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Rinneadh na Treoirlínte faoi Chaighdeáin Ábhar Clár, atá athbhreithnithe, a chur le chéile 
don fhoireann ar fad agus do lucht déanta clár agus tá siad ar fáil i bhfoirm chlóite agus ar 
líne. Is ábhar léitheoireachta bunriachtanach atá iontu, mar is cóir. Ach is cóir freisin, ina 
dhiaidh sin féin, nach mbeadh nithe iontu a chuirfeadh iontas ar dhuine.

Cuid den chúis leis sin ná gur athleagan iad na Treoirlínte seo de na Treoirlínte do Lucht 
Déanta Clár atá á gcur ar fáil ag RTÉ ón mbliain 2008. Tiocfaidh an cháipéis seo in n-áit sin 
anois. Tá siad bunaithe go daingean dá réir sin ar na gnáthnósanna atá ann faoi láthair.

Is é an cuspóir atá leis na Treoirlínte seo, ar an gcéad dul síos, an dea-nós imeachta 
ciallmhar a leagan amach maidir leis an gcaoi a dtugtar faoi ghnéithe mórthábhachtacha de 
dhéantús cláir – rudaí a dhéanamh go maith, go sábháilte agus go cúramach. Tá caighdeáin 
ann a mbíonn súil againn leo óna chéile agus seirbhís á cur ar fáil don phobal agus 
caighdeáin a mbíonn súil ag an bpobal leo uainne. Leagtar amach sa cháipéis seo na nithe a 
mbíonn daoine ag dréim leo.

Tá gnéithe nua ag baint leis na caighdeáin freisin. Tá athrú ar chúrsaí craoltóireachta in 
Éirinn ón mbliain 2008. Tá RTÉ agus craoltóirí eile ag feidhmiú faoi reachtaíocht nua agus 
faoi réir rialúchán de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann anois. Tá cóid agus treoirlínte 
curtha i dtoll a chéile agus foilsithe ag an rialálaí le blianta beaga anuas agus tá gnéithe a 
bhaineann leis na cáipéisí sin á gcur in iúl anois sna Treoirlínte seo chomh maith. 

Is nádúrtha agus is tábhachtach freisin go leanfadh RTÉ ag foghlaim ón lón taithí. Bíonn 
ábhar dúshláin de chineálacha nach raibh rompu cheana á gcur os comhair lucht déanta 
clár agus foirne léiriúcháin go seasta síoraí mar a bhíonn roimh RTÉ mar eagraíocht. Bíonn 
aird againn ar thuairim an phobail faoina ndéanaimid, ar thaithí ó thaobh craoltóireachta ar 
bhonn idirnáisiúnta agus ar cheachtanna a fhoghlaimítear ó chláir a bhíonn déanta.

Agus forbairt tagtha ar an gcáipéis seo ar gcaoi sin le linn na mblianta fada léiriúcháin atá 
déanta ag na glúnta d’fhoirne RTÉ, féachtar sa cháipéis mar sin ar an modh oibre atá ag 
RTÉ agus ar an modh ba cheart a bheith ag RTÉ. Ó tharla go mbíonn acmhainní poiblí agus 
acmhainní tráchtála in úsáid againn chun seirbhís atá ar fheabhas a chur ar fáil do mhuintir na 
hÉireann, tá dlite orainn, ar ár son féin agus ar son an phobail, ardchaighdeáin a bhaint amach 
agus cloí leo. Leagtar amach sna Treoirlínte seo agus sna Treoirlínte Iriseoireachta (a bhfuil 
leasú agus atheagrán dlite ina leith go gairid chomh maith) na gnéithe príomhthábhachtacha a 
bhaineann le dea-nós imeachta a bhíonn mar bhonn le seirbhís den scoth. 

Déan iad a léamh agus cuir eolas orthu le do thoil agus déan tagairt dóibh nuair is cuí sin. 
Ach an leas ceart a bhaint astu, beidh siad ina lón eolais agus ina gcúnamh don sáracmhainn 
déanta cláir atá ag roinnt le foireann RTÉ cheana féin. 

Noel	Curran
Príomh-Stiúrthóir	RTÉ

Réamhrá – ón bPríomh-Stiúrthóir
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Tá feidhm leis na Caighdeáin Cláir 
seo maidir le seánraí léiriúcháin 
uile RTÉ i gcúrsaí a bhaineann le 
díobháil agus le déistin, le cosaint do 
leanaí, le comórtais agus le cumarsáid 
de chineálacha eile leis an lucht 
féachana agus éisteachta, agus le 
ceisteanna maidir le hurraíocht agus 
suíomh táirgí. Sásaítear leo gach 
a gceanglaítear ar RTÉ faoin Acht 
Craolacháin 2009 agus faoi Chód 
Chaighdeán Clár an BAI. Ba chóir 
iad a léamh in éineacht le Treoirlínte 
Iriseoireachta RTÉ.

Craolann agus foilsíonn RTÉ ábhar 
den nuáil a bhfuil de chuspóir leis a 
bheith ina lón eolais, siamsaíochta 
agus oideachais ag lucht féachana 
iléagsúlachta. Is dlúthchuid den 
nuáil a bheith sásta dul i bhfiontar, 
smaointe nua a cheapadh amach 
agus a thriail. D'fhéadfadh ábhar 
dúshlánach a theacht de thoradh air 
sin a chuirfeadh isteach ar chuid den 
lucht féachana agus éisteachta cuid 
den am ach a bhaineann le ról RTÉ 
ó thaobh an díospóireacht náisiúnta 
a chothú agus a chur chun cinn agus 
an chruthaitheacht agus an ealaín 
a iniúchadh. Admhaítear nár cheart 
riamh do chraoltóir poiblí a bheith ina 
chúis le díobháil nó masla gan chúis 
agus dá réir sin, ní mór cúis shoiléir 
eagarthóireachta a bheith le haon 
ábhar ar dócha go dtiocfadh díobháil nó 
masla dá bharr.

Ó tharla go bhfuil RTÉ in ann teacht a 
bheith aige ar an bpobal ar fad ní mór 
caighdeáin a thabhairt san áireamh 
a bhfuil glacadh go coitianta leo i saol 
na hÉireann sa lá atá inniu ann agus 
a mbíonn athrú orthu le himeacht 
aimsire agus beidh ábhar taighde ina 
lón eolais ina leith sin. Ní mór freisin 
a bheith ábalta ábhar a chur ar fáil 
do dhreamanna sonracha den lucht 
féachana agus éisteachta ar féidir a 
gcuid caighdeán a bheith éagsúil leis 
an meon atá ag an bpobal i gcoitinne. 
Ní mór breithiúnas cúramach agus 
an caighdeán maidir le 'díobháil agus 
déistin' á chur i bhfeidhm. Tá tábhacht 
leis an gcomhthéacs a bheith á chur 
san áireamh. Mar chuid de mheasúnú a 
dhéanamh ar dhíobháil agus ar mheas 
i gcomhthéacs ní mór féachaint ar 
chineál an sprioclucht féachana i gcás 
ábhair faoi leith chomh maith le haon 
chomharthaíocht a chuirfidh ar chumas 
an lucht féachana agus éisteachta 
roghanna oilte a dhéanamh faoina 
gcloiseann, a bhfeiceann nó a léann siad. 

Tagann na treoirlínte seo faoi réir 
athbhreithniú go rialta. Cinntítear le 
do thoil i ngach cás gurb é an leagan is 
nua atá á cheadú. Luaitear an dáta is 
deireanaí a ndearnadh an t-eagrán seo 
a leasú ar an gclúdach. 

Is mian le RTÉ an cúnamh a fuarthas 
ó chraoltóirí eile seirbhíse poiblí, BBC 
agus ABC, agus na treoirlínte seo á 
ndréachtú a admháil agus buíochas ina 
leith sin a chur in iúl. 

Cuid 1. Réamhrá agus Comhthéacs

Craolann agus foilsíonn 
RTÉ ábhar den nuáil a 
bhfuil de chuspóir leis 
a bheith ina lón eolais, 
siamsaíochta agus 
oideachais ag lucht 
féachana iléagsúlachta.
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2.1	Muinín
Tá muinín an phobail ionainn ina 
cloch choirnéil ag RTÉ: féachaimid le 
bheith ionraic, iontaofa, údarásach, 
neamhchlaonta agus neamhspleách ar 
leasanna bunaithe. 

2.2	Cruinneas
Féachtar le bheith cruinn beacht inár 
gcuid saothair uile. Bíonn foinsí maithe 
lenár gcuid tuairiscí, iad bunaithe ar 
fhianaise shlán, tástáil thréan déanta 
ina leith agus iad á gcur i láthair i 
gcaint shoiléir bheacht. Bítear macánta 
faoin ní nach bhfuil ar eolas againn 
agus seachnaítear an cur i gcás nach 
bhfuil bunús leis. 

2.3	Neamhchlaontacht
Cuirtear cláir nuachta, cúrsaí 
reatha agus fíorasacha ar fáil atá 
neamhchlaonta. Féachtar le lón ábhair 
a chur ar fáil trína ndéantar trácht 
leathanréimseach ar chúrsaí agus 
ceisteanna éagsúla. Féachtar le: 

• cothromaíocht tuairimíochta a 
choinneáil ag léiriú méid na fianaise 
atá ar fáil

• trácht chóir chothrom a chinntiú

• a bheith leathanaigeanta

• deiseanna a chur ar fáil le 
himeacht aimsire ionas nach 
ndéantar neamhaird de mhodh 
smaointeoireachta suntasach ar bith 
nó gannléiriú air.

2.4	Ionracas	
Eagarthóireachta	agus	
Neamhspleáchas
Ní mór an neamhspleáchas agus an 
t-ionracas a choinneáil má táthar 
le muinín agus meas an phobail a 
choinneáil. Ba cheart go mbeadh lucht 
féachana agus éisteachta RTÉ cinnte 
nach n-imríonn leasanna seachtracha 
tionchar ar shocruithe eagarthóireachta 
RTÉ, nach n-oibrítear brú polaitíochta 
ná tráchtála orthu ná nach dtagann 
siad faoi thionchar leasanna pearsanta. 

2.5	Fónamh	do	Leas	an	
Phobail
Tugtar tuairisc ar scéalta ar ábhar 
suntais iad don lucht féachana agus 
éisteachta. Bítear díograiseach maidir 
le fírinne scéil a aimsiú agus bítear go 
maith ar an eolas agus scéal á mhíniú. 
Cuirtear ceisteanna géara a théann go 
bun na cúise orthu siúd atá in oifigí poiblí 
agus ar dhaoine eile a mbíonn freagracht 
orthu agus cuirtear fóram cuimsitheach 
ar fáil don díospóireacht phoiblí. Déantar 
cíoradh ar an gcoincheap maidir le leas 
an phobail i gcuid 10 de Threoirlínte 
Iriseoireachta RTÉ.

2.6	Cothroime
Bíonn meas againn ar na 
rannpháirtithe agus ar an lucht 
féachana agus éisteachta. Pléitear 
go cóir leo agus leis na ceisteanna 
a ndéanaimid tuairisciú orthu. 
Bíonn ár gcuid saothair bunaithe ar 
mhacántacht agus ar iompar ionraic. 

2.7	Príobháideachas
Bíonn meas againn ar phríobháideachas 
agus ní dhéantar sin a shárú, cibé 
áit a mbítear ag obair, gan chúis 
mhaith chuige. Ní mór cúis ar mhaithe 
le leas an phobail a bheith le saol 
príobháideach duine a shárú gan toiliú 
agus ní mór oiread an tsáraithe a 
choinneáil i gcomhréir le cúinsí an cháis. 

2.8	Cuntasacht
Éilímid na caighdeáin chéanna maidir 
le cuntasacht orainn féin is a éilímid 
ar dhaoine eile. Bítear macánta maidir 
le botúin a cheartú nuair a tharlaíonn 
siad agus cothaítear cultúr toilteanais 
maidir le ceacht a fhoghlaim uathu. 

Déantar de réir na ndualgas ó thaobh 
dlí agus rialála a leagtar orainn faoin 
Acht Craolacháin agus pléitear leis 
an Údarás Craolacháin ar bhealach 
macánta, tráthúil, comhoibríoch. 

2.9	Díobháil	agus	Déistin
Féachtar leis an saol a léiriú mar atá sé, 
ach tagtar ar an gcothrom idir an ceart 
ábhar dúshlánach den nuáil a chraoladh 
agus an fhreagracht atá orainn daoine 
a bheadh leochaileach a chosaint ar 
dhíobháil agus déistin gan ghá.

Beifear mínmhothálach agus aireach 
maidir le caighdeáin a bhfuil glacadh go 
coitianta leo ag pobal na hÉireann sa lá 
atá inniu ann chomh maith leis an rud a 
mbíonn an lucht féachana agus éisteachta 
ag súil leis maidir le hábhar RTÉ, go 
háirithe i ndáil le cosaint do leanaí. 

2.10	Leanaí
Féachfar i gcónaí le leas leanaí 
agus daoine óga a chaomhnú atá 
rannpháirteach nó a léirítear in ábhar 
dár gcuid. Caomhnófar an ceart atá 
acusan labhairt amach agus a bheith 
rannpháirteach an tráth céanna a 
gcinntítear cosaint dá ndínit agus dá 
leas fisiciúil agus mothúchán le linn 
saothar dár gcuid a dhéanamh agus a 
chraoladh. Déanfar ábhar nach móide 
a bheith oiriúnach do leanaí a chur sa 
sceideal ag am tráthúil.

