
Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo 
an chaoi a ndéantar feidhmíocht an 
€341 mhilliún i gcaiteachas beartaithe, 
arna ghrinnscrúdú ag Coiste agus arna 
cheadú ag Dáil Éireann, a thomhas trí 
bhuiséadú feidhmíochta.

Is é Vóta Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta Vóta 33 sna Meastacháin 
Athbhreithnithe i gcomhair Seirbhísí 
Poiblí 2019. Murab ionann agus an 
Vóta Sláinte (uimh. 38), tá struchtúr 
ag Vóta 33 is gnách don chuid is mó 
de na Vótaí a léirítear sna Meastacháin 
Athbhreithnithe (féach Foilseachán 4 
de 2019 de chuid an OBP). Vótaí sna 
Meastacháin Athbhreithnithe i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí 2019 a Ghrinnscrúdú – 
(Anailís ar Vóta 33 mar mhúnla).

Ní hionann, ar go leor bealaí, an 
chaoi a gcuirtear Vóta 33 agus 
Vóta 38 i láthair sna Meastacháin 
Athbhreithnithe. Tá an locht céanna 
orthu, áfach, a fhágann go gcuirtear 
teorainn leis an úsáid atá le baint astu 
le linn do Choiste iomchuí na Dála 
bheith á ngrinnscrúdú. Is é an locht sin 
nach ndéantar aon nasc go ginearálta 
idir méadracht feidhmíochta sna 
Meastacháin Athbhreithnithe i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí agus caiteachas ar 
leith. Dá bhrí sin, bristear an nasc idir 
caiteachas agus méadracht, ar cuid 
lárnach den bhuiséadú feidhmíochta 
an nasc sin. Gan an nasc sin a bheith 
ann, ní féidir linn feidhmíocht a 
thomhas go cruinn in aon bhliain faoi 
leith nó í a rianú thar thréimhse ama 
chun a fháil amach an bhfuil feabhas á 
chur uirthi nó a mhalairt. Sna cairteacha 
ar an taobh eile den leathanach seo, 
taispeántar an chaoi ina bhféadfadh 
buiséadú feidhmíochta a bheith ina 
chabhair chun léiriú a thabhairt ar cad 
air a bhfuil an t-airgead á chaitheamh 
agus ar a bhfuil á sheachadadh.

Figiúr 1 – Vóta 33 (Cultúr, Oidhreacht agus an Ghaeltacht): leithroinnt 2019 agus spriocanna méadrachta feidhmíochta
Le spriocanna méadrachta feidhmíochta, soláthraítear faisnéis maidir le líon na n-aschur, rátaí gníomhaíochta agus torthaí a bhaineann le cláir de chuid an rialtais.  
Tá siad riachtanach chun éifeachtacht caiteachais a mheasúnú agus éifeachtúlacht caiteachais a thomhas.

Foinse: Sonraí méadrachta arna 
gcur ar fáil don OBP ag an Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 
Faightear an fhaisnéis airgeadais 
ó na Meastacháin Athbhreithnithe 
i gcomhair Seirbhísí Poiblí 2019 
agus ó na Cuntais Leithreasa 2017.
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Tá an méid seo a leanas ag Vóta 33 (Cultúr, Oidhreacht 
agus Gaeltacht)
• 4 Chlár atá roinnte ina:

–  38 bhfo-mhírcheann caiteachais – as na fo-mhírchinn sin níl 
ach 15 díobh a bhfuil méadracht (ceann amháin nó níos mó) 
acu lena ndéantar a bhfeidhmíocht a thomhas.

Níl méadracht ar bith ag baint le €121 mhilliún den chaiteachas 
iomlán €341 mhilliún, chun feidhmíocht a thomhas.

Le linn na Cláir a scrúdú, baineadh roinnt tátal ríthábachtach, 
lena n-áirítear:
• Clár A (Cultúr) seo an clár is mó leithroinnt caiteachais (€190 

milliún), agus ag a bhfuil an líon is mó fomhírchinn (16). Tá an 
líon is lú méadracht (4) ag baint leis freisin, agus an méid is mó 
caiteachais (€69 milliún) nach bhfuil méadracht ar bith ann chun 
a fheidhmíocht a thomhas.

• Clár B (Oidhreacht) Tá an líon is mó méadracht (19) ag baint 
leis an gclár seo ach leis an méadracht seo ní dheantar ach 
€21 mhilliún den chaiteachas a thomhas. Níl méadracht ar bith 
ag baint le €34 mhilliún den chaiteachas faoi Chlár B chun a 
fheidhmíocht a thomhas.

• Clár D (Comhoibriú Thuaidh-Theas) Tá €38 milliún de 
chaiteachas ag an gclár seo atá á thomhas le méadracht amháin.

