áiseanna seirbhíse agus pobail don phobal áitiúil. I gcomparáid lena mhéid 
tá réimse leathan seirbhísí agus áiseanna, cuid dáobh áfach nach mbionn 
oscailte ach de réir séasúir.  Ar na seirbhísí sóisialta tá Séipéal, ionad 
sláinte, scoil náisiúnta, stáisiún An Gharda, faiche imeartha CLG agus ionad 
pobail.  Tá beagán siopaí ann, oifig an phoist, tithe tábhairne/bialanna 
agus caife.  Feidhmíonn sé mar bhunáit don chabhlach áitiúil iascaigh agus 
freastalaíonn ar thurasóirí ar bhonn measartha.  Is í an láthair is mó éileamh 

sa cheantar ná Oileáin na Sceilge agus is pointe imeachta é an sráidbhaile 
dóibh siúd a théann go Sceilg Mhichíl. Tá brú freisin ann, mórán tithe B&B 
agus forbairtí tithe saoire sa tsráidbhaile agus thart timpeall air.  Toisc a 
bheith suite ar an bpríomhbhóthar R565 a nascann Oileán Dairbhre leis an 
mórthír, baintear leas as daoine ag dul thart.    

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí

Míníonn teorainn fhorbartha An Caladh réimse an cheantair mar a 
smaoineófaí ar fhorbairt nua, san am gcéanna caithfear ligean do leathnú 
éigin forbairt chónaithe thiar agus theas ó lár an tsráidbhaile. Go ceann 
tréimhse an phlean seo, díreofar an fhorbairt go príomha ar na tailte úd 
atá suite gar do lár an tsráidbhaile.  

Cé go dtéann an-cuid de mhuintir na háite go hionaid eile ar son fostaíochta, 
tá se tábhachtach go gcoimeádann An Caladh bonneagar sóisialta is 
eacnamaíoch chun go bhfeidhme siad mar phobal inmharthana.  Ba mhór 
an chabhair méadú ar úsáid áitiúil miondíola agus tráchtála laistigh den 
sráidbhaile féin.  Zónáladh tailte lár sráidbhaile (M2) chun a leithéid sin a 
éascú maraon le forbairtí úsáid mheasctha.  

Daonra agus Tithíocht 

I 2016 deineadh taifead ar dhaonra an tsráidbhaile as féin don chéad uair, 
luadh 123 sa tsráidbhaile. Tá an sráidbhaile suite i dToghcheantar An Caladh. 
Léirigh daonáireamh 2006 go raibh 376 duine sa Toghcheantar seo.  Sa 
bhliain 2011 bhí 390 agus tharla méadú i 2016 go 413 duine.  Tá forbairtí 
tithíochta in eastáit siar ó dheas ón sráidbhaile atá an-chosúil le tithíocht 
nua-aimseartha sna bruachbhailte agus tithe saoire ina measc siúd. De réir 
Daonáireamh  2016, is tithe saoire iad 34% de thithe An Caladh.  

Níor aithníodh An Caladh mar lonnaíocht don bhfás faoi Straitéis Lárnach 
Comhairle Chontae Chiarraí mar a leagtar amach i gCaibidil 3 den Phlean 
Forbartha Contae, dá bhrí sin níl tailte zónáilte d’fhorbairt chónaithe molta.    
Is fíor, áfach, gur aithníodh is gur zónáladh tailte oiriúnach mar chosanta 
cónaithe straitéiseach, R4 lena chinntiú go bhreagraítear do riachtanais 
fadtéarmacha an tsráidbhaile. Braitheann an fhorbairt úd ar infheistíocht i 
mbonneagar fuíolluisce a bheith ar fáil.  
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Laistigh de lár an bhaile (M2) agus ar thailte zónáilte mar úsáid mheasctha   
(M1) tá deiseanna eile don bhforbairt chónaithe.  Toisc go bhfuil leibhéal 
ard forbairt tithe saoire ann, spreagtar áitribh bhuanchónaithe anso. 

Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta    

Tá lár cinnte uirbeach sa tsráidbhaile ar feadh taobh na farraige.  Ailtireacht 
mar struchtúir thraidisiúnta dhá stór ón 19ú haois is mó atá sa tsráidbhaile.  
Líne díreach is ea an phríomhshráid oscailte don bhfarraige ó thuaidh 
seachas cloigín foirgintí ag an mbun thoir.  Tá bóthar caoch ag an dtaobh 
eile thiar.  Cé go bhfuil déanamh dlúth i lár an bhaile, mar sin féin tharla 
roinnt forbairt ribín le déanaí ar na bóithre isteach, rud a bhaineann de 
nádúr an lonnaíocht mar a bhí ar dtús ann.  Ar fhorbairtí eile le déanaí tá 
tithe saoire siar ó dheas ón sráidbhaile, táid go léir mar a chéile in eastát 
agus nílid ró-oiriúnach in aice seancheantar taobh na farraige mar a bhfuil 
éagsúlacht   ó thaobh méid agus dathanna na dtithe de.  Is í an Phríomh-
Shráid mar a bhfuil foirm shimplí agus mórán dathanna deasa a chruthaíonn 
tréithe An Caladh.  Tá forbairt bheag cónaithe laistiar de roinnt áitribh ar 
an bpríomhshráid.   

Cé gur foirm líneach atá sa tsráidbhaile ar an mórgóir tá stráicí móra talún 
idir fhorbartha agus eile laistiar den bhóthar.  Bhéarfadh doimhinfhorbairt 
foirm dlúth uirbeach inmharthana chucusan freisin.    

Chun nádúr traidisiúnta ags mórtas ceantair a chinntiú, ba chóir d’aon 
fhorbairt nua iarracht a dhéanamh ar  aithris a dhéanamh ar na gnéithe    
traidisiúnta atá cheana féin ann.  D’fhéadfaí an dreach sráide a leathnú 
agus foirm níos láidre a chruthú don sráidbhaile.      

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch

Go traidisiúnta forbraíodh port agus sráidbhaile iascaigh (margaidh) anso 
a d’fhreastal  ar riachtanais na dúthaí feirmeoirechta máguaird. Braitheann 
beatha mórán gnóthaí beaga ar chumas caitheamh na gcustaiméirí tuaithe, 
gníomhaíochtaí an chuain agus turasóirí.   

Tá ról tabhachtach ag cé An Caladh maidir le rath ar earnála an cheantair 
mar fhóillíocht mhuirí, caitheamh aimsire agua turasóireacht. Go príomha 
braitheann an cé ar an dtionscal iascaigh mar sin é an príomhfhoinse 

ioncaim agus fostaíochta atá anso.  Anuas air sin déantar leas go hindíreach 
freisin trí éisc a phróiseáil agus a easportáil.    

Is féidir dul go Sceilg Mhichíl ar thuras bád ón gcé.

Cuid suntasach is ea an turasóireacht den gheilleagar áitiúil agus bíonn 
tarraingt ar an sráidbhaile mar gheall ar  thréithe traidisiúnta mar shampla 
caighdeán dúchasach na hailtireachta.     

Bonneagar 

Tá soláthar uisce poiblí ag freastal ar An Caladh.  Bíonn ceisteanna maidir 
le huisce i rith an tsamhraidh. Táthar ag súil, áfach, go bhféadfar airgead 
a shábháil ar uisce de bharr sileadh á bhraith is go mbeidh dóthain ar fáil 
chun freastal ar bhiaiste an tsamhraidh agus an fás a bhfuiltear ag súil 
leis.     

Tá dabhach bunúsach lonnaíochta sa tsráidbhaile. Déantar an chóireáil trí 
dhabhach múnlaigh agus poll éalaithe amach sa bhá. Níl an córas go maith 
faoi láthair mar déantar an folmhú isteach i suíomh Natura  2000 site, ní 
mór infheistíocht chaipitiúil chun an córas a uasghrádú.  

Trácht

Tá an sráidbhaile suite ar  an mbóthar gnóthach réigiúnach  R565 agus sin 
é an príomhchúrsa isteach go hOileán Dairbhre thar an droichead.

