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BBC Radio Five Live 
 
Rhan l: Nodweddion allweddol y gwasanaeth 
 

1. Cylch gwaith 

Cylch gwaith BBC Radio Five Live yw gweithredu fel cartref darllediadau newyddion a 
chwaraeon byw parhaus ar Radio'r BBC. Dylai anelu at ddarlledu straeon newyddion 
a digwyddiadau chwaraeon mawr i'w gynulleidfa wrth iddynt ddigwydd, a darparu cyd-
destun drwy ddadansoddiadau a thrafodaethau eang. 

Dylai rhaglennu hysbysu, diddanu a chynnwys y gwrandäwr. Y brif gynulleidfa darged 
ddylai fod pobl rhwng 25 a 44 oed1, ond dylai'r gwasanaeth hefyd apelio at y rhai sydd 
â diddordeb mewn newyddion a chwaraeon o bob oed ac o bob cefndir ethnig ac 
ardal ledled y DU.   

 

2. Cwmpas y Drwydded hon 

Dylai BBC Radio Five Live fod ar gael bob dydd ar gyfer derbyniad cyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig ar FM, AM mewn rhai rhannau o Brydain, radio digidol DAB a 
phlatfformau teledu digidol a gall gael ei ddarlledu’n gydamserol ar y rhyngrwyd.   

Gall y gwasanaeth gynnig ei raglenni wedi’u ffrydio ar alwad am gyfnod cyfyngedig ar ôl 
eu darlledu.2 Gall hefyd gynnig deunydd radio a ddarlledwyd i’w lawrlwytho 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 mai’r BBC a’i recordiodd),3 a deunydd 
rhyngweithiol arall perthnasol i’r orsaf a’i rhaglenni, drwy bbc.co.uk. Gall rhaglenni 
sain a ddarlledir gael eu cyfoethogi’n weledol.4  

 

                                             
1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried cymeradwyo newid i'r Drwydded Gwasanaeth hon a fyddai'n 
dileu'r rhan gyntaf o'r frawddeg hon o'r cylch gwaith - sôn am y grŵp oedran targed (25 i 44 oed) - gan 
y byddai hyn yn adlewyrchu nodau ac amcanion yr orsaf yn well. Byddai'r gwasanaeth yn anelu at apelio 
at y rhai sydd â diddordeb mewn newyddion a chwaraeon, waeth beth fo'u hoedran. 
2 Mae BBC Radio Five Live ar hyn o bryd yn cynnig nifer gyfyngedig o ddeunydd llafar yn bennaf ar 
alwad am gyfnod amser diderfyn ar ôl y darllediad gwreiddiol.  I ehangu rhychwant hyn mewn unrhyw 
fodd rhaid wrth gymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC. 
3 Caniateir lawrlwytho cerddoriaeth glasurol ar ffurf cerddoriaeth gefndir neu arwydd-donau. 
4 Gall hyn gynnwys fideo perthnasol i’r cynnyrch a grëwyd i’w ddarlledu gan y BBC, ond ni ddylai 
gynnwys pryniant masnachol hawliau fideo anghysylltiedig. 
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3. Cyllideb y gwasanaeth 

Mae gan BBC Radio Five Live gyllideb gwasanaeth o £62.5 miliwn yn 2007/08.  

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. 

 

4. Trosolwg o nodau ac amcanion 

Dylai rhaglenni BBC Radio Five Live 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 BBC Radio Five Live ddarparu ystod eang o raglennu newyddion a chwaraeon, 
gan gynnwys newyddion treigl pryd bynnag y bydd stori newyddion fawr yn digwydd 
ar y pryd, sylwebaeth fyw ar ddigwyddiadau chwaraeon pwysig (yn amodol ar 
hawliau), ac amrywiaeth o raglenni eraill sy'n hysbysu ac yn diddanu ei wrandawyr. 

Dylai fod gan y gwasanaeth naws hygyrch ac ystod eang o bynciau, a dylai annog 
gwrandawyr i ryngweithio â'r gwasanaeth a rhannu eu barn, drwy sesiynau ffonio i 
mewn, negeseuon testun a negeseuon e-bost er enghraifft.   

