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Crynodeb 
Cefndir 
Ymddiriedolaeth y BBC yw’r corff llywodraethu ar gyfer y BBC a ni sy’n gyfrifol am gael y 
gorau allan o'r BBC ar gyfer talwyr ffi'r drwydded. Un o’r ffyrdd a wnawn hyn yw drwy 
gyflawni adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC unwaith pob pum mlynedd o 
leiaf. Y tro hwn rydym wedi adolygu BBC Radio 3, BBC Radio 4 a BBC Radio 7. 

Gyda Radio 3, y bwriad yw cynnig cymysgedd o raglenni cerddoriaeth a diwylliannol. 
Darpariaeth graidd Radio 3 yw cerddoriaeth glasurol a dylai ei rhaglenni llafar oleuo ac 
addysgu’r gynulleidfa am gerddoriaeth a diwylliant. Dylai Radio 3 hefyd gynnwys 
cerddoriaeth jas, byd-eang, dramâu, rhaglenni ar y celfyddydau a syniadau, a chrefyddol. 
Mae Radio 3 yn darlledu ar draws y DU ar radio FM, radio digidol DAB a chyfryngau 
digidol eraill. 

Gwasanaeth llafar cymysg yw Radio 4, yn cynnig newyddion manwl a materion cyfoes. 
Mae hefyd yn cynnig ystod eang o allbwn llafar arall gan gynnwys dramâu, darlleniadau, 
rhaglenni comedi, ffeithiol a chylchgrawn. Dylai’r gwasanaeth hwn apelio at wrandawyr 
sy’n chwilio am amrywiol raglenni genre deallus sy’n goleuo, addysgu a difyrru. Mae Radio 
4 yn darlledu ar draws y DU ar radio FM, Tonfedd Hir a Thonfedd Ganolig, radio digidol 
DAB a chyfryngau digidol eraill. 

Gwasanaeth difyrru llafar yw Radio 7 a dylai ei harlwy gynnwys comedi, dramâu, storïau, 
rhaglenni nodwedd, darlleniadau a rhaglenni i blant. Dylai'r rhan fwyaf o’r allbwn ddod o 
archif y BBC, ond dylai’r orsaf gomisiynu rhywfaint o gynnwys gwreiddiol, yn enwedig y 
math o allbwn sy’n brin ar BBC Radio. Mae Radio 7 ar gael ar radio digidol DAB a 
chyfryngau digidol eraill. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi, mewn trwydded wasanaeth a gyhoeddir, beth y mae'n 
disgwyl i bob gwasanaeth ei ddarparu. Roedd gan ein hadolygiad dri nod eang: yn gyntaf 
i asesu pa mor dda y mae Radio 3, Radio 4 a Radio 7 yn perfformio yn erbyn 
ymrwymiadau a nodir yn y trwyddedau hyn, yn ail i ystyried cyfeiriad y gorsafoedd i'r 
dyfodol, ac yn drydydd i benderfynu a oes angen diwygio'r trwyddedau o gwbl. 

Cynhaliwyd ymarferion ymgynghori cyhoeddus yn ystod haf 2010 a chawsom tua 16,795 
o ymatebion gan dalwyr ffi'r drwydded. Yn ogystal, cawsom nifer o ymatebion gan y 
diwydiant radio a chyrff eraill sy’n rhanddeiliaid. Mae’r ymatebion hyn, ynghyd â’n 
hymchwil cynulleidfa, gwaith monitro perfformiad a dadansoddiad ariannol, wedi rhoi 
dealltwriaeth glir inni o gryfderau a gwendidau’r gorsafoedd hyn.
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Casgliadau 
Yn ôl ein hadolygiad, mae Radio 3, Radio 4 a Radio 7 yn perfformio’n dda iawn 
ar y cyfan. Mae ganddynt gynulleidfaoedd sy’n ffyddlon iddynt ac sy’n teimlo’n 
angerddol yn eu cylch, sy’n gwerthfawrogi’r rhaglenni safon uchel ac unigryw 
a ddarperir, ac sy’n meddwl yn fawr o’r gwahanol ffyrdd y mae'r gorsafoedd 
hyn yn cyfrannu at bwrpasau cyhoeddus y BBC. Yr her fwyaf i’r tair gorsaf yw 
graddol ehangu eu hapêl graidd i gynulleidfaoedd eraill heb roi eu naws 
unigryw yn y fantol.  

Mae Radio 3 yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr gan gynulleidfa gymharol fach 
ond triw sy’n gwerthfawrogi ei naws a’i chynnwys deallus, meddylgar ac 
ymroddedig. Mae Radio 3 yn cyfrannu’n sylweddol at bwrpasau cyhoeddus y 
BBC drwy ei ffocws ar gerddoriaeth glasurol o'r radd flaenaf ac ehangder ei 
hallbwn sy’n cynnwys cerddoriaeth jas, byd-eang, y celfyddydau a diwylliant. 
Yr her barhaus i Radio 3 yw datblygu naws groesawus a hygyrch tra’n cynnal 
ei hymrwymiad craidd i raglenni cerddoriaeth a chelfyddydau unigryw ac o’r 
radd flaenaf. 

Mae Radio 4 yn cael ei hystyried, gan lawer o'i gwrandawyr, i fod yn 'drysor 
cenedlaethol' ac wrth galon darlledu radio gwasanaeth cyhoeddus. Radio 4 yn 
aml yw'r prif bwynt cyswllt gyda’r BBC oherwydd ei chynulleidfa fawr ac 
ymroddedig. Mae ei ehangder a’i chynnwys unigryw yn sicrhau ei bod yn 
cyfrannu’n helaeth at y gwaith cyffredinol o ddarparu pwrpasau cyhoeddus y 
BBC. Rydym yn cymeradwyo strategaeth Radio 4 o ehangu ei hapêl graidd lle 
bynnag y bo hynny’n bosibl a chredwn y dylai’r orsaf barhau i esblygu er 
mwyn adnewyddu ei chynulleidfa. 

Mae Radio 7 yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr iawn gan gynulleidfa helaeth fel 
gorsaf ddigidol yn unig, sy'n mwynhau'r allbwn ysgafn a hiraethus. Mae'r 
gynulleidfa'n gwerthfawrogi’r cyfle i glywed enghreifftiau o’r goreuon o 
gomedïau a dramâu radio o archif y BBC. Mae Radio 7 hefyd yn chwarae rôl 
bwysig mewn hyrwyddo DAB. Ond mae ymwybyddiaeth pobl o Radio 7 yn isel 
iawn ar y cyfan, ac nid yw ei rhaglenni plant pwrpasol yn gwasanaethu'r 
gynulleidfa'n dda. 

Yn ystod yr adolygiad, cynigiodd fwrdd rheoli’r BBC nifer o fesurau strategol 
allweddol ar gyfer y gwasanaethau hyn: 

• datblygu rhan o'r archif gwasanaeth cyhoeddus yn ‘gasgliadau 
parhaol’ fel y’i gelwir hwynt gan y BBC 

• ail-leoli Radio 7 a Radio 4 Extra 

• datblygu’r strategaeth sain ar gyfer plant, gan gynnwys ffocws 
newydd i raglenni plant pwrpasol ar Radio 7 er mwyn apelio mwy at 
deuluoedd 

Rydym wedi edrych yn fanwl ar gynigion bwrdd rheoli’r BBC yn ein hadolygiad. 
Teimlwn y byddant o fudd i dalwyr ffi’r drwydded, felly rydym yn eu 
cymeradwyo a byddwn yn diwygio’r trwyddedau gwasanaeth i gyd-fynd â 
hynny. 
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Darganfyddiadau allweddol a phwyntiau gweithredu 
Mae’r darganfyddiadau allweddol a’r pwyntiau gweithredu sy’n codi o’r adolygiad hwn 
wedi eu nodi isod: 

 

BBC Radio 3 

Mae Radio 3 yn cynnig rhaglenni o ansawdd uchel ac yn cael ei 
gwerthfawrogi’n fawr iawn gan ei chynulleidfa. 

Mae tystiolaeth wedi’i chasglu drwy ymgynghori gyda’r cyhoedd, ymchwil cynulleidfa a 
thrwy ddadansoddi perfformiad yn awgrymu bod Radio 3 yn cynnig cynnwys o safon 
uchel iawn ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan ei chynulleidfa. Mae’r ffocws ar ystod 
unigryw o gerddoriaeth glasurol drwy amrywiaeth o raglenni wrth galon yr hyn y mae 
Radio 3 yn rhagori yn ei wneud. Mae’r orsaf yn trafod a dathlu cerddoriaeth, y 
celfyddydau a diwylliant mewn ffordd sy’n ei gwneud yn unigryw i orsafoedd radio eraill 
yn y DU. Mae tua 60 y cant o'i chynulleidfa yn sgorwyr uchel1 ac mae llawer o’i rhaglenni 
yn derbyn sgoriau canmoliaeth uchel. Yn ogystal â cherddoriaeth glasurol, mae 
ymrwymiad yr orsaf i jas, cerddoriaeth fyd-eang, drama a’r celfyddydau yn cael ei ganmol 
ac mae’r gynulleidfa’n teimlo bod hyn yn rhan bwysig o naws unigryw yr orsaf. 

