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1. RÉAMHRÁ  
 
1.1 Cuspóirí  
 
Is iad cuspóirí an Chóid Iompair Ghnó seo na nithe seo a leanas a chur chun cinn:  

 sraith prionsabal eiticiúil chomhaontaithe a bhunú;  

 muinín agus iontaobhas in RTÉ a chur chun cinn agus a choinneáil chomh maith le 
dea-cháil RTÉ a chosaint; agus  

 cosc a chur ar fhorbairt ná ar ghlacadh le cleachtas neamheiticiúil.  
 

1.2 Prionsabail Stiúrtha  
 
(i)  Beartaítear leis an gCód Iompair Ghnó seo iompar na gcomhaltaí Boird a threorú 

agus iad i mbun a gcuid dualgas mar chomhaltaí Boird, laistigh agus lasmuigh de 
RTÉ. Beidh an cód seo, mar aon le Cód Iompair Ghnó RTÉ don fhoireann, 
ríthábhachtach chun cáil na heagraíochta a chur chun cinn agus chun muinín an 
phobail a chothú sa tslí a dtéann RTÉ i mbun a cuid gnó agus ag an am céanna 
cuideoidh an Cód le cultúr sárchleachtais a chruthú trí RTÉ a bheith ag cloí go 
leanúnach lena tiomantas d’iompar eiticiúil.  

 
(ii) Ba chóir do chomhaltaí Boird i gcónaí gníomhú go cothrom, de mheon macánta agus 

ar bhealach neamhchlaonta chun cuspóirí RTÉ a bhaint amach.  Cinnteoidh na 
comhaltaí Boird nach ndéanfaidh siad gníomh ar bith ná nach ndéarfaidh siad ní ar 
bith a dhéanfadh dochar do RTÉ ná do chomhaltaí an Bhoird.  Ní cháinfidh comhaltaí 
Boird an Bord go poiblí.  Ní ghlacfaidh comhalta Boird aon ghníomh (go díreach ná 
go hindíreach) in aghaidh RTÉ.   

 
(iii)  Tá cumas RTÉ a cuid tiomantas agus a cuid caighdeán eiticiúil a chomhlíonadh ag 

brath go díreach ar roghanna agus ar ghníomhartha laethúla daoine aonair, cibé ar 
comhaltaí Boird iad nó comhaltaí foirne.  Ba chóir go mbeadh na roghanna seo 
bunaithe ar phrionsabail an ionracais, na macántachta agus na cothroime agus gnó 
RTÉ ar bun.  

 
(iv)  Sa chód seo déantar cur síos ar an iompar a bhfuiltear ag súil leis ó chomhaltaí Boird 

agus iad i mbun gníomhaíochtaí thar ceann RTÉ.  Tá sé de fhreagracht ar gach 
comhalta Boird, go haonair agus mar chuid d’fhoireann, a ndícheall a dhéanamh cloí 
leis an gcaighdeán gnó atá leagtha amach sa Chód Iompair Ghnó seo.   Ba chóir go 
bhféachfadh gach comhalta Boird a ndícheall a dhéanamh tacú leis na tiomantais ar 
fad atá déanta ag RTÉ ó thaobh gnó a dhéanamh ar shlí macánta agus eiticiúil.  

 

1.3 Cur Chuige Beartas  
 
(i)  Glacann Bord RTÉ agus fochuideachtaí RTÉ go hiomlán leis an gCód Cleachtais um 

Rialú Comhlachtaí Stáit ar ghlac an Rialtas leis i Meitheamh 2009.  
 
(ii)  Táthar ag súil go mbeidh eolas ag na comhaltaí Boird ar an gCód Iompair seo agus 

ar na beartais agus ar na nósanna imeachta éagsúla a rialaíonn gníomhaíochtaí, gnó 
agus idirbhearta airgeadais RTÉ.  
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1.4  Comhaltaí Boird agus Dualgas Cúraim i leith na hEagraíochta  
 
(i)  Tá dualgas ginearálta cúraim ar na comhaltaí Boird i leith RTÉ agus a cuid 

fochuideachtaí. Áirítear ar an dualgas cúraim seo a gcumhachtaí a fheidhmiú ar shlí 
mhacánta agus ar mhaithe le leas RTÉ ar an iomlán, feidhmiú dúthrachtach dualgas, 
úsáid saoráidí agus seirbhísí RTÉ agus aon déileáil le tríú páirtithe thar ceann RTÉ.  

 
(ii)  Tá sé d’oibleagáid ar chomhaltaí Boird cloí le gach dlí agus le gach rialachán a 

bhaineann le gníomhaíochtaí RTÉ agus a háiteanna oibre.   
 
