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Bhealach Cheann an Droichid 
go Teorainn an Chontae
Tionscadal Feabhsúcháin

Roghnú Rogha

Tá an tionscadal seo ag Céim 2: Roghnú Roghanna, ar próiseas é ina bhfuil 3 céim.  
Leagtar amach na trí chéim thíos chun an rogha is fearr a roghnú.  

Le linn na chéad choda de Chéim 1 - Réamh-Mheasúnú Roghanna, d’aithin muid Roghanna féideartha don 
Chonair Bhealaigh laistigh den limistéar staidéir atá forbartha fad a bhíothas ag glacadh na srianta (Céim 0) 
agus an aiseolais a fuarthas ón gcéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil san áireamh (a reáchtáladh i 
mí an Mhárta 2022).  

Forbraíodh 21 rogha i dtosach báire a chumhdaíonn réimse cásanna féideartha, seachas an cás ‘déan an 
méid is lú’ (22 san iomlán).  Leis an gcás Déan an Méid is Lú, déantar foráil do chothabháil a dhéanamh ar 
shaoráidí agus seirbhísí atá ann cheana sa chonair staidéar agus réigiún.   

Beachtaíodh an líon sin go 14 rogha indéanta (gan Déan an Méid is Lú san áireamh).  Bhí na 14 rogha 
sin faoi réir Chéim 1 - Réamh-Mheasúnú Roghanna de réir Threoirlínte Bainistithe Tionscadail an TII agus 
Threoirlínte Breithmheasa Tionscadail faoi na ceannteidil seo:

Cuireadh Céim 1 - Réamh-Mheasúnú Roghanna i gcrích agus mar thoradh air tugadh 4 rogha feabhsúcháin 
agus Déan an Méid is Lú ar aghaidh go dtí Céim 2 - Maitrís Bhreithmheasa an Tionscadail.

Is mar chonairí 200m ar leithead a thaispeántar na roghanna seo.  Ní fíorléargas iad na conairí seo ar leithead 
iarbhír na forbartha bóthair atá beartaithe ná ar na tailte a bheidh le fáil.  Ní dhéantar leis na conairí ach 
léargas a thabhairt ar na tailte ar a mbeadh sé indéanta ailíniú bóthair a fhorbairt.

Tabhair faoi deara, tá áis ann freisin don phobal chun amharc ar na roghanna go mionsonraithe sa seomra 
comhairliúcháin phoiblí fíorúil agus ina dhiaidh sin ar láithreán gréasáin an tionscadail. 
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