Mae'r ffordd y mae’r orsaf yn ‘pecynnu’ a chyflwyno’r gerddoriaeth yma’n ychwanegu 
gwerth sylweddol at brofiad y gwrandäwr.  Mae’r gynulleidfa’n edmygu naws ddeallus, 
meddylgar ac angerddol Radio 3, ei chyflwynwyr gwybodus, a gwerthoedd cynhyrchu 
uchel yr orsaf. 

Mae Radio 3 yn denu cynulleidfa fach ond triw o tua 2 miliwn o oedolion pob wythnos – 
llai nag unrhyw orsaf radio rhwydwaith arall gan y BBC, a thua thraean o gynulleidfa 
Classic FM. Fodd bynnag, mae cyrhaeddiad Radio 3 wedi bod yn gyson iawn dros y 5 
mlynedd diwethaf tra bod cyrhaeddiad Classic FM wedi crebachu o fwy na 10 y cant dros 
yr un cyfnod. Dengys ein dadansoddiad o ymddygiad gwrando bod tua 42 y cant o 
gynulleidfa Radio 3 yn gwrando ar Classic FM.2 Mae tystiolaeth o’r ymgynghoriad, gan 
unigolion a sefydliadau, yn awgrymu bod darpariaeth y ddwy orsaf hon yn cyd-fynd. 

Clywsom am bryderon fod ymgais Radio 3 i fod yn fwy hygyrch wedi 
arwain at wasanaeth llai unigryw ac o ansawdd salach. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi gwneud newidiadau i naws, 
cynnwys ac amserlen Radio 3 er mwyn gwneud yr orsaf yn fwy hygyrch a chroesawus i 
ddarpar wrandawyr.  Lleisiwyd pryderon gan leiafrif bychan o ymatebwyr unigol i’r 
ymgynghoriad cyhoeddus bod y newidiadau hyn wedi bod yn andwyol i ansawdd a naws 
unigryw Radio 3. Mae’r pryderon hyn wedi eu hadleisio gan nifer o sefydliadau. 

Rydym yn cydnabod bod y polisi golygyddol a fu gan fwrdd rheoli’r BBC wedi esblygu 
natur y rhaglenni ar yr adegau gwrando brig. Fodd bynnag, ni chafwyd unrhyw 

                                            
1 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC 2009-10, ‘sgorwyr uchel’ yw’r rheini sy’n rhoi sgôr o 8 neu fwy allan o 10 
2 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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dystiolaeth bendant bod hyn wedi bod yn andwyol i naws unigryw ac ansawdd Radio 3. 
Mae'r lefelau cymeradwyaeth ar gyfer yr orsaf ar y cyfan, a'r sgoriau gwerthfawrogi ar 
gyfer y rhaglenni unigol, naill ai'n gyson neu'n gwella. Yn ogystal, mae Radio 3 yn parhau 
i ddangos ei hymrwymiad i gerddoriaeth a chelfyddydau o’r radd flaenaf drwy nodweddion 
fel ei hystod eang o gerddoriaeth; drwy ddarlledu darnau cyfan; a thrwy ei ffocws ar 
berfformiadau byw a'i chefnogaeth i gerddorfeydd y DU. 

Credwn y dylai Radio 3 barhau i feddwl am sut i fod yn fwy hygyrch a 
chroesawus 

Dengys ein hymchwil fod yna rai cynulleidfaoedd a fyddai efallai’n gwerthfawrogi'r hyn 
sydd gan yr orsaf i'w gynnig ond sy'n cael eu cymell i beidio â gwrando oherwydd yr 
argraff y gall weithiau fod yn anhygyrch a digroeso. Credwn fod potensial i ehangu’r 
gynulleidfa graidd drwy fod yn fwy hygyrch a chroesawus i’r darpar wrandawyr hyn – yn 
enwedig ar yr adegau brig fel amser brecwast neu yn y car. Bydd canfod sut i gymell y 
gynulleidfa hon i wrando yn hwb i ymdrechion Radio 3 i ddarparu'r pwrpasau cyhoeddus. 

Er yn cefnogi’r dull hwn, ni chredwn mai cyrhaeddiad ehangaf ddylai fod y prif nod gan yr 
orsaf a rydym yn cydnabod bod natur allbwn Radio 3 - cyn belled â'i bod yn aros yn driw 
i'w gwerthoedd craidd - yn golygu bod yna ben draw naturiol ar ei chynulleidfa 
gyffredinol. Mae natur unigryw yr orsaf a’i hymdrechion i ddarparu ystod eang o 
gerddoriaeth, sydd i'w ganmol, yn golygu y bydd apêl gyffredinol yr orsaf yn gyfyngedig. 

Rydym yn glir felly na ddylai’r strategaeth gyffredinol hon fod ar draul ansawdd a naws 
unigryw’r orsaf, a fyddai beth bynnag yn dieithrio’r gynulleidfa driw bresennol. Rydym yn 
cydnabod bod yna gydbwysedd anodd i’w daro rhwng dod yn fwy hygyrch a chroesawus 
ar y naill law tra’n parhau i fod yn uchelgeisiol a heriol ar y llaw arall, a byddwn yn parhau 
i fonitro perfformiad yr orsaf gyda hyn mewn golwg.   

 

Pwynt Gweithredu 1 - Dylai Radio 3 barhau i feddwl am sut i fod yn 
fwy hygyrch a chroesawus 

Rydym yn cymeradwyo’r strategaeth gyffredinol o wneud Radio 3 yn fwy 
hygyrch a chroesawus i ddarpar wrandawyr, yn enwedig ar yr adegau brig o 
amser brecwast ac yn y car. Fodd bynnag, ni ddylai’r strategaeth hon fod ar 
draul ansawdd uchel a naws unigryw Radio 3, na dieithrio ei chynulleidfa 
graidd. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC asesu effaith y strategaeth hon ac adrodd ar 
hyn i’r Ymddiriedolaeth fel rhan o’u gwaith rheolaidd o adrodd ar berfformiad. 

 

Mae Radio 3 yn chwarae rôl bwysig yng nghyfrifoldeb cyffredinol y BBC i 
sicrhau bod cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang ar gael i holl dalwyr 
ffi'r drwydded. 

Radio 3 yw gwasanaeth blaenllaw’r BBC ar gyfer sicrhau bod cerddoriaeth glasurol, jas a 
byd-eang ar gael i dalwyr ffi’r drwydded. Fodd bynnag, nodwn mai nid cyfrifoldeb Radio 3 
yn unig yw darparu darnau pwysig o gerddoriaeth glasurol, a ffurfiau cerddorol eraill, i’r 
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cynulleidfaoedd i gyd. Mae gan y BBC gyfrifoldeb cyffredinol am hyn ac mae gan nifer o'i 
gwasanaethau rôl i’w chwarae mewn cyflawni’r uchelgais hwn. 

Mae hyn yn arbennig o wir oherwydd bod natur Radio 3 yn golygu ei bod yn ei chael yn 
anodd cyrraedd rhai grwpiau cynulleidfa, fel pobl iau, rhai o aelwydydd tlotach, rhai sy'n 
byw yn bellach i ffwrdd o Lundain, a chynulleidfaoedd du a lleiafrifol ethnig. Er y byddem 
yn croesawu mwy o wrandawyr o blith y grwpiau hyn, mae gwasanaethau eraill gan y 
BBC yn apelio llawer mwy i’r bobl hyn na Radio 3. Mae gwasanaethau eraill yn gallu 
cyrraedd y cynulleidfaoedd hyn yn fwy effeithiol ac, felly, yn gallu cyd-fynd â rôl Radio 3 o 
ddarparu’r cynnwys hwn. Credwn y gallai dull cydgysylltiedig fod yn fwy effeithiol a nodwn 
y llwyddiant a gafodd y BBC gyda'i thymhorau barddoniaeth ac opera, er na wnaeth Radio 
3 ei hun ennill mwy o wrandawyr o ganlyniad. Rydym yn croesawu sefydlu bwrdd 
cerddoriaeth glasurol y BBC sy’n cael ei gadeirio gan Reolydd Radio 3 ac sy’n helpu i 
gydgysylltu’r cynnwys hwn ar draws y BBC. 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried sut orau y gall y BBC ddarparu 
cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang i gymaint o dalwyr ffi’r drwydded â phosibl, a sut 
ddylai Radio 3 gyfrannu at yr uchelgais gyffredinol hon. Yn enwedig, dylai bwrdd rheoli’r 
BBC ystyried sut i sicrhau bod y cynnwys hwn ar gael ac yn apelio at y cynulleidfaoedd 
hynny y mae Radio 3 yn cael trafferth fawr i’w cyrraedd.  

 

Pwynt Gweithredu 2 – Dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried sut orau y 
gall y BBC ddarparu cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang i holl 
dalwyr ffi’r drwydded. 

