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Thug an tacht Craolacháin 2009 (an tacht) isteach trí cheanglas nua ó thaobh tuairisciú i gcás 
rTÉ agus seo a leanas iad:

Ráiteas Seirbhíse Poiblí  RTÉ 2015
ní mór do rTÉ, tar éis comhchomhairle poiblí, ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú ina leagfar amach 
na prionsabail a bheidh le comhlíonadh agus na gníomhaíochtaí a bheidh le gabháil de láimh ag 
rTÉ chun a chuid chuspóirí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh. Cuireadh ráiteas Seirbhíse Poiblí 
rTÉ faoi bhráid an aire an 9ú iúil 2015. 

Ráiteas Straitéise 2015-2019
ní mór do rTÉ ráiteas straitéise a ullmhú agus a thíolacadh don aire. leagtar amach sa ráiteas 
straitéise straitéis bhord rTÉ chun a chuspóirí a bhaint amach faoin acht Craolacháin 2009, ag 
féachaint d’acmhainní atá ar fáil do rTÉ. Cuireadh ráiteas Straitéise 2015-2019 faoi bhráid an 
aire an 9ú iúil 2015. 

Ráiteas Bliantúil i dtaobh Gealltanas Feidhmíochta 
ní mór do rTÉ, faoi dheireadh Eanáir gach bliain, ráiteas bliantúil i dtaobh Gealltanas 
Feidhmíochta (aSPC) a ullmhú, ní mór don ráiteas a bheith de réir chuspóirí rTÉ, de réir a ráitis 
Straitéise agus a ráitis Seirbhíse Poiblí.   Cuimsíonn an aSPC na gníomhaíochtaí agus bearta 
a dtabharfaidh rTÉ fúthu sa bhliain atá i gceist chomh maith leis na táscairí feidhmíochta 
gaolmhara. Tuairiscíonn rTÉ gach bliain ina Thuarascáil bhliantúil faoi an comhlíonadh nó nár 
comhlíonadh na gealltanais a tugadh sa ráiteas bliantúil i dtaobh Gealltanas Feidhmíochta. Tá 
aSPC curtha faoi bhráid an bai ag  rTÉ gach bliain ó 2010. 
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rÉamhrá: luaCh don Phobal Sa rÉ dhiGiTEaCh

is eagraíocht meán neamhbhrabúis é rTÉ 
atá ann chun freastal ar mhuintir na hÉireann 
agus ar mhuintir na hÉireann thar lear. Tá 
dualgas ar rTÉ de réir an dlí a bheith cruinn, 
cothrom agus neamhchlaonta agus gan a 
bheith faoi réir ag tionchar ón stát agus ó 
leas polaitíochta agus tráchtála. ní mór do 
rTÉ raon cuimsitheach clár a chur ar fáil i 
nGaeilge agus i mbéarla a léiríonn éagsúlacht 
cultúir oileán ar fad na hÉireann lena 
n-áirítear cláir a chuireann siamsaíocht, eolas 
agus oideachas ar fáil. ní mór dó freastal ar 
leasanna mionlaigh agus tromlaigh agus ní 
mór dá chuid clár agus seirbhísí a bheith ar 
fáil saor go haer don phobal ar fad.

Tá rTÉ, sa lá atá inniu ann, lonnaithe i 
sochaí, i ngeilleagar agus i dtimpeallacht 
meán cumarsáide a bhíonn ag athrú; agus 
ag athrú go pras. Tá dochar déanta le roinnt 
blianta don mhuinín a bhí ag an bpobal in 
institiúidí agus in údarás seanbhunaithe.  
níl teorainn ar bith anois beagnach leis an 
réimse seirbhísí faisnéise, siamsaíochta 
agus meán cumarsáide atá ar fáil do lucht 
féachana agus éisteachta na hÉireann. Tá 
líonraí meán sóisialta ag cumasú dhaoine 
agus ag tabhairt deise dóibh cumarsáid agus 
ceangal a dhéanamh ar bhealaí nua. Táthar 
ag tabhairt dúshlán gach áit do na samhlacha 
gnó a bhí mar bhuntaca le soláthar seirbhísí 

