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Radio 3 
 

Mae'r drwydded gwasanaeth hon yn disgrifio nodweddion pwysicaf Radio 3, gan gynnwys sut mae'n 

cyfrannu at ddibenion cyhoeddus y BBC. Trwyddedau Gwasanaeth yw sylfaen system lywodraethu’r 

BBC. Eu nod yw rhoi sicrwydd i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid ynghylch beth ddylai pob un o 

wasanaethau'r BBC ei ddarparu. 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio trwyddedau gwasanaeth fel sail i’w gwaith yn asesu perfformiad 

ac fel sail i’w gwaith yn ystyried unrhyw gynigion am newid i wasanaethau cyhoeddus y DU oddi wrth 

Weithrediaeth y BBC. Ni fydd gwasanaeth yn cael newid mewn ffordd a fydd yn torri ei drwydded 

gwasanaeth heb gael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. Os bydd newid yn cael ei gynnig i un o Brif 

Nodweddion datganedig trwydded, mae’r Ymddiriedolaeth yn rhagdybio y bydd yn rhaid iddi gynnal 

Prawf Gwerth Cyhoeddus. Os bydd yn penderfynu peidio â chynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn 

cymeradwyo newid o’r fath, rhaid iddi gyhoeddi ei rhesymau’n llawn. 

 
 
Rhan l: Prif nodweddion y gwasanaeth 

 

1. Cylch Gwaith 
Cylch gwaith Radio 3 yw cynnig cymysgedd o raglenni cerddoriaeth a diwylliannol er 
mwyn dal sylw a diddanu ei chynulleidfa. Cerddoriaeth glasurol yw prif arlwy’r orsaf, a 
dylai ei rhaglenni llafar hysbysu ac addysgu’r gynulleidfa am gerddoriaeth a diwylliant. 
Dylai ei deunydd gynnwys cerddoriaeth jazz, cerddoriaeth y byd, drama, y 
celfyddydau a syniadau a rhaglenni crefyddol.   

Dylai’r gwasanaeth apelio i wrandawyr o bob oed sy’n awyddus i ehangu eu 
gorwelion diwylliannol drwy ymddiddori ym myd cerddoriaeth a’r celfyddydau.   

  

2. Cwmpas y Drwydded hon 

Dylai Radio 3 fod ar gael bob dydd ar gyfer derbyniad cyffredinol yn y DU ar FM, ar 
radio digidol DAB ac ar lwyfannau teledu digidol, a gall gael ei darlledu ar yr un pryd 
ar y rhyngrwyd.  

Gall hefyd gynnig cynnwys a ddarlledir ganddi ar rwydweithiau protocol rhyngrwyd 
sefydlog a symudol neu ar lwyfannau eraill1. Ar yr un llwyfannau, gall ganiatáu i 
ddefnyddwyr ffrydio ynteu lawr-lwythosawl pennod o gyfresi rhediad cyntaf (a elwir 
yn ‘stacio cyfresi’)2 ar ôl eu darlledu neu cyn eu darlledu drwy ragarchebu tan 
ddyddiad heb fod yn hwyrach na saith diwrnod ar ôl pennod olaf y gyfres dan sylw. 
Mae hyn yn cynnwys cyfres lle ceir toriad yn yr amserlen rhwng isadrannau'r gyfres. 

                                            
1 

Yn unol â Pholisi Syndicetio’r Ymddiriedolaeth ar gyfer cynnwys ar-alw y BBC. 
2 

Caiff rhaglenni eu stacio yn ôl cyfres os oes rhediad penodol i'r gyfres, gyda dechrau a diwedd a 
thrywydd naratif clir neu'n un sydd ag effaith eithriadol o fawr.   
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Ni chaiff y cyfanswm hwn o gyfresi wedi'u stacio fod yn fwy na 15% o’r holl gynnwys 
sy’n cael ei gynnig ar-alw. 
 