Dylent nodi sut orau all Radio 3 gydweithio gyda gwasanaethau a 
digwyddiadau eraill y BBC i ddarparu’r cyfrifoldeb cyffredinol hwn. Yn enwedig, 
dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried sut i sicrhau bod y cynnwys hwn ar gael ac 
yn apelio at y cynulleidfaoedd hynny y mae Radio 3 yn cael trafferth eu 
cyrraedd.  

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 

Mae Radio 3 yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC i’w chynulleidfa, er bod yr effaith gyffredinol yn llai 
oherwydd y ffigyrau cyrhaeddiad isel. 

Mae allbwn unigryw Radio 3, sy’n cynnwys amrediad o gerddoriaeth a ffurfiau, yn gwneud 
cyfraniad cryf at ddarparu pwrpasau cyhoeddus y BBC i’w chynulleidfa. Dengys ein 
hymchwil fod gwrandawyr yn credu ei bod yn perfformio’n arbennig o dda o ran darparu’r 
pwrpasau Creadigrwydd a Diwylliant, ac Addysg a Dysgu. Mae cynulleidfaoedd yn 
cydnabod bod darparu’r pwrpasau hyn yn rhan bwysig o apêl a phersonoliaeth yr orsaf. 
Mae’r effaith gyffredinol, fodd bynnag, wedi’i chyfyngu gan ei chynulleidfa gymharol fach.  

Dywed cynulleidfaoedd wrthym fod amrediad rhaglenni Radio 3 yn gaffaeliad cryf ac yn 
ffactor pwysig wrth ddarparu’r pwrpasau. Fodd bynnag, nid yw rhai cynulleidfaoedd yn 
teimlo bod Radio 3 yn gwneud digon i hyrwyddo ystod lawn ei rhaglenni. Rydym wedi 
gofyn i Radio 3 ystyried sut y gall helpu i wneud yr hyn y mae'n ei gynnig mor glir â 
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phosibl tra’n helpu gwrandawyr i fordwyo’r amrediad o raglenni cerddoriaeth a 
chelfyddydau sydd ar gael, fel bod y gynulleidfa’n gallu ennill y profiad gorau.  

Yn ystod yr adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig dwy ffordd o wneud 
arlwy Radio 3 yn fwy eglur a haws ei mordwyo i gynulleidfaoedd. Yn gyntaf, maent yn 
bwriadu rhoi cyfle i gynulleidfaoedd fordwyo’r cynnwys ar-lein yn ôl ffurf neu genre. 
Rydym o blaid hyn, oherwydd dylai hyn wella profiad y gynulleidfa a’u helpu i ennill 
profiad gwell o’r orsaf. Yn ail, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi codi’r posibilrwydd o ddarparu 
ffrwd ‘eithrio’ drwy DAB ar y penwythnos ar gyfer cerddoriaeth jas, byd-eang a 
digwyddiadau arbennig. Credwn y byddai hyn o fudd i’r cynulleidfaoedd sy’n 
gwerthfawrogi’r mathau yma o raglenni, drwy ddarlledu estynedig, ac i'r cynulleidfaoedd 
hynny sydd am gael arlwy glasurol burach ar yr orsaf FM hon. Mae’r cynnig hwn yn 
dibynnu ar y strategaeth portffolio radio ehangach ac argaeledd y sbectrwm, ac nid yw 
bwrdd rheoli’r BBC wedi gofyn am ganiatâd penodol ar hyn o bryd. Byddwn yn gofyn i 
fwrdd rheoli’r BBC ystyried y cynnig hwn yn fwy manwl pan fydd hynny’n briodol. 

 

 

Pwynt Gweithredu 3 – Dylai Radio 3 ystyried sut orau y gall helpu 
cynulleidfaoedd i fordwyo’r cynnwys eang sydd ar gael 

Dylai hyn ystyried rôl gwefan Radio 3, yn ogystal â thraws-hyrwyddo a 
marchnata. 

Fel rhan o hyn, rydym yn cymeradwyo cynlluniau Radio 3 i adael i 
gynulleidfaoedd fordwyo’r cynnwys ar-lein yn ôl genre. Rydym hefyd wedi 
gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried yn fwy manwl y bwriad i gynnig ‘eithrio’ 
drwy DAB i wrandawyr pan fydd y materion dibynnol gyda’r strategaeth 
portffolio radio ehangach wedi eu datrys. 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 

Mae cerddoriaeth fyw yn elfen allweddol o arlwy Radio 3, gan gynnwys 
perfformiadau gan gerddorfeydd y BBC, cantorion y BBC a digwyddiadau 
fel Proms y BBC. 

Mae’r gynulleidfa’n gwerthfawrogi’r rhain yn fawr ac yn dangos ymrwymiad Radio 3 i 
gerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi’i recordio’n arbennig, sy’n cyfrif am 57 y cant o’r 
allbwn.3 Mae’r cynnwys byw hwn hefyd yn chwarae rôl bwysig mewn gwneud yr orsaf yn 
unigryw o’i chymharu â darparwyr cerddoriaeth glasurol eraill. Er bod cerddorfeydd y BBC 
a Phroms y BBC yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan wrandawyr Radio 3, mae'r 
dystiolaeth yn awgrymu nad yw rhai pobl sy'n ymwybodol o gerddorfeydd y BBC a Phroms 
y BBC yn eu cysylltu'n syth gyda Radio 3.4 

                                            
3 Ffynhonnell: Gwybodaeth amserlen bwrdd rheoli’r BBC 
4 Ffynhonnell: Arolwg Minex 5 Pwls y BBC, Medi 2010 
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Cawsom fod Radio 3 yn cael dylanwad pwysig ar agenda gelfyddydau'r 
DU, ac yn adlewyrchu a dehongli'r tueddiadau presennol i'w chynulleidfa 

Roedd hyn yn cael ei gydnabod gan y gynulleidfa ac aelodau o’r diwydiant a deimlai fod 
Radio 3 yn rhan hynod bwysig o amgylchedd celfyddydau’r DU. Radio 3 yw’r comisiynydd 
mwyaf o gerddoriaeth glasurol yn y DU. Yn 2009-10, comisiynodd 41 o weithiau 
cerddorol.   Roedd 5 o’r rhain yn jas a nifer gan gyfansoddwyr tro cyntaf. Mae gan Radio 3 
hefyd nifer o bartneriaethau gyda sefydliadau ar draws y DU, fel y Tŷ Opera Brenhinol, a 
oedd yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan aelodau o'r diwydiant. 

Mae cynulleidfaoedd yn credu nad yw gweddill y pwrpasau cyhoeddus 
cyn bwysiced i Radio 3  

Er bod ymrwymiad Radio 3 i ddarlledu cerddoriaeth a chelfyddydau o gwmpas y byd yn 
cael ei werthfawrogi’n sylweddol gan gynulleidfaoedd, roedd darparu pwrpasau 
cyhoeddus eraill – Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau, Dinasyddiaeth a 
Chyfathrebu Newydd - yn cael ei ystyried i fod yn llai pwysig ganddynt. 

Fel rhan o’i chyfraniad at bwrpas y Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau, mae 
trwydded wasanaeth yr orsaf yn nodi drwy ei hagweddau rhyngweithiol, fel neges-
fyrddau, dylai Radio 3 hwyluso creu cymunedau budd. Yn 2010, penderfynodd fwrdd 
rheoli’r BBC gau y rhan fwyaf o neges-fyrddau ei radio rhwydwaith gan gynnwys un Radio 
3. Er mwyn bodloni ein hunain bod y gofyniad cyffredinol hwn yn cael ei gwrdd, 
gofynnwyd i fwrdd rheoli’r BBC am dystiolaeth arall eu bod yn cyflawni’r gofyniad hwn. 
Wrth ymateb, rhestrwyd nifer o agweddau rhyngweithiol a ddefnyddir gan Radio 3 i 
wneud hyn, gan gynnwys blogiau, cynnwys ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.  Ar sail y 
gweithgaredd hwn a thystiolaeth o’n hadolygiad, credwn fod y gofyniad hwn yn cael ei 
gwrdd er i neges-fyrddau Radio 3 gael eu cau. 

 

Pwynt Gweithredu 4 - Rydym wedi diwygio'r drwydded wasanaeth i 
ddileu enghraifft y neges-fyrddau o ymrwymiad Radio 3 i hwyluso 
cymunedau budd 

Er mwyn adlewyrchu natur newidiol technoleg a’r gwahanol ffyrdd y gellir 
darparu’r gofyniad hwn, rydym wedi diwygio’r drwydded wasanaeth i ddileu 
enghraifft benodol y neges-fyrddau o'r gofyniad hwn. Bydd hyn yn rhoi cyfle i 
Radio 3 addasu ac esblygu ei hagweddau rhyngweithiol fel bo angen, tra'n 
sicrhau ei bod yn cyflawni ei hymrwymiad cyffredinol. 

Bydd y diwygiad hwn yn cael ei weithredu ar unwaith. 

 

Ar y cyfan, cawsom fod Radio 3 yn cynnig gwerth am arian i dalwyr ffi’r 
drwydded. 