meán cumarsáide ar ardchaighdeán. Tá lucht 
féachana agus éisteachta  ag scaipeadh agus 
ní raibh an comórtas chun lucht féachana 
agus éisteachta agus ioncam a mhealladh 
chomh dian riamh. Tá fórsaí domhandaithe 
laistigh de na meáin chumarsáide ag cur brú 
ar chultúir náisiúnta agus baile mar nár tharla 
riamh cheana. 

Cé go bhfuil an timpeallacht athraitheach 
seo ag tabhairt dhúshlán eagraíochtaí meán 
cumarsáide, tá teicneolaíochtaí nua agus 
breis nascachta ag cur deiseanna iontacha 
ar fáil chun ábhar agus tallann nua a aimsiú 
agus a mhúnlú, chun ceangal a dhéanamh 
ar bhealaí nua leis an lucht féachana 
agus éisteachta agus chun margaí nua a 
shroicheadh.

Cuireann meáin chumarsáide seirbhíse poiblí 
den chéad scoth deis ar fáil chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin atá sa ré dhigiteach 
agus chun na deiseanna atá ann a thapú. 
Cinntíonn siad gur féidir díospóireachtaí 
oscailte agus uilechuimsitheacha a bheith 
ann, go bhfuil té atá imeallaithe san áireamh 
agus go ndéantar ionadaíocht ar chách. 
imscrúdaítear agus tuairiscítear nithe go 
fíochmhar ach go cúramach.  Cinntítear i ré 
a bhfuil sé chomh furasta teacht ar fhaisnéis 
agus ar nuacht, go bhfuil foinse iontaofa 

ann. Féachtar le tacú le cruthaitheacht, le 
léiriú ealaíonta agus cultúir agus féadann 
anois lucht féachana a mhealladh ó ar fud 
an domhain. Cinntítear fad is atá gach ní 
mórthimpeall orainn ag athrú, go bhfuil áit 
ann, ar leis an bpobal féin é, ar féidir linn ar 
fad teacht le chéile, ceiliúradh a dhéanamh in 
éineacht; inar féidir linn féachaint le hamanna 
géarchéime a thuiscint in éineacht; agus plé, 
díospóireacht a dhéanamh, aontú lena chéile 
agus muid a chéile a bhréagnú. 

i gcroílár mhargadh meán cumarsáide 
bríomhar, spreagann meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí caighdeán níos airde agus 
tuilleadh cruthaitheachta, tuilleadh clár arna 
ndéanamh sa bhaile agus léiriú ar ábhar áitiúil. 
Spreagtar déine agus neamhchlaontacht. 
Cosnaíonn sé sin ar fad airgead agus 
laghdaíonn na corrlaigh ach is fearrde an 
timpeallacht meán cumarsáide dá bharr. 

an dúshlán atá ann do rTÉ ná a chinntiú 
go leanann sé de bheith ag freastal ar leas 
an phobail agus de bheith chun tosaigh 
sa mhargadh, go leanann sé ag infheistiú i 
dtallann agus i gcruthaitheacht de chuid na 
hÉireann agus go mbíonn teacht ag cách air, 
go mbeidh sé iontaofa agus ábhartha don 
saol mar a chaitheann daoine in Éirinn é.  
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Tá ceanglas ar rTÉ de réir an dlí freagairt 
do leasanna agus d'ábhar imní an phobail 
go léir. Chuige sin, ní mór do rTÉ freastal ar 
riachtanais lucht féachana agus éisteachta 
éagsúla gach lá. Comhlíonann rTÉ a 
théarmaí tagartha trí phunann seirbhísí 
cuimsitheach a chur ar fáil.  is ionann punann 
rTÉ is raon seirbhísí atá riachtanach agus 
leordhóthanach chun oibleagáidí seirbhíse 
poiblí rTÉ a chomhlíonadh trí fhreastal ar 
réimse leathan leasanna idir chultúir, ó ghlúin 
go glúin, réigiúnach nó idirnáisiúnta.