(iii)  Ba chóir go bhfeidhmeodh comhaltaí Boird go macánta i gcónaí agus gan baint ná 

páirt a bheith acu le haon ghníomhaíocht chalaoiseach de chineál ar bith.  
 
(iv)  Tá comhaltaí Boird i dteideal cúitimh ar chaiteachas réasúnta, a tabhaíodh iarmhír 

agus sin amháin. Ní cheadaítear éilimh a chur ar aghaidh maidir le caiteachas nár 
tabhaíodh, ná ar chaiteachas a d’aisíoc eagraíocht eile.  

 
(v)  Tá RTÉ tiomanta a chinntiú go bhfeidhmítear rialuithe agus nósanna imeachta, atá 

costas éifeachtach ó thaobh costais de, chun calaois a chosc, a bhrath agus a 
dhíspreagadh agus éilítear ar chomhaltaí Boird comhoibriú go hiomlán le nósanna 
imeachta den sórt sin i gcónaí.  

 
 
 

2. FAISNÉIS RÚNDA A CHOSAINT   
 
2.1  Faisnéis Dhílsithe agus Cóipchirt RTÉ   
 

Áirítear ar fhaisnéis dhílseánachta RTÉ aon fhaisnéis ar leis an eagraíocht í a 
mbíonn formhór de faoi rún.  D’fhéadfadh an fhaisnéis sin a bheith faoi réir paitinne, 
cóipchirt nó ceart maoine intleachtúla eile agus áirítear uirthi (ach níl teoranta do) 
faisnéis theicniúil, faisnéis chruthaitheach, faisnéis sceidealaithe, pleananna gnó 
agus teilgin, pleananna margaíochta, sonraí airgeadais agus faisnéis phearsanra. Dá 
bhrí sin, ní mór do chomhaltaí Boird a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis rúnda agus 
dhílseánachta RTÉ gach réamhchúram a ghlacadh lena chinntiú nach dtugtar amach 
an fhaisnéis seo gan cead a lorg agus a fháil ón mBord nó ón gCathaoirleach roimh 
ré.  
 
Sa chás go dtiocfadh deireadh le tréimhse comhalta Boird ar an mBord mar gheall ar 
chúis ar bith, ní mór gach maoin, lena n-áirítear doiciméid agus meáin ina bhfuil 
faisnéis dhílseánachta RTÉ, a chur ar ais chuig Rúnaí Ghrúpa RTÉ. Mura gcuirtear 
ar ais iad, éileofar ar an iarchomhalta Boird a dheimhniú do Rúnaí Ghrúpa RTÉ gur 
scriosadh ar bhealach cuí gach maoin, lena n-áirítear doiciméid agus meáin ina 
bhfuil faisnéis dhílseánachta RTÉ. Ba chóir aon iarratas a dhéanann iarchomhaltaí 
Boird ar rochtain a fháil ar iarpháipéirí Boird a chur ar aghaidh chuig Rúnaí Ghrúpa 
RTÉ. Nuair a thiocfaidh deireadh le comhaltacht Boird, beidh feidhm fós le 
diandhualgas rúndachta.  
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2.2  Faisnéis a fháil faoi pháirtithe eile   
 
(i)  Bíonn rioscaí suntasacha ag baint le faisnéis íogaireach ghnó, chruthaitheach, 

airgeadais, sceidealaithe, léiriúcháin nó theicniúil a fháil ó iomaitheoirí nó ó 
eagraíochtaí tionscail eile.  

 
(ii)  Má fhaigheann comhaltaí Boird, le linn a ndualgas mar chomhaltaí Boird, faisnéis 

dhílseánachta de chuid páirtí eile, ní mór dóibh cúram a ghlacadh chun cosc a chur 
le haon líomhain gur bhain RTÉ míúsáid nó mí-leithghabháil ar an bhfaisnéis. Ní 
cheadaítear faisnéis den sórt sin a úsáid chun leas pearsanta a bhaint aisti.  

 
 

2.3  Faisnéis a roinnt leis an bPobal  
 

(i) Tá sé ríthábhachtach, in imthosca áirithe, go bhfanann faisnéis áirithe faoi rún. Beidh 
sé seo riachtanach i dtaobh seasamh iomaíoch RTÉ a chosaint agus ó thaobh na 
socruithe agus na ndlíthe lena mbaineann a chomhlíonadh.   

 
 
 
 

3.  GNÍOMHAÍOCHTAÍ PEARSANTA AGUS POIBLÍ CHOMHALTAÍ BOIRD   
Tá sé go hiomlán cuí go mbeadh comhaltaí Boird rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
pearsanta agus poiblí lasmuigh den obair. Tacaíonn RTÉ le rannpháirtíocht na 
gcomhaltaí Boird sna gníomhaíochtaí seo ar bhonn príobháideach chomh fada is go 
dtagann siad le dualgais seirbhíse poiblí na heagraíochta.    
 