Mae cyllideb trwydded wasanaeth helaeth Radio 3, sef £39.2 miliwn, ynghyd â'r nifer is o 
wrandawyr na chan orsafoedd rhwydwaith eraill y BBC, yn golygu bod gan Radio 3 y gost 
uchaf fesul awr wrando o blith y prif orsafoedd radio. Mae’r gost uchel yma oherwydd 
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natur ddrud llawer o’i hallbwn – yn enwedig cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi’i 
recordio’n arbennig. 

Fodd bynnag, mae cynulleidfa Radio 3 yn credu eu bod yn cael gwerth da am eu harian. 
Mae’r orsaf hefyd yn fwy cost-effeithiol oherwydd yr amryw byd o ffyrdd di-ddarlledu a 
ddefnyddir ganddi i gyfrannu at y sîn artistig a diwylliannol yn y DU. 

Mae cefnogaeth Radio 3 i grwpiau perfformio’r BBC yn cyfrif am tua 20 y cant o gyllideb ei 
thrwydded wasanaeth ond dim ond 7 y cant o'i hallbwn darlledu. Er i’r ymgynghori fel 
rhan o’r adolygiad hwn ein sicrhau’n llwyr o ba mor bwysig yw’r grwpiau perfformio, mae 
yna weithiau densiynau rhwng eu blaenoriaethau nhw a rhai Radio 3, er enghraifft o ran y 
mathau o gerddoriaeth a ddarlledir ac amser dechrau’r perfformiadau byw. Yn ystod yr 
adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig adolygu lefelau allbwn y grwpiau 
perfformio. Rydym yn croesawu hyn ac wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC hefyd ystyried oni 
ellir cyfuno’n well amcanion y grwpiau perfformiad gydag anghenion darlledu’r BBC, a sut 
y gellir monitro perfformiad yn erbyn yr amcanion hyn. 

 

Pwynt Gweithredu 5 – Dylai bwrdd rheoli’r BBC adolygu lefelau 
allbwn y grwpiau perfformio 

I helpu i gynnal a chryfhau cyfraniad gwerthfawr y grwpiau perfformio, rydym 
wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC hefyd ystyried:  

• oni ellir cyfuno'n well amcanion y grwpiau perfformio gydag 
anghenion darlledu'r BBC, a sut y gellir monitro perfformiad yn erbyn 
yr amcanion hyn; 

• oni allai’r grwpiau perfformio fod yn fwy atebol a thryloyw yn eu 
gweithrediad. 

Rydym yn disgwyl i fwrdd rheoli'r BBC benderfynu ar gylch gorchwyl yr 
adolygiad hwn erbyn haf 2011.  

 
 

BBC Radio 4 

Mae Radio 4 yn gosod y safon ar gyfer radio llafar o'r radd flaenaf ac 
mae’n cael ei gweld gan lawer fel ‘trysor cenedlaethol’ 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod Radio 4 yn wasanaeth unigryw o’r radd flaenaf sy’n 
darparu radio llafar deallus i gynulleidfa sydd â barn gref ac angerddol am bethau. Drwy 
gydol ein hadolygiad, roedd cynulleidfaoedd yn gallu cyfeirio at raglenni ar draws yr 
amserlen a oedd yn nodweddiadol o radio o'r radd flaenaf meddent. 
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Mae gan tua 80 y cant o gynulleidfa Radio 4 argraff uchel yn gyffredinol o’r orsaf hon.5 
Mae hyn yn uwch nag ar gyfer yr un orsaf radio rhwydwaith arall gan y BBC. Yn ein 
hymchwil, cyfeiriodd gynulleidfaoedd at nifer o ffactorau pwysig sy’n dylanwadu ar y 
ganmoliaeth uchel hon, gan gynnwys angerdd a gwybodaeth y cyflwynwyr; ystod ac 
ehangder y rhaglenni; safonau cynhyrchu eithriadol uchel; a naws ddeallus a heriol. 

Rydym hefyd yn cydnabod bod gan Radio 4 rôl tra phwysig a blaenllaw i'w chwarae yn 
hyrwyddo enw da'r BBC yn gyffredinol. Cyfeiriodd lawer o’r rhai a ymatebodd, i'r 
ymgynghori cyhoeddus a chyda rhanddeiliaid, mai Radio 4 oedd y gwasanaeth blaenllaw o 
fewn portffolio'r BBC. 

Radio 4 yw’r drydedd orsaf fwyaf yn y DU a'r lefel uchaf o wrando 

Mae tua 10 miliwn o oedolion – tua 20 y cant o boblogaeth y DU – yn tiwnio mewn i 
Radio 4 pob wythnos, sy’n gynnydd o hanner miliwn o wrandawyr mewn pum mlynedd.  
Maen nhw hefyd yn gwrando am tua 12½ awr yr wythnos, sy'n hirach na gwrandawyr 
unrhyw orsaf radio arall yn y DU.6 Mae’r lefelau uchel hyn o wrando, ynghyd â 
gwerthfawrogiad cryf iawn o Radio 4, yn awgrymu bod yr ymgyswllt rhwng y gynulleidfa 
a’r orsaf yn sylweddol. Dywedodd lawer o’r ymatebwyr i’r ymgynghori cyhoeddus ba mor 
bwysig oedd Radio 4 i’w bywydau beunyddiol a dywedodd tua 85 y cant o’r ymatebwyr eu 
bod wedi gwrando ar yr orsaf ers dros 10 mlynedd. 

Oherwydd ei maint a'i ehangder, mae Radio 4 yn wasanaeth hynod bwysig ym mhortffolio 
radio'r BBC ac yn cyfrannu at ei chyrhaeddiad cyffredinol. Mae bron i 3 miliwn o oedolion 
yn gwrando ar Radio 4 yn unig ac nid yn tiwnio mewn i unrhyw orsaf radio arall gan y 
BBC. 7 

Mae bwrdd rheoli’r BBC yn awyddus i sicrhau iechyd hirdymor yr orsaf 

Er gwaethaf perfformiad eithriadol gryf Radio 4 yn y blynyddoedd diwethaf, mae gan 
fwrdd rheoli’r BBC rai pryderon ynghylch y dirywiad hirdymor mewn cyrraedd y gynulleidfa 
‘adnewyddol'. Mae’r term yma’n cyfeirio at rai a allai fod â diddordeb mewn radio llafar, 
ond sy’n tueddu i fod yn wrandawyr mymryn yn iau ac ysgafnach na chynulleidfa graidd 
Radio 4. Mae’r cyrhaeddiad ymhlith y grŵp hwn wedi gostwng o 30.4 y cant yn 2003-04 i 
26.6 y cant yn 2009-10.8 Mae Radio 4 am ganfod ffyrdd o gynyddu ffyddlondeb ymhlith 
gwrandawyr iau, ysgafnach i'w hannog i aros yn hirach gyda'r orsaf 9 ac i wneud hyn mae 
wedi amlinellu nifer o gynlluniau penodol. Rydym yn cymeradwyo strategaeth Radio 4 o 
apelio at y gynulleidfa adnewyddol rhwng 35-54 oed fel ffordd bwysig o sicrhau 
cyrhaeddiad cryf yr orsaf a lefelau gwrando iach yn y dyfodol. 

 

                                            
5 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC 2009-10, cymeradwyaeth wedi’i mesur fel rhai a oedd yn rhoi sgôr o 8 neu fwy 

allan o 10 
6 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
7 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
8 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 – Er mwyn mesur perfformiad ymhlith y gynulleidfa ‘adnewyddol’, rydym yn eu diffinio fel 

oedolion rhwng 35-54 oed, o gefndiroedd ABC1  
9 Cyflwyniad gan fwrdd rheoli’r BBC  
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Pwynt Gweithredu 6 – Dylai Radio 4 barhau i dargedu’r gynulleidfa 
adnewyddol er mwyn sicrhau cynulleidfa graidd yr orsaf i’r dyfodol 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo’r strategaeth gyffredinol hon 
ynghyd â’r cynlluniau penodol a ddisgrifir gan fwrdd rheoli’r BBC er mwyn 
apelio i’r gynulleidfa adnewyddol.  Fodd bynnag, ni ddylai’r strategaeth hon 
effeithio’n andwyol ar gyrraedd neu brofiad gwrando cynulleidfa bresennol 
Radio 4 a dylai monitro’r effaith yma fod yn rhan o waith asesu perfformiad 
bwrdd rheoli’r BBC. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd ar y cynnydd yn erbyn y strategaeth 
hon ac ar ei heffaith ar y gynulleidfa bresennol fel rhan o’i waith rheolaidd o 
adrodd ar berfformiad i’r Ymddiriedolaeth. 

 

Mae’r gwrando uchaf ymhlith rhai grwpiau cynulleidfa 

Mae cyrhaeddiad cryf Radio 4 yn gyffredinol yn golygu ei bod yn denu niferoedd fawr o 
wrandawyr ar draws ystod o grwpiau cynulleidfa, sy'n adlewyrchu cylch gwaith ei 
thrwydded wasanaeth i apelio i wrandawyr sydd am gael rhaglenni deallus mewn sawl 
genre sy'n goleuo, addysgu a difyrru. 

