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2 DAOINE – DAONRA AGUS EACNAMAÍOCH 

2.1 RÉAMHRÁ 

1 Soláthraítear measúnú sa chaibidil seo den Ráiteas Tionchair Timpeallachta (EIS) ar an 

bhforbairt a bheartaítear, faoi mar a shonraítear i gCaibidil 6, Imleabhar 3B den EIS, i ndáil le 

cúrsaí daonra agus socheacnamaíocha.  Baineann an fhaisnéis sa chaibidil seo le Limistéar 

Staidéir an Chabháin-Mhuineacháin (CMSA) faoi mar a shonraítear i gCaibidil 5, Imleabhar 3B 

den EIS. 

2 Déantar cur síos i gCaibidil 6, Imleabhar 3B den EIS ar shaghas agus ar réim iomlán na 

forbartha a bheartaítear, lena n-áirítear gnéithe de dhearadh na líne lasnairde (OHL) agus na 

túir.  Soláthraítear cur síos fíorasach, de réir coda, ar an línebhealach ar fad inti.  Cuirtear síos 

ar an línebhealach a bheartaítear sa chaibidil sin trí bhailte fearainn agus uimhreacha túir a 

úsáid mar thagairt.  Leagtar amach i gCaibidil 7, Imleabhar 3B den EIS na príomhoibreacha 

tógála a bheartaítear mar chuid den fhorbairt.   

2.2 MODHEOLAÍOCHT 

2.2.1 Scóip an Mheasúnaithe 

3 Ullmhaíodh an chuid seo den EIS de réir reachtaíocht agus threoir ábhartha an Aontais 

Eorpaigh agus na hÉireann, lena n-áirítear ceanglais Iarscríbhinn VI de Threoir an EIA (ina n-

éilítear tuairisc ar na gnéithe den chomhshaol is dóigh a mbeidh tionchar suntasach orthu, lena 

n-áirítear an daonra agus an pobal) agus de réir Sceideal 6 de na Rialacháin um Pleanáil agus 

Forbairt, 2001 (arna leasú) agus comhlíonann sí na riachtanais ábhartha a shonraítear iontu.  

Tá scóip an mheasúnaithe bunaithe ar athbhreithniú ar an reachtaíocht, ar threoircháipéisí, ar 

EISanna eile, ar aiseolas ó chomhairliúchán poiblí, ó chomhairliúchán le comhlachtaí 

forordaithe, ó chomhairliúchán leis an mBord Pleanála (an Bord), agus ar bhreithniú maidir leis 

an dóchúlacht go dtiocfaidh tionchar suntasach aníos, ag féachaint don timpeallacht ghlactha 

agus do shaghas agus réim na forbartha a bheartaítear. 

4 Measadh gur bhain na saincheisteanna seo a leanas le hábhar sa chaibidil seo den EIS de 

thoradh na tuairime scópála ón mBord (feic Aguisín 1.3, Aguisíní Imleabhar 3B den EIS): 

 Aon tionchar féideartha ar ghréasáin lonnaíochta ar feadh an bhealaigh a shainaithint, 

lena n-áirítear áiteanna cónaithe reatha, áiseanna pobail nó foirgnimh phoiblí eile a 

shainaithint, ina measc scoileanna, áiseanna cúram sláinte, etc. agus aon cheadanna 

pleanála ar marthain maidir le forbairt den sórt sin;  
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 Measúnú ar an tionchar dóchúil ar an oidhreacht theangeolaíoch nó chultúrtha i 

limistéar Gaeltachta trína dtéann an bealach, nó ar chur chun cinn na Gaeilge mar 

theanga an phobail; 

 Aon impleachtaí don gheilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta, nó aon tionchar ar an 

ngeilleagar sin; agus 

 Measúnú ar an tionchar dóchúil ar luach taitneamhachta / turasóireachta an limistéir, 

lena n-áirítear bealaí turasóireachta ainmnithe (m.sh. Bealach Mhuineacháin) agus an 

tionchar a d‘fhéadfadh a bheith aige sin ar thurasóireacht iascaireachta agus iascaigh.  

5 Dá réir sin, dírítear sa chaibidil seo ar ghnéithe pobail mar atá faoi láthair agus ar an 

bhféidearthacht go sonrófaí tionchar ar an daonra, ar lonnaíochtaí, ar fhostaíocht agus ar 

dheiseanna geilleagracha mar thoradh ar an bhforbairt a bheartaítear sa CMSA.  

6 Déantar cur síos ar mheasúnú ar shaincheisteanna turasóireachta agus taitneamhachta sa 

CMSA i gCaibidil 4 den imleabhar seo den EIS. 

7 D‘fhéadfadh go mbeadh tionchar indíreach ar láithreacha fostaíochta le linn na céime tógála de 

bharr cur isteach sealadach ar an trácht go príomha.  Rinneadh breithniú ar na cineálacha 

tionchair seo agus leagtar bearta maolaithe amach, nuair is gá, i gCaibidil 13 den imleabhar 

seo den EIS.  Is beag tionchar a shonrófar de thoradh trácht cothabhála i rith oibriúcháin agus, 

dá bhrí sin, baineadh aon bhreithniú breise ar na cineálacha tionchair sin maidir le láithreacha 

fostaíochta amach as an measúnú seo. 

8 Dírítear den chuid is mó sa mheasúnú ar an rogha conaire faoi mar a shainaithnítear sa 

cháipéis, Final Re-evaluation Report (Tuarascáil Athmheasúnaithe Deiridh) (FRR) (Aibreán 

2013) (feic Aguisín 1.1, Aguisíní Imleabhar 3B), ina bhfuil OHL a bheartaítear suite ach ní 

phléitear an mhórthimpeallacht shocheacnamaíoch lasmuigh den chonair sin.  

2.2.2 Foinsí Faisnéise 

9 Tá siad seo a leanas i measc na bhfoinsí faisnéise a úsáideadh chun an chaibidil seo a ullmhú: 

 Faisnéis daonáirimh agus fostaíochta arna foilsiú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO 

2002-2014); 

 Faisnéis daonáirimh arna foilsiú ag Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um 

Staidreamh agus um Thaighde (NISRA) 2002-2014; 

 Léarscáiliú agus grianghrafadóireacht ón aer de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis 

Éireann (OSI); 
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 Pleananna Forbartha Náisiúnta agus Réigiúnacha; 

 Cavan County Development Plan 2014-2020 (Plean Forbartha Contae an Chabháin 

2014-2020);  

 Plean Forbartha Contae Mhuineacháin 2013-2019; 

 Faisnéis áitiúil agus suíomhanna gréasáin ábhartha (e.g. Comhairle Contae 

Mhuineacháin, Comhairle Chontae an Chabháin, Údarás Réigiúnach na Teorann, OSI);  

 Faisnéis arna cur ar fáil mar thoradh ar scópáil agus comhairliúchán i dtaobh 

tionscadail; agus  

 Cuairteanna suímh chuig an CMSA.   

