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Faoi scáth an Achta Craolacháin 2009 (an tAcht), tugadh 
isteach trí cinn de cheanglais tuairiscíochta nua atá le 
sásamh ag RTÉ, mar seo a leanas: 

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ
Tar éis comhairliúchán poiblí a dhéanamh, tá ceangailte 
ar RTÉ ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú ina leagtar 
amach na prionsabail a ndéanfaidh RTÉ dá réir agus na 
bearta a dhéanfaidh RTÉ chun cuspóirí seirbhíse poiblí 
na heagraíochta a thabhairt i gcrích. Cuireadh Ráiteas 
Seirbhíse Poiblí RTÉ 2015, an dara ráiteas faoin Acht, faoi 
bhráid an Aire (Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha) an 9 Iúil 2015 agus tá sé ar fáil ar RTÉ.ie.

Ráiteas Straitéise RTÉ 
Tá ceangailte ar RTÉ ráiteas straitéise a ullmhú agus a chur 
faoi bhráid an Aire.   Leagtar amach sa ráiteas straitéise a 
bhfuil de straitéis ag Bord RTÉ chun na haidhmeanna faoin 
Acht a thabhairt i gcrích, le haird ar na hacmhainní atá ar 
fáil ag RTÉ. Cuireadh Ráiteas Straitéise RTÉ 2015-2019, 
an dara ráiteas faoin Acht, faoi bhráid an Aire an 9 Iúil 2015 
agus tá sé ar fáil ar RTÉ.ie.

Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta
Déanfaidh RTÉ, gach bliain, ráiteas bliantúil faoi 
ghealltanais feidhmíochta (ASPC) a ullmhú, ag teacht 
(a) le cuspóirí RTÉ, (b) leis an Ráiteas Straitéise, (c) leis 
an Ráiteas Seirbhíse Poiblí.  Beidh san áireamh leis an 
ráiteas na bearta atá leagtha amach ag an gcorparáid 
a dhéanamh i rith na bliana airgeadais agus na táscairí 
feidhmíochta a ghabhann leo. Tabharfaidh RTÉ tuairisc 
gach bliain sa Tuarascáil Bhliantúil maidir le maith a 
dhéanamh de na gealltanais a luaitear sa Ráiteas Bliantúil 
faoi Ghealltanais Feidhmíochta, nó a mhalairt. Faoi réir Alt 
102(3) an Achta, cuireadh Ráiteas ASPC 2018 faoi bhráid 
Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) i mí Meitheamh 
2018 agus tá sé ar fáil anois san fh oilseachán seo ar RTÉ.ie.        

Tá Gealltanais RTÉ ag teacht le Straitéis 2018-2022 a 
ullmhaíodh agus a cuireadh faoi bhráid maidir leis an dara 
athbhreithniú 5 bhliana faoi Alt 124(8) an Achta. Leis an 
straitéis seo, Athnuachan RTÉ don chéad ghlúin eile1, 
leagtar amach stiúir nua faoin eagraíocht go ceann cúig 
bhliana. Tá an stiúir sin le sonrú ar an aisling nua atá ag 
RTÉ: A bheith ina chrann seasta ag cultúr na hÉireann tríd 
an lucht féachana agus éisteachta a chothú le hábhar atá 
iontaofa, spéisiúil, agus dúshlánach, ceiliúradh a dhéanamh 

1   https://www.rte.ie/strategy/

ar iléagsúlacht shaoithiúil na tíre agus daoine cumasacha 
de chuid na hÉireann a chothú. 

Leagtar amach sé cinn de ghealltanais sa Ráiteas maidir 
leis an mbliain 2018 agus iad á rangú faoi thrí cinn de 
cheannteidil nó d'aidhmeanna straitéiseacha: An Lucht 
Féachana agus Éisteachta, Ábhar, agus Inmharthanacht.

Aidhmeanna straitéiseacha agus gealltanais 
An Lucht Féachana agus Éisteachta – Ábhar a chur ar fáil 
lena bhfuil tábhacht ag gach réimse den lucht féachana 
agus éisteachta in Éirinn agus freastal ar an uile dhuine san 
uile áit 
1.   An lucht féachana agus éisteachta a bheith lárnach 

maidir le cinntí a dhéantar  
2.   A bheith ar fáil san áit ina mbíonn an lucht féachana 

agus éisteachta – teacht a bheith ar sheirbhísí san uile 
áit, seirbhísí líneacha a dhéanamh chomh maith agus is 
féidir, an meon digiteach ar dtús a chur i bhfeidhm