Níl ach páirceáil teoranta ar feadh taobh na farraige.  Tá páirceáil in aice 
an tséipeil maraon le leithris phoiblí dóibh siúd a théann go Sceilg Mhichíl.  
I rith an tsamhraidh bíonn an pháirceáil lán is bíonn dúshláin maidir le 
bainistiú tráchta.  Tá sé mar chuspóír sa phlean seo, dá bhrí sin, carrchlós 
a sholáthar don sráidbhaile.  

Tá gá le casáin ag pointí éagsúla sa tsráidbhaile chun ceangal a sholáthar 
idir na ceantair chónaithe thiar agus thoir.      

Conláistí 

Tá roinnt láithreacha beaga conláistí suite gar don chuan.  Aithníodh tailte, 
zónáilte S3, d’áiseanna pobail ó dheas ón Ionad Pobail.  D’fhéadfadh faiche 
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conláistí a bheith mar chuid d’aon fhorbairt amháin i dteannta carrchlóis.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

SAC ainmnithe is ea Cuan Dairbhre/Caol An Caladh.  Tá an ceantar an-
shaibhir ó thaobh áilleacht nádúrtha agus conláistí saoire de.  Bíonn radharc 
aoibhinn ar na sléibhte is iad mar thírphictiúirí laistiar den sráidbhaile.  

Tá scata maith slite siúlóidí gar don sráidbhaile mar Shlí na Sláinte. 
Bíonn éileamh freisin ar shiúlóidí sna cnoic agus an oidhreacht nádúrtha 
máguaird, gnéithe a ligeann do chuairteoirí ag teacht go dtí An Caladh 
agus fanúint thar oíche.  

Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

PE-GO-01 A chinntiú go ndéantar an fhorbairt ar bhonn 
soiléir inmnharthana agus go mbraitear ar 
dhóthain bonneagar á sholáthar.  Ní cheadófar 
forbairt ina phíosaí agus caithfear forbairt 
suímh a chomhordú.  

PE-GO-02 A chinntiú go gcloítear le suíomh nádúrtha 
ardchaighdeáin an tsráidbhaile agus nach 
ligtear d’aon fhorbairt neamhoiriúnach.

PE-GO-03 A chinntiú go dtacaíonn forbairt sa todhcaí 
le ról agus feidhm an tsráidbhaile mar atá, 
sin ionad seirbhísí tuaithe, port iascaigh agus 
sráidbhaile beag turasóireachta.  Ní mór ómós 
a thabhairt do scála na lonnaíochta mar atá 
agus don suíomh i dtírdhreach taitneamhach 
tuaithe.    

PE-GO-04 Leathnú inmharthana a spreagadh i réimse 
agus líon na seirbhísí tráchtála sa tsráidbhaile, 
rud a chothóidh fostaíocht áitiúil agus feabhas 
ar cháilíocht beatha an phobail. 

PE-GO-05 Oidhreacht ailtireachta an tsráidbhaile a 
chaomhnú agus dearadh forbairtí a bheith de 
réir scála agus tréithe an tsráidbhaile. Ní mór 
d’fhorbairtí nua ómós a thabhairt do ghnéithe 
áitiúla deartha.  

PE-GO-06 Uasghrádú ar an mbonneagar um chóireáil 
fuíolluisce a éascu agus tacú leis in am tráth 
chun forbairt inmharthana an cheantair a 
chinntiú.  



9494

Cuid 3

Spás Oscailte/Conláistí 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle; 

PE-O-01 Forbairt faiche don tsráidbhaile a éascú.
PE-O-02 Soláthar/feabhsú ar chasáin leanúnach agus 

slite siúlóide laistigh den sráidbhaile.
PE-O-03 Tacú le clós súgartha a fhorbairt ar an 

sráidbhaile.  

Cuspóirí Turasóireachta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle; 

PE-TM-01 A chinntiú go ngéilleann aon fhorbairt 
turasóireachta sa todhchaí do thréithe an 
tsráidbhaile ar scála cuí.  Spreagfar forbairtí a 
bheidh oscailte ó cheann ceann na bliana.

PE-TM-02 Forbairt chuí a chur chun cinn ar mhargadh 
turasóireachta sainspéise, bunaithe ar 
ghníomhaíochtaí inmharthana muirí agus 
saoire inmharthana muirí agus eachtraíochta.  

PE-TM-03 Turasóireacht scannáin a chothú sa cheantar ar 
bhonn inmharthana.

PE-TM-04 Tacú le hIonad Taithí na Sceilge in aon 
tionscnamh feabhais/athfhorbartha a bheadh 
ar bun acu.  

PE-TM-05 Forbairt áiseanna páirceála sa tsráidbhaile a 
éascú.  
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Cuid E Sráidbhailte Beaga

3.7 Cathair Dónall

Fís

Tá sé mar fhís do Chathair Dónall buntáiste a bhaint as a láthair straitéiseach 
ar shlí turasóireachta An Mhór-Chuaird, gar do Dhoire Fhionnáin, agus go 
dtaga fás ar an áit de réir a haoibhnis féin mar shráidbhaile tuaithe agus  
ionad turasóireachta de réir an bhonneagar a bhíonn ar fáil.     

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile beag álainn is ea Cathair Dónall ar an N70 atá ar Shlí an Atlantaigh 
Fhiáin agus An Mhór-Chuaird ar Leithinis Uíbh Ráthaigh.  Ainnmníodh an 
sráidbhaile ón gcathair (dún) atá in aice láimhe.  Tá sé suite thart ar 13Cm 
soir ón gCoireán agus thart ar 20Cm siar ón tSnaidhm.  Níltear ach faoi 
bhun Chiliméadar ó Bhá Dhoire Fhionáin. Níl tigh Dhomhnaill Uí Chonaill 
ach faoi bhun2Cm siar ón sráidbhaile.    

Sraidbhaile turasóireachta is ea é go príomha mar gheall ar a bheith in aice 
na trá, Tigh Dhoire Fhionáin agus ar An Mhór-Chuaird.  Is sa tsráidbhaile 
seo atá réimse seirbhísí don dúthaigh máguaird.  

Sa tsráidbhaile tá ionad pobail, clós súgartha, bunscoil, Séipéal Caitliceach, 
tigh tábhairne/bialann agus brú. Tá clubththigh CLG Dhoire Fhionáinagus 
faichí imeartha ó dheas ón sráidbhaile lasmuigh den teorainn fhorbartha.       

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí 

Tharla forbairt suntasach cónaithe timpeall ar an sráidbhaile le deich 
mbliana anuas go háirithe siar ón sráidbhaile.  Tá i bhfad níos mó tithe 
saoire anois ann ná tithe buan cónaithe.   

Moltar talamh in aice na scoile a ainmniú mar C5, turasóireacht agus 
gaolmhar. Meastar go mbeadh áis spóirt agus fóillíochta oiriúnach ansiúd.  
Bheadh sé ag freastal ar an scoil in aice láimhe agus ar chuairteoirí séasúir 
go háirithe i rith an tsamhraidh.   

Go príomha d’fhás sráidbhaile Cathair Dónall thart ar Shéipéal Naomh 
Croimhtheann agus tá lár an tsráidbhaile fós ansiúd.  Lasmuigh de sin is tithe 
aonair atá mar fhorbairt ann.  Toisc an radharcra agus baic fhisiciúla thart 
ar an sráidbhaile tá teorainn le deiseanna forbartha.  Tá spás triantánach 
ag gabhal N70 agus Bóthar Cúm na hEorna agus féachtar air sin is ar an 
limistéar i dtreo an oirdheiscirt ar aghaidh Bóthar Cúm na hEorna mar 
phríomhláithreacha chun lár an bhaile a leathnú.  Tá deiseanna ar na tailte 
úd agus ar an suíomh in aice láimhe d’fhorbairtí dreach sráide.  

Daonra agus Tithíocht 

Níl aon fhigiúirí Daonáirimh ar fáil do shráidbhaile Cathair Dónall. Tá an 
sráidbhaile suite laistigh de Thoghcheantar Cathair Dónall.  Tharla laghdú 
ar dhaonra an toghcheantair ó 348 i 2006 go 312 i 2011. Léiríodh méadú 
an-bheag go 313 i nDaonáireamh  2016.

