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1. Réamhrá 

 

Stáisiún raidió pobail do phobal Gaeilge Átha Cliath is ea Raidió na Life. Tá an stáisiún ag 

craoladh go leanúnach ó 1993 agus beimid ag ceiliúradh 25 bliain ar an aer i 2018.  

 

Tá foireann de thriúr lánaimseartha agus beirt pháirtaimseartha ag obair sa stáisiún. Bíonn thart 

ar 100 láithreoir deonach ag craoladh leis an stáisiún ag aon am amháin agus tá Bord Stiúrtha 

deonach i bhfeidhm. Tá tacaíocht airgeadais faighte ag Raidió na Life go leanúnach ó Fhoras na 

Gaeilge ó bunaíodh an Foras, agus ó Bhord na Gaeilge roimhe sin, ón am gur bunaíodh an 

stáisiún. Íocann an maoiniú seo as fostú na foirne íoctha, móide costais reatha ar nós soláthar 

na seirbhíse tharchuradóra, costais oifige agus araile. 

 

Tá an stáisiún ceadúnaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann chun seirbhís chraolacháin 

fuaime pobail comhleasa Gaeilge a sholáthar do Bhaile Átha Cliath. Rinne Raidió na Life iarratas 

rathúil leis an Údarás i 2016 chun an ceadúnas craolacháin a athnuachan ar feadh deich mbliana 

eile, don tréimhse 2017 – 2027. Tháinig an ceadúnas nua i bhfeidhm ar 01 Feabhra 2017. 

 

Tá cuspóirí oideachasúla agus pobail ina gcodanna bunúsacha d’fhealsúnacht na seirbhíse clár. 

Déanann Raidió na Life iarracht seirbhís a sholáthar a fhreastalaíonn ar dhaoine a labhraíonn 

Gaeilge, ón gcainteoir dúchais go dtí an glan-fhoghlaimeoir, i mórcheantar Átha Cliath go 

háirithe, agus leis na hardáin dhigiteacha atá anois ar fáil, do phobal nach bhfuil teoranta go 

geografach a oiread agus a bhí. Déanaimid iarracht seirbhís clár a sholáthar atá nua-aimseartha 

agus a bhriseann an íomhá traidisiúnta, caomhnach a shamhlaítear leis an nGaeilge in amanna.  

 

Déanann Raidió na Life comhtháthú idir lucht labhartha na teanga, eagrais Ghaeilge, daoine le 

spéis acu sa Ghaeilge agus daoine go dtaitníonn réimsí éagsúla ceoil leo (daoine go mb’fhéidir 

nach mbeadh teagmháil rialta acu leis an nGaeilge san áireamh). Tá sé mar sprioc ag an 

stáisiún réimse leathan spéise an phobail uile sin a chlúdach sa tseirbhís chlár. Tá ilchultúrachas 

ag baint leis an bpobal sin agus ilghnéitheacht i dtaca le réimse spéise, próifíl aoise, cumas sa 

Ghaeilge, rannpháirtíocht i gcur chun cinn na Gaeilge de agus áit na Gaeilge i bhféiniúlacht an 

duine. Tá Raidió na Life tiomanta chun a oiread cláir agus is féidir a sholáthar a fhreastalóidh ar 

an ilghnéitheacht sin i measc a lucht éisteachta. 

 

Ba é Raidió na Life an chéad eagraíocht chraolacháin lán-Ghaeilge a thosaigh ag craoladh ar na 

haerthonnta go lánaimseartha i ndiaidh RTÉ Raidió na Gaeltachta. Thosaigh an stáisiún ag 

craoladh go lánaimseartha ar 25/09/1993 díreach os cionn trí bliana sular thosaigh TG4 (Teilifís 

na Gaeilge ag an am) ag craoladh ar Oíche Shamhna 1996. 
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2. Próifíl an phobail ar a bhfreastalaíonn Raidió na Life 

 

Is é pobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ár sprioc-phobal éisteachta, go príomha.  

Is é Baile Átha Cliath an ceantar uirbeach is mó in Éirinn, le 1,173,179 duine ina chónaí sa 

chathair agus ina bruachbhailte de réir Dhaonáireamh na hÉireann 2016. Is ionann seo agus 

25% de dhaonra Phoblacht na hÉireann.   

[Foinsí: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Chapter_2_Geographical_distribution.pdf  

http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Chapter_1_Population_change_and_histori

cal_perspective.pdf]  

 

Bhí 373,706 cainteoir Gaeilge i mBaile Átha Cliath de réir dhaonáireamh 2011. Is ionann seo 

agus c.35% de dhaonra iomlán an chontae. Astu seo, bhí 14,229 cainteoirí laethúla Gaeilge - 

an líon is mó cainteoirí laethúla in aon chontae sa stát. Táimid fós ag fanacht ar bhriseadh síos 

ar mhacasamhail na bhfigiúirí seo do dhaonáireamh 2016. Bheadh sé réasúnta a ghlacadh leis, 

ámh, go mbeadh siad ag teacht leis an treocht ghinearálta seo. 

 

“Cathair agus bruachbhailte Bhaile Átha Cliath: Mar gheall líon fairsing a daonra, bhí an líon 

is mó cainteoirí Gaeilge laethúla ag cathair Bhaile Átha Cliath agus a bruachbhailte le 14,229 

duine, ar ionann sin agus 18.4 faoin gcéad de chainteoirí Gaeilge laethúla uile (na tíre).”  