Seirbhísí RTÉ amach anseo
leanfaidh rTÉ, le linn shaolré an ráitis 
seo, ag cur athrú ar a chuid seirbhísí agus a 
phunainne agus forbróidh seirbhísí nua de 
réir mar a thagann athrú ar nósanna tapaithe 
meán cumarsáide agus cinnteoidh go 
mbeidh an lucht féachana agus éisteachta 
ábalta tairbhe a bhaint as dul chun cinn i 
dteicneolaíochtaí digiteacha. 

Cur síos ar Sheirbhísí  

RTÉ One Freastalóidh ar an bpobal i gcoitinne le cláir shuntasacha, 
drámaíocht ardfhiúntais, cláir fhaisnéise, fhíorasacha agus 
siamsaíochta, nuacht agus cúrsaí reatha agus an tír a thabhairt le 
chéile d'imeachtaí móra náisiúnta

RTÉ2 Beidh an nuáil de shaintréith le RTÉ2 agus cuirfidh ábhar sainiúil 
tábhachtach ar fáil do dhaoine óga na hÉireann trí chláir fhíorasacha, 
siamsaíochta, grinn, spóirt, agus fhaisnéise chomh maith le 
drámaíocht ón iasacht 

RTÉjr Cuirfidh sceideal iléagsúil d'ábhar nua de chuid na hÉireann agus de 
chláir ón iasacht ar fáil do leanaí óga  

RTÉ Radio 1 Beidh i gcónaí ar an bpríomhstáisiún náisiúnta raidió trí sceideal de 
sheánraí éagsúla cainte agus ceoil a chur ar fáil do lucht éisteachta 
fásta

RTÉ 2fm Cuirfidh méadú ar an lucht éisteachta idir 20-44 bliain d'aois trí 
chláir den nuáil, sársceideal ceoil agus cur leis an ábhar spóirt agus 
grinn

RTÉ lyric fm Cuirfidh rogha sainiúil ar fáil do lucht éisteachta a thugann taitneamh 
don cheol clasaiceach, do cheol an domhain agus don ealaín

RTÉ Raidió na 
Gaeltachta 

Cuirfidh seirbhís náisiúnta trí Ghaeilge ar fáil trína gcothaítear 
ceangal idir an t-éisteoir agus saol dáiríre an duine Gaeltachta agus 
lucht na Gaeilge

Raidió Digiteach Cuirfidh leis an iléagsúlacht agus leis an rogha ábhar éisteachta atá 
ar fáil ag muintir na hÉireann agus cuirfidh iad ar an eolas faoi na 
buntáistí atá le raidió digiteach agus DAB

Seinnteoir 
Raidió RTÉ

Beidh chun tosaigh ar gach seirbhís raidió beo agus ar éileamh in 
Éirinn, cuirfidh rogha níos leithne agus feidhmiúlacht bhreise ar fáil 
agus beidh lárnach sa tseirbhís hibrideach raidió dár lucht éisteachta

RTÉ.ie Cuirfidh ábhar RTÉ ar fáil don lucht féachana in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta trí chóras a oibríonn go sármhaith don lucht úsáide 
agus atá ar fáil ar ardáin éagsúla agus ar ghairis éagsúla

RTÉ Player Beidh chun tosaigh mar sheirbhís teilifíse ar éileamh de chuid na 
hÉireann le go mbeidh rogha agus smacht ag an lucht féachana 
maidir le taitneamh a bhaint as cláir RTÉ an tráth is mian leo agus 
san áit is mian leo 

RTÉ News Now Beidh chun tosaigh mar chainéal Nuachta agus Cúrsaí Reatha 24 
uair an chloig de chuid na hÉireann atá ar fáil ar líne, go soghluaiste 
agus ar an teilifís