2.3 SAINTRÉITHE NA FORBARTHA A BHEARTAÍTEAR 

10 Baineann an fhorbairt a bheartaítear le líne leictreachais lasnairde a thógáil ar struchtúir 

tacaíochta cruach laitíse den chuid is mó.  Is iondúil go mbíonn an fhéidearthacht go sonrófaí 

tionchar ar an bpobal agus an daonra, ar lonnaíochtaí, ar fhostaíocht agus ar dheiseanna 

geilleagracha i measc na saincheisteanna a thagann aníos i bhforbairtí líne lasnairde den 

chineál seo.  Chuige sin, déantar breithniú sa mheasúnú ar ghnéithe tógála, oibriúcháin agus 

díchoimisiúnaithe na forbartha a bheartaítear.    

2.4 AN STAID FAOI LÁTHAIR 

2.4.1 An Daonra 

2.4.1.1 Struchtúr agus Athrú Daonra  

11 Ó thaobh an chontae, an réigiúin agus an stáit de, is mó an tionchar atá ag rátaí imirce agus 

eisimirce ar struchtúr agus athrú daonra ná mar atá ag rátaí breithe agus báis.  Ó lár go 

deireadh na 1980idí, d‘fhág mórán daoine Éire de bharr dhrochstaid an gheilleagair agus na 

fostaíochta sa tír um an dtaca sin.  Ón mbliain 1990 i leith, tá cuid mhór daoine tar éis teacht 

isteach sa tír, rud a chuireann fás faoin daonra. Feidhmiú eacnamaíoch níos fearr gheilleagar 

na hÉireann is cúis leis seo den chuid is mó.  Tá anailís i dTábla 2.1 ar athrú daonra maidir le 

hoileán na hÉireann agus maidir le leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ón mbliain 2002 

ar aghaidh. 
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Tábla 2.1: Struchtúr agus Athrú Daonra ar Leibhéal Náisiúnta, Réigiúnach agus 

Áitiúil 

Ceantar 2002 2006 
% Athrú 

2002-2006 
2011 

% Athrú 

2006-2011 

Éire (Tuaisceart 
Éireann san 
áireamh) 

5,603,030 5,984,925 6.8 6,399,152 6.9 

Éire 3,917,203 4,239,848 8.2 4,588,252 8.2 

Réigiún na 
Teorann 

432,534 467,327 8.0 514,891 10.1 

Contae 
Mhuineacháin 

52,593 55,816 6.4 60,483 8.0 

Contae an 
Chabháin 

56,546 64,003 13.2 73,183 14.3 

(Foinse: Daonáireamh na hÉireann, 2002, 2006 agus 2011 agus Daonáireamh Thuaisceart Éireann, 2001 agus 2011) 

12 Léirítear méaduithe móra ar an daonra idir 2002 agus 2011 sna staitisticí daonra i dTábla 2.1.  

Cuirtear in iúl sna daonraí measta is déanaí (Aibreán 2014) arna bhfoilsiú ag an CSO
2
 agus ag 

NISRA, go bhfuil méadú ag teacht ar an daonra i rith an ama in Éirinn agus i dTuaisceart 

Éireann araon in ainneoin go bhfuil líon ard daoine ag dul ar eisimirce fós. Níl an méadú seo ar 

an daonra chomh mór agus a bhíodh sé ach is méadú é mar sin féin.  Meastar sna réamh-

mheastacháin daonra le haghaidh na hÉireann aníos leis an mbliain 2046 go mbeidh daonra de 

thart ar chúig mhilliún ann sa chás is duairce agus os cionn 6.7 milliún sa chás is dóchasaí.  

Meastar sna réamh-mheastacháin daonra le haghaidh Thuaisceart Éireann aníos leis an 

mbliain 2034 go mbeidh daonra de thart ar dhá mhilliún ann
3
. 

13 Faoi mar a shonraítear i dTábla 2.1, tá fás faoin daonra le sonrú i Réigiún na Teorann (lena 

gclúdaítear Contae Dhún na nGall, Contae Shligigh, Contae Liatroma, Contae an Chabháin, 

Contae Mhuineacháin agus Contae Lú) idir 2002 agus 2011. Tá an méadú sin ar aon dul leis an 

bhfás faoin daonra go náisiúnta a bheag nó a mhór.  Tá brúnna suntasacha daonra curtha ag 

tionchar seachtrach ar nós Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (lena gclúdaítear Cathair Bhaile 

Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath, Contae na Mí, Contae Chill Mhantáin agus Contae Chill 

Dara) ar chodanna áirithe den réigiún macasamhail dheisceart Chontae Lú agus Chontae 

Mhuineacháin agus oirthear Chontae an Chabháin.  I gcás Réigiún na Teorann, meastar sa 

cháipéis, Border Regional Authority Planning Guidelines 2012-2022 (Treoirlínte Pleanála 

Údarás Réigiúnach na Teorann 2012-2022), go mbeidh daonra de thimpeall 595,000 ann faoin 

mbliain 2022.  

                                                      
 

2
www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2013/poplabfor2016_2046.pdf. 

3
www.nisra.gov.uk/archive/demography/population/projections/Northern%20Ireland%20Population%20Projections%202010%20-

%20Statistics%20Press%20Notice.pdf. 

http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2013/poplabfor2016_2046.pdf
http://www.nisra.gov.uk/archive/demography/population/projections/Northern%20Ireland%20Population%20Projections%202010%20-%20Statistics%20Press%20Notice.pdf
http://www.nisra.gov.uk/archive/demography/population/projections/Northern%20Ireland%20Population%20Projections%202010%20-%20Statistics%20Press%20Notice.pdf
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14 I gContae Mhuineacháin agus i gContae an Chabháin, tugtar le fios in anailís ar na sonraí 

daonra go bhfuil treochtaí daonra mar seo a leanas: 

 Tá fás suntasach tagtha faoi cheantair thuaithe thart faoi na príomhbhailte; 

 Tá fás beag nó fás diúltach tagtha faoin daonra sna ceantair uirbeacha; agus 

 Tá fás teoranta nó fás diúltach tagtha faoin daonra sna ceantair thuaithe is faide amach 

ó na príomhbhailte. 

15 Tuartar i bPlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2013-2019 (CDP Mhuineacháin) go dtiocfaidh 

méadú ar dhaonra Chontae Mhuineacháin aníos go 71,400 faoin mbliain 2022.  Tuartar sa 

Cavan County Development Plan 2014–2020 (Plean Forbartha Contae an Chabháin 2014-

2020) (CDP an Chabháin) go dtiocfaidh méadú ar dhaonra Chontae an Chabháin aníos go 

83,300 faoin mbliain 2022. 

