
Na Cuspóirí agus na Seirbhísí Tosaigh

Is é príomhchuspóir na hOifige 
Buiséid Parlaimintí (OBP) tacú 
le Tithe an Oireachtais agus lena 
gcoistí i ndáil le saincheisteanna 
fioscacha agus bainistiú an airgeadais 
phoiblí. Nuair a bheidh an oifig 
bunaithe go hiomlán, cuirfidh OBP 
le hacmhainn Thithe an Oireachtais 
trí anailís fhioscach agus eacnamaíoch 
a chur ar fáil a bheidh:
• Neamhspleách
• Údarásach
• Neamhpháirtíneach

Sa bhliain 2015, d’iarr Tithe an Oireachtais ar an 
Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta 
(ECFE) scrúdú a dhéanamh ar conas a d’fhéadfadh an 
tOireachtas feabhas a chur ar an mbaint atá aige leis an 
bpróiseas buiséid, agus moltaí a dhéanamh maidir leis 
an gcéanna.

Ar cheann de na príomh-mholtaí, a rinne an Fochoiste 
ar Athleasú na Dála a fhormhuiniú ina dhiaidh sin, bhí 
sainaonad a bhunú laistigh de Thithe an Oireachtais 
a thacódh le Dáil Éireann sa ról atá aici ó thaobh 
grinnscrúdú buiséid. Cuireadh tús leis an bpróiseas 
chun an t-aonad sin (OBP) a bhunú i lár mhí Lúnasa 
2017 nuair a ghlac Annette Connolly, Uasal, lena 
cúraimí mar Stiúrthóir ar OBP.

Na seirbhísí a bheidh  
le cur ar fáil

Déanfaidh OBP anailís ar na nithe seo a leanas 
agus tabharfaidh sí eolas do na Comhaltaí agus 
cuirfidh sí comhairle ar na Comhaltaí maidir leo:
l Rialacha fioscacha AE, lena n-áirítear an Comhaontú 

Cobhsaíochta agus Fáis (CCF), an Tagarmharc 
Caiteachais (TC), an Cuspóir Meántéarmach (CMT), 
agus próiseas Sheimeastar AE;

l Forbairtí maicreacnamaíocha in Éirinn agus 
go hidirnáisiúnta;

l An próiseas buiséadach náisiúnta agus na rialacha a 
bhaineann leis, lena n-áirítear an Creat Caiteachais 
Mheántéarmaigh (CCMT);

l Comhdhéanamh agus inmharthanacht an ioncaim 
iomláin;

l Éifeachtúlacht, éifeachtacht agus luach ar airgead 
seirbhísí poiblí, i gcomhthéacs caiteachas a vótáladh 
ach go háirithe.

De réir dea-chleachtas i measc OBPnna eile de chuid 
ECFE, foilseofar ár gcuid táirgí ar líne ar shuíomh 
gréasáin Thithe an Oireachtais.

Acmhainn agus seirbhísí OBP  
a bhunú

Is é an phríomhthosaíocht ná an Oifig a bhunú agus 
a chur faoi lán seoil. Chuige sin, tá na nithe seo a leanas 
ag teastáil:
l foireann a aimsiú ag a bhfuil na scileanna agus 

an saineolas iomchuí;
l acmhainn na foirne sin a fhorbairt;
l córais mhúnlaithe a fhorbairt;
l na creata beartais agus riaracháin cuí a chur ar bun 

mar thaca lenár gcuid oibre;
l plé le páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear 

an Coiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid, 
Comhairle Chomhairleach Bhuiséadach na hÉireann 
(CCBÉ), an Institiúid Taighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta, ranna Rialtais, ECFE agus OBPnna 
i dtíortha eile de chuid ECFE.

Faoi dheireadh 2018, táthar ag súil go mbeidh thart ar 
15 chomhalta foirne in OBP. Ó thús mhí Dheireadh 
Fómhair 2017, tá ceathrar comhalta foirne ann.

Sonraí teagmhála:  
PBO@Oireachtas.ie 
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