 

3.1  Neamhchlaontacht  
 
(i) Tá meas ag RTÉ ar chearta comhaltaí aonair Boird páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí pearsanta agus poiblí lasmuigh de RTÉ ach ní mór do na 
gníomhaíochtaí sin a bheith ag teacht leis an oibleagáid atá ar RTÉ a bheith 
neamhchlaonta.  Ní féidir le comhalta Boird leanúint ag feidhmiú ina c(h)omhalta 
Boird má bhíonn baol ann go gcuirfeadh a c(h)uid gníomhaíochtaí pearsanta agus 
poiblí isteach ar neamhchlaontacht RTÉ mar eagraíocht craoltóra seirbhíse poiblí ná 
má bhíonn baol ann go ndéanfadh na gníomhaíochtaí sin dochar do mhuinín an 
phobail san eagraíocht.   

 
(ii)  Tá sé de fhreagracht ar chomhaltaí Boird a chinntiú nach mbaintear leas míchuí as 

an gceangal atá acu le RTÉ, ná go mbeadh sé intuigthe go réasúnach gur baineadh 
leas míchuí as an gceangal atá acu le RTÉ agus a chinntiú nach meallfaidh siad 
drochphoiblíocht ar RTÉ mar thoradh ar a rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí 
lasmuigh de RTÉ. Baineann sé seo go háirithe le comhaltaí atá rannpháirteach i 
ngníomhaíochtaí mór le rá, polaitiúla nó conspóideacha agus a bhfuil rochtain acu ar 
réimsí íogaireacha craoltóireachta laistigh de RTÉ. Ba chóir do chomhaltaí Boird atá 
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí den sórt sin a chinntiú nach ndéanfaidh an 
rannpháirtíocht sin dochar do mhuinín an phobail i neamhchlaontacht RTÉ.  

 

3.2  Rochtain ar na Meáin  
 
(i)  Is saoránaigh den daonlathas seo iad comhaltaí Bhord RTÉ agus tá na gnáthchearta 

sibhialta acu maidir lena dtuairimí a léiriú go poiblí. Tá cásanna áirithe ann, áfach, 
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nuair a chaitear na cearta sin a leasú de bharr na ndualgas a ghabhann le 
comhaltacht ar chomhlacht reachtúil ar nós RTÉ.   

 

(ii)  I gcúrsaí a bhaineann le craoltóireacht, ní mór é a bheith mar sprioc ag gach 
comhalta Boird, cumas an Bhoird a éascú, is gan bac a chur go brách air, a mhisean 
a chomhlíonadh.  D’fhéadfadh cásanna a bheith ann, dar ndóigh, nach amháin go 
mbeadh rannpháirtíocht sna meáin i ndíospóireacht phoiblí míchuí ach go 
bhféadfadh sin dochar a dhéanamh do chreidiúnacht an Bhoird agus dá bhrí sin 
d’éifeachtúlacht na heagraíochta mar eagraíocht craoltóra seirbhíse poiblí.  

 
(iii)  Ní mór don Bhord an tslí a ndéanann sé cumarsáid leis na grúpaí eagsúla i sochaí 

na hÉireann, a mbíonn tionchar ag a chuid pléití orthu, a rialú agus a dhéanamh go 
cúramach agus go tuisceanach: raidió, teilifís agus lucht féachana ar líne; fostaithe 
RTÉ; polaiteoirí agus státseirbhísigh agus grúpaí meán eile, lena n-áirítear páipéir 
nuachtáin agus gníomhaireachtaí fógraíochta; ceardchumainn srl. Ba chóir don 
Bhord rialáil a dhéanamh nuair is féidir ar cé air, conas agus cén uair a dhéanfaidh 
an Bord cumarsáid leis na grúpaí sin agus ba chóir go ndéanfadh an Cathaoirleach 
comhordú ar an gcumarsáid sin.  

 
(iv)  Tá roinnt léirmhínithe de dhíth maidir leis na hábhair is ceart a bheith ar aon ghuth 

futhú agus dá bhrí sin ag seachaint díospóireachtaí inmheánacha an Bhoird a 
thabhairt  os comhair na meán poiblí.  Ní féidir, dar ndóigh, cur síos a dhéanamh ar 
roinnt saincheisteanna a bhaineann le craoltóireacht mar shaincheisteanna ‘reatha’ 
(m.sh. cúrsaí a bhaineann le stair na craoltóireachta, craoltóireacht in áiteanna eile 
den domhan) ach tá go leor saincheisteanna ann ar saincheisteanna ‘reatha’ iad, is é 
sin go bhfuil siad gníomhach ar chlár oibre rollta an Bhoird nó go bhféadfadh siad 
teacht ar an gclár oibre go luath nó go mbeadh impleachtaí caidrimh tionscail acu 
laistigh den eagraíocht.   