16 Is léir ó staitisticí daonra a d‘fhoilsigh an CSO agus ó phleananna forbartha contae go bhfuil fás 

mór tagtha faoin daonra i gContae Mhuineacháin agus i gContae an Chabháin ó 2002 i leith, 

agus dar léi go dtiocfaidh tuilleadh fáis – ach fás níos teoranta – faoin daonra iontu aníos go dtí 

an bhliain 2022.  Is follasach freisin gur tháinig fás mór faoin daonra i gceantair thuaithe i 

bhfoisceacht phríomhbhailte an dá chontae. 

2.4.1.2 Gréasáin Lonnaíochta 

17 Is iad Baile Mhuineacháin agus Baile an Chabháin an dá lonnaíocht uirbeach is mó i gcontaetha 

an CMSA; mar sin féin, tá siad lasmuigh de gharchomharsanacht an CMSA ina bhfuil an 

fhorbairt a bheartaítear suite. 

18 Is iad líon agus struchtúr an daonra a bhaineann le lonnaíochtaí i gContae Mhuineacháin agus i 

gContae an Chabháin i gcóngaracht na forbartha a bheartaítear is mó a bhfuil baint acu leis an 

bhforbairt a bheartaítear.  Tugtar cuntas gairid thíos ar na príomhlonnaíochtaí uirbeacha atá 

suite mórthimpeall na forbartha a bheartaítear.  Is gnách go bhfaightear raon áiseanna 

cónaithe, tráchtála agus pobail i lonnaíochtaí uirbeacha.  Is iondúil go bhfaightear scoil, séipéal, 

siopaí áitiúla chomh maith le háiseanna eile pobail agus caitheamh aimsire i sráidbhailte níos 

lú.  

19 Toisc gur tháinig fás mór faoin daonra lasmuigh de na príomhlimistéir uirbeacha sa dá chontae, 

sainaithníodh roinnt lonnaíochtaí níos lú chomh maith.   
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20 Taobh amuigh de na lonnaíochtaí a sainaithníodh, aithnítear go bhfuil lonnaíochtaí eile níos 

scaipthe ann, ina bhfuil grúpaí d‘áiteanna cónaithe aonair go minic i gcóngaracht na forbartha a 

bheartaítear. 

21 Tá áiteanna cónaithe aonair (aonuaire), lasmuigh de lonnaíochtaí bunaithe, ina ngné 

shuntasach de ghréasáin lonnaíochta sa dá chontae freisin.  Bíonn siadsan scaipthe agus i 

bpatrúin chnuasta nó líneacha ar fud an cheantair ina bhfuil an fhorbairt a bheartaítear le 

déanamh. 

22 Déantar faireachán ar bhonn rialta ar iarratais phleanála atá cóngarach don fhorbairt a 

bheartaítear chun a chinntiú nach dtiocfaidh aon choimhlint aníos.  Is éard atá i gceist le 

cineálacha na n-iarratas pleanála a dhéantar go hiondúil cóngarach don fhorbairt a bheartaítear 

ná tograí ar leith i gcomhair áiteanna cónaithe faoin tuath agus ar fhorbairtí talmhaíochta go 

príomha.  Aithnítear i dTábla 2.2 ceadanna pleananna ar marthain atá suite laistigh de thart ar 

200 méadar ón bhforbairt a bheartaítear (arna dtomhas ón lárlíne). 
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Tábla 2.2: Ceadanna Pleanála ar Marthain 

Contae Baile 
Fearainn 

Tagairt Chlárúcháin agus Cur 
Síos Achomair ar an bhForbairt 

Dáta an 
Chinnidh / 
Spriocdháta 
an Chinnidh 

An Neasfhad 
go dtí an 
Fhorbairt 
Thuaidh-
Theas 400 kV  

(arna thomhas 
ón lárlíne) 

Muineachán  Na Srianta  

 

Idir Túr 185 
agus Túr 186 

Tagairt Chlárúcháin 09525 – is é 
atá san fhorbairt seo: áit chónaithe 
2 stór, garáiste scoite, córas 
cóireála fuíolluisce agus limistéar 
síothlaithe agus oibreacha 
gaolmhara suímh atá suite de 
bhealach nua isteach. Faisnéis 
Shuntasach: tá athrú 
teorainneacha leagtha amach i 
bpleananna athbhreithnithe don 
fhorbairt. 

10.02.10  

 

98.3 m (go 
neasach)   

Muineachán  An Ghréach 
(Barúntacht 
Chríoch 
Mhúrn)  

 

Idir Túr 154 
agus Túr 155 

Tagairt Chlárúcháin 13206 – is é 
atá san fhorbairt seo: líne lasnairde 
38 kV ó fhostáisiún sa Lios Dubh, a 
théann thar na háiteanna seo a 
leanas: Corrdhoire Bán, an 
Ghréach, Droim Laighean, Droim 
gColbha Uachtarach, an Sián, 
Doire Fhialáin, an Muire Gearr, an 
Mhaoldromainn, Tulaigh Sceire 
agus Coillidh Chairn, Contae 
Mhuineacháin.  

Tuilleadh Faisnéis Shuntasach: 
Beidh an chuid deiridh 637 m den 
líne leagtha faoin talamh idir an 
Mhaoldromainn agus an fostáisiún i 
gCoillidh Chairn. Is táscach amháin 
atá na láithreacha a bheartaítear 
do na cuaillí agus beartaítear 
conair atá 50 m ar leithead a 
thógáil chun freastal ar 
mhicreashuí, más gá. 

13.01.14 0 m 

Trasbhealach 
38 kV  

Muineachán Tulaigh na 
Malradh / Baile 

na Lorgan 

 

Idir Túr 172 
agus Túr 173 

Tagairt Chlárúcháin 09561 – is é 
atá san fhorbairt seo: cead 

pleanála chun líne lasnairde 38 kV 
a thógáil i mbaile fearainn na 

Carraigí Óige. Sula sroichfeadh sí 
an stáisiún 38 kV atá ann cheana i 
dTulaigh na Malradh, rachaidh an 
líne thar na bailte fearainn seo a 
leanas: an Charraigeach Mhór, 
Aimhréidh, na Srianta, Corr an 

Fheannta, Lios an Chuilinn, Tulaigh 
Ghlais agus an Ráith Dhubh. 