Níor aithníodh an Cathair Dónall mar lonnaíocht i mbun fáis faoi chroí-
straitéis Chomhairle Contae Chiarraí mar atá leagtha amach I gcaibidil 3 
den Phlean Forbartha Contae. Dá bhrí sin, níór criosaíodh tailta ar mhaithe 
le forbairt molta.

Foirm Uirbeach aus Oidhreacht Ailtireachta  

D’fhás Cathair Dónall aníos thart ar Shéipéal Naomh Croimhtheann agus 
an crosaire i lár an bhaile.  Bhí an chéad sráidbhaile go príomha ar bhóthar 
Dhoire Fhionáin siar ón N70.  Tá an chuid mar dhreach sráide ar bhóthar  
Dhoire Fhionáin.  Sa chuid eile den sráidbhaile tá sraith áitreabh aonair ar 
airde agus achar éagsúla siar ón mbóthar, rud a chruthaíonn líne scaipthe 
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foirgníochta.  Cuireann mothair crann ar fud an tsráidbhaile le carachtar 
na lonnaíochta.   

Chuirfeadh síneadh leis an ndreach sráide le láthair in ord agus stuchtúr 
uirbeach mar tá éagsúlacht airde agus saghsanna foirgintí laistigh den 
sráidbhaile.         

Tá struchtúr cosanta amháin laistigh den teorainn fhorbartha, sin Séipéal 
Caitliceach Naomh Croimhtheann (Tag 21310604).

Meastar go bhfuil tábhacht idir ailtireacht agus oidhreacht le taobh 
theas Bhóthar Doire Fhionáin ón ngabhal leis an N70 go dtí geata Naomh 
Croimhtheann agus dá bhrí sin ba chóir é a chur isteach mar Limistéar 
Caomhnaithe Ailtireachta (ACA). 

Bonneagar 

Tá soláthar uisce poiblí ar fail ar an sráidbhaile.

Bheadh gá le hinfheistíocht chaipitiúil chun an bonneagar mar atá sa 
tsráidbhaile a uasghrádú.    

Trácht

Téann an N70 Bóthar Tánaisteach Náisiúnta, cuid den Mhór-Chuaird agus 
Slí  an Atlantaigh Fhiáin, trí Chathair Dónall.  Tá roinnt cor ar na bóithre 
isteach agus laistigh den sráidbhaile, rud a chiúnaíonn gluaiseacht na 
tráchta.    

Bíonn trácht turasóireachta gnóthach go leor le linn an tsamhraidh ach 
sa gheimhreadh, toisc iargúltacht na háite, is trácht aitiúil go príomha a 
bhíonn ann.  

Conláistí

Tógadh clós nua súgartha le déanaí in aice an tséipeil.  Coimeádadh tailte 
mar G1 ar feadh na habhann chun forbairt páirc líneach a éascú.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá an sráidbhaile suite i measc radharcra aoibhinn cósta, tailte sléibhte agus 
muirphictiúirí.  Sníonn an Abhainn Cúm na hEorna tríd an sráidbhaile.  Tá 
An Ribhéar SAC agus Leithinis Uíbh Ráthaigh beagán os cionn Ciliméadar 
siar o dheas ón sráidbhaile.  Liostáiltear an dobharchú lena gcosaint sa 
tsuíomh  Natura 2000 seo agus is é is dóichí ná go ngluaiseann siad ón SAC 
tríd an sráidbhaile san Abhainn Cúm na hEorna. Beidh gá le forbairtí molta, 
droichid, spás conláistí agus slite siúlóide san áireamh, iad a dhearadh is a 
oibriú ionas nach gcuirtear isteach ar na Dobharchoin sa cheantar.    

Bronnadh stádas Brat Gorm ar thrá Doire Fhionáin in aice láimhe agus bíonn 
an-éileamh ar an láthair úd ag turasóirí go háirithe le linn an tsamhraidh.  
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Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CN-GO-01 A chinntiú go dtacaíonn forbairt sa todhchaí 
le ról agus feidhm an tsráidbhaile mar atá, 
sin fócas beag áitiúil don phobal tuaithe 
máguaird agus ba chóir ómós a thabhairt do 
scála na lonnaíochta mar atá agus suíomh an 
tsráidbhaile mar thírdhreach taitneamhach 
tuaithe.     

CN-GO-02 Forbairt úsáid mheasctha ag freastal ar an 
bpobal áitiúil a chur chun cinn.  

CN-GO-03 Áiseanna turasóireachta agus fóillíochta chun 
freastal ar an bpobal áitiúil a chur chun cinn.  

CN-GO-04 Soláthar áiseanna páirceála agus leithris phoiblí 
ar láthair chuí a chur chun cinn.  

CN-GO-05 Soláthar bonneagar um chóireáil fuíolluisce 
a éascú agus tacú leis ar bhonn tráthúil chun 
forbairt inmharthana an cheantar a chinntiú.  

Open Space/Amenity 

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CN-O-01 Tailte a choimeád chun láthair conláistí agus slí 
siulóide a fhorbairt mar a léirítear ar an léarscáil 
zónála.  

CN-O-02 Síneadh leis an slí siúlóide ar feadh Abhainn 
Cúm na hEorna a éascú agus tacú leis.  
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3.8 An Siopa Dubh

Fís

Tá sé mar fhís don Siopa Dubh buntáiste a bhaint as a láthair straitéiseach 
ar An Mhór-Chuaird agus Slí an Atlantaigh Fhiáin. Beidh forbairt, gach aon 
ghnó turasóireachta san áireamh,  ag teacht le nádúr tuaithe na dúthaí 
máguaird.  

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile beag tuaithe is ea An Siopa Dubh, soir ó Chathair Dónall agus 
siar ó dheas ón tSnaidhm.  Tá sé suite ar shlí turasóireachta N70 An Mhór-
Chuaird agus é mar chuid de thuras tiomána Slí an Atlantaigh Fhiáin.    

Ar an sráidbhaile tá oifig an phoist, tigh tábhairne, siopa/caidéil pheitril, 
séipéal agus caife.  Tá forbairt chónaithe darb ainm Lúb na hAbhann ag 
bun thoir an tsráidbhaile.  Thiar ón lonnaíocht tá ionad taispeántais Cathair 
na Stéige ar an mbóthar a théann go Cathair na Stéige mar a bhfuil  tigh 
tábhairne agus caife.  Tá ionad campála siar ón sráidbhaile lasmuigh de 
theorainn na lonnaíochta.  

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí 

Sráidbhaile beag tuaithe agus ionad seirbhísí don dúthaigh máguaird is 
ea  An Siopa Dubh. Éascófar méadú daonra ar scála beag chun teacht leis 
an nádúr tuaithe. Spreagtar daingniú na lonnaíochta maraon le seirbhísí 

is áiseanna áitiúla a choimeád is a fheabhsú.  Déanfar aon fhorbairt a 
dhearadh is a leagan amach ar bhonn a chuireann le dreach sráide agus 
struchtúr an tsráidbhaile.     

Daonra agus Tithíocht  

Níl aon fhigiúirí daonra do shráidbhaile An Siopa Dubh sa Daonáireamh.  Tá 
sé suite laistigh de Thoghcheantar An Siopa Dubh. Léirigh figiúirí daonra 
don Toghcheantar seo méadú ó 293 duine go 319 duine (méadú 8.9%) idir 
2006 agus 2011. I nDaonáireamh 2016 bhí an daonra tar éis titim go 309, 
laghdú  3.1%. 

Tá tithe scaipthe ar fud an tsráidbhaile ach deineadh soláthar ar riachtanais 
tithíochta na ndaoine go príomha sa cheantar tuaithe thart timpeall.    

Cheana féin ceadaíodh forbairt  43 tigh sa tsráidbhaile. Astusan níor 
críochnaíodh ach 10 n-aonad agus níor áitríodh ach 4 cinn.  Toisc an teorainn 
mholta atá le fás na lonnaíochta úd ní dhéanfar zónail chónaithe molta ar 
aon tailte sa Siopa Dubh go ceann tréimhse an phlean seo.        

Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta 

Lonnaíocht taitneamhach scaipthe tuaithe is ea an sráidbhaile, é suite 
gar don chósta mar a bhfuil líon beag tithe aonair scoite agus líon 
teoranta áitreabh tráchtála. Deineadh dreach sráide nua  ag bun thoir an 
tsráidbhaile nuair a fhorbraíodh Lúb na hAbhann. Sa bhforbairt úd níor 
tógadh ach an aghaidh, an dreach sráide.  Níl an leagan amach go maith 
sa tsráidbhaile agus ba chóir d’aon fhorbairt eile cur leis an dreach sráide 
agus é a fheabhsú.  Tá carrchlós    mór in aice an tSéipeil a úsáidtear go 
príomha le linn seirbhísí eaglasta.     

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch

Is iad na príomhfhoinsí fostaíochta sa cheantar ná tionscail seirbhísí agus 
an turasóireacht séasúrach.     
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Bonneagar 

Níl aon fhearas cóireála fuíolluisce  ar an sráidbhaile.  Is dabhach múnlaigh 
agus fearais chóireála fuíolluisce a dhéanann freastal ar na tithe sa 
cheantar.  Bac é seo ar fhorbairt an tsráidbhaile sa todhchaí.    

Tá príomhphíopaí uisce poiblí sa tsráidbhaile.   

Trácht

Bíonn roinnt mhaith trácht sa tsráidbhaile i rith an tsamhraidh toisc é a 
bheith suite ar An Mhór-Chuaird agus Slí an Atlantaigh Fhiáin.  Níl casáin ach 
ar imeall thoir an tsráidbhaile gar don bhforbairt Lúb na hAbhann. Dá bhrí 
sin tá gá le casaín a shíneadh chun freastal ar an gcuid eile den sráidbhaile 
mar áis do choisithe.  Tá dóthain pairceáil ann mar dhá charrchlós lárnacha, 
ceann in aice an tSéipéil agus an ceann eile trasna ón mBeár Siopa Dubh.      

Conláistí

Tá spás beag conláistí sa tsráidbhaile idir an droichead agus an N70 in 
aice Abhainn na Stéige. Mar gheall ar an abhainn tá deis ansiúd breis spás 
conláistí a fhorbairt ar feadh na mbruach.  Coimeádadh tailte mar G1 chun 
é seo a éascú.  Tá sé mar aidhm freisin sa phlean droichead coisithe a 
thógaint chun na conláistí a cheangailt agus ligean do choisithe dul tríd 
an sráidbhaile.   

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Oidhreacht nádúrtha ardchaighdeáin atá anso agus mórán conláistí 
nádúrtha nár bhain aon fhorbairt ar scála mór leo go dtí seo.  Tá limistéir 
foraoise sa cheantar a chruthaíonn tréithe tuaithe.  Ní mór d’aon fhorbairt 
sa tsráidbhaile cáilíocht agus leochaileacht an timpeallacht a chur san 
áireamh.

Tá Limistéar molta Speisialta Caomhnaithe ó dheas ó cheantar an phlean  
(002158 An Ribhéar  cSAC).  Tá an Dobharchú liostáilte don chosaint 
sa tsuíomh Natura 2000 seo agus seans go mbogfadh sé ón SAC trín 
sráidbhaile in abhainn na Stéige.  Beidh gá le moltaí forbartha, droichid, 
spás conláistí  agus slite siúlóide a dhearadh is a oibriú chun nach gcuirtear 

isteach ar na  Dobharchoin sa cheantar.  

Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CV-GO-01 A chinntiú go gcoimeádtar suíomh 
ardchaighdeáin an tsráidbhaile is go 
gcosnaítear i gcoinne forbairt mhí-oiriúnach.  
Ba chóir d’aon fhorbairt nua géilleadh do 
scála, toirt agus gnéithe dearadh an láthair 
uirbeach mar atá is luí isteach mar is cóir leis 
an dtírdhreach.  

CV-GO-02 Slite nua isteach sa tsráidbhaile a chur chun 
cinn, a chinntiú go mbíonn aon fhorbairt nua ar 
ardchaighdeán ailtireachta agus go gcuirtear 
leis an ríocht phoiblí.  

CV-GO-03 An suíomh lárnach ó dheas ón N70, zónáil M2, a 
fhorbairt mar úsáid mheasctha faoi réir toradh 
Measúnú Baol Tuilte. Beidh dreach sráide go 
dtí an N70 mar chuid den bhforbairt.  

CV-GO-04 Soláthar  bonneagar mar fhearas cóireála 
fuíolluisce a éascú agus tacú leis in am tráth 
chun forbairt inmharthana an cheantair a 
chinntiú.  
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Transport

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CV-T-01 Soláthar/feabhsú na gcasán ar fud an 
tsráidbhaile a lorg.

CV-T-02 Rochtain coisithe a éascú/fheabhsú ar dhá 
thaobh an droichead thar Abhainn na Stéige. 

CV-T-03 Droichead coisithe  a lorg, faoi réir measúnú 
baol tuilte, chun ligean do choisithe teacht ar 
spas conláistí ar dhá bhruach na habhann.
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3.9 An Caol

Fís

Tá sé mar fhís iomlán don Chaol a chinntiú go bhforbraítear é mar 
sráidbhaile beo taitneamhach do mhuintir na háite agus cuairteoirí araon 
anois agus sa todhchaí.  Caomhnóidh an fhorbairt amach anseo nádúr an 
tsráidbhaile agus neartófar é nuair is gá. 

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile beag tuaithe is ea An Caol ar an dtaobh theas d’Oileán Dairbhre.  
Tá an sráidbhaile suite leathslí idir Baile an Ridire agus An Caladh   agus é 
ceangailte le Baile an Ridire trín R565

Tá réimse áiseanna sóisialta sa Chaol mar  Shéipéal Caitliceach Rómhánach, 
ionad pobail, ionad cúram leanaí agus tigh tábhairne.  Tá an faiche imeartha 
áitiúil CLG (Óige Oileán Dairbhre) laistigh den teorainn lonnaíochta.  
Freastalaíonn Scoil Náisiúnta Dar Earca agus an tionad pobail ar an oileán 
ar fad. 

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí 

Tharla an-éileamh ar fhorbairt ar feadh an R565 soir i dtreo Bhaile an Ridire 
agus siar go dtí An Caladh.  Níltear sásta leis an laghdú úd ar an dtalamh 
oscailte faoin dtuath agus bheadh sé deacair difreáil a dhéanamh idir na 
lonnaíochtaí. 

Is í teorainn fhorbartha  An Caol a mhíníonn réimse an cheantair mar ar féidir 
smaoineamh ar fhorbairt nua, san am gcéanna caithfear cuimhneamh ar 
leathnú i lár an tsráidbhaile.  D’fhéadfaí athfhorbairt nó athúsaid áitribh a 
eascú, maraon le forbairt inlíonta agus athfhorbartha.  Tá sé mar chuspóir 
sa phlean struchtúr dlúth inmharthana sráidbhaile a bhunú trína chinntiú 
go dtagann forbairt nua lena bhfuil cheana féin ann agus go mbaintear 
leas as cúltailte agus suímh inlíonta.  

Daonra agus Tithíocht  

Níl aon fhigiúirí daonra do shráidbhaile An Caol. Clúdaíonn toghcheantar 
Dairbhre an sráidbhaile agus an t-oileán ar fad. Léirigh daonáireamh  2006 
713 duine. Tháinig méadú  ar an bhfigiúr 690 ó 2002.  B’in méadú 3% ar 
dhaonra. Tháinig laghdú i ndaonáireamh  2011 go 665 duine.  Arís i 2016 
tháinig laghdú 1.2% go 657 duine de réir an daonáirimh.  

Níor aithníodh An Caol mar lonnaíocht fháis faoi Straitéis Lárnach 
Chomhairle Contae Chiarraí mar a leagtar amach i gCaibidil den Phlean 
Forbartha Contae, dá bhrí sin níl aon tailte zónálta don bhforbairt chónaithe 
molta

Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta  

Sráidbhaile tuaithe traidisiúnta is ea An Caol, foirm líneach agus struchtúir 
aonair don chuid is mó.  Forbraíodh an sráidbhaile ar mhodh líneach ar 
feadh an R565 ach tá forbairt teoranta ar na bóithre áitiúla a bhuaileann 
leis an R565 i lár an bhaile.    