 
(v)  Ní mór a chinneadh cad is saincheist ‘reatha’ ann agus ní mór don Chathaoirleach a 

bheith freagrach as sin. De ghnáth ba chóir gurb é/í an Cathaoirleach an t-
idirghabhálaí idir an Bord agus na meáin, ach uaireanta b’fhéidir go ndéanfadh sé/sí 
an dualgas seo a tharmligean chuig comhalta eile. Ní mór comhoibriú go hiomlán leis 
an nós imeachta seo ionas go mbeidh an Bord in ann úsáid mar is cuí a bhaint as an 
gcumhacht a bronnadh air feidhmiú ar son leas an phobail chun craoltóireacht in 
Éirinn a fhorbairt.   

 
 
 

4.  BRONNTANAIS AGUS SIAMSAÍOCHT  

 
4.1  Sainmhíniú  
 
(i) Sa chomhthéasc seo sainmhínítear bronntanas mar ní ar bith a thugtar do chomhalta 

Boird, de thoradh caidreamh gnó le páirtí áirithe nó mar gheall gur pearsa poiblí é/í 
an comhalta Boird agus nach n-íocann an comhalta Boird luach cóir an mhargaidh 
air.  

 

4.2 Bronntanais a Fháil  
 
(i)  Tá comhaltaí Boird freagrach a chinntiú go gcoinníonn siad na caighdeáin is airde is 

iad i mbun déileálacha le gníomhaireachtaí seachtracha, cibé an thar ceann RTÉ a 
bhíonn siad ag gníomhú nó nach ea. Dá bhrí sin, níor chóir go lorgódh ná go 
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nglacfadh comhaltaí go brách le buntáistí pearsanta ná le bronntanais de luach 
ábhartha ó ghnólachtaí ná ó dhaoine.   

 
(ii) Is féidir le comhaltaí Boird glacadh le bronntanais agus le siamsaíocht ghnó mar 

chúirtéiseacha sa chás is gur é an aidhm atá leis na bronntanais agus na 
siamsaíochtaí a thabhairt tuiscint agus dea-thoil a chothú i measc páirtnéirí gnó. Sa 
chomhthéacs seo i séasúir ina bhfuil sé de chleachtadh bronntanais roinnt,  
féadfar glacadh le bronntanais de luach beag sa chás is gur masla a bheadh ann don 
pháirtí eile an bronntanas a eiteach.  

 
(iii)  Sa chás go mbíonn comhalta Boird ina aoi i dtír eile agus go mbíonn bronntanas á 

thabhairt mar chuid d’ócáid phoiblí, ba chóir an bronntanas sin a ghlacadh thar ceann 
RTÉ. I gcásanna den sórt sin, ba chóir don chomhalta Boird an Cathaoirleach a chur 
ar an eolas faoin mbronntanas agus cinnfidh sé/sí cibé an bhfuil an bronntanas 
chomh suntasach is gur chóir é a thabhairt ar lámh do RTÉ.  

 
(iv)  Is féidir le comhaltaí Boird míreanna bolscaireachta de luach teoranta a ghlacadh ar 

nós pinn, féilirí, cupáin shaora a mbeadh ainm na cuideachta orthu.   
 
 

5. CAIGHDEÁIN IOMPAIR  
 
5.1  Ceannaireacht agus Seirbhís Phoiblí   
 
(i)  Tá an Bord freagrach as luachanna agus caighdeáin shonracha RTÉ a chinneadh, 

ag cur leis na príomhluachanna agus na caighdeáin atá sa Chód Iompair Ghnó seo.  
Rinneadh na luachanna seo a threisiú tuilleadh don fhoireann sa dhoiciméad 
‘misean, fís agus luachanna’. Táthar ag súil go léireoidh na comhaltaí Boird aonair 
ceannaireacht trí na luachanna agus na caighdeáin seo a chur chun cinn.   
Gníomhóidh siad mar eiseamláir.   

