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1. Comhdhéanamh agus Struchtúr na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta   

 

1.1 De réir Alt 96 (6) den Acht Craolacháin 2009, ceapfaidh an chorparáid comhalta de chuid na 

Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta le bheith ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach 

uirthi. Féadfaidh an Cathaoirleach, aon tráth trí litreacha a sheoladh chuig Cathaoirleach Bhord 

RTÉ, éirí as agus is ag tús an chéad chruinnithe eile ag an gComhairle i ndiaidh do 

Chathaoirleach Bhord RTÉ an t-éirí as sin a chur sin in iúl don Chomhairle, a thiocfaidh sin in 

éifeacht.   

1.2 Cuirfidh RTÉ Rúnaí ainmnithe ar fáil don Chomhairle.  

1.3 De réir Alt 96(8) den Acht Craolacháin 2009, féadfaidh comhalta den Chomhairle, aon tráth 

trí fhógra i scríbhinn chuig an gcorparáid,  éirí as a chomhaltas nó a comhaltas.   

2. Cruinnithe na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta  
 

2.1 Ní bheidh níos lú ná cúig chruinniú ag an gComhairle gach bliain.  

2.2 An Cathaoirleach a chinnfidh am tosaithe agus críche, áit agus clár oibre cruinnithe dá 

leithéid chomh maith leis an ord ina bpléifear gach mír gnó ar an gclár oibre ag aon chruinniú 

faoi leith. Mura mbeidh an Cathaoirleach i láthair nó má bhíonn oifig an Chathaoirligh folamh, 

roghnóidh comhaltaí na Comhairle atá i láthair comhalta amháin chun cathaoirleacht a dhéanamh 

ar an gcruinniú sin.  

2.3 8 comhalta is córam do chruinnithe Comhairle.  

2.4 Cuirfear deireadh go huathoibríoch le comhaltas ar an gComhairle má theipeann ar 

chomhaltaí a bheith i láthair ag 3 cruinniú de chuid na Comhairle in aon bhliain amháin nó má 

theipeann orthu a bheith i láthair ag trí chruinniú as a chéile thar tréimhse dhá bhliain, ach amháin 

sa chás go mbreithnítear go raibh imthosca maolaitheacha suntasacha ag baint lena 

neamhláithreachas. Cinnfidh an Chomhairle, ar an gcéad dul síos, an cás a bhainfidh le himthosca 

maolaitheacha den sórt sin a cheadú; ach is é Bord RTÉ an t-eadránaí deiridh ó thaobh gach cás 

den sórt sin. 

 



 

2.5 Sa chás go mbíonn post buan ar fáil ar chomhaltas na Comhairle, féadfaidh Bord RTÉ 

comhalta nua a cheapadh chun an post sin a líonadh ar feadh na tréimhse atá fanta de théarma 

oifige na Comhairle.  

2.6 Féadfaidh an Chomhairle fochoistí a bhunú chun déileáil le saincheisteanna nó fadhbanna 

áirithe sa chás go mbreithneoidh an Chomhairle go rachadh cabhair fochoistí den sórt sin chun 

leasa obair na Comhairle.  

2.7 Seolfar fógra sa phost nó ar ríomhphost chuig comhaltaí chuig an seoladh ainmnithe a chur an 

comhalta ar fáil ar a laghad 9 lá féilire roimh chruinniú na Comhairle.  

2.8 Sa bhfógra de ghnáth bíonn Ráiteas ón gcruinniú roimhe sin, sonraí faoi am agus áit an 

chruinnithe agus clár oibre ina luaitear an gnó a dhéanfar ag an gcruinniú.  

2.9 De ghnáth scaipfear cóipeanna de gach tuarascáil agus de gach cáipéis eile dá dtagraítear nó a 

bheidh le léamh leis an gclár oibre ar na comhaltaí tríd an bpost nó ar ríomhphost.  

2.10 Beidh gach cáipéis, seachas na Ráitis, a bhaineann le gnó na Comhairle faoi rún ag 

comhaltaí na Comhairle, ag Bord RTÉ agus ag foireann RTÉ mar a fhoráiltear san Acht um 

Shaoráil Faisnéise agus san Acht um Chosaint Sonraí.  