Tá éagsúlachta sna foirgintí laistigh den sráidbhaile, nílid go léir ar aon 
airde.  Tá forbairtí áirithe cloigíní/eastát ar an sráidbhaile, Ceol na hAbhann 
agus  Geokaun View atá ar aon dearadh, rud nach mbaineann leis na 
seanfhoirmeacha tógála.  Tharla forbairt ardáin ar feadh an R565 le déanaí 
agus cuireann sé leis an ndreach sráide.  Bheadh ionad lárnach agus 
struchtúr uirbeach níos fearr ann ach an dreach sráide úd a fhorbairt.    

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch

Trína saothar le háisínteactaí eile chruthaigh an Áisínteacht Fhorbartha 
Dairbhre fostaíocht nua ar an oileán.  Chun an saothar leanúnach úd agus 
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comhoibriú idiráisínteachta a éascú, tá breis tailte anois zónáilte mar M2.   

Bonneagar 

Tá soláthar uisce poiblí ar fail ar an sráidbhaile.

Níl aon fhearas cóireála séaraigh ar an sráidbhaile.

Trácht

Toisc go bhfuil sé suite ar an R565 leathslí idir An Caladh agus Baile an Ridire 
bíonn an trácht tríd an sráidbhaile gnóthach go leor i rith an tsamhraidh. Níl 
aon charrchlós ag an séipéal agus níl ach beagán spás ag an ionad pobail.  
Tá sé mar chuspóir sa phlean seo carrchlós a sholáthar sa tsráidbhaile.  

Cé go dtagann turasóirí sa tsamhradh ní bhíonn ach trácht mhuintir na 
háite don chuid is mó i rith an gheimhridh.    

Conláistí  

Tá spás beag conláistí in aice na habhann ar an dtaobh thuaidh den R565. 
Aithníodh agus zónáladh  tailte G1 chun faiche níos mó a sholáthar don 
sráidbhaile agus an dúthaigh máguaird.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá An Caol suite i bpóca talamh íseal thart ar 1Cm ó líne trá  Oileán Dairbhre 
atá mar chuid de SAC Chuan Dairbhre/Góilín Dairbhre SAC.

Tá conláistí áirithe ar Dhairbhre agus san áireamh tá point radharcra ag 
Geokaun in aice láimhe.  Toisc An Caol a bheith suite ar an oileán bíonn 
deiseanna maidir le turasóireacht oidhreachta agus fanúint thar oíche.  

Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CP-GO-01 A chinntiú go dtacaíonn forbairt sa todhchaí 
le ról agus feidhm an tsrádbhaile atá mar 
phointe comhtheagmhála don phobal tuaithe 
sa cheantar máguaird.  

CP-GO-02 Forbairt úsáid mheasctha a chur chun cinn (ar 
thailte zónáilte M2) chun freastal ar an bpobal 
áitiúil.  

CP-GO-03 Athúsáid chuí agus athchóiriú leochaileach a 
spreagadh ar áitribh gan úsáid/tréigthe.

CP-GO-04 Áiseanna páirceála a sholáthar ar an 
sráidbhaile.

CP-GO-05 Soláthar cóireáil fuíolluisce a éascú agus tacú 
leis go tráthúil chun forbairt inmharthana an 
cheantair a chinntiú.   

Cuspóirí Spás Oscailte/Conláistí

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

CP-O-01 Tailte  a choimeád chun faiche sráidbhaile a 
fhorbairt mar a léiríodh ar an léarscáil zónála 
agus faiche a fhorbairt taobh le habhainn.  
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3.10 Dún Géagáin 

Fís

Tá sé mar fhís iomlán do Dhún Géagáin an fhoirm dlúth uirbeach a choimeád 
agus sráidbhaile beo inmharthana a fhorbairt mar láthair tharraingteach 
idir chónaí agus cuairteoirí.  Ba chóir forbairt inlíonta a bheith ann amach 
anseo  chun ionad láidair so-aitheanta a chruthú.    

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Sráidbhaile tábhachtach turasóireachta ar Chiorcal na Sceilge is ea Dún 
Géagáin, suite ar an R566 ar Leithinis Uíbh Ráthaigh.  Tá mórán seirbhísí 
ann  i bpáirt le Baile an Sceilg atá 1.5Cm ó dheas.  Cé gur tharla leibhéal 
áirithe forbairt idir an dá lonnaíocht le blianta beaga anuas, fós féin is 
féidir féachaint orthu mar dhá lonnaíocht éagsúla.  Tá Dún Géagáin suite i 
nGaeltacht Uíbh Ráthaigh. 

Tá réimse áiseanna sóisialta i nDún Géagáin mar Shéipéal Caitliceach 
Rómhánach, ionad cúraim lae, ionad pobail, láthair imeartha ar dhromchla 
cruaidh, tigh tábhairne agus aonad tionsclaíoch a dhéanann táirgí 
tréidliachta.   Níl aon siopa grósaera ar an sráidbhaile ach tá ceann thart ar 
500 méadar ó thuaidh ar an R566. Tá an faiche imeartha áitiúil CLG (Naomh 
Mícheál) suite idir Dún Géagáin agus Baile an Sceilg.

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí

Is í teorainn fhorbartha Dún Géagáin a mhíníonn réimse an cheantair 
mar ar féidir smaoineamh ar fhorbairt nua, san am gcéanna caithfear 
cuimhneamh ar leathnú i lár an tsráidbhaile.  Ar an mórgóir leagadh amach 
an teorainn fhorbartha de réir dinnseanchais agus cúrsaí bonneagair. Tá sé 
mar chuspóir sa phlean struchtúr dluth inmharthana sráidbhaile a bhunú 
trína chinntiú go dtagann forbairt nua lena bhfuil cheana féin ann agus go 
mbaintear leas as cúltailte agus suímh inlíonta.  

Tá sé tábhachtach an dúthaigh oscailte idir Dún Géagáin agus Baile an 
Sceilg a choimeád mar atá. Is í an straiteis do Dhún Géagáin ná forbairt de 
réir a chéile a spreagadh is í ag teacht leis an leibhéal bonneagair.  Maidir le 
fás le blianta beaga anuas níor tharla ach tithe saoire don chuid ba mhó.    

Toisc an sráidbhaile a bheith suite i gceantar Gaeltachta tá sé tábhachtach 
nach ligtear d’aon fhorbairt ag a mbeadh drochthionchar ar an nGaeilge a 
chur chun cinn.   

Níor aithníodh Dún Géagáin mar lonnaíocht fháis faoi Straitéis Lárnach 
Chomhairle Contae Chiarraí mar a leagtar amach i gCaibidil den Phlean 
Forbartha Contae, dá bhrí sin níl aon tailte zónálta don bhforbairt chónaithe 
molta. Is fíor, áfach, gur aithníodh agus zónáileadh tailte oiriúnach 
mar chosaint cónaithe straitéiseach, R4 chun freastal ar riachtanais an 
tsráidbhaile sa bhfadtéarma. Braitheann forbairt talún ar infheistíocht 
chaipitiúil a bheith ar fáil don bhonneagar fuíolluisce.  

Daonra agus Tithíocht  

Níl aon fhigiúirí daonra do shráidbhaile Dhún Géagáin féin. Tá sé suite i  
dToghcheantar Bhaile an Sceilg. Tháinig laghdú ar dhaonra an Toghcheantair 
seo idir 2002 agus 2006 ó 358 go 355.  Tharla méadú i nDaonáireamh 2011 
go 375 duine. Thaifead an Daonáireamh 2016 daonra mar 390, b’in méadú 
4%.  

Cúpla bliain ó shin críochnaíodh dhá fhorbairt tithíochta ar thaobh na 
farraige den bpríomhshráid.  Go príomha is tithe saoire iad agus tá forbairtí 
tithe saoire eile lasmuigh de theorainn na lonnaíochta.  Críochnaíodh 
cúpla tigh aonair d’áitritheoirí buan le linn na tréimhse céanna.  Le tamall 
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de bhlianta anois tá i bhfad níos mó tithe saoire ná tithe buan cónaithe á 
dtógaint.         

