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Radio 4 
 
Rhan l: Nodweddion allweddol y gwasanaeth 
 
1. Cylch gwaith 
Cylch gwaith Radio 4 yw bod yn wasanaeth llafar cymysg, gan gynnig 
newyddion a materion cyfoes manwl ac ystod eang o allbwn llafar arall 
gan gynnwys drama, darlleniadau, comedi, rhaglenni ffeithiol a 
rhaglenni cylchgrawn.   

Dylai'r gwasanaeth apelio at wrandawyr sydd am gael rhaglenni 
deallus mewn sawl genre sy'n hysbysu, addysgu a diddanu.  
 

2. Cwmpas y Drwydded 
Dylid gallu derbyn Radio 4 yn gyffredinol bob dydd yn y DU ar FM, y 
Donfedd Hir, y Donfedd Ganol mewn rhai rhannau o'r DU, radio digidol 
DAB a llwyfannau teledu digidol a gellir ei gyd-ddarlledu ar y 
rhyngrwyd. Gall y gwasanaeth gynnig ei raglenni ar alw am gyfnod 
cyfyngedig o amser ar ôl eu darlledu1 ynghyd â chynnwys rhyngweithiol 
arall sy'n gysylltiedig â'r orsaf a rhaglenni drwy bbc.co.uk.  Gellir gwella 
rhaglenni sain a ddarlledir â deunydd gweledol.2 

 

3. Cyllideb y gwasanaeth 
Mae gan Radio 4 gyllideb gwasanaeth o £74.5 miliwn yn 2006/07.  

Gellir ei haddasu’n flynyddol yn unol â Chwyddiant Prisiau Manwerthu. 
Mae angen i unrhyw newid arfaethedig neu wirioneddol o ran gwariant 
blynyddol ar y gwasanaeth sy’n fwy na 10% mewn gwerth real gael ei 
gymeradwyo gan Ymddiriedolaeth y BBC a gall olygu bod angen 
newid y Drwydded Gwasanaeth hon. 

                                            
1 Ar hyn o bryd mae Radio 4 yn cynnig swm cyfyngedig o gynnwys llafar yn bennaf ar 
alw am gyfnod anghyfyngedig o amser ar ôl y darllediad cyntaf. Mae angen i 
Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo unrhyw achos o ehangu'r cwmpas  
2 Gall hyn gynnwys deunydd fideo sy'n gysylltiedig ag allbwn a grëir i'w ddarlledu ar y 
BBC, ond ni ddylai gynnwys prynu hawliau fideo anghysylltiedig yn fasnachol. 
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4. Trosolwg o nodau ac amcanion 
Dylai rhaglenni Radio 4 feddu ar rai o’r nodweddion canlynol neu bob 
un ohonynt: ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac yn 
ymgysylltu â’r gynulleidfa, a dylent feithrin talent ledled y DU. 

Dylai Radio 4 gyflawni ei gylch gwaith drwy ddarparu newyddion a 
materion cyfoes manwl, a ategir yn helaeth gan ystod eang o raglenni 
llafar eraill gan gynnwys gwleidyddiaeth, crefydd a moeseg, hanes, 
gwyddoniaeth, rhaglenni dogfen, y celfyddydau, llenyddiaeth, drama 
a darlleniadau, chwaraeon (yn amodol ar hawliau) a chomedi.  

Dylai newyddion a materion cyfoes cywir, diduedd ac annibynnol fod 
yn rhan graidd o'r allbwn gyda chymysgedd o raglenni newyddion 
dyddiol a bwletinau newyddion bob awr, newyddiaduraeth 
ymchwiliadol, rhaglenni dogfen a thrafodaethau, sy'n ymdrin ag ystod 
eang iawn o faterion sy'n ymwneud â'r DU a materion rhyngwladol. 
Dylai darllediadau sy'n ymwneud â'r DU adlewyrchu amrywiaeth y DU.  

Dylai'r gwasanaeth gymryd risgiau a buddsoddi mewn cynnwys 
gwreiddiol nad yw ar gael yn aml mewn mannau eraill. Dylid rhoi 
pwyslais cryf ar ddrama, darlleniadau a chomedi arloesol gwreiddiol 
gan dalent newydd a sefydledig. Ar adegau dylai'r orsaf amserlennu 
prosiectau a thymhorau arbennig sy'n archwilio themâu penodol neu 
sy'n ymdrin â digwyddiadau neu ddyddiadau arwyddocaol.  