Gall y gwasanaeth gynnig ei raglenni wedi’u ffrydio ynteu i’w lawr-lwytho ar-alw am 
gyfnod cyfyngedig ar ôl eu darlledu.3 Gall hefyd gynnig cynnwys radio a ddarlledwyd 
i’w lwytho i lawr am gyfnod amser diderfyn ar ôl ei ddarlledu, er na chaiff hyn 
gynnwys darlleniadau cyflawn o weithiau sydd wedi’u cyhoeddi na thraciau llawn o 
gerddoriaeth fasnachol na cherddoriaeth glasurol (hyd yn oed os y BBC a’i 
recordiodd),4 a chynnwys rhyngweithiol arall perthnasol i’r orsaf a’i rhaglenni, drwy 
bbc.co.uk. Gall rhaglenni sain a ddarlledir gael eu cyfoethogi’n weledol.5  

 

3. Cyllideb y gwasanaeth 

Mae gan Radio 3 gyllideb gwasanaeth o £39.0 miliwn yn 2013/14.  

Rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo unrhyw newid arfaethedig neu 
wirioneddol yn y gwariant blynyddol ar y gwasanaeth, sy’n fwy na 10% o'r gwerth 
gwirioneddol. Gall hefyd olygu amrywio’r Drwydded Gwasanaeth hon.  

 

4. Crynodeb o nodau ac amcanion 

Dylai rhaglenni Radio 3 feddu ar rai o'r nodweddion canlynol, neu bob un ohonynt: 
ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac apelgar, a dylai’r orsaf feithrin doniau’r 
Deyrnas Unedig.  

Dylai Radio 3 roi pwyslais arbennig ar gerddoriaeth fyw a cherddoriaeth a recordiwyd 
yn arbennig. Dylai’r amserlen hefyd gynnwys cerddoriaeth a recordiwyd yn fasnachol, 
gan gynnwys recordiadau hanesyddol.  

Dylai Radio 3 geisio cyfoethogi bywyd diwylliannol y DU ac adlewyrchu ei hagenda 
gerddorol a chelfyddydol. Dylai’r gwasanaeth geisio addysgu cynulleidfaoedd am 
gerddoriaeth, gan ddarlledu amrywiaeth eang o raglenni sy’n rhoi cyfle i wrandawyr 
glywed deunydd newydd, ac sydd weithiau’n heriol, na fyddent yn ei glywed fel arall o 
bosibl. Dylai gomisiynu gwaith newydd gan gomisiynwyr, cerddorion a dramodwyr 
gan ddefnyddio’r doniau gorau o bob cwr o’r byd i greu ei hallbwn.  

Dylai’r gwasanaeth gynhyrchu digwyddiadau arbennig yn rheolaidd ar themâu 
arwyddocaol ar draws amrywiaeth eang o bynciau sy’n ymwneud â cherddoriaeth a’r 
celfyddydau. Dylai’r cyfansoddwyr mwyaf enwog gael eu cynrychioli’n rheolaidd ar 
Radio 3, ond dylid cynnwys hefyd ystod o gerddoriaeth llai cyfarwydd er mwyn 
cyflwyno gwrandawyr i weithiau newydd.   

                                            
3
 Gall Radio 3 hefyd gynnig cynnwys ar-alw am gyfnod amser diderfyn ar ôl y darllediad gwreiddiol fel 

rhan o gasgliad parhaol. 
4
 Caniateir llwytho cerddoriaeth glasurol i lawr ar ffurf cerddoriaeth gefndir, arwydd-donau neu glipiau 

o hyd at ddau funud o hyd mewn rhaglenni llafar sydd â thema gerddorol benodol. 
5 

Gall hyn gynnwys fideo sy’n gysylltiedig â deunydd a grewyd i’w ddarlledu gan y BBC, ond ni ddylai 
gynnwys prynu hawliau fideo digyswllt at ddibenion masnachol. 
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Dylai Radio 3 annog pobl i ddefnyddio llwyfannau digidol drwy sicrhau bod ei 
chynnwys o ansawdd uchel ar gael mewn ffyrdd newydd. Dylai’r deunydd a ddarlledir 
gael ei ategu gan nodweddion rhyngweithiol sydd ar gael ar-lein, sy’n cynnwys 
defnyddio rhywfaint o ategiadau gweledol sy’n galluogi’r gynulleidfa i ryngweithio â'r 
deunydd ac i rannu eu safbwyntiau gyda'r orsaf a chyda gwrandawyr eraill. Dylai 
Radio 3 ddefnyddio technoleg newydd i sicrhau bod ei chynulleidfa’n cael y cyfle 
gorau i wrando ar raglenni fel y maent yn dymuno.  