Ábhar – An lucht féachana agus éisteachta a mhealladh 
le héagsúlacht breise den ábhar ardchaighdeáin lena 
gcuirtear scéalta na hÉireann in iúl 
3. Ábhar atá iontaofa, dúshlánach, spéisiúil a chur ar fáil 
4. A bheith mar chrann seasta ag cultúr na hÉireann
5.  An iléagsúlacht a cheiliúradh agus aos dána na 

hÉireann a chothú 

Inmharthancht – An tábhacht le meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí a bhuanú le RTÉ inmharthanach 
6.  An tábhacht le meáin chumarsáide seirbhíse poiblí a 

bhuanú le RTÉ inmharthanach 

Is léiriú na gealltanais seo agus na spriocanna a ghabhann 
leo ar an modh ina bhfuil i gceist ag RTÉ an chéad bhliain 
den straitéis nua a thabhairt i bhfeidhm.  Bliain eatramhach 
an bhliain 2018 agus RTÉ ag tosú ar phróiseas na 
hathnuachana agus ar an mbunchloch don chlaochlú a 
leagan.  Le linn don eagraíocht féachaint lena leagtar de 
dhualgas air maidir leis an tseirbhís phoiblí a chomhlíonadh 
faoin stiúir nua straitéiseach seo, ní mór leanúint freisin 
ag féachaint leis an teannas atá idir spriocanna seirbhíse 
poiblí a bhaint amach an tráth céanna a bhfuiltear ag 
brath i gcónaí ar leibhéal ard cistíochta ó fh oinsí tráchtála 
agus idir freastal do réimsí spéise an tslua an tráth céanna 
a ndéantar soláthar do chultúir agus do réimsí spéise 
mionlaigh. 

RÉAMHRÁ
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AN LUCHT FÉACHANA AGUS ÉISTEACHTA:  
ÁBHAR A CHUR AR FÁIL LENA BHFUIL TÁBHACHT AG GACH RÉIMSE DEN 
LUCHT FÉACHANA AGUS ÉISTEACHTA IN ÉIRINN AGUS FREASTAL AR AN 
UILE DHUINE SAN UILE ÁIT

Gealltanas Bearta / Tionscnaimh Mórthábhachta 2018-2022 2018 Sprioc

1 An lucht féachana agus éisteachta 
a bheith lárnach maidir le cinntí a 
dhéantar

a)  Dearcadh an phobail go bhfuil RTÉ tábhachtach ag daoine 
in Éirinn sa lá atá inniu ann  a choinneáil ar ráta 

>80%

b)  Dearcadh an phobail go bhfuil ábhar agus seirbhísí RTÉ ar 
ardchaighdeán a choinneáil ar ráta

>75%

2 A bheith ar fáil san áit ina mbíonn 
an lucht féachana agus éisteachta 
– teacht a bheith ar sheirbhísí 
san uile áit, seirbhísí líneacha a 
dhéanamh chomh maith agus is 
féidir, an meon digiteach ar dtús a 
chur i bhfeidhm

a)  Meánsciar seachtainiúil na ndaoine a mbíonn aird acu ar 
sheirbhísí RTÉ ar fad a choinneáil seasta ar ráta 90% nó os 
a chionn maidir le daoine 18+ 

>90%

b) % na ndaoine (18-34) a mbíonn aird acu ar RTÉ >90%

c) % na ndaoine (35-54) a mbíonn aird acu ar RTÉ >90%

d) % na ndaoine RTÉ (55+) a mbíonn aird acu ar RTÉ >90%

e)  An sciar a mbíonn aird acu ar theilifís RTÉ (daoine fásta 15+, 
an lá ar fad) a choinneáil ar ráta

>26%

f)  An sciar a mbíonn aird acu ar raidió RTÉ (daoine fásta 15+, 
an lá ar fad) a choinneáil ar ráta

>30%

g)  Cur leis an meánsciar de na daoine a mbíonn aird acu ar 
RTÉ gach seachtain ar dheiseanna póca agus ar na meáin 
cheangailte go mbíonn 

>52%

h)  Cur le meánlíon na sruthanna de chuid RTÉ a cheanglaítear 
ar dheiseanna póca agus ar na meáin cheangailte go 
mbíonn

>8m

i)  Dearcadh an phobail go bhfuil sé éasca cláir agus seirbhísí 
RTÉ a thapú ar réimse leathan deiseanna

>70%

Gealltanais Feidhmíochta RTÉ maille le Bearta (Bliain 1)
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ÁBHAR: 
AN LUCHT FÉACHANA AGUS ÉISTEACHTA A MHEALLADH LE 
HÉAGSÚLACHT BREISE DEN ÁBHAR ARDCHAIGHDEÁIN LENA GCUIRTEAR 
SCÉALTA NA HÉIREANN IN IÚL

Gealltanas Bearta / Tionscnaimh Mórthábhachta 2018-2022 2018 Sprioc

3 Ábhar atá iontaofa, dúshlánach, 
spéisiúil a chur ar fáil 

a)  Dearcadh an phobail go gcuireann RTÉ lón ábhair iontaofa 
Nuachta & Cúrsaí Reatha ar fáil a choinneáil ar ráta