Madir leis na forbairtí nua tithíochta a tharla, áfach, tá a bhformhór gar 
don lár uirbeach agus d’éirigh leo foirm dlúth uirbeach a choimeád.   

Foirm Uirbeach agus Oidhreacht Ailtireachta  

Sráidbhaile tuaithe traidisiúnta is ea Dún Géagáin, foirm líneach agus 
struchtúir aonair don chuid is mó. Níl aon líne cinnte foirgníochta ach 
amháin stráice deas sráide ó thuaidh ón séipéal.  Bheadh lár agus struchtúr 
uirbeach níos fearr ann ach leanúint den phíosa úd a fhorbairt. Tá éagsúlacht 
sna struchtúir idir an tigín traidisiúnta aon stór agus foirm nua-aimseartha 
mar shiopa Chill Rialaig. Bíonn airde difriúil ann ó fhoirgneamh go chéile.  
Tá cloigín forbairtí nua sa tsráidbhaile go léir ar aon dearadh, rud nach 
bhfuil cosúil leis na foirmeacha atá ann le blianta.  

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch

Is iad Ballinskelligs Veterinary Products an fostóir is mó sa tsráidbhaile agus 
saotharlann nua-aimseartha den scoth acu chun táirgí  a dhéanamh do 
mhargaí na hÉireann agus na Breataine.  Tá poist eile faighte sa bhunscoil 
agus san ionad pobail agus áitreabh ag Údaras Na Gaeltachta tamall beag 
ó thuaidh ar an R566.

Bonneagar

Tá soláthar uisce poiblí ar fail ar an sráidbhaile  

Tá an córas séaraigh fuílligh ag oibriú i mbarr cumais.  Níl sé i gceist  an 
córas úd a uasghrádú faoi láthair, beidh Comhairle Contae Chiarraí ag plé 
le hUisce Éireann maidir leis an mbonneagar úd a uasghrádú.  

Trácht

Bíonn trácht turasóireachta gnóthach go leor le linn an tsamhraidh ach 
sa gheimhreadh, toisc iargúltacht na háite, is trácht aitiúil go príomha a 
bhíonn ann.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá Ionad Oidhreachta na Sceilge ar an dtaobh thoir sa tsráidbhaile.

Ar feadh an chósta thoir ón sráidbhaile tá zónáil mar Chonláiste Speisialta 
Tánaisteach i bPlean Forbartha Chontae Chiarrai 2105-2021.  Tá limistéar an 
bhá mar chuid de SAC molta Bá Bhaile an Sceilg agus Inbhear na hUíne.  
Baineann tábhacht suntasach caomhnaithe leis sin de bharr dhá shaghas 
corcach salainne a bheith ann, iad liostáilte in Aguisín 1 de Threoir Gnáthóg 
an AE.  

Tá an sráidbhaile gar don trá brat gorm i mBaile an Sceilg.  Idir sin agus 
gnáthóga ainmnithe thart timpeall bíonn deiseanna turasóireachta agus 
fanúint thar oíche

Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

DG-GO-01 A chinntiú go dtacaíonn forbairt sa todhchaí 
le ról agus feidhm an tsráidbhaile mar ionad 
beag lárnach don phobal tuaithe máguaird 
agus go dtugtar ómós do scála na lonnaíochta 
mar atá agus láthair taitneamhach tuaithe an 
tírdhreach thart timpeall.  

DG-GO-02 A chinntiú nach mbaineann an fhorbairt de na 
conláistí a chuireann le Ciorcal na Sceilge mar  
rogha coitianta turasóireachta.  

DG-GO-03 Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn.
DG-GO-04 Forbairt innmharthana eiceathurasóireachta 

agus margaí sainspéise eile a spreagadh maraon 
le leathnú agus ilghnéitheacht ar áiseanna 
turasóireachta mar fhoinse fostaíochta.  

DG-GO-05 Tacú le Meitheal Uíbh Ráthaigh agus aon 
tuairisc/plean/gníomh a bhíonn á gcur chun 
cinn acu.  



111111

   Cuid 3

DG-GO-06 Uasghrádú tráthúil ar an mbonneagar um 
chóireáil fuíolluisce atá cheana féin ann a éascú 
agus tacú leis chun forbairt inmharthana an 
cheantar a chinntiú.   
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Cuid F – Nóid Fhorbartha 

3.11 An Chillín Liath

Fís

Tá sé mar fhís iomlán don Chillín Liath tréithe an phatrúin scaipthe uathúil 
lonnaíochta seo a choimeád, an ceantar a chur chun cinn mar láthair 
thaitneamhach cónaithe nó cuairte agus san am gcéanna an Ghaeilge a 
chaomhnú is a fheabhsú mar theanga beo an phobail.  

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Lonnaíocht scaipthe tuaithe intíre is ea An Chillín Liath, i lár Leithinis Uíbh 
Ráthaigh.  Tá sé suite ar Abhainn na hUíne, ar bhóthar áitiúil ón N70, thart 
ar 9Cm soir ó thuaidh ón gCoireán agus thart ar 3Cm ó dheas ó Chathair 
Saidhbhín. Is cuid de Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh í an lonnaíocht.

Cuireann An Chillín Liath seirbhísí riachtanach tuaithe ar fáil do cheantar 
scaipthe tuaithe  a bhraitheann go príomha ar thalmhaíocht agus 
foraoiseacht mar fhostaíocht.  

Tá séipéal agus scoil sa Chillín Liath, tigh tabhairne (Inny Tavern) agus 
siopa. Tá Forbairt na Dromoda bunaithe sa Chillín Liath, sin Brú na Dromoda 
(oscailte ó Bhealtaine go Deireadh Fómhair), halla pobail/ionad cúraim lae 
agus aonaid fhiontraíochta, iad go léir leagtha amach go tarraingteach 
mar aon chonlán amháin.  

Téann Slí Chiarraí  trín gceantar agus tá an lonnaíocht suite i lár Tearmann  

Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta  Chiarraí. Sin deis ar mhargadh sainspéise 
turasóireachta a chruthú.   

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí 

D’fhéadfaí smaoineamh ar fhorbairt nua laistigh den teorainn fhorbartha, 
san am gcéanna d’fhéadfaí ligean d’fhorbairt éigin in aice lár na lonnaíochta.    
Spreagtar daingniú na lonnaíochta agus feabhsú ar sheirbhísí is áiseanna  
áitiúla.  Ba chóir aon fhorbairt a dhearadh is a chur i gcrích ionas go 
gcuirtear le tréithe agus struchtúr an nóid.     

Daonra agus Tithíocht  

Níl aon fhigiúirí daonra do shráidbhaile An Chillín Liath. Tá sé suite i 
dToghcheantar Doire Ianna/An Chluain. Idir 2002 agus 2011 sheas an daonra 
mar  282. Tharla laghdú go 260 idir  2011 agus 2016, b’in laghdú 7.8%.

Tithe scaipthe aonair atá sa cheantar.  Níl aon dreach forbartha sráide; 
tithe aonair cónaithe atá sa sráidbhaile agus iad suite achair éagsúla siar 
ón mbóthar. Tharla roinnt mhaith forbairt ribín ar na bóithre isteach i 
gcaitheamh na mblianta agus é sin go príomha ó thuaidh nó ar thaobh an 
mhórthír ón mbóthar.     

Níor aithníodh an Chillín Liath mar lonnaíocht i mbun fáis faoi chroí-straitéis 
Chomhairle Contae Chiarraí mar atá leagtha amach I gcaibidil 3 den Phlean 
Forbartha Contae. Dá bhrí sin, níór criosaíodh tailta ar mhaithe le forbairt 
molta.

Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch 

Ligeann Ionad an Dromada do dheiseanna fostaíochta laistigh den 
lonnaíocht. Anuas air sin deineadh zónáil ar thailte mar M2 (Lár Sráidbaile) 
idir Ionad an Dromada agus an séipéal, rud a ligfidh do dheiseanna 
fostaíochta. 
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Bonneagar

Tá soláthar maith uisce sa Chillín Liath ó ghrúpscéim uisce.  Níl aon fhearas 
cóireála fuíolluisce ar an sráidbhaile.  