Fodd bynnag, dengys ein dadansoddiad bod gwrando’n amrywio’n helaeth ymhlith y 
gwahanol grwpiau cynulleidfa. Mae cyrhaeddiad wythnosol Radio 4 ar ei uchaf ymhlith 
cynulleidfaoedd hŷn, rhai o aelwydydd mwy cefnog, rhai sy’n byw yn Llundain a’r de-
ddwyrain, a chynulleidfaoedd gwyn.10 Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu'r gwahaniaeth 
mewn chwaeth am radio llafar, sy'n tueddu i fod uchaf ymhlith cynulleidfaoedd hŷn, mwy 
cefnog. Nodwn hefyd fod gan y BBC bortffolio eang o wasanaethau gyda chylchoedd 
gwaith gwahanol sydd i wasanaethu cynulleidfaoedd mewn gwahanol ffyrdd. Byddem 
felly’n disgwyl i’r lefelau gwrando amrywio’n helaeth rhwng y gwahanol grwpiau 
cynulleidfa. 

Cefnogwn nod Radio 4 i wella ei hapêl ymhlith gwahanol grwpiau 
demograffig 

Mae bwrdd rheoli’r BBC yn cydnabod y sialensau anodd a wynebir gan Radio 4 o ran 
ehangu ei hapêl a'i chyrhaeddiad i wahanol grwpiau demograffig, yn enwedig 
cynulleidfaoedd o rannau gwahanol o’r wlad a rhai o gefndiroedd du a lleiafrifol ethnig. 
Maent wedi cynnig nifer o gynlluniau i fynd i’r afael â’r sialensau hyn, fel bod yn gliriach a 
mwy cyson ynghylch tarddiad cynhyrchiadau y tu allan i Lundain wrth wneud 
cyhoeddiadau dilyniant ac wrth hyrwyddo a hyrwyddo'r orsaf ymhlith lleiafrifoedd ethnig 
sydd â barn i’w chynnig, drwy gynnwys arbennig a digwyddiadau marchnata. Cefnogwn 
eu nod i gau’r bylchau hyn lle bo hynny’n bosibl a byddwn yn monitro’r cynnydd ar wneud 
hyn. Yn ogystal â’r cynlluniau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, rydym wedi gofyn i fwrdd 
rheoli'r BBC ystyried sut y gall Radio 4 apelio at y grwpiau hyn o gofio y bydd hyn yn 
debygol o fod yn her barhaus ac esblygol i'r orsaf. 

                                            
10 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Pwynt Gweithredu 7 – Dylai Radio 4 geisio gwella ei hapêl ymhlith 
gwahanol grwpiau demograffig 

Cefnogwn y cynlluniau a amlinellir gan fwrdd rheoli’r BBC i gynyddu lefelau 
gwrando ymhlith cynulleidfaoedd o wahanol rannau o’r DU, a rhai o 
gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig. 

Oherwydd y bydd hyn yn her barhaus ac esblygol, dylai bwrdd rheoli’r BBC 
barhau i ystyried sut allai'r orsaf apelio at wahanol grwpiau cynulleidfa a 
gweithredu ar hyn lle bo angen. 

Byddwn yn monitro perfformiad Radio 4 gyda gwahanol grwpiau demograffig 
ac yn adrodd ar hyn yn Adroddiad Blynyddol y BBC. 

 

Mae Radio 4 yn cyfrannu’n helaeth at ddarparu pwrpasau cyhoeddus y 
BBC 

Mae’r mwyafrif llethol o raglenni Radio 4 yn ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus craidd. Mae 
hyn, ynghyd â’r lefelau uchel o wrando ac ymgyswllt ymhlith ei gwrandawyr, yn awgrymu 
bod Radio 4 yn gwneud cyfraniad helaeth iawn at ddarparu’r pwrpasau ac yn chwarae rôl 
allweddol yng nghenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus y BBC. 

Mae ei allbwn newyddion a materion cyfoes wrth galon y gwasanaeth ac 
yn cael ei brisio’n uchel gan ei gwrandawyr  

Mae newyddion a materion cyfoes yn cyfrif am dros 45 y cant o’r holl allbwn ar Radio 4 ac 
yn bwysig iawn i’r argraff gyffredinol o’r orsaf.11 Dengys ein hymchwil fod gan 
gynulleidfaoedd ddisgwyliadau eithriadol uchel o Radio 4 pan fo’n fater o ddarparu 
newyddion annibynnol a materion cyfoes o ansawdd uchel. Mae’r orsaf yn cwrdd a hyd yn 
oed yn rhagori ar y disgwyliadau hyn yn y rhan fwyaf o achosion.  

Mae’r cynnwys hwn yn greiddiol i berfformiad cyffredinol yr orsaf. Mae’n denu 
cynulleidfaoedd mawr i Radio 4 ac mae yna adegau penllanw penodol yn y gwrando ar 
fwletinau allweddol ar draws yr amserlen. Yn benodol, mae cynulleidfa 6.7 miliwn y 
rhaglen Today yn fan cychwyn pwysig ar gyfer gwrando gydol y dydd.12 

O gofio pa mor bwysig yw newyddion a materion cyfoes i berfformiad Radio 4, mae’n 
hanfodol bod is-adran Newyddion y BBC a’r timau rheoli rhwydwaith yn cydweithio'n dda. 
Mae ein cyfathrebu gyda bwrdd rheoli'r BBC a chyrhaeddiad, effaith ac ansawdd uchel y 
rhaglenni hyn yn awgrymu eu bod. Bydd hyn yn gwella ymhellach wedi cwblhau'r prosiect 
West One pan fydd timau newyddion y BBC a'r timau rheoli rhwydwaith i gyd wedi eu 
lleoli yn Broadcasting House.                                                                                                              

                                            
11 Ffynhonnell: Data amserlen gan fwrdd rheoli’r BBC  
12 Ffynhonnell: RAJAR, Dydd Llun – Dydd Sadwrn 2009-10 
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Mae Radio 4 hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at y pwrpasau creadigrwydd 
a diwylliant, addysg a dysgu 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod ystod eang o gynnwys – newyddion a chynnwys heb 
fod yn newyddion – yn cyfrannu at ddarparu’r pwrpasau hyn ac yn cwrdd â disgwyliadau'r 
gynulleidfa'n gyffredinol. Mae’r cynulleidfaoedd yn gallu dewis o amrediad o raglenni 
drama, comedi a ffeithiol sy'n dangos hyn. 

Cawsom fod cynulleidfaoedd yn tueddu i fod yn fwy cadarnhaol ynghylch y comedïau sydd 
wedi bod yn rhedeg ers tro nag ynghylch rhaglenni comedi mwy newydd ar Radio 4. Mae 
hyn yn rhannol oherwydd bod gwerthfawrogiad o gomedi yn gynhenid wrthrychol. Credwn 
fod comedi yn faes lle dylai Radio 4 fentro a hyrwyddo syniadau ffres a newydd. Er ein 
bod yn cydnabod na fydd y rhaglenni comedi newydd bob amser yn llwyddo, rydym yn 
annog Radio 4 i barhau i ystyried fformatau, syniadau a thalentau newydd. 

Yn 2008-09, newidiwyd y diffiniad o raglenni dogfen gwreiddiol ar Radio 4 i fod yn fwy 
ystyrlon ac i gynnwys rhaglenni dogfen byrrach na chawsant eu cyfrif o'r blaen. Rydym 
wedi cynyddu’r lleiafswm oriau sy’n ofynnol yn y drwydded wasanaeth i adlewyrchu’r 
diffiniad newydd hwn. 

 

Pwynt Gweithredu 8 – Rydym wedi cynyddu’r lleiafswm oriau o 
raglenni dogfen gwreiddiol sy’n ofynnol o dan drwydded wasanaeth 
Radio 4 

O 2011-12 ymlaen rhaid i Radio 4 ddarlledu o leiaf 350 awr o raglenni dogfen 
gwreiddiol pob blwyddyn. 

Rydym wedi gweithredu’r newid hwn ar unwaith. 

 

Mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod Radio 4 yn syrthio’n brin o’u 
disgwyliadau o ran darparu’r pwrpas Cenhedloedd, Rhanbarthau a 
Chymunedau. 

 

Dengys ein hymchwil er bod cynulleidfaoedd yn meddwl bod y pwrpas hwn yn llai pwysig 
nag eraill i Radio 4, eu bod hefyd yn teimlo nad yw’n cwrdd â’u disgwyliadau, gyda 
bylchau penodol o ran cynnig rhaglenni a chynnwys sy'n darparu ar gyfer gwahanol 
ranbarthau. Mae’r ymchwil yma’n cael ei chadarnhau gan sylwadau ein Cynghorau 
Cynulleidfa sy’n teimlo bod perfformiad ar y pwrpas hwn yn amrywio.  