Dylid darlledu'r rhan fwyaf o BBC Radio Five Live yn fyw a dylai ei amserlen fod yn 
ddigon hyblyg i'w alluogi i ymateb i ddigwyddiadau wrth iddynt ddigwydd. Dylai geisio 
cyfuno ei raglennu newyddion a chwaraeon mewn ffyrdd sy'n helpu i ddenu cynulleidfa 
iau a mwy amrywiol i newyddion y BBC na rhannau eraill o'r BBC.   

Dylai BBC Radio Five Live ddarlledu newyddion cenedlaethol a rhyngwladol a dylai 
gynnig newyddion o bob cwr o'r DU yn rheolaidd. Dylai'r gwasanaeth gynnig safbwynt 
ehangach ar faterion cyfoes drwy newyddiaduraeth wreiddiol ac ymchwiliol.  

Dylai gynnig sylwebaeth ar ddigwyddiadau chwaraeon pwysig a darparu newyddion a 
rhaglennu eraill ar ystod eang o chwaraeon o bob cwr o'r byd.  

Dylai BBC Radio Five Live sicrhau bod ei gynnwys o ansawdd uchel ar gael ar 
lwyfannau digidol a hyrwyddo DAB a thechnolegau digidol eraill i'w gynulleidfaoedd. 
Dylai hyn gynnwys rhannu adnoddau gyda BBC Five Live Sports Extra a gwasanaethau 
digidol eraill y BBC ynghyd â'u hyrwyddo. Dylai ddefnyddio technolegau digidol a 
rhyngweithiol drwy'r amserlen i ddatblygu ei gydberthynas â gwrandawyr. Dylid ategu 
rhaglennu a ddarlledir ar-lein, gan gynnwys defnyddio rhai gwelliannau gweledol, a 
dylai BBC Radio Five Live gynnal cymunedau ar-lein i wrandawyr er mwyn iddynt allu 
trafod meysydd o ddiddordeb.  

Dylai'r allbwn a ddarlledir gael ei ategu gan wasanaeth ar-lein a dylid annog 
gwrandawyr i ryngweithio a chyfathrebu â'r orsaf a thrafod meysydd o ddiddordeb. 
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Dylai BBC Radio Five Live ddefnyddio technoleg newydd i sicrhau bod ei gynulleidfa 
yn cael y cyfle gorau posibl i wrando ar raglenni fel y dymunant. 

 

Dylai BBC Radio Five Live 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 BBC5

5.1 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas waraidd  

Dylai BBC Radio Five Live wneud cyfraniad pwysig iawn i'r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa, drwy ddarparu darllediadau cywir, diduedd ac annibynnol o ddigwyddiadau 
cenedlaethol a rhyngwladol mewn arddull hygyrch. Dylid neilltuo tua thri chwarter o'i 
allbwn yn ystod y flwyddyn i raglennu newyddion, gan gynnwys oriau brig amser 
brecwast ac adeg cymudo yn ystod yr wythnos.  

Dylai ddefnyddio ei amserlen fyw hyblyg i gynnig newyddion sy'n digwydd ar y pryd yn 
syth a dod yn wasanaeth newyddion treigl pryd bynnag y bo'n briodol. Dylai 
ddadansoddi straeon newyddion, darparu cyd-destun a rhoi ystod eang o safbwyntiau 
i wrandawyr.  

Dylai ddarlledu pob agwedd ar wleidyddiaeth y DU ac anelu at sicrhau bod 
gwleidyddiaeth a'r broses wleidyddol yn ennyn diddordeb cynulleidfa amrywiol ac yn 
ddealladwy iddi. Dylid darlledu'n helaeth o etholiadau lleol, cyffredinol ac Ewropeaidd, 
ynghyd ag etholiadau siambrau datganoledig y DU, yn ogystal â darllediadau rheolaidd 
o wleidyddiaeth Ewropeaidd a rhyngwladol. Dylai hefyd gyflwyno newyddion busnes 
mewn modd hygyrch sy'n ymgysylltu â’r gynulleidfa. 