2.11 Ní mór d’iarratas ó chomhalta ar mhír a chur san áireamh ar an gclár oibre do chruinniú 

áirithe a bheith faighte ag an Rúnaí ar ríomhphost, ar an bpost nó ar an teileafón 15 lá roimh 

dháta an chruinnithe sin.  

2.12 Ní féidir mír ar an gclár oibre a seoladh chuig comhaltaí a bhaint den chlár oibre gan cead ón 

gCathaoirleach.  

 

2.13 In imthosca eisceachtúla,  mar bhonn taca leis an gcaidreamh lárnach atá idir RTÉ agus a 

lucht féachana/éisteachta, is féidir cruinniú urghnách de chuid na Comhairle a thionól, ar an 

gcoinníoll go ndéanann ar a laghad ochtar comhalta de chuid na Comhairle an cruinniú sin a 

iarraidh go foirmiúil.   

 

1. Cinntí na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta  

 

3.1 An gnáthchleachtas a bheidh ann ná cinntí sna Ráitis a thaifeadadh agus iad sin amháin.  

3.2 Ní dhéanfar ainmneacha chomhaltaí na Comhairle a thaifeadadh sna Ráitis ach amháin má 

dhéantar sin a iarraidh go speisialta. Beidh ainmneacha chomhaltaí na Comhairle ar an liosta 

tinrimh agus déanfar na hainmneacha sin a thaifeadadh má bhíonn vóta foirmiúil ann.  

3.3 Is é gnáthchleachtas na Comhairle ná cinntí a ghlacadh trí chomhaontú.  

 



 

3.4 Sa chás go nglactar le cinneadh agus gur mian le comhalta an cinneadh sin a fhreaschur ag 

cruinniú ina dhiaidh sin, ní mór go mbeadh 2/3 díobhsan atá i láthair ag an gcruinniú sásta an 

cinneadh sin a fhreaschur sula ndéanfar amhlaidh.   

3.5 Déanfar Ráitis chruinnithe na Comhairle a chur ar chuid na Comhairle den láithreán gréasáin  

www.RTÉ.ie agus déanfaidh an Rúnaí iad a chur sa chartlann agus beidh ar fáil ar an bpost nó trí 

ríomhphost ag comhaltaí na Comhairle lena n-imscrúdú nó le dul i gcomhairle leo ag gach tráth 

réasúnach.  

3.6 Ag tús gach cruinnithe, glacfar leis go mbeidh an Ráiteas léite, breithnithe agus ceadaithe ag 

an gcruinniú sin, arna leasú nó d’uireasa. Go dtí go gceadófar Ráiteas, ní cheadófar aon phlé air 

ach amháin ó taobh cruinnis de. Arna cheadú measfar gurb é an Ráiteas an fíor thaifead ar 

imeachtaí lena mbaineann agus sínfidh an Cathaoirleach é. D’ainneoin fhorálacha Bhuan-Ordú 

3.6, féadfaidh an Cathaoirleach dá rogha féin iarraidh ar an gComhairle Ráiteas a cheadú ag an 

gcruinniú céanna ag a nglacfar cinneadh.  

 

3.7 Mura gcomhaontaítear a mhalairt, de ghnáth cuireann an Chomhairle a cuid cinntí in iúl do 

pháirtithe leasmhara trí Rúnaí na Comhairle. Ní féidir ach leis an gCathaoirleach nó le Rúnaí na 

Comhairle, nó comhalta na Comhairle nó comhalta foirne RTÉ nó an té a údaraíonn ceachtar 

díobh sin, seasamh foirmiúil na Comhairle maidir le saincheist ar bith a nochtadh do na meáin 

(mar a fhoráiltear san Acht um Shaoráil Faisnéise).  

 

1. Freastal fhoireann RTÉ ar an gComhairle Lucht Féachana agus Éisteachta  

 

4.1 De ghnáth, freastalóidh Rúnaí na Comhairle ar gach cruinniú de chuid na Comhairle.  

4.2 Féadfaidh an Cathaoirleach iarraidh ar chomhaltaí foirne RTÉ freastal ar chruinnithe na 

Comhairle chun saineolas nó sainchomhairle a thabhairt nó chun páirt a ghlacadh sa phlé.  

 

______________________ 


