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Meastacháin i 
gcomhair Seirbhísí 
Poiblí

*Leithroinntí 2020 i 
gcomhair caiteachas ar 
sheirbhísí poiblí.

Nóta: D’fhéadfaí go 
méadófaí leithroinntí 
2020 suas le €6.7 
billiún mar thoradh 
ar an bhfreagairt 
fhioscach do COVID-19.

Meastacháin Choimrithe i 
gcomhair Seirbhísí Poiblí (arna 
bhfoilsiú mar chuid III den 
Tuarascáil ar Chaiteachais 
– cuid de dhoiciméadacht an 
Bhuiséid).

€70.2 
Billiún*

Caiteachas (Comhlán) iomlán 
i gcomhair Seirbhísí Poiblí 
(Bliain N) a leagtar amach ag 
an leibhéal Vótála agus Cláir 
amháin. Leagtar amach an 
t-airgead atá le caitheamh 
ar sheirbhísí poiblí sna 
Meastacháin i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí faoi Vótaí 
éagsúla. Clúdóidh Vóta amháin 
nó níos mó de na vótaí sin 
feidhmeanna gach Roinne 
nó Oifige.

Ní sholáthraítear 
méadrachtaí feidhmíochta.

Meastacháin 
Athbhreithnithe i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí

Arna bhfoilsiú i mí na Nollag 
(Bliain N-1)

€70.4 
Billiún*

Caiteachas (Comhlán) 
iomlán i gcomhair Seirbhísí 
Poiblí a leagtar amach ag an 
leibhéal Vótála, Cláir agus 
Fo-mhírchinn.

Soláthraítear méadrachtaí 
feidhmíochta. 

Déanann Dáil Éireann na 
Meastacháin Athbhreithnithe 
a bhreithniú agus déanann 
sí cinneadh i taobh iad a 
cheadú nó gan iad a cheadú.

Déantar caiteachas an 
Rialtais a aicmiú mar 
chaiteachas vótáilte nó 
caiteachas neamhvótáilte. Is 
caiteachas vótáilte an chuid 
is mó den chaiteachas agus 
soláthraítear é i gcomhair 
seirbhísí poiblí arna riaradh 
ag Ranna Rialtais. Ar scór 
mholtaí an Rialtais, déanann 
an Dáil cinneadh i dtaobh 
an caiteachas a údarú nó 
gan é a údarú gach bliain. Tá 
an ceart chun an t-airgead 
sin a dheonú i measc na 
gcumhachtaí is tábhachtaí 
de chuid an Reachtais.

Déantar ceadú a lorg ó Dháil 
Éireann le haghaidh na 
Meastachán Forlíontach i 
gcomhair Seirbhísí Poiblí.

€??

Ní sholáthraítear 
méadrachtaí feidhmíochta.

Déanann Dáil Éireann na 
Meastacháin Fhorlíontacha 
i gcomhair Seirbhísí Poiblí 
a bhreithniú agus déanann 
sí cinneadh i dtaobh iad 
a cheadú nó gan iad a 
cheadú.

Críochnú phróiseas na 
Meastachán i gcomhair 
Seirbhísí Poiblí sa bhliain - 
ceadaíonn an Dáil an méid 
deiridh arna caitheamh i 
mBliain N.

Foilsítear Tuarascáil 
Feidhmíochta na Seirbhíse 
Poiblí ina leagtar amach 
na seirbhísí poiblí a 
soláthraíodh i mBliain N-1.

Is ceart go ndíreofaí i 
dTuarascáil Feidhmíochta 
na Seirbhíse Poiblí ar ar 
soláthraíodh i ndáil leis 
na spriocanna a leagadh 
amach. Tugtar tuairisc 
ann, dá bhrí sin, ar na 
méadrachtaí um spriocanna 
feidhmíochta a leagtar 
amach sna Meastacháin 
Athbhreithnithe.

Ról an Oireachtais

Buiséad a ullmhú Cinnteoireacht buiséid Buiséad a chur i ngníomh Grinnscrúdú ag Dáil Éireann Ceadú ag Dáil Éireann Grinnscrúdú ag Coiste Dála Ceadú ag Dáil Éireann Cruinnithe de chuid Coistí Dála 

Buiséad a 
ullmhú (le 
haghaidh 
Bliain N)

CINNTEOIREACHT 
BUISÉID

Is é seo próiseas 
cinnteoireachta 
polaitiúil an Rialtais. 
Is é ról an Oireachtais, 
agus Dáil Éireann go 
háirithe, grinnscrúdú 
a dhéanamh ar na 
cinntí sin.