Dylai fanteisio ar y ffaith ei fod ar gael ar y Donfedd Hir a rhannu'r 
amserlen ar adegau, gan ddarparu darllediadau byw o 
ddigwyddiadau pwysig, gwasanaethau crefyddol, adroddiadau o'r 
Senedd, neu ddigwyddiadau chwaraeon ar un amledd tra'n parhau i 
gynnig y brif amserlen ar y llall.  

Dylai Radio 4 sicrhau bod ei gynnwys o ansawdd uchel ar gael ar 
lwyfannau digidol a hyrwyddo DAB a thechnolegau digidol eraill i'w 
gynulleidfaoedd.  

Dylai'r allbwn a ddarlledir gael ei ategu gan wasanaeth ar-lein, gan 
gynnwys rhywfaint o ddefnydd o welliannau gweledol, a dylai 
gwrandawyr gael eu hannog i ryngweithio a chyfathrebu â'r orsaf. Dylai 
Radio 4 ddefnyddio technoleg newydd i sicrhau bod ei gynulleidfa yn 
cael y cyfle gorau posibl i wrando ar raglenni fel y dymunant. 

Dylai Radio 4 gyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu rhywfaint 
o allbwn o'r tu allan i ardal yr M25 a  gan gynhyrchwyr annibynnol. 
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Rhan II: Cyfraniad i werth cyhoeddus  
 
5. Cyfraniad i hyrwyddo pwrpasau cyhoeddus y BBC3 
5.1 Cynnal dinasyddiaeth 
Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig iawn i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa, drwy allbwn newyddion a materion cyfoes manwl, cywir, 
diduedd ac annibynnol a ddylai geisio galluogi gwrandawyr i chwarae 
rhan fwy gweithgar, beirniadol ac adeiladol ym mywyd democrataidd 
y DU. Dylid darparu cyd-destun helaeth, a dylid herio ffigyrau arweiniol 
ymhob rhan o fywyd ym Mhrydain o ran eu polisïau a'u gweithredoedd. 
O leiaf unwaith yr wythnos dylid cynnal trafodaethau byw sy'n cynnwys 
y cyhoedd. Dylai newyddiaduraeth ymchwiliol anelu at amlygu 
anghyfiawnder, tynnu sylw at faterion sy'n peri pryder a holi cwestiynau 
treiddiol i'r rheini mewn swyddi â chyfrifoldeb. 

Dylai Radio 4 ddarparu adroddiadau dyddiol ar drafodion y Senedd 
pan fo'n eistedd. Yn ystod etholiadau lleol a'r etholiad cyffredinol, dylai 
ddarparu dadansoddiadau diduedd, cadarn a sylweddol o 
ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol ynghyd â'r materion sydd o 
ddiddordeb i wrandawyr. 

Dylai'r amserlen gynnig darllediadau rheolaidd o bynciau fel materion 
defnyddwyr, addysg, iechyd, busnes, y gyfraith, ffermio ac anabledd.   

 

Amodau   
Dylai Radio 4: 

• Ddarlledu o leiaf 2,500 awr o newyddion a rhaglenni materion 
cyfoes bob blwyddyn  

 

5.2 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig iawn i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa. Dylai gomisiynu swm sylweddol o'i raglennu gan 
amrywiaeth o gyflenwyr. 

                                            
3 Pan gaiff Cylchoedd Gwaith Pwrpas eu mabwysiadu gan Ymddiriedolaeth y BBC yn 
2007, bydd y Drwydded Gwasanaeth hon yn nodi sut y bydd y gwasanaeth hwn yn 
cyfrannu at y gwaith o hyrwyddo blaenoriaethau perthnasol a nodir mewn 
Cylchoedd Gwaith Pwrpas.   
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Dylai'r amserlen gynnig ystod eang o ddrama gan gynnwys dramâu 
unigol, cyfresi ac addasiadau. Dylai rhai o'r dramodwyr a gomisiynir fod 
yn newydd i fyd radio. Dylid darlledu darlleniadau rheolaidd o waith 
ffuglen, gwaith nad yw'n ffuglen a barddoniaeth. Dylai archwilio 
llenyddiaeth a'r celfyddydau fod yn rhan reolaidd o amserlen yr orsaf. 

Dylai Radio 4 fod yn gartref i gomedi radio'r BBC a dylai fuddsoddi'n 
sylweddol mewn datblygu talent ysgrifennu a thalent berfformio 
newydd ynghyd â rhaglenni comedi newydd. 