 

[Foinse: ‘Daonáireamh na hÉireann 2011 – Cainteoirí Gaeilge’: 

http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile9/Profile,9,Irish,speakers,,Combined,document.pdf]  

 

Cé is moite de staitisticí dhaonáirimh, tá sé aitheanta go forleathan le fada an lá go bhfuil pobal 

bríomhar Gaeilge i mBaile Átha Cliath, lena n-áirítear:  

 

• Teaghlaigh ag tógáil a gclainne le Gaeilge  

• Cainteoirí dúchais Ghaeltachta atá ag cur fúthú i mBÁC  

• Pobail Ghaelscoileanna na cathrach, na contae is an cheantair mháguaird (tá 34 

Gaelscoil agus 10 nGaelcholáiste i mBaile Átha Cliath – is é sin an líon is mó 

Gaelscoileanna in aon chontae sa tír) 

• Grúpaí pobail Ghaeilge: Na Gaeil Óga; Na Cnocadóirí; An tIonad Buail Isteach; Áras 

Chrónáin, Cluain Dolcáin; Óga Yoga; Pobal Gaeilge 15; Gaelphobal Tamhlachta; ciorcail 

chomhrá áitiúla, srl.  

• Móreagraíochtaí náisiúnta na Gaeilge: Foras na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, Gael 

Linn, Gaelscoileanna Teo.,  Glór na nGael, An tOireachtas, Cumann na bhFiann, 

Feachtas srl.  

• Eagrais/Áiseanna Ghaolmhara: An Siopa Leabhair, Club Chonradh na Gaeilge, Oifigí 

Sheachtain na Gaeilge, Gaelchultúr srl.  

• Gréasáin shóisialta Ghaeilge ar nós cumainn Ghaelacha ollscoileanna Bhaile Átha 

Cliath, Mhá Nuad srl; cumainn Ghaelacha sna hinstitiúidí teicneolaíochta, srl.  

http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Chapter_2_Geographical_distribution.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Chapter_1_Population_change_and_historical_perspective.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Chapter_1_Population_change_and_historical_perspective.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile9/Profile,9,Irish,speakers,,Combined,document.pdf
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• Foghlaimeoirí fásta atá ag foghlaim Gaeilge le leithéidí Gaelchultúr, CnaG, srl.  

• Earnáil Neamhspleách Léiriúcháin Ghaeilge atá suite i mBaile Átha Cliath agus a 

léiríonn cláir theilifíse Ghaeilge do TG4, RTÉ srl. – e.g. Adare Productions; Agtel; 

Animo TV; Athena Media; Macalla Teoranta; RedShoe Productions; srl.  

Raidió na Life sa Phobal

Cainteoirí
Gaeilge BÁCMic Léinn 3ú 

Leibhéil

Scoilphobail

Daoine ar bheagán Gaeilge 
ach báúil / poitéinseal le bheith

báúil

CRAOL Gréasán
Náisiúnta

23+ Raidió Pobail

Cainteoirí & 
Foghlaimeoirí

Thar Lear

Na Meáin

Eagrais & 
Infreastruchtúr

na Gaeilge

 

 

Tá Raidió na Life ag feidhmiú i gceantar gnó lár na cathrach, rud atá ina bhuntáiste dúinn ó 

thaobh inrochtaineachta de. Is ceantar é inar féidir le saorálaithe, craoltóirí, aíonna agus 

cuairteoirí teacht orainn go héasca, mar atá soiléir ó líon na ndaoine a thagann trí dhóirse an 

stáisiúin ó cheann ceann na seachtaine. Cuireann an stáisiún seirbhís chuimsitheach 

chraolacháin raidió pobail trí Ghaeilge ar fáil ar fud na cathrach is na contae, mar aon leis an 

gcrios comaitéara máguaird ar chóras FM. 

     

Anuas air seo, cé go bhfuil tús áite ag fís bhunaidh an stáisiúin le freastal ar phobal Gaeilge na 

príomhchathrach, leis na forbairtí teicniúla sa lá atá inniu ann, bíonn éisteoirí anois ag an stáisiún 

ó ar fud na tíre agus ar fud an domhain, trínár suíomh gréasáin www.raidionalife.ie, ár 

leathanach Soundcloud agus an aip ‘An Seinnteoir Raidió’, mar aon le hardáin dhigiteacha eile. 

Is réimse rí-thábhachtach d’fhorbairt agus d’fhás an stáisiúin a bheidh i réimse seo na nua-

theicneolaíochta agus na n-ardán digiteach sna blianta beaga atá amach romhainn. 

 

Tá líon mór leantóirí ag Raidió na Life ar na meáin shóisialta freisin, rud a léiríonn an t-éileamh 

atá ann don seirbhís agus an spéis atá ag daoine ionainn: 

• 6,699 ‘like’ ar Facebook  

• 7,207 leantóir ar Twitter  

(agus an t-iarratas seo á scríobh)  

http://www.raidionalife.ie/
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3. Figiúirí Éisteachta 

 

Ní chuirtear stáisiúin raidió pobail san áireamh agus measúnú á dhéanamh ar fhigiúirí éisteachta 

raidió i suirbhé náisiúnta bliantúil an JNLR (Joint National Listenership Research). Is ar sheirbhísí 

raidió RTÉ agus ar stáisiúin raidió tráchtála a dhéantar an suirbhé sin agus is é an príomhsprioc 

a bhaineann leis an taighde ná le figiúirí éisteachta cruinn a sholáthar ar mhaithe le pleanáil 

sceidil fógraíochta ar na stáisiúin sin.  

 

Mar thoradh ar an gcur chuige thuas, níl figiúirí cruinn againn i Raidió na Life maidir le líon na n-

éisteoirí a éisteann leis an stáisiún agus is figiúr é seo go bhfuil fonn orainn a fháil amach – ar 

mhaithe linn féin ó thaobh eolais de agus mar shlat tomhais d’fhorbairt na seirbhíse a chuirimid 

ar fáil amach anseo. Bheadh maoiniú ar leith ag teastáil le tabhairt faoi shuirbhé struchtúrtha ar 

ár n-uimhreacha éisteoirí trí chomhlacht ar nós Ipsos/MRBI (a choimisiúnaítear chun na JNLRs a 

chur i dtoll a chéile) a choimisiúnú le dul i mbun an taighde, ach maoiniú a bheith ar fáil chuige.  