Cuid 2. Prionsabail Eagarthóireachta RTÉ

Bíonn foinsí maithe 
lenár gcuid tuairiscí, 
iad bunaithe ar 
fhianaise shlán, tástáil 
thréan déanta ina 
leith agus iad á gcur i 
láthair i gcaint shoiléir 
bheacht.
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3.1	Freagracht	
Eagarthóireachta
Leagtar an fhreagracht 
eagarthóireachta taobh istigh de 
RTÉ ar an slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta. Síneann sé sin ón 
tuairisceoir go dtí an léiritheoir agus 
go dtí an t-eagarthóir, cibé an léiriú 
inmheánach nó coimisiúnaithe a bhíonn 
i gceist, agus ar aghaidh go dtí an 
Bainisteoir Stiúrtha lena mbaineann 
agus go dtí an Príomh-Stiúrthóir 
a bhíonn mar phríomheagarthóir. 
Braitheann líon na ndaoine sa slabhra 
eagarthóireachta ar fhad agus ar 
chastacht na tuairisce. Tá dlite ar 
gach duine a bhfuil baint acu le 
hábhar de chuid RTÉ a chruthú, ar 
a n-áirítear taighdeoirí, tuairisceoirí, 
léiritheoirí agus eagarthóirí freagracht 
eagarthóireachta a ghlacadh orthu féin 
ina leith. Nuair a bhítear in amhras 
maidir le ceist eagarthóireachta, ba 
cheart an cheist a chur ar aghaidh 
chuig daoine ag leibhéil níos 
sinsearaí sa slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta le comhairle agus 
cinneadh a fháil faoin scéal. Nuair 
a tharlaíonn ceist eagarthóireachta 
(ceisteanna eagarthóireachta san 
áireamh nach bhfuil á gcur faoi bhráid 
bhainisteoirí níos sinsearaí maidir 
le comhairle nó cinneadh a fháil ina 
leith) ar dócha go dtiocfaidh conspóid 
dá barr nó go rachaidh sí i gcion ar 
dhaoine ar bhealach neamhghnách, 
tá dlite ar lucht déanta clár fógra cuí 
ina leith a thabhairt don bhainisteoir 
sinsearach cuí. Tá de ról le bainisteoirí 
eagarthóireachta, agus é de fhreagracht 
orthu, treoir, cúnamh taca agus 
maoirseacht a chur ar fáil maidir leis 
an bpróiseas eagarthóireachta agus a 
chinntiú go bhfuil sé slán.

Ba cheart do chomhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha ceisteanna a chur faoi 
bhráid an Eagarthóra Choimisiúnaithe. 

Tráth ar bith a bhféadfadh dliteanas 
suntasach faoin dlí a theacht i gceist, 
ní foláir sin a chur in iúl do Ghnóthaí 
Dlíthiúla go luath sa phróiseas 
chomh maith leis an mbainisteoir 
eagarthóireachta cuí (féach cuid 17 de 
Threoirlínte Iriseoireachta RTÉ).

Dualgas Éigeantach 1

Tá de fhreagracht phearsanta ar 
gach ball den fhoireann léiriúcháin 
eolas a bheith acu ar na treoirlínte 
seo agus is coinníoll gairmiúlachta 
bunriachtanach sin agus dualgas de 
réir conartha.

3.2	Príomh-Stiúrthóir	RTÉ	
mar	Phríomheagarthóir
De réir an Achta Craolacháin 2009, 
feidhmíonn Príomh-Stiúrthóir RTÉ mar 
phríomheagarthóir i ndáil le gach ábhar 
a chraolann nó a fhoilsíonn RTÉ. Ina 
ainneoin sin, ní den phraiticiúlacht go 
mbeadh an Príomh-Stiúrthóir páirteach 
i ngnáthshocruithe eagarthóireachta 
a dhéantar ó lá go lá maidir le hábhar 
uile RTÉ. Is ról straitéiseach mar sin 
den chuid is mó ról eagarthóireachta an 
Phríomh-Stiúrthóra agus é/í ag leagan 
síos caighdeáin eagarthóireachta, ord 
tábhachta maidir leis an mbeartaíocht 
agus stiúir ghinearálta don eagraíocht. 

Nuair a bhítear in 
amhras maidir le ceist 
eagarthóireachta, ba 
cheart an cheist a chur 
ar aghaidh chuig daoine 
ag leibhéil níos sinsearaí 
sa slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta le 
comhairle agus cinneadh 
a fháil faoin scéal.

Cuid 3. Róil agus Freagrachtaí
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Chomh maith leis an mbainisteoireacht 
líne i gcúrsaí eagarthóireachta, tá Bord 
Caighdeán Eagarthóireachta ag RTÉ 
chun caighdeáin maidir le hábhar a 
choinneáil ard agus monatóireacht 
a dhéanamh ina leith. Tá an Bord 
Caighdeán Eagarthóireachta 
neamhspleách ar na línte 
eagarthóireachta inmheánacha atá faoi 
láthair sna rannóga táirgíochta. Ar 
phríomhfheidhmeanna an Bhoird, tá 
siad seo a leanas:

1. Measúnú réamhchraolacháin: sa 
chás go bhfuil clár lena mbaineann 
imscrúdúchán suntasach beartaithe, 
cuirfidh an tEagarthóir lena 
mbaineann tuairisc mhionsonraithe 
os comhair an Bhoird ar a laghad 7 lá 
roimh an am atá leagtha amach don 
chraoladh ionas gur féidir feabhas na 
tuairisce agus iontaofacht na fianaise 
atá mar bhonn lena bhfuil á áiteamh a 
mheas, agus a dheimhniú gurb é leas 
an phobail an tuairisc a thabhairt.

2. Measúnú neamhspleách a chur ar fáil 
maidir leis an mbonn atá le gearáin 
fhoirmeálta shubstaintiúla a dhéantar 
i ndáil le cláir agus ábhar de chuid 
RTÉ, d'fhonn freagra RTÉ maidir le 
gearáin den sórt sin a dheimhniú. 

3. Athbhreithniú a dhéanamh ar Chláir 
agus ar ábhar de chuid RTÉ, arna 
roghnú tar éis a gcraolta, d'fhonn a 
chinntiú go mbíonn siad ag teacht le 
Caighdeáin agus Treoirlínte Clár RTÉ. 
Cuirfear an toradh ar athbhreithniú 
den sórt sin in iúl don Bhainisteoir 
Stiúrtha lena mbaineann. 

Cuid 4. Bord Caighdeán Eagarthóireachta RTÉ 

Tá an Bord 
Caighdeán 
Eagarthóireachta 
neamhspleách 
ar na línte 
eagarthóireachta 
inmheánacha atá 
faoi láthair sna 
rannóga táirgíochta.
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Oibrítear an cothrom idir an ceart atá ag 
RTÉ ábhar den nuáil agus den dúshlán 
a chraoladh, de réir mar a oireann do 
gach ceann faoi leith dár gcuid seirbhísí, 
agus an fhreagracht atá orainn iad 
siúd atá leochaileach a chosaint agus 
déistin dhochosanta a sheachaint. Ina 
ainneoin sin, maidir lenár gcuid ábhair 
uile, dá mhéad an baol is ea is mó an 
staidéar, an cúram agus an phleanáil 
is gá chun an t-ábhar cruthaitheachta 
a thabhairt i gcrích. Beifear aireach 
mar gheall ar chaighdeáin a bhfuil 
glacadh go coitianta leo, agus ar chora 
nua ina leith, chomh maith leis an ní 
a bhfuil súil ag an lucht féachana agus 
éisteachta leis i ndáil lenár gcuid ábhair, 
go háirithe maidir le cosaint do leanaí.

Is iondúil nach mar a chéile an ní a 
mbíonn súil ag an lucht féachana agus 
éisteachta leis maidir lenár gcuid ábhair 
ag brath ar an gcomhthéacs agus ar an 
tseirbhís ar a mbíonn sé ar fáil. Nuair 
a bhíonn ábhar dúshlánach i gceist a 
mbeadh baol go gcuirfeadh sé déistin 
ar chuid den lucht éisteachta agus 
féachana, ní mór dúinn i gcónaí a bheith 
ábalta cúis mhaith eagarthóireachta 
leis an ábhar sin a léiriú go soiléir agus 
cinntiú go dtugtar foláireamh soiléir 
ina leith. D'fhéadfadh go mbeadh 
san áireamh le hábhar a mbainfeadh 
dúshlán leis, cé nach teoranta dóibh 
seo amháin é, caint láidir, foréigean, 
collaíocht, foréigean collaí, uirísliú agus 
anbhroid, sárú ar dhínit an duine agus 
iompar nó caint leatromach.

5.1	Comhthéacs
Áirítear ar chomhthéacs ach ní 
hamháin:

• an t-ábhar eagarthóireachta a 
ghabhann le mír 

• an tseirbhís ar a bhfuil an t-ábhar 
ar fáil

• an tráth den lá ag a mbíonn sé ar fáil

• cláir eile nó ábhar eile atá ar fáil 
thart ar an gclár nó ar an ábhar atá 
i gceist

• an méid daoine agus na cineálacha 
daoine is dócha a bheidh sa lucht 
féachana agus éisteachta agus an ní 
is dócha súil leis ag an lucht féachana 
agus éisteachta sin

• an díobháil is dócha a dhéanfaí 
nó an déistin is dócha a chuirfí ar 
dhaoine ón ábhar faoi leith a bheith 
mar chuid den ábhar go ginearálta, 
nó ó ábhar de chineál ar leith nó de 
thuairisc ar leith

• a oiread is féidir cineál an ábhair 
a thabhairt chun aire an lucht 
féachana agus éisteachta is dócha 
aird a thabhairt air, mar shampla, trí 
chomharthaíocht agus trí eolas faoin 
ábhar

• an chaoi a rachadh an t-ábhar i gcion 
ar lucht féachana agus éisteachta a 
thiocfadh trasna air de thimpiste.

I gcás sraitheanna nua teilifíse agus 
raidió (nó sraitheanna reatha a athrú 
go dtí malairt cainéil) a bhféadfadh 
ceisteanna maidir le caighdeáin a 
bhfuil glacadh go coitianta leo a theacht 
chun cinn i ndáil leis an ábhar, ba 
cheart go hiondúil go dtarlódh plé go 
luath sa phróiseas léiriúcháin idir 
an feidhmeannach coimisiúnaithe 
agus an fhoireann léiriúcháin, lucht 
láithreoireachta agus taibhléiriúcháin 
san áireamh, chun slata tomhais a 
leagan síos faoin meon agus faoin ábhar 
a oireann don ardán, don chomhthéacs 
agus don tráth den lá. Ba cheart i gcás 
sraitheanna athuaire, a mbeadh súil le 
caint láidir agus ábhar láidir iontu, plé 
den chineál céanna a dhéanamh sula 
dtosaítear ar shéasúr craolta nua.

Ba cheart dóibh sin a bhíonn ag 
pleanáil maidir le hábhar ar líne a 
thabhairt san áireamh an dtiocfaidh 
aon cheisteanna chun cinn faoi 
chaighdeáin a nglactar leo go ginearálta 
agus a dheimhniú, luath sa phróiseas, 
an dócha go dtarraingeodh an t-ábhar 
aird sciar mór leanaí nó daoine óga 
agus ábhar a roghnú dá réir sin.

Chun críche na dTreoirlínte seo, agus 
mura luaitear a mhalairt, is ionann 
leanbh agus duine faoi bhun 18 bliain 
d'aois.

5.2	Caighdeáin	RTÉ	maidir	
le	Díobháil	agus	Déistin

• Ní chraolfar ábhar craolacháin a 
d'fhéadfadh dochar tromchúiseach a 
dhéanamh don fhorbairt fhisiciúil, 
mheabhrach nó mhorálta ar leanaí nó 
ar dhaoine óga.

• Cloítear leis an tairseach ag a 9 
i.n. maidir leis an teilifís ionas 

go gcinntítear gur ag tráth cuí a 
chuirtear ábhar nach móide a bheith 
oiriúnach ag leanaí sa sceideal.

• Coinnítear an cothrom idir an 
fhreagracht leanaí agus daoine óga 
a chosaint ar ábhar nach oiriúnach 
dóibh agus an ceart atá acusan 
ar shaoirse tuairimíochta agus ar 
shaoirse eolas a fháil. 

• Cinntítear go mbíonn eolas soiléir ag 
an lucht féachana agus éisteachta 
ionas gur féidir leo socrú an bhfuil 
ábhar oiriúnach dóibh féin nó dá 
gcuid leanaí. 

• Ní mór cúis mhaith eagarthóireachta 
a bheith le caint láidir a úsáid 
agus comhartha cuí faoina teacht 
a thabhairt roimh ré don lucht 
féachana agus éisteachta le go 
gcinntítear go mbíonn súil ag an 
lucht féachana agus éisteachta 
leis na fógraí sin tráth ar bith a 
dtarlaíonn sin.

5.3	An	tSúil	a	Bheadh	ag	
an	Lucht	Féachana	agus	
Éisteachta
Ba cheart oiriúnacht ábhair don lucht 
féachana agus éisteachta, leanaí san 
áireamh, a mheas i ndáil leis an rud 
a mbeadh an lucht féachana agus 
éisteachta ionchais ag dréim leis, ar an 
tráth agus an lá ar a gcuirtear ar fáil 
é, cineál na seirbhíse agus cineál an 
ábhair a thabhairt san áireamh. 

D’fhéadfadh leas a bheith ag baint leis 
na ceisteanna seo a leanas maidir lena 
dhéanamh amach an mbeidh ábhar 
de réir mar a bheadh súil ag an lucht 
féachana agus éisteachta leis:

• Cé na cineálacha daoine is 
dócha a bheith i measc an lucht 
féachana agus éisteachta, líon agus 
aoisghrúpaí na leanaí is dócha a 
bheith ina measc chomh maith le 
huaireanta scoile, laethanta na 
seachtaine agus laethanta saoire a 
thabhairt san áireamh? 

• An mbíonn súil le cineál ábhair 
faoi leith mar gheall ar an iomrá ar 
na daoine, an t-am sa sceideal, an 
teideal, an seánra nó an tseirbhís a 
d'fhágfadh gur ábhar dúshlánach an 
t-ábhar áirithe seo? 