 

Amodau   
Dylai Radio 4: 

• Ddarlledu o leiaf 730 awr o ddrama a darlleniadau gwreiddiol 
bob blwyddyn  

• Sicrhau bod o leiaf 25% o'r gyfres Afternoon Plays newydd yn 
gomisiynau cyntaf neu'n ail gomisiynau gan ddramodwyr sy'n 
newydd i fyd radio 

• Darlledu o leiaf 180 awr o gomedi gwreiddiol bob blwyddyn 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio’r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o 
oriau cymwys o allbwn gan gynhyrchwyr annibynnol 

 

5.3 Hyrwyddo addysg a dysgu   
Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig iawn i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa drwy ddarparu cyfleoedd dysgu anffurfiol ar draws ystod 
eang o bynciau. 

Dylai geisio dyfnhau ac ehangu dealltwriaeth gwrandawyr drwy 
raglenni arbenigol ar bynciau fel gwleidyddiaeth, busnes, y gyfraith, 
cyllid, iechyd, addysg, bwyd a ffermio, materion rhyngwladol, crefydd, 
moeseg, teithio a garddio. Dylid archwilio'r gwyddorau yn rheolaidd, 
gan gynnwys byd natur a meddygaeth. Dylid archwilio hanes drwy 
raglenni bywgraffiadol, cyfresi naratif hwy a rhaglenni nodwedd a 
rhaglenni dogfen unigol.  

Dylai Radio 4 gefnogi ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol ac 
ymgyrchoedd addysgol a gynhelir ar draws y BBC cyfan pan fo'n 
briodol. Dylai hefyd geisio creu partneriaethau â sefydliadau y tu allan 
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i'r BBC er mwyn ehangu cyrhaeddiad ac effaith allbwn addysg a 
dysgu'r orsaf. 

 

Amodau    
Dylai Radio 4: 

• Ddarlledu o leiaf 200 awr o raglenni dogfen gwreiddiol bob 
blwyddyn 

 

 

5.4 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 
Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa. Dylai ei newyddiaduraeth adlewyrchu amrywiaeth y DU. 
Drwy ei raglenni dogfen a'i raglenni nodwedd, dylai Radio 4 archwilio 
grwpiau ethnig, diwylliannol a chrefyddol o fewn y DU, gan alluogi'r 
gymuned ehangach i ddeall eu harferion, eu credoau a'u pryderon. 
Dylai'r orsaf hefyd ddarparu cyfleoedd i addoli a dathlu ynghyd ag 
adroddiadau manwl ar faterion crefyddol sy'n ymwneud â'r prif 
enwadau. Dylai Radio 4 ddarparu darllediadau byw o ddigwyddiadau 
gwladol arwyddocaol, gan alluogi pobl o bob cwr o'r DU i rannu 
ymdeimlad o undod.  

Dylai Radio 4 hwyluso a chefnogi twf cymunedau o ddiddordeb yn 
seiliedig ar ei allbwn a'u galluogi i ryngweithio â rhaglenni ac â'i gilydd 
ar-lein.  

Dylai ei newyddion a'i raglenni ar faterion defnyddwyr ymdrin â straeon 
sy'n berthnasol i bobl ag anableddau a dylid darlledu rhaglen 
wythnosol sy'n canolbwyntio ar faterion i bobl ddall a phobl â nam ar 
eu golwg. 

Dylai Radio 4 gyfrannu at ymrwymiad Radio’r BBC i sicrhau bod o leiaf 
draean o'r gwariant perthnasol4 yn cael ei wario y tu allan i ardal yr M25 
bob blwyddyn. Bob wythnos bydd yr amserlen yn cynnwys rhaglenni o 
Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac un o ranbarthau Lloegr neu 
fwy. Dylai hefyd gomisiynu allbwn gan gwmnïau annibynnol a leolir 
ledled y DU.  

                                            
4 Mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglennu gwreiddiol a ddangosir am y tro cyntaf, 
ond nid yw'n cynnwys gwariant ar allbwn newyddion neu chwaraeon 
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Amodau    
Dylai Radio 4: 

• Ddarlledu o leiaf 200 awr o raglennu crefyddol gwreiddiol bob 
blwyddyn 

 

5.5 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU  
Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig i'r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa, yn bennaf drwy gyflwyno’r byd i’r DU drwy ddarllediadau 
helaeth ac eang o ddigwyddiadau a materion rhyngwladol yn ei 
newyddiaduraeth ac allbwn ffeithiol arall. Dylai rhaglenni a amserlennir 
yn rheolaidd a rhaglenni un-tro gael eu defnyddio i archwilio materion 
rhyngwladol yn fanwl.   