 

Táimid ag moladh go ndéanfaí maoiniú ar shuirbhé/taighde dá leithéid trí dheontas ar leith ón 

Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta mar chuid dá 

gníomhais i leith na Gaeilge. D’fhéadfaí gur deontas aon-uaire a bheadh anseo mar thúsphointe 

don taighde tábhachtach seo. Thabharfadh an taighde seo léargas don Roinn agus don Rialtas 

ar staid reatha Raidió na Life, an t-aon stáisiún raidió pobail lán-Ghaeilge atá ag feidhmiú i 

bPoblacht na hÉireann le 25 bliain anuas. Bheadh an taighde seo cabhrach agus faisnéiseach 

agus beartais rialtais i leith na Gaeilge agus i leith na craoltóireachta Ghaeilge á bpleanáil don 

todhchaí. Bheadh torthaí an taighde seo cabhrach ní amháin do Raidió na Life, ach do Raidió 

Fáilte i mBéal Feirste freisin, agus go háirithe d’aon stáisiúin raidió pobail Ghaeilge eile a 

bhunófaí amach anseo, mar shampla Raidió na dTreabh. 
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4. Struchtúir mhaoinithe do sheirbhísí chraolacháin a chuireann an Ghaeilge 

chun cinn in Éirinn: 

Maoinítear seirbhísí reatha chraolacháin na Gaeilge in Éirinn ó fhoinsí éagsúla, idir Foras na 

Gaeilge; An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus 

an táille ceadúnais teilifíse, go príomha (ó dheas). 

 

a) Stáisiúin Raidió Pobail Ghaeilge: 

 

Faighean Raidió na Life maoiniú chun an stáisiún a reáchtáil i bhfoirm deontais €240,000 in 

aghaidh na bliana ó Fhoras na Gaeilge, an eagraíocht tras-teorainn uile oileánda a chuireann an 

Ghaeilge chun cinn thuaidh agus theas, mar a fhaigheann Raidió Fáilte i mBéal Feirste. Is tríd 

Scéim Raidió Pobail (2016 – 2018) Fhoras na Gaeilge a mhaoinítear an dá stáisiún. Is iad 

Raidió na Life agus Raidió Fáilte an t-aon dá stáisiún raidió pobail Gaeilge ar oileán na hÉireann 

go bhfuil ceadúnais chraolacháin acu ó na rialtóirí craoltóireachta ábhartha sa dá dhlínse, i.e. 

Údarás Craolacháin na hÉireann i bPoblacht na hÉireann (Raidió na Life) agus OFCOM i 

dTuaisceart Éireann (Raidió Fáilte), i láthair na huaire. 

 

Tuigtear dúinn go bhfuil iarratas á chur i dtoll a chéile ag Raidió na dTreabh i nGaillimh le dul i 

mbun ceadúnais a lorg ó Údarás Craolacháin na hÉireann sna blianta beaga atá amach 

romhainn. Bheadh dochúlacht réasúnta ann go mbreathnódh Raidió na dTreabh, nó aon stáisiún 

raidió pobail Ghaeilge eile a bhunófaí aon áit eile sa tír amach anseo, ar mhaoiniú a lorg ó 

Fhoras na Gaeilge freisin. 

 

b) Seirbhísí Chraolacháin Sheirbhíse Phoiblí RTÉ: 

 

Maoinítear seirbhísí chraolacháin seirbhíse poiblí uile an chraoltóra náisiúnta RTÉ ó c. 85% den 

táille ceadúnais teilifíse. I measc sheirbhísí éagsúla RTÉ, tá Raidió na Gaeltachta, seirbhís a 

fáisceadh as gluaiseacht phobail agus feachtasaíocht ó ghníomhaithe chearta teanga sa 

Ghaeltacht a throid ar son stáisiún raidió a d’fhreastalódh ar mhuintir na Gaeltachta ina dteanga 

dúchais, agus seirbhís a d’fhás le tacaíocht an phobail sin thar na blianta. Ar mhórán bealaí, 

fáisceadh Raidió na Life as gluaiseacht comhchosúil, a tharla i mBaile Átha Cliath ag deireadh 

na 1980í agus tús na 1990í. 

 

Ar mhaithe le comparáide ó thaobh an luach ar airgead a sholáthraíonn Raidió na Life mar 

stáisiún raidió Gaeilge, téann céatadán den maoiniú a fhaigheann RTÉ ón gceadúnas teilifíse le 

Raidió na Gaeltachta a reáchtáil. De réir ráiteas airgeadais 2014 RTÉ (na ráitis airgeadais is 

déanaí atá ar fáil ar www.rte.ie), bhí costais oibríochtúla thart ar €10.5 milliún ag RnaG don 

bhliain sin. I gcomhthéacs bhuiséad iomlán RTÉ de c.€300 milliún is buiséad íseal é seo. 

Tuigtear dúinn go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar bhuiséad RnaG ó shin. 

 

 

 

 

 

http://www.rte.ie/
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c) TG4: 

 

Tá maoiniú reatha de €32.79m do TG4 curtha ar fáil ag an Rialtas do 2017. Tá ioncam 

fógraíochta agus urraíochta á thuilleamh ag an gcainéal chomh maith, gurb ionann é agus c. 

10% dá ioncam agus díolann sé cláir freisin.  