Seirbhísí 
Idirnáisiúnta

Chun cur ar chumas na nÉireannach thar lear ceangal leis an 
mbaile, déanfaidh RTÉ a sheirbhísí idirnáisiúnta a seoladh le déanaí 
a fhorbairt tuilleadh: Seinnteoir Idirnáisiúnta RTÉ agus GAAGO (a 
forbraíodh i gcomhar le CLG)

Líonra Tarchuir Cinnteoidh todhchaí na teilifíse saor go haer trí leanúint le  Saorview, 
seirbhís DTT na hÉireann, a oibriú agus a fhorbairt. Leanfaidh 2RN, 
(RTÉNL roimhe seo) ag cur líonra náisiúnta tarchuir analógach ar fáil 
do Raidió RTÉ. 

Cartlanna RTÉ Déanfaidh Cartlanna RTÉ a fhorbairt agus a oscailt

Ceolfhoirne, 
Ceathairéid 
agus Cóir RTÉ

Cuirfear ócáidí ceoil beo den chaighdeán is airde ar fáil do lucht 
éisteachta an cheoil in Éirinn agus cuideoidh le dreamanna nua a 
thugann taitneamh don cheol teacht ar Cheolfhoirne agus ar Chóir 
RTÉ trí choirmeacha beo agus trí chraoladh ar cheol ardchaighdeáin

Seirbhísí Eile 
RTÉ

Cuirfimid roinnt seirbhísí eile ar fáil; an RTÉ Guide, seirbhísí faisnéise, 
Seinnteoir Raidió na hÉireann (a forbraíodh i gcomhpháirtíocht le 
IBI), srl.  

  

Punann SEirbhíSí rTÉ
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Leanfaidh RTÉ ag cur 
athrú ar a sheirbhísí 
lena chinntiú go mbeidh 
an lucht féachana 
agus éisteachta in 
ann tairbhe a bhaint 
as an dul chun 
cinn a dhéantar i 
dteicneolaíochtaí 
digiteacha. 



PrionSabail ThrEoraCha

beidh na prionsabail seo a leanas mar threoir 
ag rTÉ: 

•	 	Fanfaidh	RTÉ	neamhspleách	ó	aon	leasa	
dílsithe.

•	 	Seasfaidh	RTÉ	leis	na	luachanna	
daonlathacha atá buanaithe sa bhunreacht 
agus freastalóidh sé ar leas an phobail. 

•	 	Déanfaidh	RTÉ	a	chuid	clár,	ábhar	agus	
seirbhísí a fhorbairt agus a fheabhsú chun 
freagairt do riachtanais, leasa agus ábhar 
imní an phobail ar oileán na hÉireann.

•	 	Cuirfidh	RTÉ	cláir	agus	seirbhísí	
ardchaighdeáin shainiúla ar fáil don lucht 
féachana agus éisteachta agus féachfaidh 
le luach níos fearr a thabhairt don phobal 
trí theicneolaíochtaí cumarsáide digití nua 
agus cinn atá ag teacht chun cinn. 

•	 	Rachaidh	i	gcomhpháirt	le	tallann	
chruthaitheach Éireannach agus déanfaidh 
sin a chothú agus féachfaidh le tuiscint níos 
fearr a thabhairt ar an domhan mór.

•	 	Beidh	cuntasach	i	ndáil	gach	a	gcraolann,	
a bhfoilsíonn agus a thaibhléiríonn sé agus 
cinnteoidh go mbeidh luach ar airgead.