• Ar tugadh comhartha soiléir roimh ré 
faoi ábhar anróiteach nó dúshlánach?

• An bhfuil aon chúis le 
mínmhothúlacht speisialta maidir 

Cuid 5. Díobháil agus Déistin
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leis an am sa sceideal, mar shampla 
féilte eaglasta nó eachtraí suntasacha 
a tharla cothrom an ama céanna? 

• Cén cineál ábhair atá ag teacht roimh 
an ábhar seo agus cén cineál lucht 
féachana agus éisteachta is dócha a 
mheallfaí leis sin? 

5.4	Eolas	Faoi	Ábhar
Ní mór comhartha soiléir a thabhairt 
faoi ábhar dúshlánach ar ár gcuid 
seirbhísí go léir agus eolas faoi sceidil 
agus faoi ábhar a thabhairt atá soiléir, 
fíor agus de réir a chéile. Déantar sin 
ionas go gcinntítear tuiscint chuí ag 
an lucht féachana agus éisteachta ar a 
mbeidh inár gcuid ábhair agus deis a 
bheith acu socrú ar an rud is mian leo 
féin a fheiceáil nó a chloisteáil. Nuair 
is cuí, ba cheart dúinn eolas soiléir a 
chur ar fáil faoi ábhar sna cláir roimh 
an tairseach ama, i gcláir a thosaíonn 
roimh an tairseach agus a leanann ina 
dhiaidh sin, agus i gcláir níos deireanaí 
ná an tairseach (más cuí). Ba chóir go 
mbeadh lipéad cuí ag dul le hábhar ar a 
éileamh a bheadh ar fáil níos déanaí ná 
an tairseach ar an teilifís.

Ar an raidió, ba cheart dúinn eolas 
faoin ábhar a chur ar fáil go háirithe 
nuair is dóiche go mbeadh leanaí ar an 
lucht éisteachta nó sa chás go rachadh 
an t-ábhar thar mar a bheadh súil ag 
an lucht éisteachta leis de ghnáth.

Is féidir fógra ar an aer, fógra ar líne, 
siombail RTÉ maidir le Treoir faoi 
Ábhar, Treoracha Leictreonacha faoi 
Chláir (EPG), réamhbhlaisíní, blúiríní 
eolais, preaseisiúintí nó cineálacha eile 
poiblíochta a úsáid maidir le heolas a 
thabhairt faoi ábhar dúshlánach nó 
ábhar nach móide go mbeadh súil leis. 

5.5	An	Tairseach	agus	Cúrsaí	
Sceidil	maidir	le	Teilifís,	
Raidió	agus	Ábhar	Ar	Líne	
An Sceideal Teilifíse
Ní mór, le socruithe maidir leis an 
sceideal teilifíse, a theacht ar an 
gcothrom idir an chosaint do dhaoine 
óga agus go háirithe do leanaí agus 
an ceart atá ag gach duine den lucht 
féachana, daoine nach bhfuil leanaí acu 
san áireamh, teacht a bheith acu ar 
réimse iomlán ábhair i rith an lae. Ní 
mór freisin gach cás a mheas i ndáil le 
riachtanais na tairsí.

Úsáidtear Tairseach a 9 i.n. i gcúrsaí 
teilifíse ar mhaithe le hidirdhealú idir 
cláir atá ceaptha den chuid is mó do 
lucht féachana ginearálta agus cláir 
atá ceaptha do lucht féachana daoine 
fásta. Ina ainneoin sin, tá cuid den 
fhreagracht freisin ar thuismitheoirí 
agus ar chúramóirí maidir lena mheas 
an bhfuil ábhar cláir oiriúnach dá gcuid 
leanaí. Is comhartha Tairseach a 9 i.n. 
ar thús a bheith le hathrú go dtí ábhar a 
bhaineann níos mó le daoine fásta, ach 
níor cheart gur athrú tobann a bheadh 
ann. Ba cheart do lucht déanta clár 
agus do lucht sceidil cineál an chainéil 
a thabhairt san áireamh freisin agus 
an tsúil a bheadh ag an lucht féachana 
le hábhar de chineál áirithe. Ba cheart 
gur níos deireanaí sa sceideal a bheadh 
an t-ábhar is láidre. Sa chás nach féidir 
athrú tobann ar an tuin a sheachaint, ba 
chóir comhartha soiléir a thabhairt ina 
leith sin, mar shampla trí eolas soiléir 
a thabhairt maidir le radharcanna lena 
mbaineann collaíocht, foréigean nó 
teanga láidir ag tús an chláir agus tar 
éis aon sos fógraíochta. 

Ba chóir cláir a chraoltar idir 5.30 r.n 
agus 9 i.n. a bheith oiriúnach don lucht 
féachana ginearálta, leanaí san áireamh. 
Dá luaithe sa tráthnóna a bhíonn clár, 
is ea is oiriúnaí ba cheart dó a bheith do 
leanaí a bheadh ag faire air gan duine 
fásta i láthair. Ní móide go mbeadh cláir 
ag na tráthanna is deireanaí roimh an 
tairseach oiriúnach do na leanaí is óige 
ná do leanaí a bheadh ag faire gan duine 
fásta ina gcuideachta.

Ba chóir de ghnáth go mbeadh cláir 
a thosaíonn roimh a 9 i.n. agus a 
chríochnaíonn tar éis a 9 i.n. ag teacht 
le tréithe clár roimh an tairseach ama.

Ní mór aird ar an tairseach i ndáil le 
hábhar idirghníomhaíochta a chraoltar 
ar an teilifís agus é a bheith oiriúnach 
don lucht féachana a bhíonn ag aon 
chlár a ghabhann leis. Ba chóir aon 
ábhar idirghníomhaíochta a chraoltar 
ar an teilifís agus a ghabhann le cláir 
roimh an tairseach a bheith de réir 
thréithe ábhar réamhthairsí i gcónaí.

Nuacht Teilifíse
Is é nádúr na nuachta nach féidir i 
gcónaí gan ábhar a thaispeáint roimh 
an Tairseach a d'fhéadfadh a bheith 
ina ábhar déistine ag roinnt den lucht 
féachana. Tráth ar bith ar féidir é, ba 
cheart dúinn eolas soiléir a thabhairt 

go tráthúil mar chomhartha go bhfuil 
íomhánna san ábhar a d'fhéadfadh 
a bheith anróiteach, go háirithe 
íomhánna a d'fhéadfadh a bheith ina 
ábhar déistine ag leanaí.

An Sceideal Raidió
Níl Tairseach i gceist i gcás an Raidió. 
Ba cheart socruithe maidir leis na 
sceidil a bhunú ar an ní a mbíonn súil 
ag an lucht éisteachta leis maidir le 
gach seirbhís raidió agus an tuiscint atá 
againn féin ar na tráthanna ar dócha 
leanaí i measc an lucht éisteachta a 
bheith mar lón eolais againn ina leith. 
Ní mór cúram breise a dhéanamh nuair 
a bheadh daoine de ghlúine éagsúla ag 
éisteacht in éineacht. Baineann sin go 
hiondúil leis na turais ar maidin agus 
tráthnóna ag an scoil agus abhaile agus 
le laethanta saoire ón scoil. Ba cheart 
comhartha soiléir a thabhairt maidir le 
hábhar neamhghnách nó dúshlánach 
ionas go seachnaítear cásanna ina 
gcuirfí déistin ar dhaoine gan gá leis.

I gcás gnáthlucht éisteachta i rith an 
lae, ba cheart go hiondúil leaganacha 
atheagair a sheinm de cheol a mbeadh, 
murach sin, ábhar mí-oiriúnach, caint 
láidir nó ábhar foréigin i gceist leis. 
D'fhéadfadh go mbeadh sé inchosanta ó 
thaobh eagarthóireachta an bunleagan 
a sheinm i rith na hoíche nó i gclár 
ceoil do lucht sainspéise ach ba cheart 
go mbeadh sé ag teacht leis an ní a 
mbeadh súil ag an lucht éisteachta leis 
ar an gclár sin agus ba cheart dúinn, 
más gá, beart a dhéanamh chun sin 
a thabhairt i gcrích (mar shampla, 
comhartha soiléir agus eolas faoin 
ábhar a thabhairt).

Úsáidtear Tairseach 
a 9 i.n. i gcúrsaí 
teilifíse ar mhaithe le 
hidirdhealú idir cláir atá 
ceaptha den chuid is 
mó do lucht féachana 
ginearálta agus cláir 
atá ceaptha do lucht 
féachana daoine fásta.



8 Caighdeáin Ábhar Clár

Ar Líne
Níl leithéid na Tairsí ar fáil maidir 
le hábhar ar líne. Ní mór ábhar ar 
bith a mbíonn teacht air ar an toirt 
ar Bhunleathanach RTÉ a bheith 
oiriúnach do lucht léite ginearálta, 
leanaí san áireamh. Ba cheart de 
ghnáth go mbeadh ábhar a bith a bhfuil 
teacht air i bhfoisceacht aon chlic 
amháin den Bhunleathanach a bheith 
oiriúnach don lucht léite ginearálta, 
leanaí san áireamh. Taobh amuigh 
de sin, ba cheart cineál an ábhair a 
chuirtear ar fáil a bheith bunaithe 
ar a mbeadh súil leis ag duine den 
dream a thapaíonn seirbhís ar líne 
faoi leith agus ba cheart an t-eolas 
a bheadh againn ar thráthanna ar 
dhócha tarraingt air ag líon suntasach 
leanaí a thabhairt san áireamh. 
Baineann sin ar an gcaoi chéanna le 
hábhar a chruthaíonn RTÉ féin, ábhar 
a chruthaíonn an lucht úsáide, ábhar 
a cheannaítear ó láithreán gréasáin 
an tríú páirtí agus naisc láithreán 
gréasáin an tríú páirtí. Ba cheart lipéad 
a bheith le hábhar neamhghnách agus 
dúshlánach, go háirithe le hábhar a 
d'fhéadfadh a bheith mí-oiriúnach ag 
leanaí, ionas go seachnaítear déistin 
nach mbeadh gá leis. 

Tráthanna Sceidil maidir le Bolscaireacht 
do Chláir agus le Fógraíocht 
Ní mór cúram maidir leis an tráth sa 
sceideal a dtarlaíonn bolscaireacht 
agus fógraíocht nach bhfuil oiriúnach 
don lucht féachana agus éisteachta 
ginearálta, leanaí san áireamh. Ba 
cheart go mbeadh ábhar bolscaireachta 
nó fógraíochta a chuirtear sa sceideal 
thart ar chláir atá dírithe ar leanaí 
nó ag tráthanna ar rídhócha go 
mbeadh leanaí sa lucht féachana 
nó éisteachta nó in ábhar ar líne ar 
dócha tarraingt líon suntasach leanaí 
air, oiriúnach don lucht airdill sin. 
Ní mór ábhar bolscaireachta maidir 
le cláir a chraoltar níos deireanaí ná 
an Tairseach a bheith oiriúnach do 
lucht féachana ginearálta, leanaí san 
áireamh, má bhítear á thaispeáint 
roimh am na tairsí.

Ábhar Craolacháin Beo
Ní mór aon bhaol a bheadh i gceist a 
mheas le linn na pleanála do chraoladh 
ar ábhar beo agus bearta cuí d'fhonn 
an baol a mhaolú a dhéanamh sula 
dtarlaíonn an craoladh. Sa chás go 
dtarlaíonn fadhbanna le linn ábhar a 
chraoladh beo, ba cheart déileáil leo go 
pras agus go mínmhothálach.
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Ní féidir ach amháin i gcás eisceachta 
imeacht ón nós imeachta maidir leis 
an Tairseach, agus ba cheart sa chás 
sin eolas soiléir a thabhairt faoin 
ábhar. Ar na cásanna eisceachta a 
d'fhéadfadh a theacht i gceist, bheadh 
íomhánna a bhféadfadh col a bheith 
ag roinnt leanaí leo i gclár faoin dúlra 
nó tuairiscí ar chláir nuachta roimh 
an tairseach, ach ní teoranta dóibh 
sin amháin é. Ní foláir aon eisceacht a 
bheartófaí a chur faoi bhráid phearsa 
sinsearach eagarthóireachta nó, i gcás 
léiritheoirí neamhspleácha, faoi bhráid 
an eagarthóra choimisiúnaithe.

5.6	Friotal
Baineann an éifeacht a bhíonn ag 
caint láidir leis an bhfoclaíocht, leis an 
gcainteoir agus leis an gcomhthéacs. 
Ní mór cúis mhaith ó thaobh 
eagarthóireachta le caint láidir a 
úsáid agus ní mór comhartha soiléir a 
thabhairt ina leith ionas go gcinntítear 
go mbíonn súil ag an lucht éisteachta 
léi tráth ar bith a dtarlaíonn sí. 

Is mó is dócha caint láidir ina húdar 
déistine nuair a úsáidtear í gan ghá nó 
gan chúis eagarthóireachta nó nuair a 
bhíonn foclaíocht de chineál acu seo a 
leanas i gceist:

• eascaine nó mionnaí móra faoi 
chúrsaí collaíochta

• drochíde béil bunaithe ar chúrsaí 
ciníochais nó eitneachais

• drochíde béil bunaithe ar théarmaí 
collaíochta nó gnéasaíochta nó 
drochíde béil ag tagairt do chollaíocht 
nó do ghnéasacht

• téarmaí tarcaisne a bhaineann le 
breoiteacht nó le míchumas 

• úsáid fhánach nó mhaslach as 
ainmneacha naofa nó as focail 
chráifeachta go háirithe nuair a 
úsáidtear iad in éineacht le caint 
láidir de chineálacha eile 

• caint atá maslach nó lena léirítear 
tarcaisne i leith daoine nó rudaí arb 
é tuairim dhreamanna den phobal go 
bhfuil siad naofa nó coisricthe. 