 

5.2  Ionracas agus Dualgais   
 

Beidh gach comhalta Boird neamhleithleasach agus oibiachtúil (agus léireoidh siad 
sin). Cloífidh siad leis na caighdeáin is airde d’ionracas pearsanta agus proifisiúnta.  
Go sonrach, déanfaidh comhaltaí Boird na nithe seo a leanas:  
 

 beidh gach comhalta Boird neamhleithleasach trí chinntí a ghlacadh ar son leas an 
phobail agus sin amháin.  Ní ghníomhóidh comhalta Boird ar mhaithe le hairgead ná 
ar mhaithe le buntáiste ábharta dó féi/di féin ná do dhaoine muinteartha ná cairde;  

 

 ionracas a léiriú gan comaoin airgeadais ná aon chomaoin eile a ghlacadh ar son 
duine ná eagraíocht ar bith a d’fhéadfaí a mheas go réasúnta tionchar a bheith ag an 
gcomaoin sin ar fheidhmíocht a ndualgas;  

 

 A bheith oibiachtúil – ar bhonn fiúntais amháin a ghlacfar cinntí ar ghnó poiblí; agus  
 

 tiomantas a thabhairt a bheith rannpháirteach go díograiseach agus go fuinniúil ach 
go macánta agus ar bhonn eiticiúil i gcónaí.   

 

5.3  Clár Leasanna  
Dearbhóidh comhaltaí Boird aon leas príobháideach, deonach, carthanach nó 
polaitiúil a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do ghnó RTÉ.  
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Éilíonn an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 1995 ar gach comhalta Boird ráiteas 
i scríbhinn a chur ar fáil faoin méid seo a leanas: 
 
 ‘The interests of the director and the interests of his or her spouse, or a child of the 
director or his or her spouse, of which he has actual knowledge, which could 
materially influence the person in or in relation to the performance of the functions of 
the directorship. This statement is required for each year or part of a year he or she 
holds or held the directorship’. 

 
Nuair is gá, coinneoidh gach comhalta Boird iontráil ar chlár leasanna ar é a bheidh 
ann ná taifead ar gach leas pearsanta agus gnó. Má bhíonn comhaltaí Boird 
neamhchinnte faoi na cineálacha leasanna is cóir dóibh a dhearbhú, is féidir leo é sin 
a phlé leis an gCathaoirleach agus/nó leis an bPríomh-Stiúrthóir nó le Rúnaí Ghrúpa 
RTÉ.  

  
Sa bhreis ar na ceanglais dlí faoi Achtanna na gCuideachtaí i ndáil le fochuideachtaí 
agus ar na ceanglais faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 1995 agus faoin Acht 
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, ba chóir na nósanna imeachta seo a leanas a 
bhreithniú:  
 

(i)  Chomh luath is a cheapfar comhalta chuig an mBord, ba chóir dó/di sonraí a chur ar 
aghaidh chuig Rúnaí Ghrúpa RTÉ maidir lena f(h)ostaíocht agus ar gach leas gnó 
eile lena n-áirítear scairshealbha, caidrimh phroifisiúnta srl., lena bhféadfadh 
coimhlint leasa a bheith ag baint leo nó a bhféadfadh tionchar ábhartha a bheith acu 
ar an gcomhalta Boird sin a chuid/cuid feidhmeanna a fheidhmiú. Ba chóir aon leas a 
bheadh ag teaghlach comhalta a mheasfaí go mbeadh faisnéis réasúnta aige/aici air, 
nó ag duine nó comhlacht a bhfuil baint acu leis an gcomhalta agus a bhféadfadh 
coimhlint leasa a bheith i gceist nó a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar 
fheidhmíocht an chomhalta agus é/í i mbun dualgas, a nochtadh.  Chun na críche 
sin, áireofar ar dhaoine agus ar chomhlachtaí a bhaineann le comhalta:   

 
(a) céile, tuismitheoir, deartháir, deirfiúr, leanbh nó leasleanbh;  

 
(b) comhlacht corparáideach a bhfuil baint ag an gcomhalta leis;  

 
(c) duine a bheadh ag feidhmiú mar iontaobhaí ar aon iontaobhas, na tairbhithe ar a 
n-áirítear an comhalta nó na daoine ag (a) thuas nó an comhlacht corparáideach ag 
(b) thuas; agus   

 
(d) duine a bheadh ag feidhmiú mar pháirtí don chomhalta nó d’aon duine nó d’aon 
chomhlacht a mbeadh baint acu leis an gcomhalta de bhua  (a) – (c) thuas.  

 
Ba chóir do gach comhalta sonraí faoi leasanna gnó, bunaithe ar an méid atá 
thuasluaite, a chur ar aghaidh chuig Rúnaí Ghrúpa RTÉ chomh luath agus a 
chuirfear é/í ar an eolas fúthu le linn na stiúrthóireachta.  
  

(ii)  Nuair is cuí in aon ní a thiocfadh chun cinn, ní mór go mbeadh ar an gcomhalta leasa 
fostaíochta agus aon leas gnó eile na ndaoine ar fad a bhfuil baint acu leis/léi, mar a 
shainmhínítear i (i) a léiriú do Rúnaí Ghrúpa RTÉ.   