 
5.6 Dulliau cyfathrebu newydd  
Diffinnir chweched pwrpas cyhoeddus y BBC yn y Siarter fel a ganlyn sef 
wrth hyrwyddo ei bwrpasau eraill, helpu i gyflwyno i’r cyhoedd 
fuddiannau technolegau a gwasanaethau cyfathrebu newydd ac, yn 
ogystal, chwarae rhan flaenllaw yn y broses o newid i deledu digidol.   

Dylai Radio 4 gyfrannu at y gwaith o hyrwyddo’r pwrpas hwn mewn 
amryw o ffyrdd a ddisgrifir yn y Drwydded Gwasanaeth hon.  



 
 
 
Trwydded Gwasanaeth BBC Radio 4. 
Dyddiad rhoi’r drwydded: 18 Rhagfyr 2006 
Daw’r Drwydded Gwasanaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2007  
 

7 
 

 

 

6.  Atodiadau i’r Drwydded hon 
 

6.1 Atodiad I – Asesu perfformiad 
Caiff perfformiad Radio 4 ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth drwy 
ddefnyddio’r fframwaith a ddisgrifir yn Atodiad I. Bydd cydymffurfiaeth 
Radio 4 ag unrhyw Amodau, fel y’u disgrifir yn adran 5, hefyd yn cael ei 
mesur yn flynyddol a’i chyflwyno yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 
Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl i Radio 4 gydymffurfio â’r 
ymrwymiadau a ddisgrifir yn adrannau 4 a 5 o’r Drwydded 
Gwasanaeth. Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn monitro cydymffurfiaeth 
â’r ymrwymiadau hyn yn ôl-weithredol fel rhan o’i harolygon cyfnodol 
o’r gwasanaeth ac/neu fel eithriad os oes tystiolaeth neu honiad o 
ddiffyg cydymffurfio. 

 

7. Gweithredu’r Drwydded hon gan Ymddiriedolaeth y BBC 
Am fanylion ynghylch sut mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithredu’r 
Drwydded Gwasanaeth hon, gweler y Fframwaith ar gyfer Gweithredu 
Trwyddedau Gwasanaeth. Mae hwn ar gael yn 
www.bbc.co.uk/bbctrust neu ar gais gan Uned Ymddiriedolaeth y BBC. 
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Atodiad I: Fframwaith mesur perfformiad 
 

Cyflwyniad 
Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am asesu perfformiad y Bwrdd 
Gweithredol yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau a 
gweithgareddau’r BBC ac mae’n dal y Bwrdd Gweithredol i gyfrif am ei 
berfformiad.5 Bydd yn defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir isod fel sail i’w 
hasesiad o Radio 4. 

Mae’r fframwaith yn seiliedig ar bedair elfen gwerth cyhoeddus: 
Cyrhaeddiad, Ansawdd, Effaith a Gwerth am arian ac mae’n cynnwys 
mesur y pum nodwedd o ran cynnwys fel y’u disgrifir yng Nghytundeb y 
BBC6: ansawdd uchel, heriol, gwreiddiol, arloesol ac yn ymgysylltu â’r 
gynulleidfa.  

Gall yr Ymddiriedolaeth newid y fframwaith hwn heb i hyn fod yn 
gyfystyr â newid y Drwydded Gwasanaeth hon yn ffurfiol. 
 
Fframwaith mesur perfformiad 
 
Cyrhaeddiad: Dylai Radio 4 gyfrannu at gynnal cyrhaeddiad wythnosol 
cyfun y BBC7 o dros 90% drwy anelu at gynnal ei gyrhaeddiad wythnosol 
ei hun. 

Ansawdd: cymeradwyaeth y gynulleidfa o Radio 4 a'i chanfyddiadau 
ohono fel gwasanaeth o ansawdd uchel ac arloesol. Hefyd, cyfran y 
rhaglenni gwreiddiol ar draws bob awr.8 

Effaith: canfyddiadau’r gynulleidfa o Radio 4 fel gwasanaeth llawn 
gwybodaeth sy’n ymgysylltu â’r gynulleidfa ac sy’n heriol. 

Gwerth am arian: Cost Radio 4 fesul awr gwrandäwr. 
 

                                            
5  Siarter, erthygl 24 (c) 
6 Cytundeb, cymal 14 
7 Ar gyfer holl wasanaethau’r BBC 
8 Yn cynnwys ailddarllediadau 