Trácht

Bíonn trácht turasóireachta gnóthach go leor le linn an tsamhraidh ach 
sa gheimhreadh, toisc iargúltacht na háite, is trácht aitiúil go príomha a 
bhíonn ann.  Níl aon ghréasán casán ar an sráidbhaile 

Conláistí 

Ritheann Abhainn na hUíne ar feadh teorainn thuaidh na lonnaíochta. 
Chuirfeadh forbairt ar limistéar áineasa  go mór leis an gceantar.  

Oidhreacht Nádúrtha agus Seandálaíocht

Tá An Chillín Liath suite ar thalamh íseal leibhéalta ar bhruach theas 
Abhainn na hUíne.  Tá an-chuid den dúthaigh faoi fháschoill bhuaircíneach.  
Os cionn 4Cm ó dheas éiríonn an talamh go mór go dtí os cionn 650 méadar 
agus tá lochanna ann, Loch Doire Ianna san áireamh.  Tá an ceantar úd mar 
chuid de Limistéar Speisialta Caomhnaithe iarrtha i bPáirc Náisiúnta Chill 
Airne.  Toisc An Chillín Liath a bheith suite ar shlite ainmnithe siúlóidí i lár 
Leithinis Uíbh Ráthaigh mar a bhfuil sléibhte agus lochanna, sin deiseanna 
ar shiulóidí agus eiceathurasóireacht a fhorbairt agus daoine a tharraingt 
chun fanúint thar oíche.  

Cuspóirí Ginearálta

Cuspóir Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

AC-GO-01 A chinntiú go ngéillfidh aon fhorbairt sa 
todhchaí do thréithe na háite mar atá agus iad 
de réir scála cuí.  Ba chóir forbairtí a bheadh 
oscailte ar feadh na bliana a spreagadh.  

AC-GO-02 Soláthar áiseanna ar feadh Turas Siúlóide Slí 
Chiarraí ar láithreacha cuí a spreagadh ar bhonn 
inmharthana agus tacú leo.  

AC-GO-03 Úsáid na Gaeilge a chaomhnú is a chur chun 
cinn.

AC-GO-04 Forbairt inmharthana eiceathurasóireacht agus 
margaí eile sainspéise a spreagadh maraon 
le leathnú agus ilghnéitheacht ar áiseanna 
turasóireachta mar fhoinse fostaíochta.  

AC-GO-05 Soláthar clós súgartha sa lonnaíocht a éascú.
AC-GO-06 Tacú le Meitheal Uíbh Ráthaigh agus aon 

tuairisc/plean/gníomh a bhíonn á gcur chun 
cinn acu.  
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3.12 An Gleann

Fís

Tá fís iomlán don Ghleann agus is é sin nádúr an lonnaíocht scaipthe seo 
a choimeád, an ceantar a chur chun cinn mar láthair taitneamhach idir 
chónaithe agus cuairt a thabhairt, agus san ám gcéanna úsáid na Gaeilge 
mar ghnáththeanga laethúil a chaomhnú is a fheabhsú.   

Comhthéacs (Láthair agus seirbhísí reatha)

Lonnaíocht bheag ar an gcósta is ea An  Gleann is í suite mar a dtagann 
dhá bhóthar áitiúla le chéile os cionn Bá Fionáin. Tá An Gleann thart ar 
leath-slí idir An Caladh agus Baile an Sceilg.  Go bunúsach is ceantar tuaithe 
é An Gleann agus dlús ard tithíocht scaipthe tuaithe ann. Tá áiseanna 
teoranta mar  Shéipéal Caitliceach Rómhánach, bunscoil, clós súgartha 
leanaí maraon le Ionad Lae An Gleann a reachtálann seirbhís réamhscoile, 
ionad cúraim lae agus ionad pobail.

Níl aon dreach sráide; tithe aonair cónaithe atá sa sráidbhaile agus iad 
suite achair éagsúla siar ón mbóthar. 

Tagann roinnt lucht saoire i rith an tsamhraidh  go dtí an trá atá  350m 
ó dheas ón sráidbhaile ach níl áiseanna turasóireachta ann. Tá Skelligs 
Chocolate níos lú ná ciliméadar ó lár an tsráidbhaile.    

  

Cúrsaí Pleanála agus Moltaí 

Míníonn teorainn fhorbartha  An Gleann an réimse talún mar a bhféadfaí 
forbairt a chur san áireamh, d’fhéadfaí ligean d’fhorbairt éigin in aice 
lár na lonnaíochta.  Spreagtar daingniú na lonnaíochta agus feabhsú ar 
sheirbhísí is áiseanna  áitiúla.  Ba chóir aon fhorbairt a dhearadh is a chur i 
gcrích ionas go gcuirtear le tréithe agus struchtúr an nóid.    

Daonra agus Tithíocht   

Níl aon fhigiúirí daonra do shráidbhaile An Gleann féin. Tá sé suite i 
dToghcheantar Fhíonáin. Tháinig méadú ar dhaonra an ED idir  2002 agus 
2006 ó 137 go 154 duine.  Bhí meadú beag i ndaonáireamh 2011 go 161 
duine, tharla méadú beag eile idir 2011 agus 2016 go 164.  

Tithe scaipthe aonair atá sa cheantar. Níl aon dealú i ndáiríre idir an 
sráidbhaile agus an dúthaigh máguaird.  Tharla roinnt mhaith forbairt ribín 
ar na bóithre isteach i gcaitheamh na mblianta agus é sin go príomha ó 
thuaidh nó ar thaobh na talún ón mbóthar.    

Níor aithníodh an Gleann mar lonnaíocht i mbun fáis faoi chroí-straitéis 
Chomhairle Contae Chiarraí mar atá leagtha amach I gcaibidil 3 den Phlean 
Forbartha Contae. Dá bhrí sin, níór criosaíodh tailta ar mhaithe le forbairt 
molta. 

Oidhreacht Ailtireachta  

Tá dhá Struchtúr Cosanta go díreach lasmuigh den teorainn fhorbartha.  Tá 
leacht cuimhneacháin i stíl Cros Ceilteach ar theorainn thoir an tsráidbhaile.  
Séadchomhartha taifeadta freisin is ea an seanséipéal Caitliceach ó 
dheas ón sráidbhaile. Níl aon séadchomharthaí seandálaíochta laistigh 
den teorainn lonnaíochta ach tá an-chuid díobh i gcomharsanacht an 
tsráidbhaile.    
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Gníomhaíocht Fhostaíochta agus Eacnamaíoch 

Tá Skellig Chocolate suite sa Ghleann agus is é sin príomhfhoinse fostaíochta 
na háite.    

Toisc go bhfuil an taobh tíre gan mhilleadh agus an trá go hálainn, sin deis 
leas a bhaint as rath Slí an Atlantaigh Fhiáin chun turasóirí thar oíche a 
mhealladh.  

Bonneagar 

Tá soláthar uisce poiblí sa tsráidbhaile.

Níl aon fhearas cóireála séaraigh ar an sráidbhaile.    

Trácht

Bíonn trácht turasóireachta gnóthach go leor le linn an tsamhraidh ach 
sa gheimhreadh, toisc iargúltacht na háite, is trácht aitiúil go príomha a 
bhíonn ann.  

Oidhreacht Nádúrtha & Seandálaíocht

Tá An Gleann suite i bpóca íseal talún ag ceann Bá Fionáin, thart air tá fáinne 
cnoic a éiríonn go nach mór 400 méadar. Mar gheall ar an iargúltacht, 
dreach drámatúil farraige agus radharc na Sceilge, áit uathúil is ea í seo.  
Tá SPA Uíbh Ráthaigh Thiar an-ghar don Ghleann agus níl an trá ach achar 
gearr ón lonnaíocht 

Cuspóirí Ginearálta

Cuspór Uimh.: Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle;

AG-GO-01 A chinntiú go ngéillfidh aon fhorbairt sa 
todhchaí do thréithe na háite mar atá agus iad 
de réir scála cuí.  Ba chóir forbairtí a bheadh 
oscailte ar feadh na bliana a spreagadh.  