 
(iii)  Ar  lánrogha an Bhoird féadfar iarraidh ar chomhaltaí mionscairshealbha a nochtadh.  

Mar threoirlíne ghinearálta, ba chóir scairshealbha de luach níos airde ná €15,000 nó 
de 5% de chaipitil eisithe comhlachta a nochtadh.   
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(iv)  Má bhíonn amhras ar chomhalta cibé an n-éilítear faoin gCód seo a leasa féin nó 
leasa duine gaolmhar a nochtadh, ní mór don chomhalta sin dul i dteagmháil leis an 
gCathaoirleach.  

 
(v) Ní mór do Rúnaí Ghrúpa RTÉ sonraí na leasanna thuas a choinneáil i gclár rúnda 

speisialta agus ní mór na sonraí sin a thabhairt cothrom le dáta go bliantúil. Ní mór  
Rúnaí Ghrúpa RTÉ a chur ar an eolas chomh luath agus is féidir faoi athruithe a 
tharlódh idir an dá linn. Ag an gCathaoirleach, ag Rúnaí Ghrúpa RTÉ agus ag an 
bPríomh-Stiúrthóir amháin a cheart rochtain a bheith ar an gclár.  

 
 

5.4 Coimhlintí Leasa  
 
(i)  Sa chás go dtagann saincheist a bhaineann le leas an Chathaoirligh chun cinn, ba 

chóir go gceapfadh sé/sí comhalta Boird eile chun Cathaoirleacht a dhéanamh ar an 
gcruinniú  agus níor chóir dó/di a bheith i láthair nuair a bheadh an Bord i mbun pléití 
nó ag déanamh cinnidh faoi shaincheist lena mbaineann leas an Cathaoirligh nó leas 
duine nó comhlachta eile a bhfuil baint ag an gCathaoirleach leo.  

 
(ii)  Níor chóir go gcuirfí doiciméid Boird ar chás ar bith a bhaineann le déileáil ar bith leis 

na leasanna thuas (i.e. mar a shainmhínítear in alt 5.3 thuas) ar fáil do chomhalta 
Boird ar bith sula ndéantar cinneadh.   (Glacfar le doiciméid i ndáil le cásanna a 
bhaineann le hiomaitheoirí i leith an leasa thuas a bheith san áireamh ar na 
doiciméid sin). Ba chóir cinntí, nuair a bheidh siad glactha, a chur in iúl don 
chomhalta Boird.  

 
(iii)  Ó tharla go nglactar leis go bhféadfadh athrú, ar bheagán fógra, a theacht ar 

leasanna comhalta Boird agus na ndaoine a bhaineann leis/léi ba chóir go 
dtabharfadh an comhalta Boird, i gcásanna ina bhfaigheann sé/sí doiciméid a 
bhaineann lena c(h)uid leasanna nó leasanna na ndaoine a bhfuil baint acu leis/léi, 
na doiciméid sin ar ais do Rúnaí Ghrúpa RTÉ chomh luath agus is féidir.  

 
(iv)  Níor chóir go mbeadh comhalta Boird i láthair nuair a bheadh an Bord i mbun pléití 

nó ag déanamh cinnidh ar shaincheisteanna ina bhfuil leas ag an gcomhalta 
(seachas ina c(h)umas mar chomhalta Boird)  nó ag duine nó comhlacht a bhaineann 
leis an gcomhalta sin. I gcásanna den sórt sin ba chóir taifead ar leithligh a 
choinneáil (nach mbeadh rochtain ag an gcomhalta Boird air).  

 
(v)  Níor chóir go mbeadh comhalta Boird a bhfuil baint aige/aici le tairiscint Chomhlacht 

Léiriúcháin ar chonarthaí coimisiúnaithe neamhspleách ar chláir teilifíse agus/nó 
Raidió i láthair ag aon phlé Boird ar an tairiscint sin agus ba chóir taifead ar leithligh a 
choinneáil.  

 
(iv)  Sa chás go dtagann ceist chun cinn maidir le cibé an bhfuil baint ag cás le leasanna 

chomhalta Boird nó duine nó comhlachta a bhaineann leis an gcomhalta Boird sin nó 
nach bhfuil, ba chóir gurb é an Cathaoirleach a dhéanfadh an cheist sin a chinneadh.  
Sa chás go mbíonn coimhlint leasa i gceist agus nach ndearbhaíonn an comhalta 
Boird a leasa agus/nó nach mbíonn sé/sí sásta tarraingt siar, ba chóir go nglacfadh 
an Cathaoirleach gníomh cuí lena chinntiú nach ndéantar dochar don Bhord (ná don 
chomhalta Boird sin).  
 
