
Forléargas ar an Scéim
Tá Comhairle Contae na Mí (MCC) ag obair i gcomhpháirt 
le Comhairle Contae Fhine Gall (FCC) agus Bonneagar 
Iompair Éireann (TII), chun scéim a fhorbairt feadh stráice 
den N2 idir Timpeallán na Rátha agus Cros Chill Mhúine.

Céard atá ag Tarlú Anois?
Tá an tionscadal seo á fhorbairt de réir Threoirlínte 
Bainistíochta Tionscadail TII. Foilsíodh an Rogha is Dealraithí 
a Roghnófar (Rogha Bealaí E-2) don tionscadal seo i Márta 
2021, agus eagraíodh tréimhse de Chomhairliúchán Poiblí 
Neamhreachtúil ina dhiaidh sin chun aiseolas maidir leis an  
Rogha is Dealraithí a Roghnófar a lorg.

I ndiaidh an Phróisis Roghnúcháin Rogha trí chéim a chur i 
gcrích, agus breithniú a dhéanamh ar an aiseolas a fuarthas 
mar chuid den Chomhairliúchán Poiblí Neamhreachtúil ar an 
Rogha is Dealraithí a Roghnófar, tá Céim 2 de Threoirlínte 
Bainistíochta Tionscadail TII curtha i gcrích anois do Scéim 
Thimpeallán beartaithe na Rátha ar an N2 go dtí Cros Chill 
Mhúine curtha i gcrích.

Cinneadh gurb é an Rogha is Dealraithí a Roghnófar, Rogha 
Bealaí E-2, an réiteach is fearr chun riachtanas sonrach an 
Tionscadail agus Cuspóirí an Tionscadail a chomhlíonadh. 
Moltar, dá réir sin, go leanfar ar aghaidh le Céim 3 (Dearadh 
agus Meastóireacht Chomhshaoil) den Rogha is Dealraithí 
a Roghnófar, Rogha Bealaí E-2 de Threoirlínte Bainistíochta 
Tionscadail TII 2020.  

Achoimre ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar
Tá bealach na Rogha is Dealraithí a Roghnófar (Rogha Bealaí 
E-2) atá á thaispeáint 250m ar leithead, agus tá bealaí móra 
acomhail ar taispeáint ag an bpointe ceangail ó dheas ag 
An Ráth agus an bpointe ceangail ó thuaidh ag Cill Mhúine. 
Níl leithead iarbhír na scéime bóthair nó na dtailte atá le fáil 
á léiriú trí na bealaí – is fianaise iad na bealaí ar na tailte ar a 
bhféadfaí an scéim bheartaithe a fhorbairt. Forbrófar sonraí 
beachta na tógála talún, oibreacha cosanta, acomhal agus 
dearadh taobh-bhóthair agus tionchar ar réadmhaoin i rith 
na chéad chéime eile den phróiseas pleanála agus dearaidh.

Tá trasghearradh bóthair débhealaigh á mholadh mar 
phríomhlíne mar chuid den Rogha is Dealraithí a Roghnófar. 
Tá an N2 atá ar taispeáint le coinneáil chun rochtain áitiúil a 
sholáthar, i dteannta le trasghearradh bóthair bealach aonair. 
Tá sé beartaithe feabhsuithe do rothaithe & do choisithe a 
sholáthar feadh an N2 idir Cill Dhéagláin agus Cushinstown. 
Spreagfaidh sé seo úsáid a bhaint as modhanna taistil 
gníomhacha inbhuanaithe agus feabhsóidh sé luach 
taitneamhachta an cheantair áitiúil.

Tuarascáil maidir le Rogha Roghnúcháin - 
Foilseachán
Tá eolas le fáil sa Tuarascáil maidir le Rogha Roghnúcháin 
faoin bpróiseas a bhaineann leis an Rogha is Dealraithí 
a Roghnófar a roghnú agus déantar cur síos freisin ar an 
réasúnaíocht agus ar na critéir a cuireadh i bhfeidhm nuair 
a bhí an bealach seo á roghnú mar chuid den phróiseas 
measúnaithe chéimnithe. Tá an tuarascáil seo críochnaithe 
anois.

Is féidir leis an bpobal an Tuarascáil maidir le Rogha 
Roghnúcháin a rochtain ar na bealaí seo a leanas:

• Is féidir an tuarascáil a léamh nó a íoslódáil, saor 
in aisce, ó shuíomh gréasáin an tionscadail (www.
n2rath2kilmoon.ie).

• Is féidir cóip chrua a cheannach trí theagmháil a 
dhéanamh le Comhairle Contae na Mí.

Úsáid na sonraí teagmhála seo a leanas más mian leat cóip 
den Tuarascáil maidir le Rogha Roghnúcháin a lorg:

An tInnealtóir Sinsearach, An Roinn Iompair,
Comhairle Contae na Mí,
Teach Buvinda, Bóthar Bhaile Átha Cliath,
An Uaimh, Co. na Mí C15 Y291
Ríomhphost: (transport@meathcoco.ie)

Chomh maith leis sin, is féidir breathnú ar an Tuarascáil 
maidir le Rogha Roghnúcháin ag na háiteanna seo a leanas 
ón 16 Feabhra faoi réir shrianta ábhartha Covid-19:

• Comhairle Contae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Bhaile 
Átha Cliath, An Uaimh, Co. na Mí C15 Y291

• Leabharlann Chill Dhéagláin, 1 -2 Cearnóg Chill 
Dhéagláin Uachtarach, Sráid Chill Dhéagláin, Cill 
Dhéagláin, A84 NY73

• Oifig Cheantar Bardasach na hInse-Bhaile an Bhiataigh, 
An Phríomhshráid, Damhliag, Co. na Mí A92 CR33

• Comhairle Contae Fhine Gall, Áras an Chontae, An 
Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 X8Y2

Céard a dhéanfar anois?
Faoi réir fhaomhadh TII, ag deireadh an phróisis foilseofar 
Orduithe Reachtúla agus Tuarascáil/Tuarascálacha 
Timpeallachta infheidhme de réir na reachtaíochta ábhartha.
Is féidir aon cheisteanna eile maidir leis an tionscadal 
a sheoladh chuig seoladh ríomhphoist an tionscadail 
(N2Rath2Kilmoon@aecom.com).
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Foilseacháin 
& Garspriocanna

Rannpháirtíocht 
an Phobail

Limistéar Staidéir, 
Srianta & Roghanna 

Céim 1

An Chéad Chomhair-
liúchán Poiblí 

Neamhreachtúil

Roghanna Céim 2

An Dara Comhair-
liúchán Poiblí 

Neamhreachtúil

Léiriú ar an Rogha Is 
Fearr atá ag Teacht Chun 

Cinn

An Triú Comhairliúchán 
Poiblí Neamhreachtúil

Léiriú ar an Rogha 
Is Fearr

Rannpháirtíocht le 
Páirtithe Leasmhara

Ullmhúchán 
Aighneachta Pleanála

Rannpháirtíocht le 
Páirtithe Leasmhara

Aighneachtaí agus 
Orduithe Pleanála a 

Eisiúint

Comhairliúchán 
Reachtúil an Bhoird 

Phleanála

TIMPEALLÁN NA RÁTHA AN 
N2 GO DTÍ CROS CHILL MHÚINE
FEABHRA 2022
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