
Déanann roghchoistí na Dála grinnscrúdú 
bliantúil ar na Meastacháin Athbhreithnithe 

agus na Meastacháin Fhorlíontacha i 
gcomhair Seirbhísí Poiblí (Bliain N). Déanann 

Dáil Éireann iad a bhreithniú ansin agus 
tugann sí breith i dtaobh iad a cheadú nó gan 

iad a cheadú - sa ghrafaic faisnéise seo de 
chuid OBP, léirítear ról an Oireachtais 

maidir le seirbhísí poiblí 
a sholáthar. 

Is í an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) a fhoilsíonn na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí, agus déanann 
na coistí grinnscrúdú orthu. Anuas air sin, foilsíonn an roinn sin Tuarascáil Feidhmíochta na Seirbhíse Poiblí (Bliain N-1) ina leagtar 
amach conas mar a d’fheidhmigh seirbhísí poiblí leis an airgead a soláthraíodh. Féadfaidh Coiste na Dála um Fhormhaoirsiú Buiséid 
feidhmíocht an Rialtais maidir le seirbhísí poiblí a sholáthar sa bhliain roimhe sin a phlé. Féadfaidh an Coiste freisin, an Tuarascáil ar 
Chaiteachas ag Lár na Bliana (Bliain N) a phlé leis an Aire. 

Seirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireachta Rialtas na hÉireann (SEMRÉ). Is seirbhís chomhtháite, 
tras-Rialtais í Seirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireachta Rialtas na hÉireann a bhfuil mar aidhm aici 
tacú le beartais níos fearr a fhoirmliú agus a chur i ngníomh sa státseirbhís trí anailís agus meastóireacht 
eacnamaíoch a dhéanamh. Baineann samhail Sheirbhís Eacnamaíochta agus Meastóireachta Rialtas 
na hÉireann le haonaid agus róil atá neadaithe i ngach Roinn Rialtais. Is lena páipéir ar Athbhreithniú 
ar Chaiteachas a chuirtear bonn eolais faoin mBuiséad agus uaidh sin faoin gcaiteachas a Vótáladh, 
a leagtar amach sna Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí. Ina theannta sin, cuireann sí amach 
Measúnachtaí Beartais Dhírithe agus Athbhreithnithe Luach ar Airgead agus Beartas.

Déanann Ranna Rialtais seirbhísí poiblí a sholáthar atá bunaithe ar 
a Ráitis Straitéise. Déanann siad Athbhreithnithe Luach ar Airgead & 
Beartas freisin, a leagtar i Leabharlann an Oireachtais agus ar féidir le 
Roghchoistí na Dála grinnscrúdú a dhéanamh orthu. Coinníonn na Coistí 
Earnála seo súil ghéar ar Ranna Rialtais agus Vótaí sonracha mar a 
leagtar amach sa ghrafaic faisnéise seo de chuid OBP.

Foilsíonn an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ARCC) an t-iniúchadh ar na cuntais 
leithreasa Vótála don bhliain airgeadais roimhe sin (Bliain N-1). Féadfaidh Coiste 
na Dála um Chuntais Phoiblí ansin, tuarascálacha iniúchta an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste i mBliain N a scrúdú agus tuarascáil a thabhairt orthu.

Tá ról ríthábhachtach ag an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) agus ag Seirbhís Leabharlainne 7 
Taighde an Oireachtais (SL7T) maidir le tacú leis na Coistí. Díríonn OBP ar cheisteanna buiséadacha 
agus ar bhainistiú an airgeadais phoiblí. Díríonn an tSeirbhís Leabharlainne 7 Taighde ar ghrinnscrúdú 
reachtach, mionanailís beartas, agus seirbhísí faisnéise. Cuireann an dá sheirbhís sin a bhfoilseacháin 
ar fáil ar líne.

Tacaíonn Rúnaireacht na gCoistí leis na Coistí agus déanann sí idirchaidreamh le Ranna 
Rialtais, páirtithe leasmhara agus leis na páirtithe ríthábhachtacha eile.

Soláthar Seirbhísí Poiblí 
mar a leagtar amach sna 
Meastacháin é

Cruinnithe Coiste le hAirí, Oifigigh Roinne agus 
Gníomhaireachta agus páirtithe leasmhara eile i rith na bliana 

Cruinnithe de Roghchoistí na 
Dála chun na Meastacháin 
a ghrinnscrúdú

Breithniú ag Dáil Éireann 
ar na Meastacháin 

Coistí Oireachtais: Grinnscrúdú ar an gCaiteachas atá leagtha 
amach sna Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí Foilseachán OBP 26 de 2020 
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https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBudgetOffice/2020/2020-03-27_rol-an-oireachtais-i-dtaca-le-seirbhisi-poibli-a-sholathar_ga.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBudgetOffice/2020/2020-01-14_dail-select-committees-and-the-ministerial-vote-groups-which-they-scrutinise-2020_en.pdf