Dylid defnyddio rhaglenni dogfen, rhaglenni arbennig a dadansoddiadau trylwyr 
rheolaidd i gyflwyno straeon gwreiddiol a darparu cwmpas ar gyfer newyddiaduraeth 
ymchwiliol drylwyr.   

Dylai BBC Radio Five Live annog gwrandawyr i gymryd rhan mewn trafodaethau a 
dylai cynulleidfaoedd gael cyfle rheolaidd i siarad yn uniongyrchol â gwesteion, gan 
gynnwys gwleidyddion a llunwyr barn. Dylai'r gwasanaeth gynnal cymunedau ar-lein lle 
y gall cyfranogwyr drafod y newyddion a phennu eu hagenda eu hunain.  

 

Amod 

Dylai BBC Radio Five Live: 

• Ddarlledu o leiaf 6,000 awr o newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a 
rhyngwladol - tua 70% o'r allbwn, bob blwyddyn 

 

                                             
5 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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5.2 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 

Dylai BBC Radio Five Live wneud cyfraniad pwysig i'r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa drwy ddarparu gwasanaeth darlledu a newyddiaduraeth chwaraeon o 
ansawdd uchel, y gellir ymddiried ynddo a thrwy ddefnyddio rhwydwaith cenedlaethol 
o ohebwyr a chynhyrchwyr i adlewyrchu digwyddiadau a barn.  

Dylai geisio uno pobl o amgylch yr achlysuron chwaraeon mawr sy'n ffurfio rhan 
allweddol o ddiwylliant y DU ac annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon. Dylai'r 
orsaf hefyd anelu at alluogi gwrandawyr i wrando ar ddarllediadau chwaraeon am 
ddim sydd yn aml ond ar gael os telir i'w gwylio mewn mannau eraill, a chynnwys 
chwaraeon nad ydynt ar gael yn eang ar radio'r DU. Dylai arbenigwyr ddarparu 
dadansoddiadau a barn arbenigol ar draws ei ddarllediadau. Os bydd BBC Radio Five 
Live wrthi'n darlledu stori newyddion fawr sy'n digwydd ar y pryd pan amserlennwyd 
darllediad chwaraeon, gellir symud y darllediad chwaraeon hwnnw i wasanaeth digidol 
rhan amser yr orsaf, BBC Five Live Sports Extra. 

Dylai ddarlledu newyddion a chwaraeon ar leoliad o'r gwledydd a'r rhanbarthau yn 
rheolaidd a dylai ei sesiynau ffonio i mewn dyddiol annog trafodaeth ac adlewyrchu 
barn o bob cwr o'r DU. Dylai hefyd geisio creu cymunedau o ddiddordeb yn seiliedig 
ar chwaraeon penodol ar yr awyr ac ar-lein.  

Dylai BBC Radio Five Live gyfrannu at ymrwymiad Radio’r BBC i sicrhau bod o leiaf 
draean o'r gwariant perthnasol6 yn cael ei wario y tu allan i ardal yr M25.   
 
5.3 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 

Dylai BBC Radio Five Live wneud cyfraniad pwysig i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa, yn bennaf drwy gyflwyno'r byd i'r DU drwy ei ddarllediadau newyddion a 
chwaraeon.  

Dylai ei ddarllediadau newyddion alw ar ystod lawn rhwydwaith newyddion 
rhyngwladol y BBC a dylai ei ddadleuon a'i drafodaethau gynnwys pynciau rhyngwladol 
yn rheolaidd gan ddefnyddio arbenigwyr a llunwyr newyddion rhyngwladol.  

Pan fydd straeon rhyngwladol mawr yn digwydd ar y pryd, dylai BBC Radio Five Live 
ohebu'n fyw o'r lleoliad os yn bosibl gan ddefnyddio rhwydwaith o ohebwyr a 
chynhyrchwyr newyddion radio'r BBC. Yn yr un modd, dylai BBC Radio Five Live, lle 
y bo'n bosibl, gynnig darllediadau byw o ddigwyddiadau chwaraeon tramor.  

