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Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge de Dháil Éireann 

Tuarascáil ar an bPróiseas a Bhain le Breithniú an Roghchoiste ar Chlár 
C – An Ghaeltacht, mar chuid de Vóta 33 na Roinne Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta , Spóirt agus Meán 
 

Ag a chruinniú an 1 Márta 2023, rinne Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal 
Labhartha na Gaeilge de Dháil Éireann a bhreithniú ar Chlár C – An Ghaeltacht, mar chuid 
de Vóta 33 na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (na 
Meastacháin Athbreithnithe). Mar chuid den chruinniú seo, rinneadh imscrúdú ar 
leithdháileadh airgeadais agus ar fheidhmiú méadrach i gcomhthéacs na Meastachán 
Athbhreithnithe. 
D’fhreastail an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht maidir leis an nGaeltacht ag an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta agus Meán, an Teachta Dála Patrick 
O’Donovan, ar an gcruinniú sin agus phléigh sé na Meastacháin Athbhreithnithe leis an 
Roghchoiste.  
Cé gur fhreastail an tAire Stáit O’Donovan ar an gcruinniú seo, bhí an-díomá ar an 
Roghchoiste nach raibh an tAire Sinsearach sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán, an Teachta Dála Catherine Martin, in ann freastal ar an 
gcruinniú in éineacht leis an Aire Stáit.   
De réir Buan-Ordú 95(3) de Dháil Éireann, leagtar an méid seo amach: -   

Is é an príomhchuspóir a bheidh le Coiste do bhreithniú nithe a bhaineann le 
beartas, rialachas, caiteachas agus riarachán faoi mhír (1)— 

(a)   cuntasacht an Aire nó an Aire Stáit iomchuí, agus 
(b)   measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht na Roinne Rialtais iomchuí nó 

comhlachta Stáit atá faoi chúram na Roinne iomchuí le linn seirbhísí 
poiblí a sholáthar, agus na torthaí beartaithe á mbaint amach, lena n-
áirítear luach ar airgead. 

Cuireadh de chúram ar Roghchoistí breithniú a dhéanamh ar Mheastacháin Athbhreithnithe 
do Sheirbhísí Poiblí a thagann faoina gcúram.[1] Cé nach bhfuil feidhm ag na Roghchoistí i 
bhfaomhadh na Meastachán féin, is deis leanúnach í dóibh imscrúdú a dhéanamh ar 
chaiteachas na Roinne ábhartha, chun tuilleadh trédhearcachta a thabhairt don phróiseas 
buiséid, agus chun dul i ngleic le deacrachtaí feidhmíochta ar bhealach níos fiúntaí.  
Ag an gcruinniú seo, agus de réir Bhuan-Ordú 101 de Dháil Éireann, chomhaontaigh an 
Roghchoiste teachtaireacht a sheoladh chuig Cléireach na Dála ina gcuirfí in iúl dó go raibh 
a bhreithniú ar na Meastacháin Athbhreithnithe thuas tugtha chun críche aige (féach Aguisín 
1 thíos). Agus cé go meastar, de réir Bhuan-Ordú 100(2) de Dháil Éireann gurb ionann an 
teachtaireacht seo agus tuairisciú an Roghchoiste ar na Meastacháin Athbhreithnithe 
chéanna, chomhaontaigh an Roghchoiste tuarascáil eile, ar tuarascáil níos sonraithe í, agus 
a thuairimí ar an bpróiseas á léiriú inti, a ullmhú, a ghlacadh agus a leagan faoi bhráid Dháil 
Éireann.  
 

 
[1] Foilsíodh Imleabhair na Meastachán Athbhreithnithe don tSeirbhís Phoiblí an 14 Nollaig 2022; cuireadh an 
leagan Gaeilge de ar líne an 2 Márta 2023. 
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Thug an Roghchoiste sonraí Bhuan-Ordú 215(A) de Dháil Éireann dá aire: - 
(1) Faoi réir Bhuan-Ordú 215(2), agus mura n-ordóidh an Dáil a mhalairt,

críochnóidh Coistí a mbreithniú ar Mheastacháin arna dtarchur chucu de
bhun an Bhuan-Ordaithe sin tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis na
Meastacháin sin a tharchur amhlaidh.

(2) Aon tuarascáil a bheartóidh Coiste a thabhairt, is tuarascáil a eascróidh as
a bhreithniú ar Mheastachán, tabharfar í laistigh de thréimhse bhreise 14 lá.

Dá réir, sa tuarascáil seo, déantar cur síos ar nithe a d’eascair as an mbreithniú atá déanta 
ag an Roghchoiste ar na Meastacháin Athbreithnithe thuas.  
Ag a chruinniú ar an 14 Márta 2023, chomhaontaigh an Roghchoiste: - 

Gurb í an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 
an Teachta Dála Catherine Martin, féin, seachas an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht 
maidir leis an nGaeltacht ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta agus Meán, an Teachta Dála Patrick O’Donovan atá freagrach as 
leithdháileadh an bhuiséid don Ghaeltacht agus don Ghaeilge mar chuid de 
bhuiséad iomlán na Roinne Turasóireachta, Cultúir Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán, agus mar sin go mbeadh an Roghchoiste níos sásta leis an 
bpróiseas mar thit sé amach, dá mbeadh an tAire Sinsearach sa Roinn i láthair ag 
an gcruinniú seo in éineacht leis an Aire Sóisearach. 
Go mba chóir go mbeadh an tAire Sinsearach i ngach Roinn Stáit i láthair ag 
cruinnithe na Roghchoistí den Dáil ina mbíonn na Meastacháin Bhliantúla agus na 
Meastacháin Athbhreithnithe á mbreithniú ag na Roghchoistí ábhartha; 
An tuarascáil seo a ghlacadh mar thuarascáil an Roghchoiste agus í a leagan faoi 
bhráid Dháil Éireann;  
Cóip den tuarascáil seo  a sheoladh ar aghaidh chuig an Aire Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, an Teachta Dála Catherine Martin, agus cóip 
di a chur chuig an Aire Stáit ar a bhfuil freagracht maidir leis an nGaeltacht ag an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta agus Meán, an Teachta Dála Patrick 
O’Donovan; 
Cóip den tuarascáil seo a leagan faoi bhráid an Choiste um Fhormhaoirsiú Buiséid, 
mar áis don Choiste sin ina chuid oibre.  

Leagadh an tuarascáil seo faoi bhráid Dháil Éireann an 14 Márta 2023. 

______________________________ 
An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh 
Cathaoirleach an Roghchoiste 
14 Márta 2023 
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Cathaoirleach an Roghchoiste 
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Aguisín 1: Teachtaireacht ó Roghchoiste na Gaeilge, na 
Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge chuig Cléireach 
na Dála 
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