14.03.11 0 m 

Trasbhealach 
38 kV 

(Sonraí an iarratais pleanála amhail deireadh mhí an Mhárta 2015) 

Carraig Mhachaire Rois (lonnaithe thart ar 7 km soir ón línebhealach) 

23 Tá Carraig Mhachaire Rois suite ar an R179 (Bóthar Bhaile Átha Cliath/Dhoire – an N2 arna 

athrangú) i lár Chontae Mhuineacháin.  I sonraí an CSO don bhliain 2011, taifeadadh go raibh 

beagnach 2,000 duine ina gcónaí sa bhaile agus go raibh daonra breise i bhfad níos mó 
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(timpeall 12,500) ina gcónaí i dToghroinn Tuaithe Charraig Mhachaire Rois (CRED) atá 

mórthimpeall. Tá na Toghranna Ceantair (DEDanna) seo a leanas sa CRED: Carraig Mhachaire 

Rois (Tuath), Baile Macnaí, Béal Átha Tréin, an Bac, Achadh an Bhrúim, an Chorrchora, Clais 

Láir, Domhnach Maighean, Droim Buaraí, Droim Chora, Droim Goireadh, an tEanach, Inis 

Caoin, Cill Mhuire, na Coillte Beaga, Láithreach, Loch Feá agus Ráth Fiachrach.  Léirítear 

méadú 11% sna figiúirí sin don CRED idir 2006 agus 2011.  Sainaithnítear an baile mar bhaile 

Shraith 2 in ordlathas lonnaíochtaí CDP Mhuineacháin, agus d‘fhéadfadh tuilleadh fáis teacht 

faoin daonra freisin.  Cuirtear réimse leathan seirbhísí ar fáil sa bhaile, lena n-áirítear seirbhísí 

sláinte, oideachais, spóirt, pobail, airgeadais agus miondíola do na ceantair máguaird.  Is 

lárionad tábhachtach fostaíochta sa chontae é an baile mar gheall ar a cháil fhadbhunaithe mar 

bhaile margaidh. Tá sé aitheanta mar lonnaíocht ina bhfuil fás de dhíth. 

24 As na DEDanna dá dtagraítear thuas, téann an línebhealach trí na DEDanna seo a leanas: 

Láithreach, Béal Átha Tréin, Ráth Fiachrach, Droim Goireadh agus Droim Chora. 

Baile na Lorgan (lonnaithe thart ar 6 km soir ón línebhealach) 

25 Tá Baile na Lorgan suite ó thuaidh ó Charraig Mhachaire Rois ar an R183 (an N2 arna 

athrangú).  I sonraí an CSO don bhliain 2011, taifeadadh go raibh timpeall 1,750 duine ina 

gcónaí sa bhaile agus a phurláin, agus go raibh daonra breise i bhfad níos mó (os cionn 

11,000) ina gcónaí i dToghroinn Tuaithe Bhaile na Lorgan (CRED) atá mórthimpeall. Tá na 

Toghranna Ceantair (DEDanna) seo a leanas sa CRED: Baile na Lorgan (Tuath), Eanaigh 

Gheala, na hEanaigh, Béal Átha Beithe (Tuath), Béal Átha Beithe (Uirbeach), Carraig Shleáin, 

Carraig an Tí, Baile na Lorgan (Tuath) (cuid), Cnoc an Teampaill, Cluain Tiobrad, an Chorr 

Mhín, an Chraobh, Craobh Mhártain, an Ghréach (Barúntacht Chríoch Mhúrn), Mullaigh Aise 

agus Tulaigh Charbaid.  Léirítear méadú 12% sna figiúirí sin don CRED idir 2006 agus 2011.  

Sainaithnítear an baile mar bhaile Shraith 2 in ordlathas lonnaíochtaí CDP Mhuineacháin, agus 

d‘fhéadfadh tuilleadh fáis teacht faoin daonra freisin.  Is í an earnáil seirbhísí an phríomhfhoinse 

fostaíochta sa bhaile, agus is í earnáil na talmhaíochta, lena n-áirítear feirmeoireacht, an 

phríomhfhoinse tionscail agus fostaíochta sa cheantar máguaird.  Feidhmíonn sé mar lárionad 

seirbhísí agus miondíola don chúlchríoch mórthimpeall.  Tá Loch Mucnú ar cheann de na 

príomhnithe is díol spéise do thurasóirí i gContae Mhuineacháin agus tá sé sin suite i mBaile na 

Lorgan. 

26 As na DEDanna dá dtagraítear thuas, téann an línebhealach trí na DEDanna seo a leanas: 

Cluain Tiobrad, Eanaigh Gheala, Tulaigh Charbaid, Craobh Mhártain, an Ghréach (Barúntacht 

Chríoch Mhúrn) agus Carraig an Tí. 
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Béal Átha Beithe (lonnaithe thart ar 3.4 km siar ón línebhealach) 

27 Tá Béal Átha Beithe suite ar an R183 i ndeisceart Chontae Mhuineacháin.  I sonraí an CSO don 

bhliain 2011, taifeadadh go raibh timpeall 298 duine ina gcónaí i gCeantar Uirbeach Bhéal Átha 

Beithe agus go raibh daonra níos mó (os cionn 1,500) ina gcónaí i gCeantar Tuaithe Bhéal Átha 

Beithe atá mórthimpeall.  Sainaithnítear an baile mar bhaile Shraith 3 in ordlathas lonnaíochtaí 

CDP Mhuineacháin, agus d‘fhéadfadh tuilleadh fáis teacht faoin daonra freisin.  Tá na seirbhísí 

agus an fhostaíocht chéanna ann agus atá i mBaile na Lorgan, cé go bhfuil sé ina bhaile níos 

lú.  Bunaíodh an baile sna sála ar an tionscal línéadaigh ó thús; is bunáit láidir i gcomhair 

slatiascaireachta sa réigiún anois é. 

Dún an Rí (lonnaithe thart ar 3.3 km soir ón línebhealach) 

28 Tá Dún an Rí suite ar an R162 in oirdheisceart Chontae an Chabháin gar do theorainn na 

Mí/Mhuineacháin.  Tá sé aitheanta i CDP an Chabháin mar bhaile mór Shraith 2. Bhí 2,326 

duine ina gcónaí ann dar le Daonáireamh 2011.  Tá ceantar máguaird mór tuaithe mórthimpeall 

an bhaile.  Dála bailte móra eile, cuirtear réimse seirbhísí ar fáil ann fearacht seirbhísí sláinte, 

oideachais agus gairmiúla, chomh maith le miondíol agus fostaíocht a chur ar fáil le haghaidh 

ceantar máguaird mór.  Tá feidhm thábhachtach ag bailte Shraith 2 i dtéarmaí fás cothrom sa 

chontae agus tá siad tábhachtach go réigiúnach mar chuid de straitéis iomlán i dtaca le fás 

réigiúnach cothrom sa chontae.  Breathnaítear ar na bailte seo mar lárionaid forbartha agus tá 

an bhéim ar dhaingniú chroílár na mbailte agus ar chroífheidhmeanna miondíola agus seirbhíse 

na mbailte a láidriú.  Tá ceanncheathrú Kingspan (mórdhéantóir ábhar foirgníochta) suite 

díreach taobh amuigh den bhaile.  Tá áis mhór táirgeachta ag Gypsum Industries díreach taobh 

amuigh den bhaile freisin.  Áirítear i measc nithe áitiúla is díol spéise i nDún an Rí agus 

mórthimpeall air Óstán Cabra Castle, Páirc Foraoise Dhún an Rí agus sliabh agus limistéar 

caitheamh aimsire Lochán Leagha, an pointe is airde sa cheantar máguaird. 