[Foinse: http://www.tg4.ie/ga/corporate/background/] 

 

I dtaighde a rinne Oliver & Ohlbaum Associates, a foilsíodh i bhFómhar 2016 bunaithe ar fhigiúirí 

caiteachais TG4 agus RTÉ do 2014, i measc na dtorthaí bhí an breithiúnas neamhspleách ag na 

taighdeoirí gur ar éigean gur féidir le TG4 leanúint ag soláthar na seirbhíse atá á soláthar aige 

san am atá i láthair muna ndéantar méadú ar an gcistiú a chuirtear ar fáil dó. Cuireadh cistiú 

breise ar fáil don chainéal i 2015 agus méadaíodh an deontas a cuireadh ar fáil dó ón státchiste i 

2016. 

[Foinse: http://www.irishtimes.com/culture/tv-radio-web/rt%C3%A9-and-tg4-need-funding-increases-says-minister-1.2786105] 

 

d) Brú Airgeadais ar Raidió na Life agus Éiginnteacht Mhaoinithe 

 

Sa tréimhse céanna, gearradh deontas Fhoras na Gaeilge do Raidió na Life fá 4% ó 2015 go 

2016 (íslithe ó €250,000 i 2015 go €240,000 i 2014). Tá an deontas seo faoin Scéim Raidió 

Pobail statach i 2017 agus fanfaidh sé mar an gcéanna i 2018. Nuair a ghlactar boilsciú san 

áireamh, mar aon le méadú ar chostais thuarastal, is ionann seo agus ísliú bliain i ndiaidh a 

chéile ar an maoiniú atá ar fáil do chostais oibríochtúla eile an stáisiúin. 

 

Ní fios dúinn fós cad atá i ndán dúinn ó thaobh socruithe maoinithe de tar éis 2018, tráth a 

thiocfaidh deireadh le maoiniú reatha na Scéime Raidió Pobail 2016 – 2018. Fágann an 

éiginnteacht mhaoinithe seo nach bhfuil ar ár gcumas pleanáil fadtéarmach airgeadais a 

dhéanamh. Gan a bheith in ann pleanáil fhadtéarmach airgeadais a dhéanamh, ar ndóigh, is 

beag pleanáil fhadtéarmach gur féidir linn a dhéanamh i dtaobh pleananna oibriúcháin agus 

pleananna chun Raidió na Life a fhorbairt mar sheirbhís agus mar áis do phobal na Gaeilge sa 

phríomhchathair don todhchaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tg4.ie/ga/corporate/background/
http://www.irishtimes.com/culture/tv-radio-web/rt%C3%A9-and-tg4-need-funding-increases-says-minister-1.2786105
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5) Moladh i dtaobh chistiú do Raidió na Life ón dtáille ceadúnais teilifíse:  

 

I bhfianaise gach atá luaite i 4) thuas, ar cheann de na moltaí atá á ndéanamh ag Raidió na Life, 

táimid ag moladh gurbh fhiú iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le 

hinfheistíocht dhíreach a dhéanamh sa stáisiún ar bhonn bliantúil ag baint leas as céatadán den 

táille ceadúnais teilifíse, faoi mar a dhéantar le RTÉ - go háirithe Raidió na Gaeltachta mar 

eiseamláir den chineál seirbhíse gur féidir a bhaint amach do phobal teanga ar leith taobh istigh 

d’infrastruchtúr RTÉ. 

 

Ag úsáid figiúr bhunaidh de €350,000,000 do chistiú bailithe ón dtáille ceadúnais teilifíse 

(bunaithe ar bhuiséad c. €300,000,000 RTÉ ón dtáille a bheith cothrom le c. 85% den táille 

iomlán a bhailítear), dhéanfadh infheistiú de 0.3% den táille iomlán ceadúnais teilifíse 

difríocht ollmhór do Raidió na Life, trí bhuiséad de €1,050,000 a chur ar fáil dúinn (bunaithe ar 

chistiú iomlán de €350 milliún a bheith bailithe ón dtáille ceadúnais teilifíse). 

 

I measc na bhféidearthachtaí is mó a chruthódh an infheistíocht seo do Raidió na Life bheadh: 

 

• Cruthú poist nua ardscileanna in earnáil na craoltóireachta Ghaeilge, a chuirfeadh le 

cumas Raidió na Life –  

o Cur le líon na gclár raidió d’ardchaighdeán a bheadh á gcraoladh ar sheirbhís 

raidió barrfeabhais do phobal uirbeach na Gaeilge i mBaile Átha Cliath 

o Cur leis an obair fhor-rochtana a dhéanann Raidió na Life le scoileanna, grúpaí 

óige agus grúpaí pobail ag cur na Gaeilge chun cinn tríd an gcraoltóireacht raidió 

pobail 

o Feabhas a chur ar an gcaighdeán Gaeilge a bheadh le cloisteáil ar chláir an 

stáisiúin trí chéile. Trí chur lenár gcumas níos mó daoine ardoilte a fhostú, chuirfí 

lenár gcumas níos mó daoine le hardchaighdeán Gaeilge a bheith ag obair ar 

bhonn íoctha ar chláir an stáisiúin. Dá fheabhas iad ár gcraoltóirí deonacha, tá 

caighdeán measctha Gaeilge acu, rud atá ina scáthán ar phobal uile na teanga trí 

chéile. Is é ár dtaithí go minic ná go mbogann na láithreoirí is cumasaí (ó thaobh 

na teanga agus talann craoltóireachta de) ar aghaidh go dtí stáisiúin eile tar éis 

tamaill – stáisiúin ina bhfaighidh siad poist íoctha. Bheadh seans níos láidre 

againn daoine ardchumasacha dá leithéid a choimeád le tuilleadh poist íoctha ar 

fáil sa stáisiún. 

 

• An stáisiún a fhorbairt mar lárionad cruthaitheach (‘creative hub’) meán Gaeilge do 

Bhaile Átha Cliath, ag tógáil ar an obair den tsaghas seo atá á déanamh againn cheana féin. 