Rydym yn cydnabod bod hyn yn her i’r BBC yn gyffredinol.  Credwn fod uchelgais Radio 4 
i gael mwy o wrandawyr a mwy o ymgyswllt gyda’r gynulleidfa sy’n bellach i ffwrdd o 
Lundain yn helpu i fynd i’r afael â’r bylchau hyn i raddau.  

Dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried rôl Radio 4 o ran darlledu chwaraeon 

Mae gwasanaeth tonfedd hir Radio 4 yn darlledu gemau criced prawf yn gyson, a 
werthfawrogir yn fawr gan y gynulleidfa. Yn ystod yr adolygiad hwn, lleisiodd UTV, 
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gweithredwr radio TalkSport, bryder nad yw trwydded wasanaeth Radio 4 yn ddigon clir ar 
rôl yr orsaf o ran darlledu chwaraeon. Rydym yn derbyn hyn ac yn credu ei bod yn briodol 
i’r drwydded wasanaeth fod yn fwy eglur ar rôl Radio 4 o ran darlledu chwaraeon. Felly 
rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried pa rôl sydd gan Radio 4 yn y maes hwn, a 
sut y mae’n cyd-fynd â rôl gyffredinol gwasanaeth radio’r BBC yn darlledu chwaraeon. 
Byddwn yna’n diwygio’r drwydded wasanaeth fel bo angen. 

 

Pwynt Gweithredu 9 - Dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried rôl Radio 4 o 
ran darlledu chwaraeon 

Dylai hyn ystyried rôl Radio 4 fel rhan o rôl gyffredinol gwasanaeth radio'r BBC 
yn darlledu chwaraeon. 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 

Mae cynulleidfaoedd yn prisio Radio 4 yn uchel iawn am ddarparu’r 
pwrpas byd-eang 

Maent yn arbennig o gadarnhaol am ei rôl yn darparu digwyddiadau newyddion 
rhyngwladol. Fodd bynnag, lleisiodd rai a ymatebodd i’r ymgynghori a’r ymchwil rai 
pryderon fod darlledu rhyngwladol Radio 4 yn canolbwyntio’n ormodol ar America o’i 
gymharu ag Ewrop neu weddill y byd. Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC geisio datrys 
rhai o'r pryderon hyn. 

 

Pwynt Gweithredu 10 – Dylai Radio 4 ystyried cydbwysedd ei 
darlledu rhyngwladol 

Dylai Radio 4 roi sylw i bryderon ei chynulleidfa ynghylch anghydbwysedd ei 
darlledu rhyngwladol sy’n drwm o blaid America o'i gymharu ag Ewrop a 
gweddill y byd.  

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ymateb i’r pryderon hyn erbyn haf 
2011. 

 

Cawsom fod Radio 4 yn chwarae rôl gref mewn hyrwyddo technolegau 
newydd 

Er bod y mwyafrif o’r gwrando yn parhau i fod ar y platfformau analog, mae radio DAB 
wedi dod yn blatfform pwysig i Radio 4. Mae 27% o'r gwrando ar Radio 4 yn digwydd 
drwy'r platfform DAB - sy'n llawer uwch na'r cyfartalog radio dros y DU i gyd, sef 15 y 
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cant.13 O ran maint absoliwt, mae hyn yn golygu bod gan Radio 4 lefel uwch o wrando 
DAB na’r un orsaf arall yn y DU. 

Mae Radio 4 hefyd yn cymell ei chynulleidfaoedd i roi cynnig ar dechnolegau newydd drwy 
ei gynigion podlediadau ac ar-gais, ac mae gan y rhain lefelau uwch o ddefnydd nag 
unrhyw orsaf arall gan y BBC. 

Radio 4 yw’r gwasanaeth radio drytaf gan y BBC ond mae’n cynnig 
gwerth rhagorol am arian ar y cyfan 

Mae cyllideb trwydded wasanaeth bresennol Radio 4 o bron i £91.3 miliwn bron yn ddwbl 
cyllideb yr orsaf radio ail ddrytaf gan y BBC. Fel gyda Radio 3, mae’r gost uchel hon 
oherwydd natur unigryw llawer o’i chynnwys – yn enwedig y newyddiaduraeth safon uchel 
a’r rhaglenni drama a chomedi gwreiddiol. Mae perfformiad cryf iawn o ran cyrhaeddiad, 
ansawdd ac effaith, fodd bynnag, yn golygu ei bod yn gost-effeithiol. 

 

BBC Radio 7 

Cawsom fod Radio 7 yn annwyl iawn i’w chynulleidfa 

Dengys tystiolaeth o’n hymchwil a thrwy ymgynghori gyda’r cyhoedd fod gan y gynulleidfa 
feddwl mawr iawn o Radio 7. Mae ei gwrandawyr yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i glywed 
cynnwys archif radio'r BBC, sy’n bleserus, yn hwyliog ac yn ysgafn meddent. Mae rhai 
wrth eu bodd yn cael cyfle i wrando eto ar y cynnwys archif hwn, tra bod eraill yn 
darganfod cynnwys clasurol am y tro cyntaf. 

Er gwaetha’r ffaith bod cynulleidfaoedd Radio 7 a Radio 4 yn gorgyffwrdd yn sylweddol, 
cyfeiriwyd at wahaniaeth clir mewn naws rhwng y ddwy orsaf gan gysylltu Radio 7 gyda 
dihangfa, nostalgia ac adloniant, o’i gymharu â’r cysylltiadau mwy ffeithiol a chyfoes gyda 
Radio 4. 

Mae Radio 7 wedi bod yn orsaf ddigidol lwyddiannus er bod ganddi’r 
ymwybyddiaeth isaf o unrhyw orsaf rhwydwaith gan y BBC 

Ers lansio Radio 7 yn 2003, mae ei chyrhaeddiad wythnosol wedi tyfu’n sylweddol i tua 
925,000 yn 2009-10,14 ac mae newydd dorri drwy’r gwahanfur o 1 miliwn. Mae’r 
perfformiad hwn yn arbennig o gryf o gofio mai ymwybyddiaeth o Radio 7, ar 17%, yw’r 
isaf o bob un o orsafoedd rhwydwaith y BBC a’i fod wedi aros yn gyson ar y lefel honno 
ers blynyddoedd.15 

                                            
13 Ffynhonnell: RAJAR Chwarter 1 2010 
14 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
15 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC  
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Mae Radio 7 yn gwneud cyfraniad cryf at ddarparu’r pwrpas 
Creadigrwydd a Diwylliant – yn bennaf drwy ei rhaglenni comedi a 
drama 

Er bod y mwyafrif llethol o allbwn Radio 7 yn gynnwys archif, mae cynulleidfaoedd yn ei 
ystyried yn gadarnhaol fel ‘creadigrwydd ddoe’. Hefyd, maent yn teimlo bod natur a 
'phecynnu' Radio 7 ynddo'i hun yn greadigol ac yn gwneud yr orsaf yn unigryw iawn o'i 
chymharu â gorsafoedd radio eraill gan y BBC a radio masnachol.  

Dim ond ychydig o raglenni di-archif y mae’r orsaf yn eu darlledu – a’r mwyafrif llethol o’r 
rhain yn radio plant. Dim ond tua 47 awr y flwyddyn sy’n rhaglenni comedi, drama a 
darlleniadau gwreiddiol o’r DU. Mae’n anodd mesur perfformiad ac effaith y rhaglenni 
gwreiddiol hyn oherwydd y lefelau isel o allbwn darlledu a'r lefelau gwrando cymharol isel. 
Fodd bynnag, mae ein hymgynghori’n awgrymu bod cynulleidfaoedd yn cysylltu Radio 7 
yn gyntaf gyda chomedi ac mae’r orsaf wedi helpu i feithrin talent yn y maes hwn. 
Credwn y gall Radio 7 adeiladu ar a datblygu’r enw da hwn am raglenni comedi. 

Mae gan yr allbwn plant pwrpasol ar Radio 7 lefelau gwrando isel iawn 
ac nid yw'n cyfrannu at y pwrpas addysg a dysgu a nodir yn y drwydded 
wasanaeth 

Yn ôl y drwydded wasanaeth, dylai Radio 7 fod yn gartref i radio plant ac mae'r orsaf yn 
darlledu tua 4 awr o gynnwys pwrpasol y dydd. Fodd bynnag, dengys ein dadansoddiad 
bod y rhaglenni hyn ond yn cyrraedd nifer fach iawn o blant pob wythnos. Yn wir, mae 
mwy o blant yn gwrando ar rannau eraill o’r amserlen nag ar gynnwys wedi’i ddylunio’n 
benodol ar eu cyfer.16 Yn ogystal, mae’r rhaglenni hyn yn arwain at wacter sylweddol yn y 
gwrando drwy gydol yr amserlen ac mae rhai o'r gynulleidfa wedi dweud wrthym nad 
yw'n cyd-fynd yn dda â rhwydwaith sy'n bennaf un i oedolion. 