Buiséad a chur i 
ngníomh

Tagann gach Aire/Aire Stáit 
os comhair gach Roghchoiste 
chun na seirbhísí poiblí a 
dhéanfaidh a Roinn/Oifig(í)/
hOifig(í) a sheachadadh a 
chur i láthair mar a leagtar 
amach sna Meastacháin 
Athbhreithnithe.

Soláthraíonn Roinn 
Rialtais faisnéis don 
Choiste. Éascaíonn sé 
seo an t-ullmhúchán don 
ghrinnscrúdú ar Vótaí ag 
cruinniú coiste/cruinnithe 
coistí.

Leanann gach Roghchoiste 
Dála obair Roinne Rialtais. 
Rud a chiallaíonn go ndéantar 
grinnscrúdú ar an Vóta/na 
Vótaí as a bhfuil an Roinn 
sin freagrach. Taispeántar i 
ngrafaic faisnéise de chuid 
OBP cé acu Coiste a dhéanann 
grinnscrúdú ar cé acu Vóta(í).

Tíolacann an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (nó an tAire 
Stáit) na Meastacháin 
Athbhreithnithe don Dáil 
lena mbreithniú agus lena 
gceadú.

Tagann gach Aire (nó 
Aire Stáit) os comhair 
Roghchoiste chun an cás 
do mhaoiniú breise dá 
Roinn/Ranna nó dá Oifig(í)/
hOifig(í) a thabhairt trí 
Mheastachán Forlíontach.

Soláthraíonn Roinn 
Rialtais faisnéis don 
Choiste. Éascaíonn sé 
seo ullmhúchán don 
ghrinnscrúdú ar Vótaí ag 
cruinniú/cruinnithe coiste.

Tíolacann an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (nó an tAire 
Stáit) na Meastacháin 
Fhorlíontacha lena 
mbreithniú agus lena 
gceadú.

Tíolacann an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (nó an tAire 
Stáit) an Bille Leithreasa.

Tugann an tAcht Leithreasa 
éifeacht reachtúil do 
Mheastacháin na bliana 
reatha, lena n-áirítear aon 
Mheastachán Forlíontach.

Féadfaidh an Coiste Dála 
um Fhormhaoirsiú Buiséid 
feidhmíocht an Rialtais 
maidir le seirbhísí poiblí a 
rinneadh a sheachadadh 
sa bhliain roimhe sin a 
phlé. Leagtar é sin amach i 
dTuarascáil Feidhmíochta na 
Seirbhíse Poiblí (le haghaidh 
bliain N).

Féadfaidh an Coiste an 
Tuarascáil ar Chaiteachas ag 
Lár na Bliana (Bliain N+1) a 
phlé leis an Aire freisin.

Foilsíonn an tArd 
Reachtaire Cuntas agus 
Ciste an t-iniúchadh 
ar Chuntais leithreasa 
na Vótaí don bhliain 
airgeadais roimhe sin 
(Bliain N).

Féadfaidh an Coiste um 
Chuntais Phoiblí ansin 
scrúdú a dhéanamh ar 
thuarascálacha iniúchta 
an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste agus tuarascáil 
a thabhairt orthu. 

Díospóireacht  
(Fógraítear an  
Buiséad ar nó roimh an 15 
Deireadh Fómhair gach 
bliain)

Grinnscrúdú  
reachtach ar  
an mBille Leasa 
Shóisialaigh

Grinnscrúdú  
reachtach ar  
an mBille  
Airgeadais

Ról an Oireachtais i dtaca le Seirbhísí Poiblí a Sholáthar
An tSraith um Anailís ar Chaiteachas

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Parliamentary Budget Office
Foilseachán OBP 8 de 2020 
Dáta foilsithe: 27 Márta 2020

BLIAIN N-1 BLIAIN N BLIAIN N BLIAIN N+1

Eochair eolais na bpríomhpháirtithe leasmhara  An Rialtas   Dhá Theach an Oireachtais   Dáil Éireann (amháin)   Coistí Dála   

Is iad na Roghchoistí Dála 
iomchuí a ghabhann an 
3ú céim den phróiseas 

reachtach de láimh.