Ba cheart a chinntiú go ndéantar an 
meá is géire agus an chomhairle chuí 
le caint láidir a úsáid, go háirithe caint 
den chineál is láidre ar fad, ionas go 
gcinntítear go bhfuil cúis mhaith léi ó 
thaobh eagarthóireachta de, sula mbíonn 
sí ina cuid de shaothar dár gcuid. 

Tá buntábhacht le comhthéacs agus 
tuin i ndáil lena mheas cibé an bhfuil 
caint láidir inghlactha nó an meastar í 
a bheith déistineach gan chúis mhaith 
léi. Tá suntas le caighdeán an ábhair 
atá dúshlánach, lena n-áirítear ábhar 
a bhfuil caint láidir ann, maidir lena 
shocrú an bhfuil sé inghlactha ag 
dreamanna den lucht féachana agus 
éisteachta nó nach bhfuil. D'fhéadfadh 
glacadh a bheith le caint láidir nuair 
is intuigthe gur cuid dhílis den ábhar 
í nó nuair is léir an cuspóir nó an 
éifeacht a bhíonn i gceist lena húsáid 
i gclár, ach ní thugann an lucht 
féachana agus éisteachta taitneamh 
d'úsáid mhíchúramach gan cúis mhaith 
eagarthóireachta leis.

De ghnáth, ní bheidh caint den 
chineál is láidre i gcláir roimh am na 
Tairsí againn, ná ar an raidió nuair 
is ródhócha leanaí i measc an lucht 
éisteachta, ná in ábhar ar líne ar dócha 
tarraingt líon suntasach leanaí air.

Ní mór dúinn freisin breith chúramach 
a dhéanamh i ndáil le húsáid as caint 
den chineál is láidre níos deireanaí 
ná an Tairseach agus a chinntiú go 
dtugtar fógra soiléir ina leith.
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Ní mór cás ar bith ina mbeartaítear 
úsáid a bhaint as an gcaint is dóiche a 
bheadh ina údar déistine ag daoine a 
chur i gcead an Bhainisteora Stiúrtha cuí 
agus an cead sin a thabhairt ina leith.



5.7	Foréigean
Is féidir le léiriú ar fhoréigean, léiriú 
fírinne agus léiriú taibhréime araon, 
a bheith ina ábhar scátha nó anró 
ag daoine den lucht féachana agus 
éisteachta, ag leanaí go háirithe. Ba 
cheart dúinn a bheith an-chúramach i 
mbun breithiúnais nuair a bheartaítear 
foréigean a bheith mar chuid den ábhar 
a chuirtear amach. Ní mór an chúis ó 
thaobh eagarthóireachta a bheadh le 
léiriú ar bith ar fhoréigean a mheá agus 
ba cheart go hiondúil go dtabharfaí 
fógra soiléir maidir le hábhar foréigin. 
Nuair a thaispeántar foréigean dáiríre, 
nó an toradh ar fhoréigean dáiríre, ar 
an teilifís nó nuair a thuairiscítear sin 
ar an raidió agus in ábhar ar líne, ní 
mór a theacht ar an gcothrom idir an gá 
le cruinneas agus an chontúirt maidir 
le dí-íogrúchán nó le déistin gan gá leis. 
Is ríbheag na cásanna a mbeadh cúis 

mhaith leis an nóiméad a bhfaigheann 
duine bás a chraoladh ná le híomhánna 
teanntaithe isteach go mór ar na 
mairbh nó ar dhaoine atá gortaithe go 
mór a chraoladh.

Ní mór tosca éagsúla a thabhairt 
san áireamh maidir le breithiúnas 
eagarthóireacht a dhéanamh agus is 
féidir, ar a gcur sin le chéile, gurb é an 
chaoi a gcuireann siad le tionchar an 
fhoréigin, in ábhar fírinne agus in ábhar 
taibhréime araon. Áirítear orthu sin:

• foréigean atá de réir na fírinne agus 
a bhféadfadh chomh maith taithí 
phearsanta a bheith á léiriú ann, mar 
shampla, foréigean teaghlaigh, troid i 
dtithe ósta, amhasóireacht ag cluichí 
peile, buile bóthair agus mugáil

• foréigean in áiteanna ar iondúil a 
cheapadh iad a bheith sábháilte 

• modhanna neamhghnácha nó 
modhanna sádaíochta chun duine a 
ghortú, a lot nó a mharú 

• eachtraí inar mná, leanaí nó daoine 
leochaileacha a fhulaingíonn

• foréigean a socraítear an té a 
fhulaingíonn é mar gheall ar chine 
nó dream eitneach / sóisialta, ar 
inscne nó ar chlaonadh gnéis, ar 
aois nó ar chumas / míchumas, nó ar 
chreideamh

• foréigean gnéis

• ionsaí ó bhéal agus tuin chainte 
ionsaitheach, go háirithe nuair 
atá úsáid as caint den chineál is 
láidre i gceist agus téarmaíocht 
idirdhealaitheach nó caint 
dhéistineach maidir le cúrsaí 
collaíochta

• foréigean gan toradh an fhoréigin ar 
an té a fhulaingíonn é a léiriú nó a 

Ní mór aon bhaol 
a bheadh i gceist 
a mheas le linn 
na pleanála do 
chraoladh ar ábhar 
beo agus bearta cuí 
d'fhonn an baol a 
mhaolú a dhéanamh 
sula dtarlaíonn an 
craoladh.
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dtarlaíonn dá bharr don té a imríonn 
an foréigean 

• féinmharú, iarracht ar fhéinmharú 
nó féindíobháil.

Féach freisin: fo-roinn speisialta (5.12) 
Maidir le féinmharú agus féindíobháil

Ní mór foréigean, toradh foréigin agus 
cuntais ar fhoréigean, arna gcraoladh 
i gcláir roimh am na tairsí, nó ar an 
raidió an tráth ar dóigh go mór leanaí 
a bheith i measc an lucht éisteachta, 
nó in ábhar ar líne ar dócha tarraingt 
a bheith air ag líon suntasach leanaí, a 
bheith oiriúnach don lucht féachana nó 
éisteachta ionchais agus cúis mhaith 
leis ó thaobh eagarthóireachta. Ní mór 
a chinntiú nach gcraoltar drochíde béil 
ná foréigean fisiciúil arbh fhurasta 
do leanaí aithris a dhéanamh air ar 
bhealach a bheadh díobhálach nó 
contúirteach i gcláir roimh am na 
tairsí, nó ar an raidió an tráth ar dóigh 
go mór leanaí a bheith i measc an lucht 
éisteachta, nó in ábhar ar líne ar dócha 
tarraingt a bheith air ag líon suntasach 
leanaí, a bheith oiriúnach don lucht 
féachana nó éisteachta ionchais 
agus cúis rímhaith leis ó thaobh 
eagarthóireachta

5.8	Nochtacht
Ní mór cúis mhaith ó thaobh an 
chomhthéacs a bheith le nochtacht i 
gcláir roimh am na tairsí, nó in ábhar 
ar dócha tarraingt a bheith air ag 
líon suntasach leanaí. Is ináirithe go 
mbeadh nochtacht, fírinneach nó arna 
cur i gcéill, ina údar déistine agus ní 
mór cúram ina leith in ábhar roimh 
am na tairsí, go háirithe in ábhar 
bolscaireachta nach bhfuil eolas faoin 
ábhar ag dul leis. 

5.9	Collaíocht
Cé go bhfuil athrú ar an meon maidir 
le collaíocht agus cúrsaí gnéasachta in 
Éirinn, ní mór a chinntiú go mbeadh 
cúis mhaith ó thaobh eagarthóireachta 
le léiriú ar chollaíocht nó ar cheisteanna 
maidir le cúrsaí collaíochta a fhiosrú, 
agus an mhínmhothúlacht chuí i gceist 
leis an gcaoi a bpléitear leis an ábhar. 
San ábhar a chraoltar níos deireanaí ná 
an tairseach, ní mór a bheith in ann cúis 
a lua leis an léiriú macánta réalaíoch ar 
chollaíocht agus ar chíoradh théamaí agus 
cheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ina 
údar déistine ag roinnt daoine. 

Ní féidir léiriú dearfa ar chollaíocht 
idir duine fásta agus leanbh a 
thaispeáint tráth ar bith ar sheirbhís 
ar bith dár gcuid.

Ní mór cúis mhaith ó thaobh 
eagarthóireachta a bheith le plé agus 
cur i láthair ar iompar collaíochta i 
gcláir a chraoltar roimh am na tairsí, 
nó ar an raidió an tráth ar dóigh go 
mór leanaí a bheith i measc an lucht 
éisteachta. Ní mór freisin an t-ábhar 
a bheith oiriúnach don lucht féachana 
nó éisteachta ionchais agus ní ceart 
é a bheith mioninste. D'fhéadfadh go 
mbeadh gá le heolas soiléir a thabhairt 
faoin ábhar.

Ní ceart dúinn gníomhartha collaíochta 
a chur i láthair ná a léiriú go mioninste 
gan mórchúis oideachais lena 
dhéanamh i gcláir a chraoltar roimh 
am na tairsí, nó ar an raidió an tráth 
ar dóigh go mór leanaí a bheith i measc 
an lucht éisteachta, nó in ábhar ar líne 
ar dócha tarraingt a bheith air ag líon 
suntasach leanaí.

5.10	Cur	i	Láthair
Féachtar le daoine uile na hÉireann 
a léiriú go cuimsitheach agus go 
cóir cothrom lenár gcuid seirbhísí. 
D'fhéadfadh go léireofaí san ábhar 
claontuairimí agus míbhuntáiste 
mar atá ar fáil ach níor cheart go 
mbuanófaí a leithéid. I gcásanna 
áirithe b'fhéidir go mbainfeadh tagairt 
do mhíchumas, d'aois, do chlaonadh 
gnéis, do chreideamh, do chine, etc. le 

Féachtar le  
daoine uile na 
hÉireann a léiriú  
go cuimsitheach 
agus go cóir 
cothrom lenár  
gcuid seirbhísí. 
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hábhar an chur i láthair. Ina ainneoin 
sin, ba cheart dúinn réamhthuairimí 
buanchruthacha atá míchúramach 
agus déistineach a sheachaint agus 
a bheith aireach maidir le húsáid 
foclaíochta ionas nach gcuirtear síos 
ar dhaoine i dtéarmaí den sórt sin ach 
amháin nuair atá cúis leis sin ó thaobh 
eagarthóireachta.

Nuair a thagann sé lena mbeadh súil 
ag an lucht féachana nó éisteachta 
leis, b'fhéidir go gcuirfimis léiriú nó 
buanchruth nósúil i láthair a bhfuil 
áibhéil déanta air ar mhaithe le 
greann, ach ní mór dúinn a bheith 
aireach go bhféadfadh daoine den lucht 
féachana agus éisteachta a cheapadh 
gur ábhar déistine buanchruth nósúil 
atá fánach nó gan bhrí.

5.11	Deoch	Meisciúil,	Tobac,	
Mí-úsáid	Tuaslagóirí	agus	
Drugaí	
Úsáid dhrugaí mídhleathacha, mí-úsáid 
drugaí, caitheamh tobac, mí-úsáid 
tuaslagóirí agus mí-úsáid alcóil: 

• ní ceart a léiriú in ábhar a dhéantar 
do leanaí den chuid is mó mura bhfuil 
cúis an-mhaith leis sin ó thaobh 
eagarthóireachta

• ní mór iad a sheachaint go ginearálta 
agus ní ceart aontú leo, iad a 
spreagadh ná cuma dhraíochtúil a 
chur orthu in aon chlár a chraoltar 
roimh am na Tairsí, nó ar an raidió 
nuair is dócha go mbeadh leanaí i 
measc an lucht éisteachta, mura 
bhfuil cúis mhaith leis sin ó thaobh 
cúrsaí eagarthóireachta 

• ní ceart aontú leo, iad a spreagadh 
ná cuma dhraíochtúil a chur orthu 
in aon ábhar eile ar dócha go mbeidh 
sé le feiceáil, le cloisteáil nó in úsáid 
go forleathan ag leanaí agus daoine 
óga mura bhfuil cúis mhaith leis sin ó 
thaobh cúrsaí eagarthóireachta.

Ba cheart dúinn chomh maith:

• a chinntiú nach ndéanann 
rannpháirtithe i gcláir de leithéid 
díospóireachtaí stiúideo nó cláir 
cainte tobac a chaitheamh ná dul 
ar an aer nuair atá siad ar meisce 
nó faoi thionchar alcóil, drugaí nó 
bhrostaitheach ar aon bhealach eile

• go ndéileáiltear leis an gcruinneas 
is cuí le gach gné d'úsáid 
mhídhleathach as drugaí, de mhí-

úsáid tuaslagóirí agus drugaí, de 
chaitheamh tobac agus de mhí-úsáid 
alcóil. 

• foilsiú mionsonraí mioninste faoin 
gcaoi le drugaí mídhleathacha a 
úsáid agus mí-úsáid a bhaint as 
tuaslagóirí a sheachaint, murar 
léir cúis mhaith leis sin ó thaobh 
eagarthóireachta. 

5.12	Féinmharú,	Iarracht	ar	
Fhéinmharú,	Féindíobháil	
agus	Mí-ord	Itheacháin
Achoimre
Ba cheart mínmhothúlacht maidir le 
féinmharú, iarracht ar fhéinmharú 
nó féindíobháil a chur i láthair, bíodh 
drámaíocht nó clár fíorasach i gceist. Ní 
mór cúram faoi leith maidir le cuntas 
mioninste nó léiriú mionsonraithe 
ar mhodhanna féinmharaithe nó 
féindíobhála a sheachaint, mura 
bhfuil cúis mhaith shoiléir leis sin ó 
thaobh eagarthóireachta. Tá i ndán go 
gcuirfeadh tuairiscíocht fhírinneach 
agus cur i láthair taibhréime ar 
fhéinmharú, ar iarracht ar fhéinmharú 
agus ar fhéindíobháil i dtuiscint do 
dhaoine leochaileacha gur féidir, agus 
fiú gur oiriúnach, bearta den chineál 
sin a dhéanamh.