 

• An deis le hiniúchadh a dhéanamh ar chraoladh i gceantar geografach níos leithne, le 

hinfheistíocht chuí in infreastruchtúr tharchuradóireachta oiriúnach. Cé go bhfuil tús áite ag 

fís bhunaidh Raidió na Life le freastail ar phobal Gaeilge Átha Cliath (mar a thugann ainm an 

stáisiúin le fios), táimid sásta iniúchadh a dhéanamh ar leithne an cheantair chraolacháin a 

shíniú amach, ag brath ar mhaoiniú oiriúnach a bheith ar fáil chuige sin agus, go fíor-

thábhachtach, ag brath ar bheannacht ó Údarás Craolacháin na hÉireann. Níl aon amhras 

ach go dtógfadh aon athrú ar ár gceadúnas craolacháin reatha (dá mbeadh sé sin indéanta 

ar chor ar bith) an-chuid ama agus acmhainní ó thaobh: 
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o iniúchadh ar fhéidearthachtaí ceadúnaithe éagsúla 

o iniúchadh ar chostais 

o iniúchadh ar mhianta an phobail (an bhfuil an t-éileamh ann don tseirbhís taobh 

amuigh de Bhaile Átha Cliath?) 

 

Go hathchomair, mar cheann de na heagraíochtaí chraolacháin is bisiúla atá ag treabhadh linn i 

ngort na Gaeilge, ag cur na teanga chun cinn ar shlí bheoga, fuinniúil agus paiseanta, ag imirt 

dea-thionchar go háirithe ar dhaoine óga i dtaca lena meon i leith na teanga agus ag soláthar 

deiseanna úsáidte Gaeilge don iliomad duine i suíomh sóisialta taitneamhach agus dinimiciúil, 

molaimid go ndéanfaí infheistiú stuama i Raidió na Life a chuirfidh ar ár gcumas cur leis an méid 

atá á dhéanamh againn chun an Ghaeilge a chur chun cinn. 

 

Creidimid gur moladh uiríseal is ea an moladh le 0.3% den táille iomlán ceadúnais teilifíse a 

leithdháileadh ar Raidió na Life agus creidimid go bhfeicfí toradh ollmhór ar infheistíocht réasúnta 

beag. 
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6) Cur Chuige Oibriúcháin agus Fealsúnach Raidió na Life: 

Is fiú cuid den gcur chuige oibriúcháin agus fealsúnach inmheánach atá ag Raidió na Life a 

thuiscint agus measúnú á dhéanamh ar fheidhmiú na heagraíochta agus na seirbhíse a 

sholáthráimid, mar aon leis na moltaí atá á ndéanamh againn sa cháipéis seo.  

Feidhmíonn an stáisiún le: 

EITEAS Eagraíochtúil, Oibríochtúil & Craolacháin: 

• Pobail 

• Neamhbhrabúsach 

• Oideachasúil 

• Comhaimseartha 

• Uirbeach 

 

Ag COMHTHÁTHÚ:  

• Lucht labhartha na Gaeilge (411,000 i mBÁC amháin) 

• Daoine go bhfuil spéis acu sa Ghaeilge / báúil leis an teanga 

• Eagrais Ghaeilge 

• Daoine a thaitníonn réimsí éagsúla ceoil leo (ag cur san áireamh daoine nach mbeadh 

teagmháil rialta leis an nGaeilge acu murach ach Raidió na Life). 

 

Ag SOLÁTHAR: 

• Áis Chraolacháin 

• Árdán don Phobal iad féin a chur in iúl (“A Platform for Community Expression”) 

• Oiliúint i Scileanna Chraolacháin 

• Áit le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge labhartha is scríofa 

• Áis Shóisialta chun an Ghaeilge a labhairt ar bhealach nádúrtha 

• Deiseanna chun Obair Dheonach a dhéanamh 

 

A NASCANN CAITHIMH AIMSIRE EILE LEIS AN nGAEILGE (i.e. Ábhair Chláir): 

• Cúrsaí Reatha 

• Polaitíocht 

• Ceol (gach stíl faoin spéir!) 

• Siamsaíocht 

• Spóirt 

• Scannáin 

• agus eile 

 

i dTIMPEALLACHT: 

• Taitneamhach 

• Neamhacadúil (ag léiriú go beoga 

nach gá gur rud acadúil, atá 

ceangailte leis an bhfoghlaim scoile 

nó ollscoile amháin a bheadh sa 

Ghaeilge) 

• Nua-Aimseartha 

• Neamhfhoirmeálta 

• Le béim ar an Nua-Theicneolaíocht 
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7) Soláthar Foirne Fostaithe do Raidió na Life 

Faoin gcistiú a sholáthraíonn Foras na Gaeilge d’fheidhmiú laethúil RnaL, ceadaítear dúinn 

cúigear ball foirne in iomlán a fhostú. Astu seo, is trí phost lánaimseartha móide dhá phost 

páirtaimseartha (4 FTE in iomlán) atá ceadaithe. Ar ndóigh, ní gá dúinn an bhéim a leagadh ar 

an bpointe gur líon thar-a-bheith íseal fostaithe is ea é seo chun stáisiún raidió d’ardchaighdeán 

a stiúradh. 

Déanaimid jab maith leis na hacmhainní atá againn. Ina ainneoin sin, iarraimid oraibhse atá á 

léamh seo, a shamhlú an poitéinseal ollmhór go bhféadfaí a fhíorú don nGaeilge, go háirithe do 

chur chun cinn na teanga sa phríomhchathair, trí infheistíocht bhreise (réasúnta beag i 

bhfianaise bhuiséid eile) a dhéanamh i RnaL. Is é an líon íseal fostaithe agus an brú  mór oibre 

atá ar an bhfoireann an constaic is mó atá ar fhorbairt RnaL. Tá poitéinseal dochreidte ann chun 

torthaí fíor-dhearfacha a bhaint amach don nGaeilge agus do chur chun cinn na teanga ach méid 

réasúnta beag airgid breise a chaitheamh ar bhaill foirne breise a fhostú sa stáisiún. 