29 Sa cheantar áirithe seo, téann an línebhealach trí na DEDanna seo a leanas: Lios Uí 

Ghabhann, Inis Caoin agus Dún an Rí. 

Searcóg (lonnaithe thart ar 3 km siar ón línebhealach) 

30 Tá Searcóg suite in oirthear Chontae an Chabháin ag crosbhealach bhóithre réigiúnacha an 

R162 agus an R178.  Tá sé aitheanta i CDP an Chabháin mar bhaile beag Shraith 4. Bhí 531 

duine ina gcónaí ann dar le Daonáireamh 2011.  Tá ceantar máguaird mór tuaithe mórthimpeall 

an bhaile.  Sainaithnítear go bhfuil róil tacaíochta uirbeacha thábhachtacha ag bailte Shraith 4.  

Níltear ag súil leis go mbeidh siad ina lárionaid thréana um fhás faoin daonra ná go ndéanfar 

forbairt mhór orthu sa todhchaí.  Mar sin féin, tá ról tábhachtach acu mar sholáthraithe seirbhísí 

agus mar sholáthraithe miondíola bunúsacha don cheantar máguaird tuaithe atá thart orthu.  Ar 

an gcuma chéanna le Béal Átha Beithe, bunaíodh an baile sna sála ar an tionscal línéadaigh ó 

thús, ach is bunáit láidir i gcomhair slatiascaireachta sa réigiún anois é freisin. 
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Lonnaíochtaí Eile 

31 Áirítear i measc na lonnaíochtaí níos lú a sainaithníodh mar lonnaíochtaí Shraith 6, pobail 

tuaithe scaipthe, in ordlathas lonnaíochtaí CDP Mhuineacháin atá laistigh de 5 km den 

línebhealach, Eanaigh Gheala, Cluain Tiobrad, an Chorr Dhubh agus Dúthamhlacht.  Is é seo 

an cineál lonnaíochta is lú a shonraítear sna pleananna forbartha reachtúla.  Tá nádúr na 

limistéar lonnaíochta seo cosúil le tírdhreach na tuaithe ach tá tithe aonair scaipthe agus roinnt 

clachan timpeall ar phointe fócasach amháin nó níos mó.  D‘fhéadfadh forbairt reatha 

mórthimpeall ar chrosbhóithre, siopa, séipéal agus oifig an phoist a bheith i gceist le pointí 

fócasacha.  Cuirtear seirbhísí bunúsacha ar fáil don phobal i lonnaíochtaí Shraith 6, dála earraí 

áise agus stáisiúin pheitril.  Faightear oifigí an phoist agus scoileanna i gcuid de na háiteanna 

sin agus tá feidhm thábhachtach phobail ag gabháil leo.  Níl lonnaíochtaí íosaicme ar bith 

aitheanta i CDP an Chabháin laistigh de 5 km den línebhealach.  

32 Agus breithniú á dhéanamh ar áiteanna cónaithe aonair, tá fágáil an oiread spáis agus is féidir 

idir an líne lasnairde agus na háiteanna cónaithe sin ar cheann de na critéir deartha le haghaidh 

threorú an bhonneagair tarchuir a mhéid is infheidhmithe.  Léirítear in anailís a rinneadh ar na 

háiteanna cónaithe feadh bhealach na líne lasnairde a bheartaítear, d‘ainneoin an mhéid tithe 

aonuaire scaipthe atá ann cheana féin laistigh de limistéar na forbartha a bheartaítear, go bhfuil 

39 áit chónaithe ináitrithe (lena n-áirítear áit chónaithe amháin a bhfuil cead aige ach nach 

bhfuil tógtha go fóill) laistigh de 100 méadar (m) de lár an línebhealaigh CMSA a bheartaítear.  

Taispeántar láthair na n-áiteanna cónaithe sin ar na líníochtaí pleanála atá san áireamh in 

Imleabhar 1 de cháipéisí an iarratais pleanála. 

33 Is minic a fhaightear áiseanna pobail taobh amuigh de na lonnaíochtaí beaga dá dtagraítear 

roimhe seo, áiseanna ar a dtugann scata mór daoine cuairt go rialta, ar nós scoileanna, séipéal 

agus clubanna spóirt. Ar an gcuma chéanna le háiteanna cónaithe, tá fágáil an oiread spáis 

agus is féidir idir an líne lasnairde agus na háiseanna seo i gceist le critéar deartha breise.  

Chuige sin, is iad seo a leanas na háiseanna pobail is gaire atá suite laistigh de 1 km den líne 

lasnairde: CLG Dhroim Thamhain (atá thart ar 330 m soir ó Thúr 150); Scoil Náisiúnta agus 

Séipéal Láithrigh (atá thart ar 410 m soir ó Thúr 230); Scoil Náisiúnta na Coirre Críochaí (thart 

ar 640 m siar ó Thúr 195); Séipéal Bhéal Átha an tSratha (atá thart ar 750 m siar ó dheas ó 

Thúr 142); agus Scoil Náisiúnta Bhealach na gCeithearn (atá thart ar 820 m soir ó dheas ó Thúr 

207). 

34 Déantar measúnú i rannáin eile den imleabhar seo den EIS ar an bhféidearthacht le haghaidh 

tionchar comhshaoil shonrach ar áiteanna cónaithe agus ar áiseanna pobail ag eascairt ó 

thógáil agus ó fheidhmiú na líne lasnairde a bheartaítear. 
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Conclúidí 

35 Bhí méadú ar an daonra le sonrú go náisiúnta agus go háitiúil agus sna bailte agus sna 

sráidbhailte a luaitear sa rannán seo.  Bhí tionchar faoi dheoidh ag an méid tithíochta aonuaire 

atá scaipthe agus cnuasta sa CMSA ar shuí an línebhealaigh, mar gheall ar an rún atá ann an 

fad slí idir an líne a bheartaítear agus tithe san áit a uasmhéadú.  

2.4.2 Fostaíocht agus Gníomhaíocht Gheilleagrach 

2.4.2.1 Cúrsaí Fostaíochta 

36 Díríonn an bonn eacnamaíoch i gContae Mhuineacháin agus i gContae an Chabháin ar na 

hearnálacha seo a leanas go traidisiúnta: déantúsaíocht, talmhaíocht agus táirgeadh bia, an 

tionscal seirbhíse (lena n-áirítear oideachas, sláinte, seirbhísí gairmiúla agus miondíol), forbairt 

tuaithe agus turasóireacht.  Tá cuid shuntasach den táirgeacht sa dá chontae bunaithe ar 

ardtoirt agus corrlaigh ísle.  Cé go bhfuil roinnt seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta 

lonnaithe sa réigiún, is measartha íseal go dtí seo atá an infheistíocht isteach.  