Maidir le Treoirlínte cuimsitheacha 
faoin réimse tábhachtach seo, 
breathnaítear Cuid 12.3 de Threoirlínte 
Iriseoireachta RTÉ atá ar fail ar an 
Hub.

Tá treoir maidir le tuairiscíocht 
ar chásanna féinmharaithe ar fáil 
freisin ar www.hse.ie agus ar www.
irishhealth.com 

Tá eolas breise ar na tosca a imríonn 
ar dhaoine leochaileacha le fáil freisin 
faoi threoirlínte maidir leis na meáin 
shóisialta ar láithreán gréasáin 
Samaritans: http://www.samaritans.org/
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Ní mór cás ar bith ina mbeartaítear 
radharc lena mbaineann crochadh 
a chraoladh, féinmharú, iarracht ar 
fhéinmharú nó féindíobháil a chur i 
láthair, a chur faoi bhráid phearsa 
eagarthóireachta sinsearach nó, i 
gcás comhlachtaí neamhspleácha, faoi 
bhráid an eagarthóra choimisiúnaithe. 

Féindíobháil de Chineálacha eile
Ní foláir cúram freisin nuair a bhíonn 
leithéid anoireicse nó galar craosach 
á gcur i láthair, mar chuid d'ábhar 
fírinneach nó taibhréime. Ba cheart 
a bheith san airdeall go bhféadfadh 
daoine leochaileacha, go háirithe 
daoine óga, aithris a dhéanamh ar an 
iompar nó ar na teicnící a léirítear. Ba 
chóir a bheith aireach go gcinntítear 
gur den chúramacht an t-ábhar agus 
go bhfuil sé oiriúnach don lucht 
féachana agus éisteachta is dócha a 
thabharfaidh aird air.

5.13	Iompar	Aithrise
Is féidir leis an méid a fheiceann 
leanaí, a chloiseann siad agus a léann 
siad tionchar a imirt orthu. Ní ceart 
iompar ar dócha gur furasta do leanaí 
aithris a dhéanamh air ar bhealach a 
bheadh contúirteach a chraoladh roimh 
am na tairsí, ná ar an raidió an tráth 
ar ródhócha leanaí a bheith i measc an 
lucht éisteachta nó féachana. Ní mór 
breithiúnas grinn cúramach maidir 
le hábhar a d'fhéadfadh a bheith ina 
chúis le haithris chontúirteach, go 
háirithe nuair a bhíonn úsáid as fearas 
a bhíonn ar fáil sa teach (mar shampla, 
scian, casúr nó siosúr) i mbun bearta 
foréigin ina chuid de. Ba chóir maidir 
le cláir fhíorasacha agus fógraíocht atá 
dírithe ar leanaí a chinntiú go mbíonn 
aird ar a áiteamh orthu gan aithris a 
dhéanamh ar bhearta, ar thurgnaimh 
agus mar sin de.

Nuair a bhíonn beartaíocht 
chontúirteach á cur i láthair mar 
chuid d'ábhar fíorasach roimh am 
na tairsí, nó ar an raidió an tráth ar 

D'fhéadfadh go mbeadh 
gá le hathrú ar sceidil 
teilifíse agus raidió nó 
le leasú ar leathanaigh 
gréasáin, agus i 
gcásanna áirithe, leis na 
leathanaigh sin a bhaint 
anuas, nuair a tharlaíonn 
eachtraí tragóide.
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dóigh go mór leanaí a bheith i measc 
an lucht éisteachta, nó in ábhar ar 
líne ar dócha tarraingt a bheith air 
ag líon suntasach leanaí, ní mór don 
bhainisteoir eagarthóireachta líne an 
cheist a mheá maidir le foláireamh a 
thabhairt faoin gcontúirt a bhainfeadh 
le haithris gan saineolaithe i mbun 
maoirseachta. Ní mór an aird chuí ar a 
chinntiú go mbíonn amharc go soiléir 
ar an trealamh sábháilteachta atá 
riachtanach. Nuair is cuí agus mura 
bhfuil cúis shoiléir eagarthóireachta 
nach ndéanfaí a leithéid, ba cheart de 
ghnáth go léireofaí an nós imeachta 
sábháilteachta ceart nuair a chuirtear 
gníomhartha den chineál seo i láthair i 
gcláir dhrámaíochta nó shiamsaíochta 
roimh am na tairsí, nó in ábhar ar líne 
den chineál céanna ar dócha tarraingt a 
bheith air ag líon suntasach leanaí.

Ba chóir aird a thabhairt ar an dlí. 
Tagann san áireamh leis sin a chinntiú 
go mbíonn criosanna sábhála á 
gcaitheamh ag láithreoirí, aisteoirí agus 
rannpháirtithe a fheictear ag imeacht 
i gcarranna, go mbíonn suíocháin do 
leanaí feistithe mar is cóir acu agus 
go n-úsáidtear an trealamh ceart a 
ghabhann le fón póca. Má bhítear ar 
ghluaisrothar bíodh clogad orthu.

5.14	Eachtraí	Tragóideacha
D'fhéadfadh go mbeadh gá le hathrú ar 
sceidil teilifíse agus raidió nó le leasú ar 
leathanaigh gréasáin, agus i gcásanna 
áirithe, leis na leathanaigh sin a bhaint 
anuas, nuair a tharlaíonn eachtraí 
tragóide. Ba cheart ár gcuid ábhair 
a choinneáil faoi bhreithniú ionas go 
dtugtar faoi deara aon ní a d'fhéadfadh, 
i bhfianaise a bhfuil tar éis titim amach, 
a bheith ina údar déistine gan gá leis 
sin de réir na gcaighdeán a mbíonn 
glacadh go coitianta leo. D'fhéadfadh 
call le mínmhothúlacht den chineál 
céanna maidir leis an seans go gcuirfí 
déistin ar dhaoine an tráth céanna den 
bhliain ar tharla eachtraí tragóideacha, 
mar shampla tionóiscí iarnróid, 
pléascadh buamaí nó fuadach linbh.

5.15	Hiopnóis,	Díbirt	
Deamhan,	Cúrsaí	
Asarlaíochta	agus	
Paranormálta
Cé nach bhfuil aon fhianaise againn 
ar dhíobháil nó ar dhíobháil ionchais 
maidir le hiopnóis a úsáid in ábhar 
ar bith arna chur amach ag RTÉ, 
ba cheart dúinn ina dhiaidh sin féin 
bearta a dhéanamh chun aon bhaol go 
n-imreofaí hiopnóis agus/nó tionchar 
a n-aimhleasa ar dhaoine den lucht 
féachana, éisteachta nó ar dhaoine 
a úsáideann ábhar ar líne a mhaolú 
oiread agus is féidir. Ní ceart, go 
háirithe, mír chainte iomlán hiopnóisí 
a chraoladh ná hiopnóisí a thaispeáint 
i mbun na ceirde sin ag breathnú 
díreach isteach ar an gceamara. Ba 
chóir a bheith cúramach maidir le 
siamsaíocht hiopnóise, go háirithe na 
cineálacha atá leagtha amach chun 
ceap fonóide a dhéanamh de dhuine, i 
gcláir shiamsaíochta. D'fhéadfadh sin a 
bheith ina ábhar díobhála agus déistine 
araon ag daoine sa lucht féachana.
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Aon uair a bheartaítear taispeántas 
hiopnóise a léiriú, ní mór sin a chur 
faoi bhráid phearsa sinsearach 
eagarthóireachta nó, i gcás 
comhlachtaí neamhspleácha, faoi 
bhráid an eagarthóra choimisiúnaithe.

Ní mór dúinn oibriú le freagracht agus 
ábhar ar bith ina ndírítear ar ghné ar 
bith de dhíbirt deamhan, d'asarlaíocht, de 
chúrsaí paranormálta, den fháistineacht 
nó de nithe eile den chineál sin. Ní ceart 
taispeántais lena gcuirtear i dtuiscint 
gur fíor iad a chraoladh roimh an 
tairseach ná ar an raidió ag tráth ar bith 
ar ródhócha go mbeadh leanaí i measc 
an lucht éisteachta. Ní mór lipéadú 
soiléir ina leith ar chláir shiamsaíochta. 
In ábhar ar bith a chuireann RTÉ 
amach, ní féidir comhairle faoi chúrsaí 
sláinte, airgeadais, fostaíochta ná faoi 
chaidreamh pearsanta, lena spreagfaí 
daoine le socrú a dhéanamh a chuirfeadh 
athrú ar an saol acu, a bheith mar chuid 
de thaispeántais den sórt sin.

5.16	Íomhánna	Gealánacha,	
Stróbáil	agus	Íomhánna	ar	
feadh	Aga	Ríghairid
D'fhonn an baol do dhaoine den 
lucht féachana a bhfuil titimeas 
fótamhothálach ag gabháil dóibh a 
mhaolú oiread agus is féidir, ba cheart 
foláireamh ó bhéal agus, más cuí sin, 
fógra i scríbhinn a thabhairt ag tús an 
chláir nó na míre sa chás go mbíonn 
cúis mhaith ó thaobh eagarthóireachta 
le híomhánna gealánacha, soilse 
stróbála srl. a úsáid.

Ní ceart dúinn teicnící ar bith a 
úsáid lenar féidir a theacht i dtír ar 
acmhainn teachtaireacht a chur in 
iúl don lucht féachana nó éisteachta, 
nó tionchar a imirt ar bhealach eile 
orthu, nach mbeadh siadsan eolach, nó 
láneolach, ar an rud atá tar éis tarlú. 
D'fhéadfadh íomhánna ar feadh aga 
ríghairid a bheith i gceist le teicnící 
fothairseachúlachta den chineál sin.

5.17	Bainistíocht	i	ndáil	
le	Baol	go	dtarlódh	
Coinbhleacht	Leasa	
Pearsanta	
Ní mór do dhuine ar bith a bhfuil baint 
acu go díreach le hábhar a léiriú agus a 
bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith 
i gceist maidir le ní amháin nó nithe 
éagsúla, nó coinbhleacht ionchais den 
sórt sin, an cás a thabhairt chun aire 
an bhainisteora eagarthóireachta líne. 
Ní mór do bhainisteoir líne ar bith a 
thugann faoi deara baol den sórt sin 
sa réimse léiriú ábhair an cás a phlé 
leis an té lena mbaineann agus a chur 

Ní mór aird chuí 
ar fhorálacha na 
reachtaíochta atá i 
bhfeidhm faoi láthair 
maidir le leas ainmhithe 
agus ar an lón treorach 
ina leith sin.
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in iúl freisin do bhainisteoirí níos 
sinsearaí. Tugtar chun aire go bhfuil 
de shainmhíniú ar 'Choinbhleacht' 
"aon leas pearsanta, proifisiúnta, gnó 
nó airgeadais de chuid éinne a bhfuil 
baint eagarthóireachta acu le lánas 
nuachta nó cúrsaí reatha a ardaíonn 
ceist (nó a d‘fhéadfaí a bhraistint go 
réasúnta leis go n-ardaíonn sé ceist) 
maidir le cothroime, oibiachtúlacht nó 
neamhchlaontacht na míre a bhfuil 
tuairisciú á déanamh uirthi a chur in iúl 
don lucht féachana/éisteachta." (Cód BAI 
maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht, 
Neamhchlaontacht srl., Lth.26)

Láithreoirí agus Bronntanais 
Ní féidir le láithreoirí RTÉ ná 
daoine eile d'fhoireann léiriúcháin 
RTÉ glacadh le tairiscint ar bith a 
dhéanfadh lagú ar neamhspleáchas 
agus ionracas RTÉ. Tá cosc go háirithe 
ar ghlacadh le bronntanas ar luach is 
mó ná luach ainmniúil. Ní cheadaítear 
obair bholscaireachta thar ceann 
eagraíocht tráchtála ar bith. Ní mór 
gach iarratas i ndáil le teacht i láthair 
mar chainteoir ag ócáidí, a bheith mar 
chathaoirleach ar chruinnithe, srl. a 
chur faoi bhráid na mbainisteoirí cuí 
chun cead a fháil ina leith roimh ré. 
Ní cheadaítear do láithreoirí glacadh 
le tairiscintí ó sholáthraithe carranna 
carr a úsáid, fiú mura bhfuil aon 
ghealltanas bolscaireachta i gceist. Tá 
dlite ar chonraitheoirí neamhspleácha 
a fhostaíonn RTÉ mar láithreoirí 
beartaíocht tráchtála ar bith a bhfuil 
baint acu leis a d'fhéadfadh dochar a 
dhéanamh do RTÉ a chur in iúl do RTÉ.

Láithreoirí agus Beartaíocht Tráchtála
Níor cheart do láithreoirí RTÉ fiontair 
thráchtála a bhfuil baint acu leo nó a 
bhfuil i ndán go mbeadh gnóthachtáil 
airgid acu uathu a chur chun cinn ina 
gcuid clár.

Níor cheart do phearsanra 
eagarthóireachta glacadh le hobair 
phríobháideach, in earnáil oiliúna na 
meán mar shampla agus a bheadh ag 
teacht salach ar a ról nó ar fheidhm 
RTÉ thar ceann an phobail. Áirítear air 
sin, mar shampla, daoine a thraenáil 
le dul i mbun craolachán nuachta nó 
agallaimh i gcúrsaí reatha. Ba chóir do 
láithreoirí aird ar leith a thabhairt ar 
an gceanglas seo. 

