
Achoimre maidir le Alt 114 – An tAcht 
Craolacháin 2009 
 
Ról RTÉ 
Éilítear ar RTÉ faoi Alt 114 den Acht Craolacháin 2009 seirbhís craoltóireachta náisiúnta 
teilifíse agus raidió a oibriú ar de chineál na seirbhíse poiblí í agus sin a chur ar fáil, 
chomh mór agus is praiticiúil le réasún, saor go haer do phobal uile oileán na hÉireann 
agus do dhaoine de phobal na hÉireann thar lear.  

Éilítear ar RTÉ freisin láithreán gréasáin, seirbhís teilithéacs agus seirbhísí 
neamhlíneacha eile de chineál na seirbhíse poiblí a chur ar fáil; cartlanna agus 
leabharlanna a choinneáil ar bun agus ceolfhoirne, cóir agus grúpaí oirfidíochta cultúir 
eile a choinneáil ar bun. Anuas air sin, ní foláir do RTÉ, a mhéid is praiticiúil le réasún, 
seirbhísí craolacháin pobail, áitiúla nó réigiúnacha a oibriú.  

Sa chás go dtarlaíonn móréigeandáil, cuideoidh agus comhoibreoidh RTÉ leis na 
comhlachtaí poiblí cuí maidir le heolas a scaipeadh ar an bpobal.   

Prionsabail Threoracha 
I saothrú na gcuspóirí sin, ní foláir do RTÉ aird a thabhairt ar leasanna agus ar chúraimí 
an phobail uile, aire a thabhairt don ghá atá le comhthuiscint agus síocháin ar fud oileán 
uile na hÉireann, cinntiú go léiríonn na cláir na gnéithe iléagsúla a bhaineann le cultúr 
mhuintir oileán uile na hÉireann, aird ar leith a thabhairt ar na gnéithe sainiúla a 
bhaineann leis an gcultúr sin agus go háirithe ar an nGaeilge. Ní foláir do RTÉ seasamh 
leis na luachanna daonlathacha mar atá cumhdaithe sa Bhunreacht, go háirithe maidir 
leis an tsaoirse ceart tuairim a chur in iúl agus aird a thabhairt ar an ngá atá eolas agus 
tuiscint an phobail ar luachanna agus ar thraidisiúin thíortha seachas Éirinn a chothú.   

Cláir agus Gníomhaíochtaí  
Ní mór réimse cuimsitheach clár a chur ar fáil, i nGaeilge agus i mBéarla, le seirbhísí RTÉ 
trína léirítear an éagsúlacht chultúir ar oileán uile na hÉireann agus lena mbaineann 
ábhar siamsaíochta, ábhar eolais agus oideachais, trína ndéantar tráchtaireacht ar 
imeachtaí spóirt, creidimh agus cultúir agus trína bhfreastalaítear do thnúthán an 
phobail i gcoitinne, tnúthán na ndaoine a bhfuil ábhar spéise speisialta nó ábhar spéise 
mionlaigh acu, agus meas á léiriú ar dhínit an duine i ngach cás. Ní foláir do RTÉ freisin 
freastal don léiriú cultúir comhaimseartha agus cuidiú lena chur in iúl chomh maith leis 
an nuáil agus an turgnamhacht i gcúrsaí craolacháin a spreagadh nó a chur chun cinn. 
 
Ní foláir do RTÉ cláir nuachta agus cúrsaí reatha a chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla, 
lena n-áirítear cláir trína gcuirtear imeachtaí Thithe an Oireachtais agus Pharlaimint na 
hÉireann i láthair. 



 

Mar gheall gur craoltóir seirbhíse poiblí démhaoinithe é RTÉ, atá ag brath ar theacht isteach 
tráchtála agus ar ioncam ón táille ceadúnais, tá de chead ag RTÉ, agus na cuspóirí thuasluaite á 
saothrú, deiseanna tráchtála a thapú de réir mar a thagann siad chun cinn.  

Más mian leat an tAcht Craolacháin 2009 a léamh, cliceáil anseo  

 