37 Cé go bhfuil an fhostaíocht agus gníomhaíochtaí geilleagracha scaipthe ar fud an dá chontae, 

faightear bunús an fhuadair sna príomhlonnaíochtaí uirbeacha, gan fostaíocht feirm-bhunaithe a 

áireamh. Nuair a chuirtear an bonn fostaíochta teoranta sa dá chontae i gcomparáid le 

Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, taistealaíonn cuid mhór den daonra chuig áiteanna taobh 

amuigh de na contaetha le haghaidh na hoibre, chuig Mórcheantar Bhaile Átha Cliath go 

príomha. 

38 Tá athrú mór tagtha ar staid gheilleagrach na hÉireann le cúig bliana anuas, agus tá an 

dífhostaíocht ar airde nach bhfacthas le blianta fada. Mar sin féin, de réir réimse éagsúil táscairí 

eacnamaíocha agus foinsí sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh, tá feabhas ag teacht ar an 

ngeilleagar anois.  Cé gur tháinig méadú ar an dífhostaíocht ar fud na tíre as an gcor chun 

donais eacnamaíoch, is mó a d‘fhulaing contaetha na teorann ná na ceantair a bhfuil bonn 

eacnamaíoch níos éagsúla acu de ghnáth.  Léirítear próifíl um stádas eacnamaíochta le 

haghaidh an dá chontae i dTábla 2.3.  
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Tábla 2.3: Daoine atá 15 Bliana d’Aois nó Níos Sine arna Rangú de réir 

Príomhstádas Eacnamaíochta, 2011 

 Muineachán An Cabhán Náisiúnta 

Stádas 
Eacnamaíochta 

Daoine % Daoine % % 

An daonra atá os 
cionn 15 bliana 
d‘aois  

46,993 - 55,951 - - 

An daonra atá os 
cionn 15 bliana 
d‘aois agus atá sa 
lucht saothair 

28,987 - 34,640 - - 

Fostaithe 23,005 49.0 27,309 48.9 50.1 

Ag cuardach poist 
den chéad uair 

471 1.0 559 1.0 1.0 

Dífhostaithe 5,511 11.7 6,772 12.1 10.8 

Mac léinn 5,076 10.8 5,477 9.8 11.3 

Dualgais bhaile 4,569 9.7 5,989 10.7 9.4 

Ar scor 5,973 12.7 7,241 12.9 12.7 

Gan bheith in ann 
oibriú 

2,192 4.7 2,385 4.2 4.4 

Eile 196 0.4 219 0.4 0.4 

(Foinse: Daonáireamh 2011 Próifíl 3 Fostaíocht, Gairmeacha Beatha agus Tionscal) 

39 Léirítear i dTábla 2.3 go raibh na rátaí dífhostaíochta i gContae Mhuineacháin agus i gContae 

an Chabháin sa bhliain 2011 os cionn an mheáin náisiúnta. 

40 Tá sonraí níos úire ón bPríomh-Oifig Staidrimh maidir le rátaí dífhostaíochta le fáil ó shonraí na 

hOifige ar an mBeo-Chlár. Foilsítear na sonraí sin gach mí.  I bhfigiúirí an Bheo-Chláir a 

d'fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh i mí Mheán Fómhair 2014, léirítear gurbh é 11.1% an ráta 

caighdeánaithe dífhostaíochta (SUR) sa Stát, i gcomparáid le 14.3% i mí na Nollag 2011.  Tá 

an t-ísliú i gcúrsaí dífhostaíochta le sonrú i sonraí an bheo-chláir le haghaidh Chontae na Mí 

agus Chontae Mhuineacháin.  

2.4.2.2 Gníomhaíocht Gheilleagrach 

41 Tomhaiseann an Phríomh-Oifig Staidrimh éagsúlacht na ngníomhaíochtaí fostaíochta agus 

geilleagracha trí anailís a dhéanamh ar earnálacha fostaíochta.  Taispeántar éagsúlacht na 

fostaíochta sa dá chontae i dTábla 2.4. 

  



Forbairt Idirnasctha Thuaidh-Theas 400 kV     Ráiteas Tionchair Timpeallachta  
  Imleabhar 3C  

 2-13  

Tábla 2.4: Daoine atá 15 Bliana d’Aois nó Níos Sine arna Rangú de réir Earnáil 

Fostaíochta, 2011 

 Muineachán An Cabhán Náisiúnta 

Gairm Bheatha Daoine % Daoine % % 

Líon iomlán na 
ndaoine atá sa lucht 
saothair 

23,005 - 27,309 - - 

Talmhaíocht, 
foraoiseacht agus 
iascaireacht 

2,818 12.3 3,348 12.2 5.2 

Foirgníocht agus 
tógáil 

1,508 6.6 1,565 5.7 5.0 

Déantúsaíocht agus 
tionsclaíocht 

3,206 13.9 3,787 13.8 10.7 

Mianadóireacht agus 
cairéalú 

71 0.3 121 0.4 0.3 

Mórdhíol agus 
miondíol 

3,612 15.7 3,679 13.5 14.7 

Soláthar 
leictreachais, gáis 
agus uisce 

248 1.1 298 1.2 0.7 

Óstáin agus bialanna 1,053 4.6 1,418 5.4 5.7 

Iompar, stóráil agus 
cumarsáid 

1,152 5.0 1,293 4.8 5.4 

Baincéireacht agus 
seirbhísí airgeadais 

512 2.2 943 3.6 5.2 

Gníomhaíochtaí 
eastáit réadaigh, 
cíosa agus gnó 

1,308 5.7 1,608 5.9 10.2 

Seirbhís phoiblí agus 
seirbhís phobail 

6,381 27.8 7,568 27.8 31.3 

Eile 1,121 4.9 1,517 5.7 5.6 

(Foinse: Daonáireamh 2011 Próifíl 3 Fostaíocht, Gairmeacha Beatha agus Tionscal) 

42 Léirítear sa bhriseadh síos orthu siúd atá fós ag obair sna grúpaí leathana fostaíochta, mar a 

shonraítear i dTábla 2.4, go bhfuil talmhaíocht fós tábhachtach ach nach í sin an 

príomhfhostóir, áfach.  Sa bhliain 2011, bhí thart ar 12% den phobal oibre sa Chabhán agus i 

Muineachán araon fostaithe go díreach san earnáil talmhaíochta, foraoiseachta agus 

iascaireachta; tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán náisiúnta.  Tá an earnáil déantúsaíochta 

ina fostóir mór chomh maith – tá beagnach 14% den daonra sa Chabhán agus i Muineachán ar 

fostú inti; tá sé seo níos airde ná an meán náisiúnta freisin.  Ba í an earnáil seirbhísí (lena n-

áirítear mórdhíol agus miondíol, óstáin agus bialanna, iompar, stóráil agus cumarsáid, seirbhísí 

baincéireachta agus airgeadais, eastát réadach, gníomhaíochtaí cíosa agus gnó agus seirbhís 

phoiblí agus pobail) an fostóir ba thábhachtaí sa dá chontae, agus bhain breis is 60% den 

phobal iomlán oibre leis an earnáil sin, céatadán níos ísle ná an meán náisiúnta 72%. 
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43 De réir na dtreochtaí fostaíochta, tiocfaidh tuilleadh laghdaithe ar earnálacha traidisiúnta an 

gheilleagair. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm ag an dá chontae an fhostaíocht agus gníomhaíocht 

gheilleagrach a éagsúlú agus a mhéadú thar an dúrud earnálacha, lena n-áirítear agraibhia, 

seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta, fuinneamh in-athnuaite, eolaíochtaí beatha, 

turasóireacht, acmhainn nádúrtha, cruthaitheacht, cúram agus miondíol.  Cuirfidh geilleagar 

feabhsaithe leis na haidhmeanna sin a bhaint amach. 