5.18	Pearsanra	RTÉ	agus		
na	Meáin	Shóisialta
Ba cheart go mbeadh eolas ag gach ball 
foirne agus rannpháirtithe de chuid 
RTÉ ar Threoirlínte RTÉ maidir leis 
na Meáin Shóisialta agus ba cheart 
cloí leo. Ba chóir d’iriseoirí agus do 
phearsanra eile eagarthóireachta 
cúram a dhéanamh nach ndéantar 
dochar d’ionracas RTÉ in aon tuairimí 
nó ábhar eile a chuireann siad ar 
láithreáin mheáin shóisialta, fiú 
más láithreáin de chineál pearsanta 
nó Hibride atá i gceist. Tá tagairt 
nó cáineadh a dhéanamh maidir le 
himeachtaí, ceisteanna nó pearsana 
poiblí, cibé an de do thionscnamh féin 
sin nó trí chóipeáil / craobhscaoileadh 
ar ábhar ó fhoinse eile, agus cibé 
an go sainráite nó go hintuigthe, a 
bhféadfaí a cheapadh gur lagú é ar 
neamhspleáchas eagarthóireachta 
dhuine gairmiúil eagarthóireachta 
de chuid RTÉ nó RTÉ féin dochrach 
maidir le leas RTÉ agus an fhreagracht 
phoiblí a leagtar ar RTÉ agus níor chóir 
dul i mbun a leithéid.

Tá treoirlínte RTÉ maidir leis na Meáin 
Shóisialta ar fail ar an Hub.

5.19	Cúrsaí	Sláinte	agus	
Sábháilteachta	
Cuireann RTÉ buntábhacht le 
sláinte agus sábháilteacht fostaithe, 
rannpháirtithe, conraitheoirí, lucht 
foirne agus daoine den lucht féachana 
agus éisteachta a chosaint. 

Tá an Polasaí Sláinte agus 
Sábháilteachta, na córais 
bhainistíochta agus bearta 
measúnachta ar chúrsaí baoil leagtha 
amach ionas go gcuidíonn siad linn 
bainistíocht a dhéanamh i ndáil leis na 
cineálacha contúirte is mó a bhaineann 
le craoltóireacht agus na bearta rialála 
nach mór a chur ar bun ionas gur fearr 
is féidir linn smacht a bheith againn ar 
an leibhéal baoil atá i gceist.

Nuair a thugtar faoi deara le linn 
measúnú baoil go bhfuil baol suntasach 
ó thaobh sláinte agus sábháilteachta i 
gceist le léiriúchán, ní mór sin a chur in 
iúl go luath sa phróiseas agus comhairle 
a iarraidh ina leith más gá sin. 

Is ar na comhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha atá an cúram i gcónaí 
bainistíocht a dhéanamh i ndáil le 
ceisteanna Sláinte agus Sábháilteachta 
a ghabhann le léiriúcháin dá gcuid féin.
Tá oifig Sláinte agus Sábháilteachta 
RTÉ ar fáil maidir le comhairle a chur 
ar fáil faoi cheisteanna a bhaineann 
le Sláinte agus Sábháilteacht Ceirde 
taobh istigh de RTÉ.

5.20	Ainmhithe	a	Láimhseáil
Sa chás go mbíonn láimhseáil nó 
úsáid ainmhí nó ainmhithe i gceist 
le scannánaíocht, ní mór a bheith 
cúramach go gcaitear mar is ceart leo 
agus an aird cheart ar shábháilteacht 
daoine agus maolú ar aon bhaol go 
dtarlódh díobháil nó cruáil d'ainmhí 
ar bith. Ní mór aird chuí ar fhorálacha 
na reachtaíochta atá i bhfeidhm faoi 
láthair maidir le leas ainmhithe agus 
ar an lón treorach ina leith sin. Is féidir 
comhairle shonrach ina leith seo a fháil 
ón Oifig Sláinte agus Sábháilteachta.
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Tá aird faoi leith de dhíth ó thaobh na 
bainte a bheadh ag leanaí le teilifís 
agus raidió RTÉ ionas go ndéantar 
soláthar dá gcosaint agus dá gcuid 
sábháilteachta. Is leanbh duine ar 
bith faoi bhun 18 bliain d'aois. Nuair 
a bhíonn baint ag RTÉ le leanaí, tá 
sé an-tábhachtach tús áite a bheith á 
thabhairt dá sláinte coirp, meabhrach 
agus mothúchán.

Luaitear i bPolasaí RTÉ maidir le 
Cosaint Leanaí, arna fhoilsiú i mí 
Meitheamh 2013:

Ráiteas	Polasaí	maidir	le	
Cosaint	Leanaí	
Tá RTÉ dúthrachtach maidir le 
cur chuig an obair le leanaí agus 
daoine óga ar bhealach atá dírithe 
ar an leanbh agus ar an duine óg. 
Is bunchuid d'fhealsúnacht RTÉ go 
mbíonn meas gan choinníoll ar leanaí 
agus go gcoinnítear slán ó dhíobháil 
iad agus iad faoinár gcúram. Is den 
tábhacht go gcinntítear go gcuirtear 
chun cinn leis an ngnáthnós imeachta 
agus an gnáthiompar san eagraíocht 
timpeallacht shoicheallach shábháilte 
a thabhairt i gcrích ina bhfuil tús 
áite á thabhairt do leas an linbh / 
an ógánaigh. Tá an Polasaí agus na 
treoirlínte seo leagtha amach chun 
cuidiú le RTÉ cloí leis na prionsabail 
a leagtar síos in Tús Áite do Leanaí: 
Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas 
Leanaí, arna n-eisiúint ag an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

Glacann	RTÉ	air	féin:	

• Caitheamh le leanaí agus le daoine 
óga le cúram, meas agus dínit 

• Ba cheart go mbeadh leas an linbh 
nó an duine óig mar phríomhchúram 
maidir le léiriúchán RTÉ 

• A aithint go measfaidh leanaí agus 
daoine óga gur daoine iontaofa iad 
sin atá ag obair in RTÉ agus dá réir 
sin ní mór don fhoireann iomlán 
déanamh de réir an pholasaí seo 

• Cinntiú go mbíonn an chumarsáid le 
leanaí agus le daoine óga macánta 
soiléir

• An baol a bheadh ann do leanaí i 
mbun imeachtaí dóibh a mheas. Ba 
cheart go mbeadh an próiseas sin ina 
chuid den mheasúnú baoil i ndáil leis 
an gclár go hiomlán

• Aithnítear go bhfuil de cheart ag gach 
leanbh agus duine óg go gcosnófaí iad 
ar dhíobháil nó drochíde gan bheann 
ar aois, míchumas, inscne, cine nó 
bunadh eitneach, creideamh nó 
aitheantas gnéis

• Tá de cheart ag leanaí go mbeadh 
cead cainte acu, go n-éisteofaí leo 
agus go dtabharfaí aird cheart ar a 
bhfuil le rá acu 

• Déanamh mar is ceart maidir 
le haon ábhar buartha/tuairisc/
eolas a chuirtear i láthair ionas go 
gcinntítear Sábháilteacht, Sláinte 
agus Leas na leanaí a bhaineann 
le beartaíocht uile RTÉ i ndáil 
le cláir, tiocfaidh gach úsáid as 
ábhar cláir faoi réir théarmaí agus 
choinníollacha an tsocraithe nó an 
chonartha a rinneadh ar dtús

• An sárchleachtas a chinntiú maidir 
le hearcú ar lucht foirne nó oibrithe 
deonacha, lena n-áirítear dea-
chleachtas HR maidir le hagallaimh, 
oiliúint tosaigh, tréimhsí promhaidh, 
seiceáil moltóirí, grinnfhiosrúchán 
de chuid an Gharda Síochána (nuair 
atá sin dlite) agus maoirseacht agus 
bainistíocht leanúnach

Tá de fhreagracht ar gach ball foirne 
in RTÉ, conraitheoirí san áireamh, an 
chosaint do leanaí agus do dhaoine óga a 
chur chun tosaigh agus déanamh de réir 
an pholasaí seo. 

Bítear á éileamh ar fhostaithe i gcónaí 
gan dul thar fóir, a bheith staidéartha 
ciallmhar i ndáil le cásanna agus tús áite 
a thabhairt do leas an linbh a chosaint. 

6.1	Leanaí	ina	
Rannpháirtithe	i	gCláir	
Tá de dhualgas ar lucht déanta clár 
cúram a dhéanamh de leanaí a bhfuil 
baint acu le léiriúchán, más ina 
n-oirfidigh é nó ina rannpháirtithe nó 
ina gcuid den lucht féachana iad. Ní 
mór sláinte, sábháilteacht agus leas an 
linbh a bheith ar an rud is tábhachtaí 
nuair atá leanbh faoi chúram RTÉ. Ní 
ceart a iarraidh ar an leanbh páirt a 
ghlacadh in ábhar ar bith a bhfágfadh an 
rannpháirtíocht sin go bhféadfaí díobháil 
ó thaobh coirp nó meabhrach don 
leanbh ar bhealach ar bith. Ba cheart 
go mbeadh lucht déanta clár ar an aire 
chomh maith faoin gcontúirt go dtarlódh 
tionchar tánaisteach, mar shampla 
bulaíocht, mar gheall ar ábhar craolta. 
Ba chóir tuismitheoirí agus caomhnóirí 
a chur ar an eolas faoi bhaol den sórt 
sin nuair a bhíonn toiliú á lorg. Ní féidir 
dul ar aghaidh le rannpháirtíocht an 
linbh ach amháin le toiliú tuismitheora 
nó caomhnóra i scríbhinn roimh ré. 
Má thagann rannpháirtíocht salach 
ar fhreastal an linbh ar scoil, ní mór 
toiliú i scríbhinn mhúinteoir an linbh nó 
phríomhoide na scoile a fháil roimh ré.

Sa chás nach féidir le tuismitheoir 
nó caomhnóir an linbh a theacht 
i gcuideachta an linbh, déanfaidh 
RTÉ, ar a aontú leis an tuismitheoir/
caomhnóir, coimhdire a cheapadh 
a bheidh oiriúnach agus inniúil de 
bhíthin cleachtadh ar an gcineál sin 
oibre, agus eolas RTÉ ar an gcumas 
atá iontu agus na tréithe pearsana atá 
ag rith leo. Déanfaidh an coimhdire 
maoirseacht i ndáil le leas agus 

Cuid 6. Leanaí

Ní cóir aon táille a íoc 
le leanaí as freastal 
mar lucht féachana 
stiúideo. 
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disciplín an linbh ar fhearann RTÉ 
nó ar an láthair. Beidh an coimhdire 
ina bhall breise den ghnáthfhoireann 
léiriúcháin. Ní féidir le stiúrthóir, 
láithreoir, taighdeoir srl. an obair seo 
a dhéanamh anuas ar a gcuid oibre 
féin. Cuirfidh an coimhdire rud le 
hithe agus le hól ar fáil don leanbh. Ba 
cheart an béile a chuirtear ar fáil do 
leanbh a bheith cothaitheach folláin. 
Ní mór don choimhdire a chinntiú 
go bhfuil socruithe sábháilte taistil 
á ndéanamh don leanbh. Ní mór i 
gcónaí tuismitheoir / caomhnóir nó 
an coimhdire a bheith i gcuideachta 
an linbh ar an mbealach ón mbaile 
go dtí RTÉ (nó an láthair) agus ar ais 
abhaile. Níor cheart go bhfágfaí leanbh 
ag fanacht nó gan aire tráth ar bith. Ní 
mór an nós imeachta seo a leanúint i 
gcónaí. Ní cheadaítear leanbh amháin 
nó roinnt leanaí a chur i dtacsaí gan 
duine cuideachta. 

(Féach Polasaí RTÉ maidir le Cosaint 
Leanaí, Roinn 2 –Leas Leanaí : Taisteal 
agus ar an Láthair – nasc thíos) 

Tá cosc ar chúiteamh airgid a 
thairiscint maidir le rannpháirtíocht i 
gclár ach amháin sa chás gur fostaíocht 
ghairmiúil atá i gceist ag mionaoiseach 
mar aisteoir nó oirfideach;

Má mheastar gur cuí sin, is féidir 
bronntanas nó bronntanais oiriúnacha 
a thabhairt mar aitheantas ar pháirt 
an linbh sa saothar. 

Más é tuairim léiritheora, i gcás 
eisceachta, go bhfuil táille tuillte mar 
gheall ar dhúthracht thar na bearta, 
ba chóir cead ina leith sin a lorg ón 
gceannasaí maidir leis an seánra cuí nó 
ón mbainisteoir líne eagarthóireachta 
sinsearach.

Ba cheart an táille a íoc le tuismitheoirí 
nó caomhnóir an linbh nó leis an 
eagraíocht ina gcuirtear oiliúint ar an 
leanbh agus a chuireann na seirbhísí ar 
fáil don chlár. 

6.2	Riachtanais	Cheadúnaithe	
um	Leanaí	a	Fhostaítear	in	
Imeachtaí	Craolacháin	
Thug an tAcht um Chosaint Daoine 
Óga (Fostaíocht), 1996 ceanglais 
bhreise isteach i dtaobh leanaí sa 
chraolachán. Faoi alt 3(2) den Acht, ní 
mór do chraoltóirí iarratas a dhéanamh 
ar an Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta ar cheadúnais chun leanbh 
a fhostú in imeachtaí cultúir, ealaíon, 
spóirt nó fógraíochta. Níor cheart go 
gcuirfeadh a leithéid d’fhostaíocht 
isteach ar fhreastal scoile an linbh. 
Ba cheart iarratas ar an gceadúnas 
a dhéanamh 21 lá ar a laghad sula 
dtosaíonn an fhostaíocht. 

6.3	Leanaí	i	Lucht	Féachana	
Stiúideo	
De ghnáth, níor chóir do leanaí a bheith 
i láthair i lucht féachana stiúideo ach 
ar chláir do leanaí agus ba cheart 
taifeadadh cláir dá leithéid a chríochnú 
faoi 9.00pm. Is ceart leanaí atá i 
láthair mar chuid den lucht éisteachta 
nó féachana a bheith á dtionlacan ag 
tuismitheoir, caomhnóir, múinteoir 
nó duine fásta freagrach eile. B’fhearr 
ticéid lucht féachana do chláir mar seo 
a dháileadh trí scoileanna, clubanna 
óige agus a leithéid, nó ar iarratas ó 
thuismitheoirí nó ó chaomhnóirí. Ní cóir 
ticéid a dháileadh go neamhchúiseach 
ar leanaí de ghnáth. 