Chuirfeadh infheistíocht i gcruthú poist bhreise do Raidió na Life lenár gcumas: 

• Cur le caighdeán na gclár atá á gcraoladh againn, ó thaobh cruinneas agus saibhreas na 

Gaeilge a bheadh le cloisteáil ar an aer agus ó thaobh luachanna léiriúcháin de. 

• Cur le líon na gclár d’ardchaighdeán a bheadh le cloisteáil ar an stáisiún. 

• Oiliúint níos struchtúrtha a chur ar fáil dár gcraoltóirí deonacha, i scileanna theicniúla 

chraolacháin agus scileanna teanga araon.  

• Seirbhís níos gairmiúla a sholáthar do phobal na Gaeilge i mórcheantar Átha Cliath. 

• An stáisiún a fhorbairt mar lárionad cruthaitheach (‘creative hub’) meán Gaeilge do 

Bhaile Átha Cliath 

 

Fostaithe Lánaimseartha Daoine DEONACHA – Bord Stiúrtha 

Bainisteoir Stáisiúin – Muiris Ó Fiannachta Cathaoirleach – Cuan Ó Seireadáin 

Teicneoir – Fearghal Saxe Rúnaí – PT Mac Ruairí 

Clár Reachtaire – Niamh Ní Shúilleabháin Leas-Chathaoirleach – Sinéad Ní Uallacháin 

 Leas-Rúnaí – Siún Ní Dhuinn 

Fostaithe Páirtaimseartha Cisteoir – Ian Mac Consaidín 

Maor Deireadh Seachtaine – Marc Ó Loinsigh Gnáthbhall den Bhord Stiúrtha – Bláithín Ní Liatháin 

Oifigeach Forbartha & Oiliúna – Judy-Meg Ní 
Chinnéide 

 

 Daoine DEONACHA – Craoltóirí Gníomhacha ar 
23/05/2017* 

1 Aindriú de Paor 

2 Scott Mac an Rí 

3 Sam Keenan  

4 Barra Mac Aodha Bhuí 

5 Dónal Ó Catháin 

6 Oisín Ó Catháin 

7 Antaine Ó Faracháin 

8 Cárthach Bán Breathnach  

9 Róisín Adams  

10 Cáit Fahey 

11 Énda Rowan 

12 Robbie Kitt 

13 Rick Culliton 

14 Oisín Mistéil 

15 Barra Ó Scannláin 

16 Aindriú Mac an Rí 
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17 Dermot Sreenan 

18 Eoin Ó Fearghaíl 

19 Liam Mac Amhlaigh 

20 Lisa Nic An Bhreithimh  

21 Meadhbh Sinclair 

22 Eimear Ní Mhurchú 

23 Zoe Cinseallach 

24 Alan Ó Cuilinn 

25 Paul Watts 

26 Conor Mc Laughlin 

27 Mick Harvey 

28 Declan Brennan  

29 Richard Rolfe  

30 Rachel Ní Chuinn 

31 Ailbhe Ní Riain 

32 Oisín Ní GiollaBhríde 

33 Ciara Ní Éanacháin 

34 Anthony Cummins 

35 Erin Lindsay 

36 Stephen Greene 

37 Mark Ó Grádaigh 

38 Laura Gaynor 

39 Aingeal Nic Aodha 

40 Ian Creamer 

41 Peadar Ó Caomhánaigh 

42 Eva Ní Shuilleabháin  

43 Eleanor de Brúch 

44 Stiofán Ó Maolrúnaigh 

45 Enda Starr 

46 Jaume Vidanes i Camó 

47 Niamh Ní Chadhla 

48 Aoibhín Redmond 

49 Carl Scorlóg 

50 Fiona Ní Gháibhín 

51 Mícheál Ó Riain 

52 Cóilín Ó Dubhthaigh 

53 Julie Johnson  

54 Fiachra Kinder 

55 Peadar Mac Gaoithín 

56 Owen Dooley 

57 Richard Felle 

58 Natália Danzmann  

59 Alex Mac Uaid 

60 Alison Ní Bhriain 

61 Holly Corcoran  

62 Séin O Maonaigh 

63 Séan O Neill 

64 Ola Majekodunmi 

65 Aoife Ní Mhaoláin 

66 Liam Mac Gabhann 

67 Cóilín Mac Proinsias 
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68 Bob Ó Murchú 

69 Colm Mac Oileabhaird 

70 Dina Ní Riain  

71 Aonghus Ó Lochlainn 

72 Betzy Medina 

73 Roibeárd Ó Ciardha 

74 Billy Ó Hanluain  

75 Sinéad Nic Gearailt 

76 Mustapha Jackson 

77 Seán Ó Broin 

78 Súlán Ó Muirgheasa 

79 Naoise Woods 

80 Oisín Ó Gallchobhair  

81 Jane Farley 

82 Niall Mac Dhonnagáin 

83 Ed Campion 

84 Alan Ó Fathaigh 

85 Katie Ní Fhaoláin 

86 Darren Mac an Phríora 

87 Eilís Haden 

88 Clíodhna Ní Chroidheain 

89 Brian Ó Tiomáin 

90 Alex O Ceallaigh 

91 Tom Ó Ceallaigh 

92 Méabh Ní Riordáin 

93 Séamas Ó Loinsigh 

94 Ré Ó Ceallaigh 

95 Fionn Ó Fathaigh 

96 Naomhán Jio 

97 James Wyse 

98 Emma Kennedy 

  

 