Caiteachas Vóta 33 agus a mhéadracht feidhmíochta
  Clár A – Cultúr
  Clár B – Oidhreacht
  Clár C – Gaeilge, Gaeltacht agus Oileáin
  Clár D – Comhoibriú Thuaidh-Theas

Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo freisin an scoilt idir an caiteachas 
Reatha agus an caiteachas Caipitil i gcaiteachas an Vóta – baineann 
níos mó ná trí cheathrú de chaiteachas le caiteachas Reatha 
(€265 mhilliún den mhéid iomlán €341 mhilliún).

Caiteachas Vóta 33 –  
Miondealú ar Chaiteachas Reatha/Caipitil

 Reatha e265 mhilliún 
 Caipitil e76 milliún
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Figiúr 2(a) – Fo-mhírcheann C.8 Údarás na Gaeltachta – Deontais do Thionscadail agus 

do Chaiteachas Caipitil ar áitribh.

Figiúr 2(b) – Fo-mhírcheann C.9 Oileáin.

Tá leithroinnt €56 mhilliún ag Clár C (Gaeilge, Gaeltacht agus Oileáin) don bhliain 2019. Déantar feidhmíocht 
an chláir a thomhas le 10 méadracht a bhaineann le €40 milliún dá chaiteachas iomlán €56 mhilliún. Sna 
cairteacha atá sa dá bhosca thíos, leagtar amach an chaoi a bhféadfadh an buiséadú feidhmíochta a bheith 
ina chabhair chun a léiriú cad air a bhfuil an t-airgead á chaitheamh agus céard atá á sheachadadh. Bheadh 
an méid sin ag brath ar mhéadracht d’ardchaighdeán a úsáid agus í cionnroinnte de réir leithroinntí airgeadais 
ar leith. I bhFigiúr 2(a) thíos, mar shampla, ba chóir go léireofaí cén méid de chaiteachas Fho-mhírcheann C.8 
a bhaineann le poist a chruthú sa Ghaeltacht agus an méid de a bhaineann le poist a choimeád sa Ghaeltacht. 

Tá Fo-mhírcheann C.9 i bhFigiúr 2(b) neamhghnách sa tslí nach bhfuil ach aon mhéadracht amháin ag baint leis 
agus is dócha gur féidir caiteachas, spriocanna agus feidhmíocht a rianú go cruinn. Ar an ábhar sin, is sampla 
maith é Fo-mhírcheann C.9 den chaoi ar féidir le Buiséadú Feidhmíochta a bheith úsáideach le linn grinnscrúdú 
a dhéanamh. Sa dá chairt, déantar comparáid idir caiteachas fo-mhírchinn iomlán thar an tréimhse 2017-2019 
agus feidhmíocht iarbhír na méadrachta (don tréimhse 2017-2018) in aghaidh spriocanna (2017-2019). I gcás 
Figiúr 2(a), níl sé soiléir cén méid den chaiteachas sin atá ag baint le gach méadracht. Maidir leis na tátail 
ríthábhachtacha a sholáthraítear thíos, ba cheart go dtuigfí nach iontu ach samplaí léiritheacha amháin.

Líon iarbhír na bpost a cruthaíodh sa Ghaeltacht

Sprioc le haghaidh líon na bpost a cruthaíodh sa Ghaeltacht

Líon iarbhír na bpost a coimeádadh sa Ghaeltacht

Sprioc le haghaidh líon na bpost a coimeádadh sa Ghaeltacht

An chaoi a bhféadfadh an buiséadú feidhmíochta léiriú a thabhairt ar a bhfuil á sheachadadh leis an gCaiteachas a Vótáladh
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Tátal ríthábhachtach: In 2019, laghdaíodh an sprioc le haghaidh líon na bpost a bhí le 
cruthú ach bhí an sprioc níos airde in 2017 agus 2018 araon, agus sáraíodh í. Ar an taobh 
eile den scéal, sáraíodh an sprioc le haghaidh líon na bpost a bhí le coimeád in 2018 agus 
méadaíodh an sprioc don bhliain 2019. Caiteachas Caipitil amháin is ea an caiteachas seo.

Tátal ríthábhachtach: Laghdaíodh an leithroinnt i gcomhair 2018. Níor athraíodh an sprioc 
agus an t-aschur le haghaidh na méadrachta ó bhí 2017 ann, áfach. Fágadh an sprioc mar a 
bhí sí in 2017 agus 2018 araon agus sáraíodh í sa dá bhliain sin. Ardaíodh an sprioc in 2019 
ach tá sí fós faoi bhun an aschuir a bhí ann sa dá bhliain roimhe sin. Caiteachas reatha is ea 
an caiteachas seo go príomha.
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Líon iarbhír seirbhísí tarrthála, lena n-áirítear seirbhísí farantóireachta, lastaí agus aeir

Sprioc le haghaidh líon seirbhísí tarrthála, lena n-áirítear seirbhísí farantóireachta, 
lastaí agus aeir
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