Ní cóir aon táille a íoc le leanaí as 
freastal mar lucht féachana stiúideo. 
Is féidir comharthaí beaga mar earraí 
cláir (T-léinte, mugaí, pinn etc.) a 
thabhairt don lucht féachana. I gcás 
go dtugtar cuireadh do leanaí ó scoil 
nó club óige nó eile a bheith sa lucht 
féachana nó a bheith rannpháirteach 
i gclár, is féidir leis an léiritheoir 
socruithe réasúnta iompair a 
dhéanamh do na rannpháirtithe. 

De ghnáth, ní cóir leanaí a ligean 
isteach mar lucht féachana go dtí 
cláir nach ndearnadh go hiomlán 
le haghaidh leanaí e.g. cláir 
shiamsaíochta, seónna cainte, nó 
seónna eile a thaifeadtar nó a chraoltar 
tar éis na Tairsí. 

6.4	Teorainneacha	le	Toiliú	
Tuismitheora
Fiú amháin nuair atá gach toiliú a 
bhaineann le hábhar againn ní mór 
ina dhiaidh sin agus uile a mheas an é 
leas an linbh é a bheith páirteach sula 
socraítear an t-ábhar a chraoladh. 

6.5	Grinnfhiosrúchán	de	
Chuid	an	Gharda	Síochána
Mar chuid den phróiseas maidir le baol 
a mheas, ní mór a shocrú an bhfuil gá 
de réir Pholasaí RTÉ maidir le Cosaint 
Leanaí le Grinnfhiosrúchán de chuid 
an Gharda Síochána. Nóta: beidh 
athbhreithniú á dhéanamh i ndáil leis 
an gcoinníoll seo nuair a chuirtear 
tosach le feidhm an Achta um an 
mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. 

Féach leagan iomlán de Pholasaí RTÉ 
Maidir le Cosaint Leanaí atá ar fail ar 
an Hub.



I ngach sochaí bíonn daoine agus 
dreamanna ar dócha tearcléiriú a 
bheith á dhéanamh orthu i gcúrsaí 
craoltóireachta mura mbíonn lucht 
déanta clár gníomhach ina chinntiú go 
mbíonn guth acu. 

Chomh maith le deis a thabhairt do 
dhaoine imeallaithe agus leochaileacha 
ar an Raidió, an Teilifís agus seirbhísí 
Ar Líne, ní mór don lucht déanta 
clár a chinntiú go gcaitear leis an 
meas cuí leo sin ar lú a gcleachtadh 
ar an díospóireacht phoiblí nó ar lú 
an misneach atá acu ina gcumas dul 
i mbun díospóireachta. Ní mór gach 
tráth meas a bheith againn ar leas na 
ndaoine seo agus gan iad a chur i mbun 
beartaíochta ná plé ar réimsí áirithe sa 
chaoi agus go dtagtar i dtír ar a gcuid 
leochaileachta.

Ba cheart don lucht déanta clár eolas 
a chur ar an reachtaíocht a bhaineann 
leis an réimse seo, mar shampla an 
tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 
1998 agus an tAcht um Míchumas 
2005 (is féidir teacht orthu ar www.
irishstatutebook.ie) Is iad na naoi 
bhforas a luaitear maidir le hidirdhealú 
mídhleathach, inscne, stádas pósta, 
stádas teaghlaigh, claonadh gnéis, 
creideamh, aois, míchumas, cine agus a 
bheith ar dhuine den Lucht Siúil. 

Ní mór gach tráth 
meas a bheith 
againn ar leas na 
ndaoine seo agus 
gan iad a chur i 
mbun beartaíochta 
ná plé ar réimsí 
áirithe sa chaoi 
agus go dtagtar 
i dtír ar a gcuid 
leochaileachta.

Cuid 7. Léiriú agus Meas ar Dhaoine Leochaileacha
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Cuid 8. Cúrsaí Creidimh

Déanann RTÉ, mar chuid den dúthracht 
maidir le craolachán seirbhíse poiblí, 
meon cultúir agus spioradáltachta 
mhuintir na hÉireann a léiriú. 

Tá san áireamh lenár gcuid prionsabail 
eagarthóireachta: 

Meas	ar	Thuairimí	Creidimh	
de	Gach	Sórt	
Tá meas ar an gceart bunúsach 
tuairimí creidimh agus cleachtadh 
spioradálta a bheith ag duine agus 
admhaítear sin. Cuirfidh RTÉ le 
tuiscint an lucht féachana agus 
éisteachta ar cheisteanna idirnáisiúnta 
trí eolas agus anailís a chur ar fáil faoi 
ról reiligiúin an domhain. 

Caoinfhulaingt	
Iléagsúlachta	Creidimh
Léireoidh RTÉ ina chuid ábhair 
creideamh de na cineálacha atá le fáil 
in Éirinn riamh roimhe seo. Déanfaidh 
RTÉ freisin trácht, de réir mar is cuí, 
ar chreideamh dreamanna nua ar a 
dteacht go hÉirinn agus ar chreideamh 
de chineálacha nua de réir mar a 
thagann siad chun cinn. Beidh aird ag 
RTÉ freisin san ábhar cláir ar dhaoine 
ar agnóisithe nó aindiachaithe iad. 

Maslú	Míchuí	ach	mbíonn	
Tuillte	Acu	do	Dhaoine	a	
Bhfuil	Creideamh	Acu	
Baineann leis seo mínmhothúlacht 
i leith chreideamh daoine, féilte 
spioradáltachta agus féilte eaglasta, 
siombail agus focail a bhaineann le 
creideamh spioradálta, cleachtadh 
agus deasghnátha liotúirgeacha agus 
eachtraí a bhfuil suntas leo ó thaobh 
stair reiligiúin faoi leith. Ina dhiaidh 
sin is uile, is inghlactha iniúchadh 
criticiúil a dhéanamh ar chreideamh, ar 
institiúidí agus ar thaithí saoil i gcláir 
fhíorasacha, i ndrámaí agus i seánraí 
eile de lón ábhair RTÉ. 

An	Tráchtadh	i	Réimsí	
Éagsúla	den	lón	Ábhair	
Ó tá áit lárnach ag cúrsaí creidimh 
sa saol ag mórchuid daoine, ní féidir 
nach mbeidh sé ina ábhar suntais 
ar fud réimse seánraí éagsúla cláir, 
mar shampla cláir fhaisnéise, cláir 
dhrámaíochta agus cláir ghrinn. Is den 
tábhacht go dtugtar san áireamh le 
linn na scripteála agus an léiriúcháin 
go bhféadfaí masla a thabhairt do 
dhaoine a bhfuil creideamh láidir acu. 
Ní mór a theacht ar an gcothrom idir 
seachaint an mhasla agus an tsaoirse 
tuairimíochta. Ní mór i gcónaí an masla 
ar son an mhasla a sheachaint. 

Dualgas Éigeantach 6

Ní mór cúis mhaith ó thaobh 
eagarthóireachta, arna breithniú de 
réir chaighdeáin a bhfuil glacadh 
go coitianta leo, le hábhar ar bith a 
bhaineann le cúrsaí creidimh ar dócha 
go gcuirfeadh sé isteach ar dhaoine 
a bhfuil tuairimí spioradálta agus 
creideamh acu, agus an t-ábhar sin a 
chur faoi bhráid phearsa sinsearach 
eagarthóireachta nó, i gcás léiritheoirí 
Neamhspleácha, faoi bhráid an 
fheidhmeannaigh choimisiúnaithe.

Tá meas ar an gceart 
bunúsach tuairimí 
creidimh agus 
cleachtadh spioradálta 
a bheith ag duine agus 
admhaítear sin.
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Is í an mhuinín an luach is mó 
tábhachta atá ag baint le RTÉ.
Coinneofar dá bhrí sin caidreamh 
ionraic macánta ar bun leis an lucht 
féachana agus éisteachta agus ní 
dhéanfar na nithe sin a chur ó mhaith 
d'aon ghnó. Nuair a bhíonn an pobal i 
gcaidreamh linne go hidirghníomhaíoch 
caithfear leo le barr measa, go hionraic 
agus go cóir.

9.1	Caighdeáin	RTÉ	
Ní mór idirbheartaíocht an lucht 
féachana agus éisteachta le RTÉ a riar 
ar an mbealach is ionraice agus is córa 
agus de réir an dlí. Ní mór go háirithe: 

• Buaiteoirí a bheith ina mbuaiteoirí 
dáiríre i gcónaí, gan cur i gcás ná 
réamhcheapadh a bheith i gceist 
riamh

• Comórtais agus vótaí 
idirbheartaíochta a riar le 
dianchúram agus ionracas 

• Rialacha soiléire a bheith le 
comórtais agus vótáil agus iad sin a 
chur in iúl de réir mar is cuí 

• Cur síos cruinn a thabhairt ar 
dhuaiseanna agus na duaiseanna a 
bheith oiriúnach don lucht féachana 
agus éisteachta ar a bhfuiltear ag 
díriú 

• Ní mór a chur in iúl don lucht 
féachana agus éisteachta mura 
bhfuil an deis idirbheartaíochta ar 
fáil níos mó nuair a dhéantar ábhar 
lena mbaineann idirbheartaíocht 
a athchraoladh, a chur ar fáil trí 
sheirbhís ar a héileamh nó a chur ar 
fáil ar atráth ar bhealach ar bith eile

• Ní féidir tús áite ar na prionsabail 
seo a thabhairt do chaighdeáin 
léiriúcháin.

Nuair a thairgtear deis 
idirbheartaíochta don lucht féachana 
agus éisteachta, ní mór go mbeadh sé 
ag cur lenár gcuid saothar ar bhealach 
a thagann leis an sainordú seirbhíse 
poiblí. Ní mór chomh maith go mbeadh 
díol suntais ann, go mbeadh cuspóir 
soiléir eagarthóireachta leis agus go 
mbeadh sé de réir mar a bheadh súil 
leis ag an lucht féachana nó éisteachta 
ionchais. 

Ní mór meas a bheith ar 
phríobháideachas gach duine a 
dhéanann idirbheartaíocht linn de réir 
na reachtaíochta faoi Chosaint Sonraí 
agus ní ceart eolas pearsanta a bhailiú 
ach amháin nuair a thoilíonn siad leis 
sin. 

Ní mór do RTÉ an smacht 
eagarthóireachta ginearálta a 
choinneáil ar an idirbheartaíocht 
nuair a bhítear ag obair i gcomhar le 
dreamanna eile. 

9.2	Comórtais
Ní mór gach comórtas a bheith 
macánta, ionraic, cóir agus de réir 
an dlí agus ní mór cur síos cruinn a 
thabhairt ar na duaiseanna. 

Go sonrach:

• Ní mór dúinn a chinntiú go mbíonn 
cuspóir eagarthóireachta soiléir le 
comórtas agus go mbíonn acmhainní 
leordhóthanacha ar fáil dóibh ionas 
gur féidir iad a riar mar is ceart. 

• Ní mór an dáta deiridh iontrála 
a chur in iúl go soiléir don lucht 
féachana agus éisteachta agus 
dóthain ama a thabhairt idir 
deireadh an chomórtais agus an 
toradh a fhógairt go gcinntítear gur 
féidir an toradh a dheimhniú 

• Ní mór an seans céanna gnóthachtála 
a bheith ag gach iontráil atá 
inghlactha de réir na rialacha agus 
ní mór an próiseas roghnúcháin a 
leagan amach ionas go dtugtar sin i 
gcrích

• Ba cheart dúinn tástáil dáiríre ar 
scil, ar eolas nó ar bhreithiúnas a 
chur ar fáil atá oiriúnach don lucht 
féachana agus éisteachta. Ní mór go 
mbeadh scil oiriúnach de dhíth i gcás 
comórtas a bhíonn ar línte ardráta; 
d'fhéadfadh an comórtas a bheith in 
aghaidh an dlí mura mbíonn

• Sa chás go mbeidh painéal 
ag déanamh moltóireachta ar 
chomórtas, ní mór critéir shoiléire a 
leagan síos agus iad a bheith ar fáil 
go furasta 

• Ní mór an neamhspleáchas 
eagarthóireachta a chaomhnú agus ní 
féidir seirbhís, táirge ná foilseachán 
ar bith a chur chun cinn lenár gcuid 
comórtas 

9.3	Duaiseanna	
Is cineál urraíochta atá i nduaiseanna 
a chuirtear ar fáil do chláir raidió agus 
teilifíse. I gcásanna den sórt sin, sa 
chás gur mó ná figiúr arna leagan síos 
ag Údarás Craolacháin na hÉireann 
luach na nduaiseanna, d'fhéadfadh go 
mbeadh dlite fortheideal nó rabhadh 
maidir le Suíomh Táirge a úsáid (féach 
cuid 11). Is ináirithe go ndéanfadh 
mí-úsáid as duaiseanna a "bhronntar" 
dochar don chraolachán seirbhíse 
poiblí. Ní mór luach na duaise a 
bheith oiriúnach do chineál an chláir. 
Ní mór a bheith cúramach maidir le 
tuin na cainte agus an fhoclaíocht a 
úsáidtear i ndáil le duaiseanna. Ní 
féidir tráchtaireacht fhógraíochta 
arna léamh ag láithreoir an chláir 
a bheith ag gabháil le duaiseanna a 
chur ar fáil a bhronntar gratis ar RTÉ. 
Ní mór áibhéil maidir leis an táirge 
a sheachaint. Ní mór aon éileamh go 
dtabharfaí cuairt ar ionad díolacháin 
nó dáileacháin de chuid an tsoláthraí 
a sheachaint, agus ní mór aon tagairt 
do phraghas an táirge a sheachaint. 
Ní fhágann an cosc ar thagairt do 
phraghas an táirge nach féidir tagairt 
don luach garbh a ghabhann leis an 
duais. Ní mór tuin cainte an láithreora 
a bheith neodrach (i.e. níor cheart 
go gceapfaí an láithreoir a bheith ag 
déanamh bolscaireachta maidir leis 
an táirge). Ní mór do na léiritheoirí 
a chinntiú nach bhfuil comhlachtaí 
a chuireann duaiseanna ar fáil ag 
úsáid bhronnadh na nduaiseanna mar 
bhealach chun fógraíocht ar an raidió 
nó ar an teilifís a sheachaint.