Fodd bynnag, mae rhai o'r gynulleidfa yn cydnabod y cyfraniad y mae Radio 7 yn ei 
wneud i wrando plant, yn enwedig fel opsiwn yn lle'r teledu. Maent yn teimlo bod llawer 
o’r darlleniadau a’r addasiadau (rhai wedi eu teilwrio i blant, a chynnwys arall) yn 
cyfrannu at addysg ffurfiol ac anffurfiol i blant. 

Trafodwn y strategaeth sain ar gyfer plant yn yr adran ar gynlluniau strategol allweddol 
sy’n dilyn. 

Cynlluniau Strategol Allweddol 

Archif y BBC – Casgliadau Parhaol 

Yn ystod yr adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig 
datblygu rhan o’r cynnwys archif yn gasgliadau parhaol 

Ar hyn o bryd, mae Radio 3 a Radio 4 yn cynnig peth cynnwys sydd ar gael yn barhaol ar 
eu gwefannau.  Byddent yn hoffi cynyddu’r cynnwys archif sydd ar gael i tua 420 awr y 
flwyddyn ar gyfer Radio 3, a mil o oriau y flwyddyn ar gyfer Radio 4. Y nod yw bod y 

                                            
16 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10, dylid nodi mai samplau bach yw’r rhain, felly mai awgrymo yn unig yw’r data 
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casgliadau hyn yn canolbwyntio ar raglenni gwybodaeth, diwylliant a'r celfyddydau gyda'r 
bwriad o guradu’r casgliadau parhaol hyn mewn ffyrdd sy’n cyd-fynd a chefnogi’r 
gwasanaeth darlledu llinellol. 

Ni fydd gan y cynnwys archif hwn fawr ddim neu ddim gwerth masnachol o gwbl, a bydd 
yn ddarostyngedig i’r caniatadau hawl perthnasol a pholisïau ffenestru. 

Credwn y bydd y casgliadau parhaol hyn yn helpu i ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC 

Mae’r rhaglenni y mae bwrdd rheoli’r BBC am eu curadu yn y casgliadau parhaol hyn yn 
rhai unigryw, o ansawdd uchel ac yn adlewyrchu’r pwrpasau cyhoeddus. Rydym yn 
cefnogi uchelgais bwrdd rheoli’r BBC i gynyddu darparu'r pwrpasau drwy gynnig mwy o 
gyfleoedd i wrando ar y rhaglenni hyn. Bydd felly’n bwysig gwneud cynulleidfaoedd yn 
ymwybodol o’r casgliadau hyn a chefnogwn gynlluniau bwrdd rheoli’r BBC i gysylltu’r rhain 
i dymhorau darlledu llinellol proffil uchel lle bo hynny’n bosibl. 

Mae’r cynigion hyn yn golygu costau cymharol isel, yn bennaf i brynu’r hawliau, a 
chynhwysir y costau hyn yng nghyllideb y drwydded wasanaeth. 

Rydym yn cymeradwyo’r cynigion i greu casgliadau parhaol ar gyfer Radio 3 a Radio 4. I 
wneud hyn bydd angen gwneud nifer o newidiadau i nodweddion allweddol y trwyddedau 
gwasanaeth.  Rydym wedi asesu arwyddocâd y newidiadau hyn yn erbyn y meini prawf 
yng nghymal 25 Cytundeb y BBC a daethom i’r casgliad nad ydynt yn sylweddol. Mae’r 
asesiad hwn wedi’i osod allan ym mhenderfyniad yr Ymddiriedolaeth ar Gasgliadau 
Parhaol y BBC ar gyfer Radio 3, Radio 4 a BBC Four, sydd ar gael ar ein gwefan.  

 

Pwynt Gweithredu 11 – Rydym yn cymeradwyo cynigion bwrdd 
rheoli’r BBC i greu casgliadau parhaol ar gyfer Radio 3 a Radio 4 

Bydd y cynigion hyn yn cynyddu faint o raglenni archif sydd ar gael yn barhaol 
ar wefannau Radio 3 a Radio 4. Bydd y rhaglenni’n canolbwyntio ar 
wybodaeth, diwylliant a’r celfyddydau, ac yn cael eu curadu mewn casgliadau 
parhaol i gyd-fynd a chefnogi’r gwasanaeth darlledu llinellol. 

I weithredu’r cynigion hyn, bydd angen gwneud nifer o newidiadau i’r 
trwyddedau gwasanaeth a osodir allan yn atodiad 1.  

Mae’r newidiadau hyn wedi cael eu gweithredu ar unwaith. 

  
 

Radio 4 Extra 

Yn ystod yr adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig ail-leoli 
Radio 7 fel Radio 4 Extra 

Mae gan y cynnig hwn dair elfen: 

• cysylltiadau golygyddol agosach gyda Radio 4 
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• dyblu lefel y traws-hyrwyddo 

• ail-frandio’r orsaf yn Radio 4 Extra 

Ar y cyfan, diben y cynnig hwn yw cynyddu cyrhaeddiad a gwella apêl y gwasanaeth. Mae 
bwrdd rheoli’r BBC hefyd yn credu y bydd yn hyrwyddo mwy o wrando DAB. Rydym yn 
cymeradwyo’r uchelgeisiau hyn. 

Cawsom ymateb cymysg i’r cynnig hwn wrth ymgynghori 

Er nad oeddem wedi gallu rhoi llawer o fanylion, gofynnwyd i'r cyhoedd am eu barn 
gychwynnol am y cynnig hwn. Ar y cyfan, roedd cydbwysedd gweddol gyfartal rhwng y 
rhai a oedd o blaid a’r rhai a oedd yn erbyn y cynnig. Roedd gwahaniaeth barn yn yr 
ymatebion gan y cyhoedd a chan sefydliadau. 

Rydym yn cydnabod gwerth cael cysylltiadau golygyddol agosach gyda 
Radio 4 ac yn croesawu’r ymrwymiad i gynyddu’r lefelau o draws-
hyrwyddo 

Ar y cyfan, credwn y bydd y ddwy agwedd yma ar y cynnig yn helpu i gymell 
cynulleidfaoedd i samplo Radio 7. Yn arbennig, mae’r cynigion hyn yn debygol o gymell y 
gyfran uchel o wrandawyr Radio 4 nad ydynt ar hyn o bryd yn gwrando ar, nac yn 
ymwybodol o Radio 7. 

Mae ail-frandio’r orsaf o fod yn Radio 7 yn Radio 4 Extra yn fater i fwrdd rheoli’r BBC yn 
bennaf. Er nad yw’r ddwy agwedd gyntaf ar y strategaeth hon – cysylltiadau golygyddol 
agosach gyda Radio 4 a dyblu’r traws-hyrwyddo – o anghenraid yn golygu bod yn rhaid 
ail-frandio Radio 7 yn Radio 4 Extra, mae bwrdd rheoli’r BBC yn ffyddiog y bydd hyn yn 
llawer mwy effeithiol i wneud pobl yn fwy ymwybodol o’r orsaf. 

Rydym yn cymeradwyo cynigion bwrdd rheoli’r BBC i ail-leoli Radio 7 fel 
Radio 4 Extra ond byddwn yn gwarchod yr elfennau presennol o Radio 7 
y mae ei chynulleidfa’n meddwl yn fawr ohonynt 

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, rydym yn cymeradwyo cynnig bwrdd rheoli’r BBC i ail-leoli 
Radio 7 fel Radio 4 Extra. Ar wahân i ail-enwi’r gwasanaeth, ni fydd angen gwneud 
unrhyw newid i’r drwydded wasanaeth yn sgîl y cynnig. Nid yw teitl y gwasanaeth yn cael 
ei ystyried i fod yn un o nodweddion allweddol y drwydded wasanaeth. Felly, nid yw’r 
newid hwn yn rhagdybio bod angen gwneud prawf gwerth i’r cyhoedd. Yn ogystal, daeth 
asesiad masnach deg bwrdd rheoli’r BBC i’r casgliad bod y cynnig hwn yn annhebygol o 
gael unrhyw effeithiau negyddol sylweddol ar gystadleuaeth. 

Fodd bynnag, yn ôl ein hadolygiad mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi cynnwys, 
arddull a naws Radio 7 yn fawr iawn ac yn trysori’r cyfle i wrando ar raglenni drama a 
chomedi radio clasurol y BBC. Maen nhw hefyd yn nodi ac yn gwerthfawrogi’r 
gwahaniaeth yn y profiad gwrando rhwng Radio 7 a Radio 4. Er mwyn gwarchod hyn, 
rydym wedi cryfhau’r drwydded wasanaeth fel bod ymrwymiad wythnosol Radio 7 i 
gomedi a drama’n cael ei gynyddu, tra’n sicrhau nad oes mwy na 15 y cant o allbwn Radio 
4 Extra gydol y flwyddyn yn rhaglenni ‘dal i fyny’ ar Radio 4. Mae’r diwygiadau hyn i'r 
drwydded wasanaeth wedi eu gosod allan yn atodiad 1. 
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Byddwn yn monitro pa mor effeithiol fydd y strategaeth hon yn ofalus, a rydym wedi 
gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn rheolaidd ar hyn i’r Ymddiriedolaeth. Drwy wneud 
hyn, rydym wedi gofyn iddynt asesu pa effaith y mae’r newid hwn wedi’i gael ar 
gynulleidfaoedd presennol Radio 4 a Radio 7 er mwyn monitro faint o aflonyddwch a 
achoswyd. 