 

Cuirfidh RTÉ cláir agus 
seirbhísí ardchaighdeáin 
shainiúla ar fáil don lucht 
féachana agus éisteachta 
agus féachfaidh le luach 
níos fearr a thabhairt don 
phobal le teicneolaíochtaí 
cumarsáide digití nua agus 
cinn atá ag teacht chun cinn.
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Gach lá agus ar fud a chuid seirbhísí ar fad, 
cloífidh	RTÉ	leis	na	prionsabail	sin	trí:	

Fanacht Neamhspleách
•	 	Seirbhísí	nuachta	náisiúnta	agus	

idirnáisiúnta ar ardchaighdeán a sholáthar 
a bheidh cruinn, neamhchlaonta agus 
oibiachtúil

•	 	A	chinntiú	go	mbítear	cothrom	i	
gcúrsaí reatha agus sa phlé ar nithe 
conspóideacha poiblí chomh maith le 
bheith neamhchlaonta agus oibiachtúil  

•	 	A	chinntiú	go	mbeidh	leas	an	lucht	
féachana i gcroílár na gcinntí a dhéanaimid

•	 	Ionracas	ár	gcuid	seirbhísí	a	chinntiú	
agus cinntiú nach mbeidh cinnteoireacht 
eagarthóireachta faoi réir ag tionchar 
míchuí ó leas tráchtála, polaitíochta, 
creidimh, sóisialta ná cultúir. 

Freastal ar leas an phobail
•	 	Clúdach	agus	anailís	chuimsitheach	a	

chur ar fáil ar pholaitíocht agus ar ghnóthaí 
poiblí na hÉireann agus go hidirnáisiúnta 
d'fhonn saoránaigh a bheith níos mó ar an 
eolas

•	 	Deiseanna	a	chruthú	ar	fud	sheirbhísí	RTÉ	
do dhíospóireacht chóir agus do phlé cóir 
ar shaincheisteanna an lae atá ag titim 
amach ar fud an domhain agus sa bhaile.

•	 	A	aithint	go	mbíonn	go	leor	ábhar	casta,	
ilsrathach agus idircheangailte agus go 
mbíonn spás de dhíth chun iad a phlé agus 
anailís a dhéanamh orthu

•	 	Rannpháirtíocht	agus	aiseolas	ón	lucht	
féachana ar chláir rTÉ a spreagadh agus a 
chumasú

•	 	Tabhairt	faoi	thuairisciú	imscrúdaithe	faoi	
nithe a bhaineann le leas an phobail

•	 	Meas	ar	chearta	príobháideachais	an	
duine agus a chinntiú nach ndéantar cúngú 
míréasúnach ar an bpríobháideachas sin

•	 	Meas	ar	dhínit	an	duine	agus	saoirse	
tuairimíochta atá de cheart ag an duine a 
chosaint.

Freastal ar an bpobal go léir
•	 	Raon	leathan	clár	agus	seirbhísí	a	

sholáthar a chuireann siamsaíocht, eolas 
agus oideachas ar fáil 

•	 	Imeachtaí	spóirt,	cultúir	agus	creidimh	a	
chlúdach 

•	 	Taithí	roinnte	a	chruthú	trí	ár	gcuid	
seirbhísí a chuidíonn leis an bpobal a 
thabhairt le chéile agus níos mó de mheon 

saoránachta, dlúthpháirtíochta sóisialta 
agus aitheantais náisiúnta a chothú 

•	 	Cláir	agus	seirbhísí	a	sholáthar	do	na	
spéiseanna a bhíonn ag tromlaigh agus ag 
mionlaigh 

•	 	A	bheith	uilechuimsitheach	agus	an	
éagsúlacht atá ann in Éirinn an lae inniu a 
léiriú 

•	 	Leas	a	bhaint	as	teicneolaíocht	chun	
seirbhís ilardáin a chur ar fáil a mbeidh 
teacht ag cách orthu

•	 	Cláir	agus	seirbhísí	ar	ardchaighdeán	a	
sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga a 
chónaíonn in Éirinn agus fúthu

•	 	A	chinntiú	gur	féidir	le	daoine	faoi	
mhíchumas rochtain a fháil ar raon de 
chláir agus sheirbhísí rTÉ.