An bunphrionsabal atá ann ná nár chóir do chomhaltaí Boird míúsáid a bhaint as a 
seasamh poiblí, ná go mbeadh an chosúlacht ann go bhfuiltear ag baint míúsáide as, 
lena leasanna príobháideacha féin a chur chun cinn.  
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5.5  Rochtain ar Chomhairle Neamhspleách Tá rochtain ag comhaltaí Boird ar 
chomhairle agus ar sheirbhísí Rúnaí Ghrúpa RTÉ, atá freagrach don Bhord as a 
chinntiú go leantar nósanna imeachta an Bhoird agus go gcloítear le rialacha agus le 
rialacháin infheidhme.  
I gcásanna práinne nó íogaire nach féidir déileáil leo tríd na ngnáthbhealaí, go 
háirithe cásanna a bhainfeadh le hiompar míchuí airgeadais, ba chóir na cásanna sin 
a chur ar aghaidh chuig Rúnaí Ghrúpa RTÉ.  
Sa bhreis ar a gcuid dualgas is féidir le comhaltaí Boird comhairle phroifisiúnta 
neamhspleách a ghlacadh, más gá, ag costas réasúnta arna sheasamh ag RTÉ. Sa 
chás go measann comhalta Boird go bhfuil sé cuí comhairle phroifisiúnta 
neamhspleách den sórt sin a lorg, cuirfidh sé/sí an Cathaoirleach agus Rúnaí  
Ghrúpa RTÉ ar an eolas faoi agus éascóidh sé/sí an chomhairle phroifisiúnta 
neamhspleách sin don chomhalta Boird.   
 

5.6  Caidrimh le soláthróirí  
 

Tá dualgas ar chomhaltaí Boird dea-cháil RTÉ a choinneáil trí dhéileáil go cothrom, 
go hoscailte agus go seasmhach le soláthróirí. Tá na rialacha a rialaíonn an réimse 
seo leagtha amach sna Treoirlínte Soláthair Phoiblí a d’fhoilsigh an Roinn Airgeadais 
agus an Treoir AE 2004/18/CE: ‘Nósanna imeachta do sholáthar na gcomhlachtaí 
poiblí’. Go ginearálta, ní bhíonn aon bhaint dhíreach ag comhaltaí Boird leis an 
bpróiseas Soláthair.  
 

5.7  Faisnéis 
  

Tá sé de dhualgas ar an mBord a bheith chomh hoscailte agus is féidir faoina chuid 
cinntí agus gníomhartha agus cúiseanna a thabhairt maidir le cinntí agus srian a chur 
ar fhaisnéis sa chás gur é leas an phobail i gcoitinne sin a dhéanamh agus sin 
amháin. Ba chóir go dtabharfadh an Bord geallúint follasach maidir le hoscailteacht. 
Tá imthosca teoranta ann nuair nach cuí nochtadh iomlán a dheánamh ar fhaisnéis.  
 
Déanfaidh an Bord cumarsáid le geallsealbhóirí (i.e Airí Rialtais, an Státsheirbhís 
agus an pobal) i dteanga shoiléir, cuirfidh sé faisnéis ar fáil go forleathan agus 
rachaidh sé i gcomhchomhairle go beacht agus go samhlaíoch.  
 
Éilítear ar RTÉ cloí le reachtaíocht agus í ag roinnt faisnéise ar an bpobal, lena n-
áirítear nuair is infheidhme, an tAcht um Shaoráil Faisnéise agus reachtaíocht um 
Chosaint Sonraí. Ciallaíonn sé nach mór beartas soiléir a bheith aici maidir leo seo a 
leanas:   
 

 na caighdeáin maidir le freagra tapa a thabhairt ar fhiosruithe agus ar iarratais ar 
fhaisnéis,  dá bhforáiltear sna prionsabail ar chúram ardchaighdeáin do chustaiméirí 
agus do chliaint na seirbhíse poiblí (féach 5.12 thíos);  

 

 na critéir i ndáil le faisnéis a chosc agus sásra chun achomharc a dhéanamh in 
aghaidh aon chinneadh den sórt seo; agus  

 

 na critéir chun táille a ghearradh ar fhaisnéis chun na costais a bhaineann leis an 
bhfaisnéis sin a chur ar fáil a chlúdach.   
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Ní mór nós imeachta a bheith i bhfeidhm chun déileáil le gearáin ón bpobal.  Ní mór 
freisin don Bhord athbhreithniú a dhéanamh ó am go ham ar na nósanna imeachta. 
Ba chóir gur é an tOifigeach  lena mbaineann an tsaincheist áirithe a dhéileálfadh leis 
an ngearán ar dtús; ansin, mura ndéantar an tsaincheist a réiteach, ba chóir do 
chomhalta foirne níos sinsearaí an tsaincheist a bhreithniú.   