Dylai Radio 3 gyfrannu at ymrwymiad BBC Radio i gomisiynu rhywfaint o ddeunydd o'r 
tu hwnt i ardal yr M25 a chan gynhyrchwyr annibynnol.  
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Rhan II: Cyfraniad at werth cyhoeddus  

 
5. Cyfraniad at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC 

 

5.1 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Dylai Radio 3 wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa. 
Dylai fod yn un o’r comisiynwyr cerddoriaeth pwysicaf yn y byd. Dylai roi sylw i 
ddoniau hen a newydd a rhoi cyfleoedd i gorysau a cherddorfeydd y BBC, Cantorion y 
BBC, ac unawdwyr ac ensembles eraill. Dylai Radio 3 hefyd gynnal cysylltiadau 
darlledu â chwmnïau opera, cerddorfeydd a gwyliau eraill yn y DU. Dylai’r orsaf ddod 
o hyd i ffyrdd arloesol o gyflwyno cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth a recordiwyd i 
wrandawyr yn y DU. 

Dylai Radio 3 gomisiynu dramâu radio newydd yn rheolaidd.   

Dylai gyfrannu at siapio agenda gelfyddydau’r DU, gan adlewyrchu a dehongli 
tueddiadau cyfredol i’w chynulleidfa. Dylai’r orsaf gynhyrchu digwyddiadau arbennig 
yn rheolaidd ar themâu arwyddocaol mewn amrywiaeth eang o bynciau cerddorol a 
chelfyddydol, gan gynnwys Proms blynyddol y BBC, dathliadau o ddyddiadau ac 
iddynt arwyddocâd diwylliannol, a thymhorau arbennig. 

 

Amodau 

Dylai Radio 3: 

 Sicrhau bod o leiaf 40% o ddeunydd cerddoriaeth yr orsaf bob blwyddyn yn 

cynnwys cerddoriaeth fyw neu gerddoriaeth a recordiwyd yn arbennig 

 Darlledu o leiaf 400 o berfformiadau byw neu berfformiadau a recordiwyd 

yn arbennig bob blwyddyn 

 Comisiynu o leiaf 20 o weithiau cerddorol newydd6 bob blwyddyn 

 Darlledu o leiaf 25 o gynyrchiadau drama newydd7 bob blwyddyn 

 Cyfrannu at ymrwymiad BBC Radio i gomisiynu o leiaf 10% o raglenni 

cymwys gan gynhyrchwyr annibynnol 

 

                                            
6
 Ddim yn cynnwys ailgomisiynu. 

7
 Ddim yn cynnwys ailddarllediadau. Mae’n cynnwys cynyrchiadau newydd o weithiau sydd eisoes yn 

bodoli. 
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5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu 

Dylai Radio 3 wneud cyfraniad pwysig at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa, drwy 
gynorthwyo ei gwrandawyr i archwilio cerddoriaeth a’r celfyddydau. 

Dylai feithrin gwerthfawrogiad o gerddoriaeth a diwylliant drwy gynnig gwybodaeth 
hwylus, gan gynnwys deunydd sy'n ddefnyddiol i bobl nad ydynt yn gwybod fawr 
ddim am gerddoriaeth glasurol. Dylai Radio 3 gynnig ei chynnwys mewn modd mor 
hyblyg ag y mae hawliau a thechnoleg gyfredol yn ei ganiatáu. Dylid manteisio ar 
lwyfannau newydd er mwyn galluogi’r gynulleidfa i archwilio cynnwys a ddarlledir yn 
fanylach, gyda chasgliadau ategol o gynnwys ar-alw i annog pobl i archwilio themâu a 
digwyddiadau penodol yn fanylach ac yn ehangach. 

 

Amodau 

Dylai Radio 3: 

 Ddarlledu o leiaf 30 o raglenni dogfen newydd ar bynciau celfyddydol a 
diwylliannol bob blwyddyn8 

 

5.3 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 

Dylai Radio 3 gyfrannu at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa. Dylai ddarlledu 
cyngherddau a digwyddiadau mewn lleoliadau ym mhob cwr o'r DU.   

Dylai’r orsaf ddarlledu gwasanaethau crefyddol sydd ag elfen gerddorol gref.   