Seirbhísí agus cláir shainiúla a chur ar fáil
•	 	Próiseas	dian	eagarthóireachta	a	

chothabháil ar fud sheirbhísí rTÉ

•	 	Nuálaíocht,	triail	agus	úire	a	spreagadh	i	
gcláir

•	 	Oibriú	i	gcomhar	leis	an	earnáil	léiriúcháin	
neamhspleách in Éirinn agus le 
comhpháirtithe sheachtracha

•	 	Na	daoine	is	mó	tallann	a	mhealladh	agus	
a fhorbairt chun ábhar a chruthú do lucht 
féachana na hÉireann

•	 	A	chinntiú	gur	féidir	le	lucht	íoctha	na	táille	
ceadúnais sult a bhaint as ábhar rTÉ leis 
na teicneolaíochtaí fuaime, físeán agus ar 
éileamh is airde caighdeán agus is fearr a 
chruthaíonn 

•	 	Infheistíocht	i	bhfoireann	agus	i	
dteicneolaíocht rTÉ chun meitheal oibre 
ard-chruthaitheach, gairmiúil, ilscileanna 
a fhorbairt ag a bhfuil na scileanna agus 
na deiseanna cearta chun freastal ar 
riachtanais an lucht féachana agus 
éisteachta sa ré dhigiteach.

Léiriú cultúir a chur chun cinn
•	 	Ról	ceannaireachta	a	ghlacadh	san	

earnáil chruthaitheach mar an eagraíocht 
chruthaitheach is mó in Éirinn

•	 	Seirbhísí	a	chur	ar	fáil	i	nGaeilge	agus	
béarla araon 

•	 	A	chinntiú	go	mbaineann	sloinneadh	agus	
léargas faoi leith na hÉireann le sceideal 
clár rTÉ

•	 	Spás	a	sholáthar	ar	sceidil	RTÉ	do	léiriú	
cultúir idirnáisiúnta agus na hÉireann agus 
obair nua a chruthú agus a choimisiúnú

•	 	Cláir	de	gach	cineál	a	sholáthar	a	
bhaineann le téamaí domhanda agus cur 
leis an bhfeasacht ar chultúir, ar luachanna 
agus ar thraidisiúin na hEorpa agus an 
domhain mhóir

•	 	A	bheith	ina	n-ardán	domhanda	chun	
cultúr na hÉireann a léiriú 

•	 	Cartlann	inrochtana,	ábhartha	agus	
cuimsitheach d’ábhar fuaime, físe agus 
clóite a chothabháil 

•	 	A	chinntiú	go	bhfanann	
Ceolfhoirne,Ceathairéad agus Cóir rTÉ ag 
croílár shaol an cheoil in Éirinn.

A bheith cuntasach
•	 	A	bheith	oscailte	sa	phlé	a	bhíonn	againn	

leis an lucht féachana agus éisteachta, 
lenár bpáirtithe agus ár rialaitheoirí

•	 	Ráiteas	mionsonraithe	a	fhoilsiú	ag	tús	
gach bliana de ghealltanais feidhmíochta 
agus tuairisciú a thabhairt ar na gealltanais 
sin i dTuarascáil bhliantúil rTÉ agus chuig 
Údarás Craolacháin na hÉireann (bai)

•	 	Treoirlínte	eagarthóireachta	nuashonraithe	
a chothabháil agus a fhoilsiú d'fhoireann 
rTÉ agus do lucht déanta clár 
neamhspleách 

•	 	Seirbhís	gearán	agus	ceart	freagartha	a	
chothabháil de réir alt 47, 48 agus 49 den 
acht Craolacháin 2009. 

•	 	An	leas	is	fearr	a	bhaint	as	ioncaim	
thráchtála cuí ar mhaithe le lucht íoctha na 
dtáillí ceadúnais 

•	 	Ár	gcuid	airgeadas	a	bhainistiú	go	stuama	
agus sárchleachtais a chothabháil ó 
thaobh rialachais agus córas tuairiscithe 

 

GníomhaíoChTaí 
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