AG-GO-02 Úsáid na Gaeilge a chaomhnú is a chur chun 
cinn.

AG-GO-03 Forbairt inmharthana eiceathurasóireacht agus 
margaí eile sainspéise a spreagadh maraon 
le leathnú agus ilghnéitheacht ar áiseanna 
turasóireachta mar fhoinse fostaíochta.  

AG-GO-04 Tacú le Meitheal Uíbh Ráthaigh agus aon 
tuairisc/plean/gníomh a bhíonn á gcur chun 
cinn acu.  
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1 Struchtúir Cosanta

Struchtúir Cosanta

Reamhrá

De réir Alt 54 den Acht (Leasú) um Phleanáil & Forbairt 2000, féadfaidh 
údarás pleanála cur lena dtaifead struchtúir chosanta má cheaptar go 
bhfuil gá leis an struchtúr breise, nó cuid éigin de, a chosaint mar gheall ar  
spéis ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíona, cultúrtha, eolaíoch, 
sóisialta nó teicniúil.    

The procedure for adding a structure to the record of protected structures 
is a separate process and is set out in Section 55 of the Planning and 
Development Act, as amended. The process to add two structures to the 
record of protected structures, the First Message Building in Knightstown, 
and a structure in the Cable Field at Foilhommerum Bay was undertaken in 
conjunction with the preparation of this LAP and adopted by the Elected 
Members on the 29th March 2019.

Moltar dhá struchtúr a chur leis an dTaifead Struchtúr Cosanta, Foirgneamh 
an Chéad Teachtaireacht i mBaile an Ridire agus struchtúr i bPáirc an 
Chábla ag Bá Foilhommerum.

Leagtar amach an cleachtas chun struchtúr a chur leis an dtaifead struchtúr 
cosanta in Alt 55 den Acht.  Tá an cleachtas úd ar siúl i gcomhair leis an 
nDréacht LAP seo.

Foirgneamh an Chéad Teachtaireacht, Baile an Ridire

Tá an suíomh suite soir ó thuaidh ó Oileán Dairbhre i mbaile fearann An 
Fearann Riabhach.  Struchtúr aon stór atá ann laistigh de shuíomh Clós 
Sloinne Oileán Dairbhre (cosnaítear aonad tionsclaíoch An Clós Sloinne i 
bPlean Forbartha Chontae Chiarraí, RPS Tag. KY 079-026).

Láthair an struchtúr atá le cosaint

Tógadh an foirgneamh le spallaí cloiche agus moirtéal aoil. Crot 
dronnuilleach atá ann agus ar dtús bhí pic air.  Fanann roinnt lindéar ach níl 
díon ná gloiniú ann. Faoi láthair tá an iomarca fáis ar an suíomh mar fhásra 
agus eidhneán ar fud na háite.  An struchtúr ailtireachta a mhaireann fós, 
tagann sé le nósanna foirgníochta na haimsire idir lár agus deireadh an 
naoiú haois déag.   

Tarlaíonn an moladh seo mar go bhfuil spéis idir stairiúil agus sóisialta 
ag baint leis an struchtúr mar aitheantas dá ról i dtionscnamh an Chábla 
Trasatlantach. Ar an láthair úd is ea a seoladh an chéad teachtaireacht     
leictreonach Trasatlantach ar an 16 Lúnasa 1858 idir an Banríon Victoria 
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agus Uachtarán Buchanan na Stát Aontaithe.  Dá bhrí sin meastar an 
foirgneamh a bheith an-suntasach agus gur fiú é a chosaint. Cuirtear an-
spéis ann idir shóisialta agus stairiúil mar gur éascaíodh dul chun cinn an 
chábla    Trasatlantach a bhí mar ghaisce ceannasach lena linn sin.  Chuaigh 
an beart úd i bhfeidhm ar an ndomhan mór.  Ní féidir cur i gcoinne ról an 
struchtuir úd mar is ann a cruthaíodh cúrsaí teicneolaíochta a chuaigh is 
a théann i bhfeidhm ar an  gcumarsáid idirnáisiúnta agus a dhéanfaidh 
amhlaidh sa todhchaí.       .

Struchtúr i bPáirc an Chábla, Bá Foilhommerumy

Tá an struchtúr seo suite laistigh den suíomh ar a dtugtar Páirc an Chábla,  
Bá Foilhommerum, Oileán Dairbhre, Co. Chiarraí.  Struchtúr aonstór é a 
tógadh thiar sna 1860idí.

Láthair an struchtúr atá le cosaint

Sa bhliain 1858, seoladh an chéad teachtaireacht oifigiúil Trasatlantach idir 
Talamh an Éisc agus Dairbhre.  In 1865, tar éis Cogadh na gCarad i Meiriceá, 
deineadh iarrachtaí ar chumarsáid a athbhunú idir an Eoraip agus Meiriceá.  

Aistríodh an suíomh tuirlingthe go Bá Foilhommerum, de réir dealraimh 
bhí an t-árthach ina raibh an cábla ag teacht thar an Atlantach ró-mhór le 
dul isteach i mBaile an Ridire.  Tharla an chéad chumarsáid ar an láthair 
seo ar an 23 Iúil  1865.  De réir an Ollamh Alexander Gillespie, is é is dóichí 
ná go raibh dhá struchtúr thábhachtacha oibríochta i bPáirc an Chábla: 
foirgneamh adhmaid agus an Stáisiún Leaschraolacháin atá ina fhothrach 
inniu. Is ón Stáisiún  Leaschraolacháin a seoladh na teachtaireachtaí ón 
Atlantach go Páirc an Chábla i  mBaile an Ridire.  Is léir go seasann Páirc an 
Chábla do mhír ríthábhachtach i scéal an Chábla Trasatlantach agus é mar 
stáisiún leaschraolacháin.    

Is léir gur díol spéise an-mhór í Páirc an Chábla ó thaobh na staire de is í mar 
stáisiún leaschraolacháin don Chábla Trasatlantach, eachtra domhanda a 
bhunaigh cumarsáid nua thar teorainneacha an domhain mhóir.  Ar an 
mbonn stairiúil úd tá an chosaint tuillte gan dabht.      

Anuas air sin, tá spéis ann freisin ó thaobh cúrsaí sóisialta de, mar 
éascaíodh dul chun cinn an Chábla Trasatlantach a bhí mar ghaisce lárnach 
teicneolaíochta lena linn sin is a chuaigh i bhfeidhm ar an sochaí iomlán.  
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2 Limistéir Mholta Caomhnú Ailtireachta 

ACA an Chábla Tras-Atlantach

1. Stáisiún an Chábla agus Ardán an Chábla 

Cuspóir: nádúr agus suíomh Stáisiún an Chábla agus foirgintí Ardán an 
Chábla a chosaint, san áireamh tá tailte, teorainneacha agus spás oscailte 

soir ó Stáisiún an Chábla agus Ardán an Chábla. Cosnófar agus feabhsófar 
radharcra a bhaineann leis an ngrúpa iomlán foirgintí.   . 

2. Foirgneamh An Chéad Teachtaireacht agus An Clós Slinne 

Cuspóir: nádúr an cheantair a chosaint chun gur féidir féachaint ar shuíomh 
na struchtúr cosanta laistigh den ACA.  Tá tábhacht stairiúil thar na bearta 
ag baint le suíomh na struchtúr cosanta  chomh maith le radhairc ar an 
ACA laistigh den lonnaíocht Baile an Ridire.  

3. Foilhommerum

Cuspóir: nádúr agus suíomh an láthair a chosaint de bharr aitheantas don 
tábhacht stairiúil agus sóisialta a bhaineann léi agus an nasc le scéal an 
Chábla Trasatlantach.       
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3 Fotheidil don Léarscáil Zónála 

* Is iad tailte laistigh den teorainn lonnaíochtaí amháin atá zónáilte san LAP seo.  
Chun féachaint ar zónáil lasmuigh de theorainn na lonnaíochtaí téir go 

hImleabhar 3 den Phlean Forbartha Chontae Chiarraí 2015-2021.
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