5.8  Oibleagáidí   
Ba chóir go luafadh na comhaltaí Boird sa Tuarascáil Bhliantúil gurb iadsan atá 
freagrach as na cuntais a réiteach.  
 
Ba chóir go ndéanfadh comhaltaí Boird athbhreithniú ar éifeachtúlacht chóras 
rialaithe inmhéanaigh RTÉ, lena n-áirítear rialuithe airgeadais, oibríochtúla agus 
comhlíonta agus bainistiú riosca.  
 
Ba chóir go gcinnteodh comhaltaí Boird go gcoinneodh an Cathaoirleach an tAire 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ar an eolas faoi chúrsaí a 
thiocfaidh chun cinn maidir le RTÉ.  
  
Ba chóir go ndéanfadh comhaltaí Boird a thuairisciú gur gnóthas leantach í RTÉ 
agus boinn tuisceana nó cáilíochtaí tacaíochta a thabhairt, de réir mar is gá.  
 
Ba chóir go gcuirfí faisnéis ar chaighdeán oiriúnach ar fáil don Bhord ar shlí thráthúil, 
ionas go mbeidh comhaltaí Boird in ann a gcuid dualgas a chomhlíonadh go sásúil.  
Tá an Bord freagrach as na hoibleagáid reachtúla a bhaineann le RTÉ a 
chomhlíonadh. Sa chás go mbeadh faisnéis ag comhaltaí Boird ar 
neamhchomhlíonadh oibleagáid den chineál sin, ba chóir dó/di a gcomhghleacaithe a 
chur ar an eolas d’fhonn an cheist a réiteach. Sa chás nach ndéantar an cheist a 
réiteach, ba chóir í a chur faoi bhráid an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha freisin. Chun na críche sin, ba chóir go ndéanfadh an comhalta Boird gach 
iarracht réasúnta freastal ar gach cruinniú Boird.  
 
 

5.9  Dílseacht  
 

Tá freagracht ar chomhaltaí Boird a bheith dílis do RTÉ agus a bheith go hiomlán 
tiomanta dá cuid gníomhaíochtaí gnó ar fad. Ba chóir go mbeadh comhalta Boird ar 
an eolas faoin dualgas atá air/uirthi cloí leis na caighdeáin is airde ó thaobh eitice 
gnó.   
 
Ba chóir go mbeadh meas ag comhaltaí Boird ar a gcomhghleacaithe ar an mBord 
agus ar fhostaithe RTÉ agus ar an ról atá acu, ba chóir go gcaithfeadh siad leo le 
cúirtéis i gcónaí. D’fhéadfaí go nglaofaí ar chomhalta Boird freisin chun ionadaíocht a 
dhéanamh ar an mBord os comhair an phobail agus/nó os comhair aon eagraíochta 
seachtraí eile. Sna himthosca seo, tá sé de dhualgas ar chomhalta Boird cáil na 
heagraíochta a choinneáil trí chúnamh a thabhairt do dhaoine ar bhealach 
cuiditheach agus cúirtéiseach; ar bhonn tráthúil, iontaofa agus nuair is cuí, ar bhonn 
rúnda, agus ar bhealach oscailte agus éifeachtúil.  
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5.10 Cothroime Leagann an cód iompair ghnó seo freagracht ar chomhaltaí Boird na 
nithe seo a leanas a chinntiú: cloí le comhionannas fostaíochta agus le reachtaíocht 
comhstádais, tiomantas i leith cothroime i ngach déileáil ghnó agus caitheamh le gach 
custaiméir go cothrom agus meas cothrom a bheith orthu.  

 

5.11  An Timpeallacht Oibre / An Timpeallacht Seachtrach  
Tabharfaidh comhaltaí Boird an tosaíocht is airde do na nithe seo a leanas; sláinte 
agus sábháilteacht na bhfostaithe ar fad a chur chun cinn agus a chaomhnú, a 
chinntiú go ndéantar ábhair imní an phobail a bhreithniú go hiomlán agus socruithe a 
chur ar fáil chun an drochthionchar is lú agus is féidir ar an timpeallacht ó oibríochtaí 
an chomhlachta stáit a chinntiú.  
 

5.12  Seirbhís do Chustaiméirí  
 Leagtar amach sa Chód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit liosta prionsabal 

maidir le seirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí agus do chliaint na seirbhíse 
poiblí.  Is dlúthchuid de  Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ agus de Chód Cleachtais 
Cóirthrádála RTÉ iad na prionsabail seo. 
 
  

6. Athbhreithniú ar an gCód   
 
Déanfaidh an Bord an Cód seo agus an Cód comhfhreagrach d’fhostaithe a athbhreithniú 

gach bliain. 

 