44 Léirítear i CDP Mhuineacháin agus i CDP an Chabháin go bhfuil gá le hinfheistíocht réigiúnach 

a dhéanamh agus poist agus fás a chruthú.  Sainaithnítear sna pleananna go bhfuil gá le 

bonneagar feabhsaithe, lena n-áirítear teileachumarsáid, fuinneamh agus uisce, d‘fhonn 

Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) a mhealladh go dtí an réigiún. Tá sé mar chuspóir sa dá 

phlean comhoibriú leis na comhlachtaí ábhartha chun cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir 

le soláthar bonneagair agus seirbhísí riachtanacha le tacú le forbairt thionsclaíoch.  

2.5 TIONCHAR FÉIDEARTHA 

2.5.1 Déan Faic  

45 Leanfaidh déimeagrafaic daonra ar aghaidh ag athrú sna blianta amach romhainn is cuma cé 

acu seo a leanann nó nach leanann an fhorbairt seo a bheartaítear ar aghaidh.  Ní bheidh aon 

tionchar suntasach ag an bhforbairt a bheartaítear ar dhéimeagrafaic daonra cionn is go 

mbíonn sí sin faoi thionchar tosca sóisialta agus geilleagracha níos forleithne.  

46 I dtaca le fostaíocht agus gníomhaíocht gheilleagrach, is ríthábhachtach go ndéanfar an 

eangach leictreachais a chothabháil agus a fheabhsú d‘fhonn go gcuirfear infheistíocht (idir 

intíre agus eachtrach) in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon amach anseo.  Mar shampla, 

maítear a leanas i ráiteas na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, 

Government Policy Statement on the Strategic Importance of Transmission and Other Energy 

Infrastructure (Ráiteas Beartais an Rialtais faoin Tábhacht Straitéiseach a bhaineann le Tarchur 

agus Bonneagar Eile Fuinnimh), arna fhoilsiú an 17 Iúil 2012: 

“Teastaíonn bonneagar suntasach fuinnimh le go mbeimid in ann an geilleagar a 

atógáil, forbairt réigiúnach a dhéanamh, poist agus fás a chruthú, leas gach 

duine a chinntiú agus cumas geilleagrach acmhainní fuinnimh in-athnuaite na 

hÉireann a thabhairt chun críche.” 

47 Mura ndéantar faic, d‘fhéadfadh eangach leictreachais neamhleor a bheith ina bac faoi 

dheireadh ar thuilleadh mórinfheistíochta i ngníomhaíochtaí giniúna fostaíochta agus 

gníomhaíochtaí geilleagracha. 
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2.5.2 Céim na Tógála 

48 Ní bheidh aon tionchar suntasach ag céim thógála na forbartha a bheartaítear ar 

dhéimeagrafaic daonra. 

49 Ó thaobh an gheilleagair de, meastar gurb ionann luach caipitiúil an idirnascaire a bheartaítear 

agus timpeall €286 milliún.  Soláthrófar cuid mhór poist dhíreacha agus indíreacha ar an 

suíomh agus lasmuigh den suíomh de bharr an tionscadail i rith na tréimhse tógála.  Cruthófar 

fostaíocht de thairbhe thógáil na forbartha a bheartaítear.  Geall le mórthionscadail eile tógála, 

tabharfar cuireadh chun tairiscint iomaíoch.  Ar an ábhar sin, ní fhéadfaí a lua an méid ábhair 

tógála, seirbhísí, etc. a cheannófar go háitiúil.  D‘fhéadfaí ábhair ar nós coincréite agus ábhar 

eile caighdeánach a fháil go háitiúil más féidir.  Gheofar ábhair leictreacha eile níos 

speisialaithe, mar shampla túir chruach, seoltóirí, inslitheoirí agus crua-earraí eile líne, lasmuigh 

den CMSA.  Is dóchúil go gcothófar fostaíocht indíreach agus gníomhaíocht gheilleagrach i 

siopaí áitiúla, i mbialanna agus in óstáin de bhrí an tionscadail tógála agus de bhrí go mbeadh 

fostaithe an tionscadail suite sa CMSA. 

50 Dá bharr sin, is dóchúil go mbeidh dea-thionchar áitiúil ar gheilleagar an limistéir staidéir le linn 

chéim thógála na forbartha a bheartaítear. 

2.5.3 Céim Oibríoch 

51 Is ríthábhachtach go ndéanfar an eangach leictreachais a chothabháil agus a fheabhsú d‘fhonn 

freastal ar an bhfás réamh-mheasta faoin daonra amach anseo ar oileán na hÉireann.  Nuair a 

bheidh sí i mbun feidhme, déanfaidh an fhorbairt a bheartaítear a cuid lena chinntiú go bhfuil an 

eangach leictreachais sásúil chun freastal ar riachtanais an daonra amach anseo ar fud oileán 

na hÉireann. 

52 Nuair a bheidh sí i mbun feidhme, déanfaidh an fhorbairt a bheartaítear a cuid lena chinntiú 

nach bhfuil an eangach leictreachais ina bac ar thuilleadh mórinfheistíochta i ngníomhaíochtaí 

giniúna fostaíochta. 

2.5.4 Díchoimisiúnú 

53 Beidh an fhorbairt a bheartaítear ina cuid bhuan den bhonneagar tarchuir. Meastar go mairfidh 

an fhorbairt idir 50 agus 80 bliain.  Bainfear é sin amach trí ghnáthchothabháil a dhéanamh ar 

an bhforbairt, í a athchóiriú más gá agus crua-earraí a athsholáthar nuair is gá.  Níl aon 

phleananna leagtha amach maidir leis an líne lasnairde a dhíchoimisiúnú.  Sa chás go ndéanfar 

cuid den bhonneagar a bheartaítear, nó an bonneagar ar fad, a dhíchoimisiúnú, bainfear gach 

túr, trealamh agus ábhar atá le díchoimisiúnú as an láithreán agus déanfar an talamh a atreisiú.  
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Bheifí ag súil go mbeadh tionchar níos lú ná mar a bheadh le linn chéim na tógála agus nach 

mairfeadh an tionchar sin ach go gearrthéarmach. 