* N.B. Is é an liosta thuas an liosta cruinn ar na daoine atá lán-ghníomhach sa stáisiún ar bhonn deonach agus an tuairisc seo 
á scríobh. Bhí daoine eile cláraithe linn tá roinnt seachtainí ó shin, agus gan dabht beidh daoine eile cláraithe linn sna 
seachtainí beaga atá amach romhainn. Bíonn ár liosta de chraoltóirí deonacha ag athrú de shíor. 
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Tionchar nach beag é: an líon daoine a fuair taithí chraolacháin i RnaL thar na blianta: 

Thar na blianta ó na luath 1990í go dtí an t-am atá i láthair, tá breis agus 2,000 craoltóir tar 

éis taithí chraolacháin a fháil i Raidió na Life, ina measc craoltóirí aitheanta ar nós:  

• Sharon Ní Bheoláin (RTÉ News) 

• Sinéad Crowley (RTÉ News) 

• Aoibhinn Ní Shúilleabháin (RTÉ) 

• Cormac Ó hEadhra (‘Cormac ag a 5’ RTÉ RnaG, ‘The Late Debate’ RTÉ Raidió 1 

agus eile) 

• Aedín Gormley (RTÉ Lyric FM) 

• Colm Ó Mongáin (RTÉ Raidió 1) 

• Rónán Ó Muirthile (Láithreoir ‘Splanc’ ar Newstalk) 

• Cearbhall Ó Síocháin (RnaG) 

• Fachtna Ó Drisceoil (RTÉ/RnaG) 

• Tristan Rosenstock (TG4/RTÉ/RnaG) 

• Barbara Nic Dhonnachadha (Classic Hits 4FM) 

• Darragh Ó Tuama (Newstalk) agus neart eile nach iad. 

 

Roinnt Teistiméireachtaí ó Iar-Chraoltóirí le Raidió na Life: 

 

Cearbhall Ó Síocháin, Clár Reachtaire 'An Cheárta' RTÉ Raidió na Gaeltachta 

“Chaith mé 3-bhliain déag ar fad ag obair le Raidió na Life, ón gcéad lá ag freagairt an dorais 

do aoínna a bhí ag bualadh isteach ar chláracha 'Céad's a Dó, Beo' go dtí ar deireadh go 

rabhas fostaithe mar chéad taighdeoir lán-aimseartha an stáisiúin. I rith an ama bhíos ag 

obair mar láithreoir ar chláracha éagsúla, mar bhainisteoir deireadh seachtaine agus mar 

léiritheoir ag tréimhsí éagsúla. Gach a thug mé liom go RTÉ Raidió na Gaeltachta mar chlár 

reachtaire, d'fhoghlaimíos in Raidió na Life é. D'éisteas le glór na habhann, fuaireas breac.” 

 

Fachtna Ó Drisceoil, léiritheoir ‘Cormac ag a Cúig’ RTÉ Raidió na Gaeltachta:  

“Bhí mé bainteach le Raidió na Life mar chraoltóir ar feadh an chéad cúpla bliain agus chaith 

mé seal níos déanaí mar bhall den Choiste agus ansin mar Chathaoirleach mar gur 

theastaigh uaim rud éigin a thabhairt ar ais don stáisiún as ucht an tairbhe iontach a bhain mé 

as.  Thug Raidió na Life deis iontach dom mo scileanna craoltóireachta a fhorbairt agus níl 

aon amhras ach gur buntáiste mór a bhí ann dom agus mé ag lorg oibre in earnáil na 

craoltóireachta ina dhiadh sin.  Freisin thug Raidió na Life deis iontach do dhaoine - daoine 

óga ach go háirithe -  caitheamh aimsire agus gréasán sóisialta trí mheán na Gaeilge a bheith 

acu.” 
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8) Dea-thoil an phobail i dtreo Raidió na Life: 

 

Ar aon dul le TG4, tá an-dea-thoil ag ní hamháin pobal na Gaeilge, ach mórphobal an 

Bhéarla i dtreo Raidió na Life. Feictear é mar cheann de na heilimintí forásacha agus ‘cool’ i 

ngluaiseacht na teanga agus tá meas ar leith ag daoine ar an stáisiún. Aithnítear an stáisiún 

go háirithe as ucht a rogha eicléictiúil ceoil. Is fiú buntáiste seo dea-thola an phobail Bhéarla i 

dtreo stáisiúin raidió Gaeilge ar leithligh a shealbhú agus tógáil air chun an leas is mó agus is 

féidir a bhaint as chun níos mó dea-thola i dtreo na Gaeilge a chruthú i measc an phobail i 

gcoitinne. 

 

Ráitis faoi chláir cheoil RnaL sna meáin náisiúnta:  

 
“Raidió na Life delivers vibrant radio to all age-groups and interests while 

striving to play every genre of music under the sun. In this respect, they stand out 

from the crowd and provide the best mix of music you'll hear on radio.” 

– Hot Press, Márta 2014 

 

“Flicking through the dial from one talk show to another on Monday morning, the air is 

suddenly filled with the unexpected sound of Grooving with Mr G, a bubbling 1971 

track by American organist Richard “Groove” Holmes. 

The tune sounds incongruous amid the preprogrammed landscape of daytime radio, 

but it is followed by equally unlikely tracks from such relatively obscure jazz and soul 

artists as Jimmy McGriff and Truman Thomas. All linked together, as Gaeilge, by 

Billy O Hanluain, the enthusiastic presenter of An Nóta Gorm (Raidió na Life, 

Sunday and Monday). 

As it turns out, this gem of a show on Dublin’s Irish-language station is a repeat of 

an old edition focusing on the “soul jazz” genre. (O Hanluain takes a different jazz 

theme each week.) But it’s a reminder of how a presenter who cares about music – 

be it 2FM’s Dan Hegarty, Raidió na Gaeltachta’s Cian Ó Cíobháin, Lyric FM’s John 

Kelly and Ellen Cranitch, or O Hanluain and many others – can stop a listener in their 

tracks with a well-chosen tune. Creating a buzz doesn’t have to hurt.” 

