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Ról agus Feidhmeanna na hOifige Buiséid Parlaimintí
Foilseachán OBP 6 den mbliain 2019
Rinneadh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) 
a bhunú ar bhonn reachtúil leis an tAcht um 
Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2018.

Is é an cuspóir atá leis an Oifig Buiséid 
Pharlaiminteach (OBP) tacaíocht a thabhairt do 
Thithe an Oireachtais agus dá gCoistí i ndáil le 
saincheisteanna fioscacha agus le bainistiú an 
airgeadais phoiblí. Is oifig neamhspleách agus 
neamhchlaonta an oifig atá á foirniú ag státseirbhísigh 
speisialtóra, agus cuireann sí comhairle agus anailís 
shaineolach ar fáil do na Tithe. 

Is aonad neamhspleách i dTithe an Oireachtais é 
OBP. Rinneadh OBP a bhunú ar bhonn reachtúil de 
dhroim moltaí a rinneadh sa tuarascáil ón Eagraíocht 
um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha 
Athbhreithniú ar  Fhormhaoirsiú Buiséid: Éire 
(Samhain 2015) agus a rinne an Fochoiste ar Athleasú 
na Dála d’fhonn feabhas a chur ar idirghníomhú 
Dháil Éireann leis an bpróiseas buiséadach agus ar an 
bhformhaoirsiú a dhéanann sí air.

Feidhmeanna 

Is é feidhm OBP faisnéis, anailís agus comhairle 
fhioscach agus eacnamaíoch atá neamhspleách agus 
neamhchlaonta a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais 
i dtaca leis na nithe seo a leanas: 

1. Na dálaí maicreacnamaíocha áirithe atá ann sa 
Stát;

2. Forbairtí lena ndéantar difear don airgeadas 
poiblí; 

3. Bainistiú an airgeadais phoiblí; agus

4. Na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le tograí 
lena ndéantar difear don airgeadas poiblí.

Ina theannta sin, féadfaidh Ard-Rúnaí Thithe an 
Oireachtais feidhmeanna breise a shannadh don 
Stiúrthóir. 

Is ar dhá shlí a chomhlíonann OBP a chuid 
feidhmeanna: Idirghníomhú le Coistí agus Anailís 
agus Taighde. Déanfaidh OBP an cur chuige atá 
aige maidir lena fheidhmeanna a chomhlíonadh a 
athbhreithniú agus a fhorbairt go leanúnach.

Idirghníomhú le Coistí  

Leanfaidh OBP de bheith ag neartú an 
idirghníomhaithe a dhéanann sé le Coistí an 
Oireachtais. Áirítear san idirghníomhú sin Comhaltaí 
a chur ar an eolas faoi nithe a mbaineann tábhacht 
eacnamaíoch, bhuiséadach agus fhioscach leo. 
Ina theannta sin, agus de rogha an Stiúrthóra, 
déanfaidh OBP taighde a ghabháil de láimh maidir 
le saincheisteanna iomchuí nuair a iarrfaidh Coiste 
é, agus cabhróidh sé le Rúnaíocht an Choiste ábhar 
iomchuí a ullmhú.

Anailís agus Taighde 

Is é OBP an t-aonad údarásach laistigh de Sheirbhís 
Thithe an Oireachtais a bhfuil sé de chúram air anailís 
ar nithe fioscacha agus buiséadacha a chur ar fáil. 
Déanann sé anailís agus taighde réamhghníomhach 
ar réimsí atá faoina shainchúram aige agus foilsíonn 
sé foilseacháin ar shaincheisteanna ábhartha fioscacha 
agus buiséadacha. Cuirtear foilseacháin de chuid OBP 
ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin an Oireachtais. 
Anuas air sin, déanfaidh OBP feidhm chostála 
rúnda a fhorbairt sa bhliain 2019. Féadfaidh OBP, ar 
iarratas chuige sin a fháil agus de rogha an Stiúrthóra, 
soiléiriú agus/nó treoir a sholáthar do Chomhaltaí 
agus dá bhfoireann maidir le beartas fioscach agus le 
saincheisteanna buiséadacha.

Séanadh: Is í an Oifig Buiséid Pharlaiminteach 
(OBP) a d’ullmhaigh an doiciméad seo de réir na 
feidhmeanna atá leagtha síos san Acht um Choimisiún 
Thithe an Oireachtais, 2003 (mar a leasaíodh),mar 
áis do Chomhaltaí Thithe an Oireachtais ina gcuid 
dualgas parlaiminteach. Ní bheartaítear é a bheith 
uileghabhálach ná críochnúil. Féadfaidh an OBP aon 
fhaisnéis atá ann a bhaint as nó a leasú aon tráth gan 
fógra roimh ré. Níl an OBP freagrach as aon tagairtí 
d’aon fhaisnéis atá á cothabháil ag tríú páirtithe nó 
naisc chuig aon fhaisnéis den sórt sin ná as ábhar aon 
fhaisnéise den sórt sin. Tá baill foirne an OBP ar fáil 
chun ábhar na bpáipéar seo a phlé le Comhaltaí agus 
lena gcuid foirne ach ní féidir leo dul i mbun plé leis an 
mórphobal nó le heagraíochtaí seachtracha.

Teagmháil: PBO@Oireachtas.ie
Téigh go dtí an leathanach gréasáin seo againne:  
www.Oireachtas.ie/PBO
Dáta Foilsithe: 25 Eanáir 2019

mailto:pbo@oireachtas.ie
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/parliamentary-budget-office/
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Idirnáisiúnta

Taighde agus Anailís Idirghníomhú le Coistí

Timthriallach
Taighde a bhaineann 
le timthriallta eacnamaíocha 
agus buiséadacha, 
e.g., An Tráchtaireacht 
Eacnamaíoch agus Fhioscach 
Ráithiúil de chuid OBP

Réamhghníomhach
Taighde réamhghníomhach 
ar shaincheisteanna 
eacnamaíocha agus 
fioscacha atá sainaitheanta 
ag an Stiúrthóir mar 
shaincheisteanna iomchuí

Comhairle
Ar fáil chun saincheisteanna a 
shoiléiriú nó chun treoir a chur 
ar fáil maidir le beartas fioscach 
agus saincheisteanna 
buiséadacha

Costáil
Seirbhís costála 
rúnda a fhorbairt

Seisiúin Eolais 
do Choistí
Seisiúin eolais a thabhairt 
do Choistí maidir le cúrsaí 
eacnamaíocha, fioscacha agus 
buiséadacha nuair a iarrtar sin

Iarratais ar Thaighde
Taighde saincheaptha a bhaineann 
le hábhar fioscach nó buiséadach 
a dhéanamh ar iarratas ó choiste, 
e.g., an Páipéar Eolais, Cur Chuige 
chun Breithnithe a Bhaineann leis 
an Aeráid a Chuimsiú Níos Fearr 
i bPróiseas an Bhuiséid

Ceardlann/
Comhairle
Ceardlanna a reáchtáil do 
rúnaíocht na gcoistí agus 
comhairle a chur ar fáil 
di maidir leis an mbuiséad 
agus maidir le meastacháin
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