>80%

b)  Dearcadh an phobail go gcothaíonn RTÉ díospóireacht 
náisiúnta / plé polaitíochta a choinneáil

De réir tuairisce  

c)  Dearcadh an phobail go gcoinníonn RTÉ ar an eolas go 
maith iad a choinneáil ar ráta   

>80%

4 A bheith mar chrann seasta ag 
cultúr na hÉireann

a)  Dearcadh an phobail gur gné thábhachtach de shaol na 
hÉireann RTÉ a choinneáil ar ráta

>80%

b)  Dearcadh an phobail go gcuireann RTÉ ar a gcumas 
coinneáil ar an eolas faoi imeachtaí náisiúnta a choinneáil ar 
ráta  

>80%

c)  Dearcadh an phobail go gcuireann RTÉ  an méid ceart ama i 
leith chláir do leanaí  a choinneáil ar ráta  

>50%

d)  An sciar de na daoine idir 4-7 mbliana a mbíonn aird acu ar 
RTÉjr gach seachtain a choinneáil ar ráta

>14%

e)  Dearcadh an phobail go gcuireann RTÉ seirbhís 
chuimsitheach ar fáil do lucht labhartha na Gaeilge a 
choinneáil ar ráta

>55%

f)  An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu ar RTÉ 
RnaG gach seachtain a choinneáil ar ráta

>3%

5 An iléagsúlacht a cheiliúradh agus 
aos dána na hÉireann a chothú

a)  Cur le dearcadh an phobail go mbíonn sochaí na hÉireann 
faoi láthair le feiceáil ar RTÉ go mbíonn ar ráta

>80%

b)  Cur le dearcadh an phobail go mbíonn RTÉ réimse 
aghaidheanna nua agus glórtha nua ar an aer ag RTÉ go 
mbíonn ar ráta

>62%

c)  Sciar mór d'ábhar cláir Raidió RTÉ ar thonnta FM a 
choinneáil ina ábhar cláir dúchais céadchraolta 

>80%

d)  Sciar mór d'ábhar cláir dúchais a choinneáil maidir leis an % 
d'ábhar cláir ag buaicthráthanna ar RTÉ One 

>75%

e)  Na coinníollacha caiteachais faoin reachtaíocht a shásamh 
sa chaoi is go gcomhlíontar gach dualgas faoi Alt 116 an 
Achta Craolacháin 2009 agus cur leis an gcaiteachas faoi 
réir ag ardú ar an gcaiteachas poiblí 

Na coinníollacha 
caiteachais faoin 
reachtaíocht a 
shásamh  

f)  Cur le dearcadh an phobail go bhfuil RTÉ One go maith 
maidir le drámaíocht na hÉireann go mbíonn ar ráta  

>70%

g)  Sástacht an phobail le caighdeán an ábhair cultúir agus 
ealíne ar a choinneáil ar ráta (% na ndaoine atá sásta) 

>66%

h)  Dearcadh an phobail go ndéanann RTÉ réimse leathan de 
cheol ceolfhoirne a chur ar fáil a choinneáil ar ráta

>56%
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Gealltanas Bearta / Tionscnaimh Mórthábhachta 2018-2022 2018 Sprioc

6 An tábhacht le meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí a bhuanú  
 

a) An buiséad bliantúil a shásamh An toradh aontaithe 
ar an mbuiséad a 
thabhairt i gcrích 

b)  Réimse seirbhísí RTÉ a thabhairt i gcrích taobh istigh den 
chostas oibriúcháin a leagtar síos sa bhuiséad 

An buiséad 
maidir le costas 
oibriúcháin agus 
seirbhísí sonraithe a 
thabhairt i gcrích 

c)  Gnóthaí tráchtála RTÉ a riar go héifeachtach ionas go 
gcuirtear an fáltas glan is mó is féidir ar fháil do bheartaíocht 
seirbhíse poiblí RTÉ

Spriocanna an 
Ghrúpa maidir le 
hioncam tráchtála a 
bhaint amach  

d)  Dearcadh an phobail go bhfuil luach maith ar an airgead i 
gceist le RTÉ a choinneáil ar ráta

>55%

e)  Dearcadh an phobail go bhfuil fiúntas i sochaí na hÉireann i 
gceist le RTÉ a choinneáil ar ráta  

>85%

f)  Dearcadh an phobail go bhfuil RTÉ iontaofa a choinneáil ar 
ráta

>75%

INMHARTHANACHT:  
AN TÁBHACHT LE MEÁIN CHUMARSÁIDE SEIRBHÍSE POIBLÍ A BHUANÚ LE 
RTÉ INMHARTHANACH 
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