 

 - ‘Radio: No pain, no gain as Ian Dempsey looks to create a buzz’, Mick Heaney, The Irish Times, 

30/09/2016 

 

Déanann Raidió na Life obair luachmhar le pobail mhionteangacha eile sa phríomhchathair 

freisin, le dornán clár á gcur i láthair i dteangacha phobail inimirceacha ar nós an Spáinnis is an 

Phortaingéilis, mar aon le mionteangacha cosúil leis an Chatalóinis leis. D’fhéadfaí ar ndóigh 

tógáil ar na naisc seo agus níos mó dea-thola i dtreo na Gaeilge a chothú i measc na bpobal 

inimirceach nó ‘Éireannaigh nua’ seo. 
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9) Achoimre Fheidhmeach: 

 

Mar an chéad stáisiún raidió neamhspleách a thosaigh ag craoladh seirbhís raidió pobail 

uirbeach lán-Ghaeilge do chainteoirí Gaeilge i mBaile Átha Cliath i 1993, tar éis bhunú Raidió na 

Gaeltachta i 1972, tá turas spleodrach curtha dínn againn le nach mór ceathrú céid anuas i 

Raidió na Life. Sa 24 bliain sin, táimid tar éis eiseamláir a leagadh síos don méid gur féidir a 

bhaint amach mar stáisiún raidió pobail, ag feidhmiú le buiséad beag bídeach i bhfianaise 

stáisiúin raidió tráchtála. Tá léirithe againn go bhfuil an Ghaeilge beo beathaitheach i 

bpríomhchathair na hÉireann. Go deimhin, creidimid go bhfuil ról imirthe againne i gcinntiú an 

stádais sin don teanga ó na luath naoi déag nóchaidí go dtí an lá atá inniu ann.  

 

Táimid tar éis torthaí dochreidte a bhaint amach ar bheagán airgid. Tá tacaíocht tugtha ag Foras 

na Gaeilge agus ag Bord na Gaeilge roimhe dúinn ar bhonn leanúnach ó bunaíodh an stáisiún 

agus is mór againn an tacaíocht sin. Tá éiginnteacht ag baint leis an maoiniú sin, ámh, tá easpa 

cumas pleanála fhadtéarmaigh ag gabháil leis, agus srianta teanna ar an maoiniú atá ar fáil. Tá 

teorann leis an méid gur féidir linn a dhéanamh le buiséad bliantúil de €240,000; foireann bheag 

de thriúr lánaimseartha agus beirt pháirtaimseartha agus corpas mór de chraoltóirí deonacha le 

bainistiú againn. Táimid uaillmhianach faoin méid gur mhaith linn a bhaint amach i Raidió na Life 

sna blianta atá amach romhainn, ach tá géarghá le breis-thacaíocht airgeadais má táimid le cur 

leis an méid atá á bhaint amach againn cheana féin. 

  

Táimid ceadúnaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann go leanúnach ó 1993 go dáta, agus tús 

feidhme díreach tagtha le conradh a mhairfidh go dtí 2027. Is léir go bhfuil an rialtóir craolacháin 

sásta tacú linn le leanúint ag soláthar na seirbhíse uathúla seo do phobal Gaeilge Bhaile Átha 

Cliath. 

 

Agus muid ag breathnú chun tosaigh don tréimhse a thiocfaidh sna sála ar cheiliúradh 25 bliain 

an stáisiúin i 2018, creidimid gur gá dúinn anois foinsí eile cistithe a mhealladh. Ar na príomh 

mholtaí atá á ndéanamh againn sa cháipéis seo tá: 

• Iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le céatadán uiríseal de 0.3% 

den táille ceadúnais teilifíse, a bheadh - bunaithe ar fhigiúirí reatha - cothrom le thart ar 

€1 milliún a leithdháileadh ar bhonn bliantúil ar Raidió na Life. D’úsáidfí an maoiniú 

breise seo le poist bhreise ardoilte a chruthú ar mhaithe le cur le caighdeán na seirbhíse 

clár a sholáthraímid mar aon le tógáil ar an obair fhor-rochtana pobail a dhéanaimid, ag 

cur na Gaeilge chun cinn i measc daoine óga go háirithe. 

 

• Maoiniú aon-uaire i bhfoirm deontais ar leithligh a chur ar fáil ón Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le tabhairt faoi thaighde 

struchtúrtha ar líon éisteoiri Raidió na Life 

 

• Leas a bhaint as cuid den infheistíocht bhreise ón dtáille ceadúnais teilifíse chun leanúint 

le forbairt Raidió na Life mar lárionad cruthaitheach (‘creative hub’) Gaeilge i mBaile Átha 

Cliath, le béim lárnach ar an nua-theicneolaíocht agus na hardáin dhigiteacha nua atá ag 

teacht chun cinn i rith an ama. 
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Gabhaimid buíochas leis an gComhchoiste as ucht an t-am a thógáil chun an cháipéis seo a 

léamh agus a chíoradh. Táimid muiníneach go n-aithneoidh baill an Chomhchoiste an ról ar leith 

a imríonn Raidió na Life i dtírdhreach na meáin chraolta Gaeilge in Éirinn, agus an gaol speisialta 

atá aige le pobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre. Creidimid go smior go bhfuil 

poitéinseal dochreidte ag baint le Raidió na Life agus nach bhfuil an poitéinseal sin á fhíorú i 

láthair na huaire ceal acmhainní – acmhainní daonna go háirithe. Impímid ar an gComhchoiste 

machnamh a dhéanamh – agus abhcóideacht a dhéanamh chuig an Rialtas – ar na moltaí atá á 

ndéanamh againn sa cháipéis seo le cur leis an dtacaíocht a chuireann an stát ar fáil do cheann 

de na heagraíochtaí is bisiúla i saol na Gaeilge. 

 

- Críoch - 

 