9.4	Seirbhísí	Teileafóin
Bíonn línte teileafóin ardráta agus 
seirbhísí téacs ardráta in úsáid chun 
seirbhísí idirbheartaíochta le cláir de 
chuid RTÉ a chur ar fáil don lucht 
féachana agus éisteachta. Bíonn línte 
vótála agus línte tuairimí i gceist. 
Tagann seirbhísí Glaonna Ardráta 
faoi rialáil an Rialálaí ar Sheirbhísí 
Teileachumarsáide Ardráta (Regtel). 
Ní mór an costas iomlán (praghas in 
aghaidh an nóiméid nó praghas in 
aghaidh an ghlao) ar lucht a n-úsáide 
a lua i gcás glaonna Ardráta. Ar an 
teilifís, ní mór an t-eolas a fhágáil ar 
an scáileán ar feadh achar sách fada 
agus é sách soiléir gur féidir é a léamh 
go furasta. Ba cheart fad na nglaonna a 
choinneáil chomh gairid agus is féidir.

Cuid 9. Comórtais, Duaiseanna agus Rannpháirtíocht 
an Lucht Féachana & Éisteachta
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Cláir do Leanaí 
Sa chás gur dócha an lucht féachana 
agus éisteachta faoi bhun 18 bliain 
d'aois, is gá a lua gur cheart cead an 
té a íocann an bille a iarraidh. I gcás 
glaonna ardráta a bhaineann le cláir do 
leanaí ba cheart na glaonna a bheith 
praghsáilte sa chuid is saoire den 
réimse praghsála. Go ginearálta, níor 
chóir go mbeadh glaonna níos costasaí 
ná costas postais. 

Téarmaí agus Coinníollacha 
Ba chóir na Téarmaí agus na 
Coinníollacha a bheith ar fáil ar láithreán 
gréasáin RTÉ agus / nó ar Aertel. 

Athchraoladh 
Ba chóir iarrachtaí a dhéanamh a 
chinntiú nach dtriaileann daoine úsáid 
a bhaint as seirbhís glaonna Ardráta 
tar éis deireadh a theacht leis an gcúis 
a bhí léi (e.g. má thagann deireadh le 
vótáil ag tráth faoi leith, ba cheart an 
t-am sin a thaispeáint go soiléir nó an 
t-eolas a thabhairt ó bhéal tráchtaire, 
ionas go gcinntítear nach mbíonn daoine 
ag vótáil tráth is deireanaí ná deireadh 
na vótála). Ní mór a bheith cúramach 
nuair a dhéantar athchraoladh ionas 
go gcinntítear go gcuirtear an lucht 
féachana ar an eolas gur athchraoladh 
atá á fheiceáil acu agus go bhfuil 
deireadh cheana féin leis an vótáil. 
D'fhéadfadh go mbeadh gá le fortheideal 
arna thabhairt le fios gur athchraoladh 
atá ann nó nach bhfuil an clár beo. 

Baineann na coinníollacha seo le cláir a 
léirítear go hinmheánach agus le cláir 
choimisiúnaithe araon. 
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Nuair a bheartaítear seirbhísí ardráta 
a úsáid, ní mór i ngach cás cead 
ina leith a fháil roimh ré ón Aonad 
Idirghníomhaíochta leis an Lucht 
Éisteachta & Féachana in RTÉ 

9.5	Seó	Cluichíochta	agus	
Tráth	na	gCeist
Níor cheart go dtarraingeodh roghnú 
na n-iomaitheoirí míchlú ar RTÉ. Ba 
cheart bearta réasúnta a dhéanamh le 
hiomaitheoirí ar léir nach oiriúnach iad 
a scagadh.

Ba cheart caitheamh go macánta, go 
cóir agus le haird ar a ndínit le daoine 
den phobal a bhíonn rannpháirteach. 
Ní mór iad a chur ar an eolas faoi na 
rialacha agus ba cheart de ghnáth eolas 
cruinn soiléir a thabhairt dóibh ar ar 
dócha tarlú dóibh agus ar a bhfuil súil 
ag RTÉ leis uathusan. Má tá siad le 
cur i láthair ar bhealach greannmhar, 
is den tábhacht go n-aireodh siadsan 
gur greann atá ann agus nach bhfuil 
ceap fonóide á dhéanamh díobh. Ní mór 
cúram speisialta ina leith sin nuair 
is duine muinteartha nó cairde leo a 
chuireann na hiomaitheoirí chun cinn.

Níor cheart sláinte ná sábháilteacht 
iomaitheoirí ná rannpháirtithe ar bith 
eile a chur i mbaol mór. Níor cheart 
a iarraidh ar rannpháirtithe aon ní a 
dhéanamh a chuirfeadh a mbeatha i 
mbaol. Nuair a bhaineann le hábhar, 
ba chóir comhairle saineolais a lorg. 
D'fhonn iompar aithrise nó líomhaintí 
faoi mhíchúram a sheachaint, 
d'fhéadfadh go mba áisiúil a shonrú go 
soiléir sa saothar na hamanna a raibh 
réamhchúram oiriúnach sábháilteachta 
á dhéanamh.

Ní mór rialacha soiléire a bheith ag 
baint le hoibriú seó cluichíochta nó 
tráth na gceist, an ní a bhfuil súil leis ó 
na hiomaitheoirí agus na téarmaí atá i 
gceist againn lena bpáirt i saothar dár 
gcuid. Ba cheart na rialacha a chur in 
iúl go soiléir do na hiomaitheoirí sula 
nglacann siad páirt ann agus ba chóir 
a dheimhniú go nglacann siad leis 
na téarmaí rannpháirtíochta agus go 
dtuigeann siad iad.

Ba cheart caitheamh 
go macánta, go cóir 
agus le haird ar a 
ndínit le daoine den 
phobal a bhíonn 
rannpháirteach. 



Is cuid thábhachtach de lón ábhair RTÉ 
cláir a nglaoitear isteach ar teileafón 
orthu. D'fhéadfadh go mbeadh tuairimí 
a chuirtear in iúl trí theachtaireacht 
téacs nó trí theachtaireacht ríomhphoist 
in úsáid chomh maith le labhairt go 
díreach le daoine ar an bhfón. Mar 
gheall go mbíonn na glaonna beo, ba 
cheart a bheith ullamh chun déileáil 
le hábhar a d'fhéadfadh déistin a chur 
ar dhaoine go forleathan nó a bheadh 
ina shárú ar an dlí. Ba cheart freisin 
a bheith cúramach nach ligtear do 
sheisiúin glaonna isteach a bheith ina 
bhfeithiclí do thuairimí an láithreora.

D'fhéadfadh na nósanna oibre seo a 
leanas cuidiú leis an mbaol a mhaolú:

• Ba cheart go hiondúil go nglaofaí 
ar ais ar dhaoine a ghlaonn isteach 
d'fhonn an t-aitheantas a dheimhniú. 
Ba chóir sonraí pearsanta iomlána a 
bhreacadh síos agus, más gá, ba chóir 

miontreoracha a thabhairt dóibh sula 
dtéann siad ar an aer. Ba cheart a 
bheith cúramach faoina dhéanamh 
amach an bhfuil siad oiriúnach le 
cur ar an aer, agus an cás a chur faoi 
bhráid má tá aon amhras ina leith.

• Ba cheart réimse leathan tuairimí 
iléagsúla a lorg agus na coinníollacha 
maidir le neamhchlaontacht cuí a 
shásamh.

• Níor cheart i gcás ar bith go ligfeadh 
lucht cláir orthu gur tháinig glao 
isteach, nó teachtaireacht eile 
ríomhphoist nó téacs. Ní mór i 
gcónaí a bheith ionraic leis an lucht 
féachana agus éisteachta. 

• Ní mór mionteagasc leordhóthanach 
ar láithreoirí faoi na Treoirlínte agus 
faoin dlí agus ba cheart go mbeadh 
ar a gcumas an clár a thabhairt slán 
go luathéasca agus go cúirtéiseach 
ó chásanna ar dhócha aithisiú nó 

tromchúis eile a theacht i gceist leo. 

• Ba chóir teachtaireachtaí 
ríomhphoist agus téacs a mheas sula 
ndéantar iad a chraoladh.

• Nuair a bhíonn mír glaonna isteach á 
léiriú maidir le hábhar anróiteach nó 
leochaileach, ba cheart miontreoracha 
a thabhairt don mheitheal léiriúcháin 
faoin gcaoi le déileáil go cúramach 
le rannpháirtithe agus, más cuí sin, 
córas tacaíochta a bheith ar bun. Ba 
chóir a bheith an-chúramach nuair 
a thagann leanaí agus daoine óga i 
dteagmháil le cláir ghlaonna isteach

• Nuair a thagann duine i dteagmháil 
le clár gan choinne ag iarraidh scéal 
anróiteach nó leochaileach a insint, 
ba cheart a mbeadh i gceist leis sin a 
mheas agus an cás a chur faoi bhráid 
más gá. 

Cuid 10. Cláir Glaonna Isteach 

Ba cheart réimse 
leathan tuairimí 
iléagsúla a lorg agus 
na coinníollacha 
maidir le 
neamhchlaontacht 
cuí a shásamh.
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Is ó fhoinsí tráchtála a thagann timpeall 
agus leath den teacht isteach atá ag 
RTÉ. Ina ainneoin sin, is é meon an 
chraoltóra seirbhíse poiblí a chaithfidh 
a bheith ag RTÉ i gcónaí agus ní mór 
neamhspleáchas eagarthóirí ó leasa 
tráchtála agus airgeadais chuige sin. Tá 
treoirlínte maidir le fógraíocht, leanaí 
agus craoltóireacht, suíomh táirgí agus 
urraíocht nach mór feidhmiú dá réir. 
Níor cheart go sílfeadh duine den lucht 
féachana ná den lucht éisteachta gur imir 
lucht fógraíochta nó urraíochta tionchar 
ar ábhar cláir ar bhealach ar bith.

Urraíocht	
Ní mór i gcás socruithe urraíochta 
maidir le cláir a léirítear go 
hinmheánach agus le cláir 
coimisiúnaithe, go mbeadh comhordú 
ina leith ag Bainisteoirí Urraíochta 
RTÉ maidir le Teilifís agus Raidió 
agus go n-aontódh Coiste Urraíochta 
RTÉ leo. Ní ceart do léiritheoirí, 
léiritheoirí inmheánacha nó léiritheoirí 
neamhspleácha socruithe conartha a 
cheangal le lucht urraíochta ionchais 
gan baint ag na Bainisteoirí Urraíochta 
sa bheartaíocht. 

Is iomaí cineál urraíochta ar fáil. Is 
féidir le heagraíocht nó le comhlacht 
tráchtála conradh a cheangal maidir 
le hurraíocht do chlár nó do shraith. I 
líon teoranta cásanna, is féidir conradh 
faoi leith a shocrú faoina gcuirtear 
roinnt den airgead urraíochta nó 
iomlán an airgid sin le buiséad an 
chláir go díreach chun barr feabhais 
a chur ar an gclár. I gcásanna 
eisceachta is féidir ioncam urraíochta 
a úsáid mar mhaoiniú díreach ar an 
léiriúchán. Baineann sin le cásanna 
nach bhféadfaí an clár a dhéanamh 
murach an t-airgead urraíochta. Ní 
féidir socrú den chineál sin a dhéanamh 
gan cead an bhoird Teilifíse nó an 
bhoird Raidió. Baineann na treoirlínte 
céanna le léiritheoirí neamhspleácha 
is a bhaineann le léiritheoirí go 

hinmheánach. Tugtar chun aire nach 
féidir de réir an dlí urraíocht a bheith 
i gceist le cláir do Leanaí ná le cláir 
Chreidimh, ná le Nuacht teilifíse ná 
cláir Cúrsaí Reatha.
 
Chomh maith le híocaíocht a dhéanamh 
le RTÉ i ndáil le haitheantas urraíochta, 
is féidir le comhlachtaí tráchtála 
urraíocht chomhchineáil a thairiscint 
trí sheirbhísí nó earraí a chur ar fáil 
do chlár. Baineann na treoirlínte 
céanna le cásanna den sórt sin a 
bhaineann le hurraíocht trí íocaíocht 
airgid. Tá Treoirlínte	RTÉ	maidir	
le	hUrraíocht	Craolacháin ar fáil ar 
láithreán gréasáin RTÉ (www.rte.ie)

Suíomh	Táirgí
Ceadaítear suíomh táirgí (i.e. táirge nó 
seirbhís a chur isteach mar chuid de 
chlár mar gheall ar íocaíocht) anois faoi 
dhlí na hEorpa. Tá treoirlínte curtha le 
chéile ag an gCeannasaí Oibriúcháin, 
Tráchtáil agus ní mór déanamh dá réir.
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Ní mór cloí leis an gcur chuige atá ag 
RTÉ maidir le fógraíocht, urraíocht 
agus suíomh táirgí agus ní mór aon 
chaidreamh a dhéanann comhlachtaí 
tráchtála nó eile a chur faoi bhráid 
Tráchtáil RTÉ.

Níor cheart go sílfeadh 
duine den lucht 
féachana ná den lucht 
éisteachta gur imir 
lucht fógraíochta nó 
urraíochta tionchar 
ar ábhar cláir ar 
bhealach ar bith.

Cuid 11. Fógraíocht, Urraíocht agus Suíomh Táirgí
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