Drwy ei hagweddau rhyngweithiol, dylai Radio 3 hwyluso'r broses o greu cymunedau 
â diddordeb.  

 

Amodau 

Dylai Radio 3: 

 Sicrhau bod o leiaf 40% o’r gwariant perthnasol9 yn cael ei wario y tu hwnt i 
ardal yr M25 bob blwyddyn 

 

5.4 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 

Dylai Radio 3 gyfrannu at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa, drwy gydweithio â 
darlledwyr partner i ddarlledu uchafbwyntiau bywyd cerddorol rhyngwladol ar gyfer 
cynulleidfaoedd ym Mhrydain.  

                                            
8
 Ddim yn cynnwys ailddarllediadau. 

9
 Mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglenni gwreiddiol a ddarlledir am y tro cyntaf a dyraniad Radio 3 

o’r cymhorthdal cerddorfeydd canolog, ond nid yw’n cynnwys gwariant ar allbwn newyddion na 
chwaraeon. 
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Dylai ei deunydd cerddoriaeth y byd roi sylw rheolaidd i gerddorion yn y DU. Wrth roi 
sylw i waith cerddorion tramor, dylai Radio 3 fynd ati’n aml i archwilio gwreiddiau 
diwylliannol y cymunedau hynny sydd wedi ymgartrefu yn y DU.   

Dylai’r orsaf adlewyrchu diwylliant y DU i’r byd. Dylai weithio gydag Undeb Darlledu 
Ewrop i gynnig ei rhaglenni cerddoriaeth ar lefel ryngwladol.   

 

5.5 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Dylai Radio 3 wneud ei rhan i gyfrannu at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa, drwy 
ddarlledu bwletinau newyddion yn ystod y dydd sy’n gywir, yn ddiduedd ac yn 
annibynnol. 

 

5.6 Dulliau cyfathrebu newydd  

Yn y Siarter, disgrifir chweched diben cyhoeddus y BBC fel hyn: “wrth hyrwyddo ei 
dibenion eraill, helpu i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu elwa ar y technolegau a’r 
gwasanaethau cyfathrebu sy’n egino ac, yn ogystal, dylai afael yn yr awenau wrth 
newid i deledu digidol”.   

Dylai Radio 3 gyfrannu at hyrwyddo’r diben hwn mewn amrywiaeth o ffyrdd sy’n cael 
eu disgrifio yn y Drwydded Gwasanaeth hon. 
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6.  Atodiadau i'r Drwydded hon 

 

6.1  Atodiad 1 – Asesu perfformiad 

Bydd perfformiad Radio 3 yn cael ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth gan ddefnyddio'r 
fframwaith a ddisgrifir yn Atodiad 1. Bydd cydymffurfiad Radio 3 ag unrhyw Amodau 
a ddisgrifir yn adran 5 hefyd yn cael ei fesur yn flynyddol a bydd adroddiad arno yn yr 
Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol. 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl i Radio 3 gydymffurfio â'r ymrwymiadau a 
ddisgrifir yn adran 4 a 5 y Drwydded Gwasanaeth. Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn 
monitro cydymffurfiad â’r ymrwymiadau hyn yn ôl-weithredol fel rhan o’i harolygon 
cyfnodol o’r gwasanaeth a/neu fel achos eithriadol os ceir tystiolaeth neu honiad o 
ddiffyg cydymffurfio. 

 
Atodiad I: Fframwaith mesur perfformiad 
 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol 

wrth iddo ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau'r BBC a dal y Bwrdd Gweithredol 
yn atebol am ei berfformiad.10 Bydd yn defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir isod fel sail 
ar gyfer ei asesiad o Radio 3. 

Mae’r fframwaith yn defnyddio nifer o fetrigau sydd wedi’u seilio ar bedwar sbardun 
gwerth cyhoeddus:  

 Ansawdd 

 Cyrhaeddiad 

 Effaith 

 Gwerth am arian.  

Gall yr Ymddiriedolaeth ddiwygio’r fframwaith hwn heb i hynny fod yn gyfystyr â 
newid ffurfiol i’r Drwydded Gwasanaeth hon. 

 

                                            
10

 Y Siarter, erthygl 24 (c) 