2.6 BEARTA MAOLAITHE 

54 Ní theastaíonn bearta maolaithe ar bith toisc nach mbeidh aon tionchar suntasach ag an 

bhforbairt a bheartaítear ar dhéimeagrafaic daonra. 

55 Maidir leis an bhféidearthacht go mbeidh tionchar ar thaitneamhachtaí an phobail reatha agus 

an phobail a bheidh ann sa todhchaí a íoslaghdú, is é an príomhbheart maolaithe atá ann an 

oiread spáis agus is féidir a fhágáil idir an fhorbairt a bheartaítear agus lonnaíochtaí uirbeacha 

níos mó, sráidbhailte áitiúla, lonnaíochtaí cnuasta, áiteanna cónaithe aonair aonuaire, 

scoileanna, séipéil agus áiseanna pobail.  

56 Tá sainbhearta maolaithe san áireamh i gcaibidlí eile den EIS seo chun maolú a dhéanamh ar 

dhrochthionchar féideartha ar dhaoine a d‘fhéadfadh tarlú le linn chéim na tógála agus chéim an 

oibriúcháin as bealaí comhshaoil eile. 

2.7 TIONCHAR IARMHARACH 

57 A luaithe a bheidh an fhorbairt a bheartaítear i mbun feidhme, réamh-mheastar nach mbeidh 

aon tionchar iarmharach ar dhéimeagrafaic daonra ná ar ghníomhaíocht gheilleagrach áitiúil. 

2.8 IDIRCHAIDREAMH IDIR TOSCA COMHSHAOIL 

58 Ba cheart an chaibidil seo a léamh i gcomhar le caibidlí eile den imleabhar seo den EIS, lena n-

áirítear: Caibidil 3 Daoine – Úsáid Talún 3, Caibidil 4 Daoine – Turasóireacht agus 

Taitneamhacht, Caibidil 5 Daonra – EMF, Caibidil 9 Aer – Torann agus Creathadh, Caibidil 10 

Aer – Caighdeán agus Aeráid, Caibidil 11 An Tírdhreach, Caibidil 12 Sócmhainní Ábhartha – 

Ginearálta, agus Caibidil 13 Sócmhainní Ábhartha – Trácht, chun tuiscint iomlán a fháil ar na 

príomh-idirghníomhaíochtaí idir na hábhair chomhshaoil sin. 

59 Tá gaol bunúsach ag an tionchar ar an bpobal agus an daonra leis na hábhair chomhshaoil 

éagsúla a ndearnadh measúnú orthu san EIS.  Rinneadh machnamh ar gach tionchar 

suntasach a d‘fhéadfadh a bheith ar an bpobal ar fud na gcaibidlí ábhartha ina mionsonraítear 

na hábhair chomhshaoil.  Tagann an príomhthionchar ar an bpobal ón idirghaolmhaireacht seo 

a leanas: 

 Caibidil 4 – Turasóireacht agus Taitneamhacht – D‘fhéadfaí go dtiocfadh laghdú beag 

ar an méid airgid a chaitheann turasóirí agus ar an ngníomhaíocht gheilleagrach 

ghaolmhar sna limistéir sin ina mbeidh an fhorbairt a bheartaítear lonnaithe.   
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 Caibidil 9 – Aer – Torann agus Creathadh – Tá an baol ann go gcruthófar tionchar 

torainn don phobal i bhfoirm an tionchair maidir le gabhdóirí íogaire cosúil le háiteanna 

cónaithe príobháideacha etc. le linn chéim na tógála agus na céime oibríche.  Sa chéim 

oibríoch, tá torann corónach in ann tionchar torainn a chruthú le linn drochaimsire.  

Tugtar aghaidh ar an tionchar sin san EIS agus ní mheastar gur tionchar suntasach é. 

 Caibidil 11 – An Tírdhreach – Tá tionchar diúltach i gceist de bharr an tionchair 

amhairc áit a bhfuil áiteanna cónaithe suite an-ghar don fhorbairt a bheartaítear. 

2.9 CONCLÚIDÍ 

60 Rinneadh measúnú ar an tionchar ar thaitneamhachtaí pobail trí áiseanna pobail a aithint i 

bhfoisceacht 1 km den fhorbairt a bheartaítear.  Tá an áis phobail is gaire suite thart ar 330 m 

ón bhforbairt a bheartaítear.  San iomlán, tá sé áis phobail laistigh de 1 km den fhorbairt a 

bheartaítear; CLG Dhroim Thamhain, Scoil Náisiúnta agus Séipéal Láithrigh, Scoil Náisiúnta 

na Coirre Críochaí, Séipéal Bhéal Átha an tSratha, agus Scoil Náisiúnta Bhealach na 

gCeithearn.  Ina theannta sin, tá 39 áit chónaithe (lena n-áirítear áit chónaithe amháin atá 

ceadaithe agus nach bhfuil tógtha go fóill) laistigh de 100 méadar de lár an línebhealaigh a 

bheartaítear sa CMSA.   

61 Rinneadh measúnú ar an tionchar dóchúil le linn chéim na tógála agus na céime oibríche araon.  

Déantar measúnú ar shuntasacht an tionchair sin sna caibidlí speisialaithe éagsúla den EIS 

seo.  Tá gaol bunúsach ag an tionchar ar thaitneamhachtaí cónaithe leis na hábhair 

chomhshaoil éagsúla a ndearnadh measúnú orthu san EIS seo.  Rinneadh machnamh ar gach 

tionchar suntasach a d‘fhéadfadh a bheith ag taitneamhachtaí cónaithe ar fud na n-ábhar sin.  

Baineann an príomhthionchar ar thaitneamhachtaí cónaithe is dóigh a bheidh suntasach leis an 

tionchar amhairc, áit a bhfuil áiteanna cónaithe suite an-ghar don fhorbairt a bheartaítear.  Tá 

méid agus suntasacht an tionchair amhairc sin mionsonraithe i gCaibidil 11 den imleabhar seo 

den EIS. 

62 Meastar nach dtiocfaidh meath suntasach ar thírdhreach ná ar acmhainní amhairc an CMSA i 

gcoitinne. Dá bhrí sin, tá an tionchar iomlán ar an daonra agus ar thaitneamhachtaí cónaithe 

tríd is tríd teoranta do na gabhdóirí / limistéir sin atá an-ghar do na túir agus don OHL.  Meastar 

gurb é treorú na líne lasnairde (OHL) a bheartaítear an rogha iomlán is fearr ar fad i measc an 

iliomad roghanna a breithníodh ar feadh an phróisis forbartha.  

63 Tiocfaidh buntáistí geilleagracha níos forleithne chun cinn de bharr na bhfeabhsúchán a 

dhéanfar ar an eangach leictreachais ar oileán na hÉireann, agus beidh na buntáistí sin le 

sonrú sa dá dhlínse.   

 