Dylai cynulleidfa BBC Radio Five Live gael y cyfle i drafod a rhannu gwybodaeth gyda 
phobl o bob cwr o'r byd - er enghraifft drwy sesiynau ffonio i mewn, cyd-
ddarllediadau, cysylltu'n fyw â darllediadau allanol a thrwy ei gymunedau ar-lein. 

 
6 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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Dylai'r orsaf geisio cyfleoedd i ddatblygu cydberthnasau â chymunedau ledled y byd a 
chysylltu cymunedau ym Mhrydain â'u gwreiddiau dramor.  
 
5.4 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Dylai BBC Radio Five Live gyfrannu at y pwrpas hwn ymhlith ei gynulleidfa drwy 
adlewyrchu datblygiadau arwyddocaol yn y celfyddydau, a thrwy gyflwyno adroddiadau 
a myfyrio ar theatr, ffilm, cerddoriaeth, celfyddyd, llyfrau, teledu a radio.   
Dylai gefnogi'r sector cynhyrchu annibynnol drwy ei gyfraniad i ymrwymiad Radio’r 
BBC i gomisiynu rhywfaint o gynnwys darlledu o'r tu allan i'r BBC.  
 

Amodau 

Dylai BBC Radio Five Live: 

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

 
5.5 Hyrwyddo addysg a dysgu   
Dylai BBC Radio Five Live chwarae ei ran yn y pwrpas hwn ymhlith ei gynulleidfa drwy 
gynnig dadansoddiadau trylwyr, rhaglenni dogfen a rhaglenni arbennig ar ystod eang o 
bynciau ar draws yr agendâu newyddion a chwaraeon. 
Dylai BBC Radio Five Live gymryd rhan mewn ymgyrchoedd dysgu a gweithredu 
cymdeithasol sy'n cynnwys y BBC cyfan pan fyddant yn berthnasol i gynulleidfa'r orsaf.  
 

Amodau 

Dylai BBC Radio Five Live: 

• Ddarlledu o leiaf 50 awr o raglenni dogfen, yn ogystal â dadleuon wedi'u 
comisiynu'n arbennig ar ddigwyddiadau newyddion a chwaraeon mawr, bob 
blwyddyn 

 
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 BBC Radio Five Live gyfrannu at y gwaith o hyrwyddo’r pwrpas hwn mewn 
amryw o ffyrdd a ddisgrifir yn y Drwydded Gwasanaeth hon. 
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6.  Atodiadau i’r Drwydded hon 

6.1 Atodiad I – Asesu perfformiad 

Caiff perfformiad  BBC Radio Five Live ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth drwy 
ddefnyddio’r fframwaith a ddisgrifir yn Atodiad I. Bydd cydymffurfiaeth BBC Radio 
Five Live 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  BBC Radio Five Live 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.7 Bydd yn defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir 
isod fel sail i’w hasesiad o BBC Radio Five Live. 

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 BBC8: 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 BBC Radio Five Live gyfrannu at gynnal cyrhaeddiad wythnosol 
cyfun y BBC9 o dros 90% drwy anelu at gynnal ei  gyrhaeddiad wythnosol ei hun, yn 
enwedig ymhlith ei gynulleidfa darged. 
 
Dylai gyfrannu at y niferoedd sy’n cymryd deunydd ar alwad. Mesurir hyn yn ôl 
cyrhaeddiad wythnosol deunydd sain heb DRM a gaiff ei lawrlwytho dros y 
rhyngrwyd.  
 
Ansawdd: cymeradwyaeth y gynulleidfa o BBC Radio Five Live a'i chanfyddiadau ohono 
fel gwasanaeth o ansawdd uchel ac arloesol. Hefyd, cyfran y rhaglenni gwreiddiol  ar 
draws bob awr.10

 
Effaith: canfyddiadau’r gynulleidfa o BBC Radio Five Live fel gwasanaeth sy’n llawn 
gwybodaeth, sy'n ymgysylltu â’r gynulleidfa ac sy’n heriol. 
 
Gwerth am arian: Cost BBC Radio Five Live fesul awr gwrandäwr. 
 

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