 

Pwynt Gweithredu 12 – Rydym yn cefnogi cynnig bwrdd rheoli’r BBC 
i ail-leoli Radio 7 fel Radio 4 Extra 

Bydd y newid hwn yn cynnwys: 

• cysylltiadau golygyddol agosach gyda Radio 4 

• dyblu lefel y traws-hyrwyddo 

• ail-frandio’r orsaf yn Radio 4 Extra 

Ar wahân i newid y teitl, nid oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r 
drwydded wasanaeth yn sgîl cynigion y bwrdd rheoli. 

Fodd bynnag, er mwyn gwarchod elfennau o Radio 7 sydd o werth sylweddol 
i’r gynulleidfa, rydym wedi gwneud newidiadau i’r drwydded wasanaeth a 
fydd:  

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o gomedi pob wythnos o 50 i 55; 

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o ddrama pob wythnos o 50 i 55; 

• yn sicrhau nad oes mwy na 15% o allbwn gydol y flwyddyn yn 
rhaglenni ‘dal i fyny’ ar Radio 4 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth 
ar ba mor effeithiol fydd y strategaeth hon. Yn benodol, dylai’r adrodd hwn 
fonitro'r effaith ar gynulleidfaoedd presennol Radio 7 a Radio 4. 

 
 

Strategaeth Sain ar gyfer Plant 

Mae’r BBC wedi’i chael yn anodd gwasanaethu plant drwy gyfrwng radio 

Yn ôl ein hadolygiad o wasanaethau i blant yn 2009, cawsom fod ymwybyddiaeth a 
chyrhaeddiad y cynnwys ar gyfer plant yn isel iawn. Ers hynny, mae bwrdd rheoli’r BBC 
wedi adolygu sut allai’r BBC wasanaethu plant orau drwy gyfrwng radio. Mae gan eu 
strategaeth dair elfen: 

• ffocws ar gynnwys teulu-gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 4 Extra, gyda lleihad yn 
nifer yr oriau gofynnol o 1400 i 350 y flwyddyn; 

• creu rhaglenni sain CBeebies i blant cyn-ysgol y gellir eu lawrlwytho oddi ar 
wefan CBeebies; 

• rhyddhau archif radio plant yn fasnachol ar gyfer ei ail-ddarlledu gan drydydd 
partïon. 
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Gresynwn fod ein tystiolaeth yn dangos bod ymdrechion y BBC i 
wasanaethu plant drwy raglenni pwrpasol ar Radio 7 yn aflwyddiannus 

Er gwaethaf ymdrechion lu gan y BBC, nid yw’r rhaglenni radio presennol i blant yn 
perfformio’n dda ar draws y fframwaith cyrhaeddiad, ansawdd, effaith a gwerth am arian. 
Mae hefyd yn andwyol i berfformiad yr orsaf yn gyffredinol ac nid yw’n cyd-fynd yn dda â 
rhwydwaith i oedolion yn bennaf. 

Credwn fod gan y cynigion i greu slot teulu-gyfeillgar ar Radio 7 
botensial i gryfhau arlwy radio llafar y BBC i blant hŷn 

Mae bwrdd rheoli’r BBC yn credu y bydd eu cynnig i leihau nifer yr oriau o raglenni plant o 
1400 i 350 a rhoi ffocws newydd ar gynnwys teulu-gyfeillgar yn arwain at wasanaeth llafar 
cryfach i blant. Maent o’r farn y bydd y cynnwys hwn yn denu cynulleidfaoedd mwy – 
plant ac oedolion fel ei gilydd – gan roi mwy o werth i’r cyhoedd. 

Credwn fod hyn yn cydnabod y deinameg o ran sut y mae plant yn gwrando ar y radio a 
hefyd y ffaith, fel gorsaf wedi’i hanelu’n bennaf at oedolion, bod yn rhaid i’r cynnwys 
apelio’n effeithiol at blant ac oedolion fel ei gilydd. Teimlwn fod gan y ffocws newydd ar 
raglenni teuluol y potensial i gael mwy o wrandawyr, gan felly ddarparu'r pwrpasau 
cyhoeddus, a rydym felly'n cefnogi hyn. 

Mae’r BBC yn wynebu her llawer anoddach o ran gwasanaethu plant iau 
drwy gyfrwng radio 

Mae plant iau, sef rhai 6 oed a iau, yn gynulleidfa hanfodol i’r BBC ac yn un y mae’r BBC 
wedi’i chael yn llawer anoddach darparu ar ei chyfer drwy gyfrwng radio. Ar sail ein 
dealltwriaeth a’n dadansoddiad o ymddygiad gwrando, mae’n amheus gennym ni y gall 
rhaglenni a anelir at blant bach fodoli'n gyffyrddus ar rwydwaith i oedolion yn bennaf. 

I wasanaethu plant bach, mae bwrdd rheoli’r BBC yn bwriadu creu 
cynnwys sain CBeebies a fydd ar gael i'w lawrlwytho 

Mae ein dadansoddiad yn awgrymu y gallai cynnwys fel hwn a fyddai ar gael i’w 
lawrlwytho efallai apelio i’n cynulleidfaoedd. Mae’r ffordd yma o gael gafael ar gynnwys yn 
debygol o fod yn llawer mwy perthnasol a defnyddiol i rieni a gofalwyr na gwrando ar 
ddarllediad radio llinellol. 

Felly, rydym o blaid cynnig bwrdd rheoli’r BBC i greu cynnwys sain CBeebies a fyddai ar 
gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan CBeebies. 

Bydd angen hyrwyddo’r ddau gynnig hwn i sicrhau bod cynulleidfaoedd yn ymwybodol 
ohonynt. Dywed bwrdd rheoli’r BBC y bydd gwefan yn tynnu sylw at y cynnwys teulu-
gyfeillgar a fydd ar gael. Bydd yna hefyd draws-hyrwyddo ar gyfer y cynnwys radio 
CBeebies o feysydd CBeebies eraill. Er ein bod yn croesawu’r cynlluniau hyn, credwn y 
dylid gwneud gymaint â phosibl i hyrwyddo’r cynnwys hwn a rydym wedi gofyn i fwrdd 
rheoli’r BBC ystyried sut orau i wneud hyn yn ehangach. 
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Cefnogwn benderfyniad bwrdd rheoli’r BBC i flaenoriaethu rhyddhau 
cynnwys radio archif ar gyfer plant i drydydd partïon 

Rydym yn falch bod bwrdd rheoli’r BBC wedi sefydlu fframwaith fel y gellir rhyddhau archif 
radio plant yn fasnachol ar gyfer ei ail-ddarlledu gan drydydd partïon. Dylai hyn olygu y 
bydd modd negodi’n gyflym gyda radio Fun Kids a darparwyr rhaglenni sain eraill i blant.  

Credwn fod gwerth sylweddol mewn gweithio gyda thrydydd partïon a gwneud cynnwys 
archif i blant ar gael i’w ail-ddarlledu. Mae hyn yn arbennig o wir mewn meysydd fel radio 
plant lle nad oes llawer o ddarpariaeth yn y farchnad yn gyffredinol a lle mae’r BBC wedi’i 
chael yn fwyfwy anodd gwasanaethu plant iau drwy ei gwasanaethau apêl eang. 

Mae’r cynigion hyn yn golygu bod angen gwneud nifer o newidiadau i’r 
trwyddedau gwasanaeth 

Rydym wedi gosod allan manylion penodol y diwygiadau hyn yn atodiad 1. Oherwydd eu 
bod yn ddiwygiadau i nodweddion allweddol y trwyddedau gwasanaeth, mae ganddynt 
ragdybiaeth bod yr Ymddiriedolaeth yn ystyried gwneud prawf gwerth i’r cyhoedd. Rydym 
wedi asesu eu harwyddocâd yn erbyn y meini prawf yng Nghymal 25 o Gytundeb y BBC a 
daethom i’r casgliad nad yw’r newidiadau hyn yn sylweddol ac felly nad oes angen 
gwneud prawf gwerth i’r cyhoedd. Mae’r asesiad hwn wedi’i osod allan ym mhenderfyniad 
yr Ymddiriedolaeth yn Strategaeth Sain y BBC ar gyfer plant, ar ein gwefan. 

 

Pwynt Gweithredu 13 – Rydym yn cymeradwyo strategaeth sain 
bwrdd rheoli’r BBC ar gyfer plant 

Mae’r cynnig hwn yn cynnwys:: 

• ffocws ar gynnwys teulu-gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 7, gyda lleihad 
yn nifer yr oriau gofynnol o 1400 i 350  

• creu rhaglenni sain CBeebies i blant cyn-ysgol y gellir eu lawrlwytho 
oddi ar wefan CBeebies; 

• rhyddhau archif radio plant yn fasnachol ar gyfer ei ail-ddarlledu gan 
drydydd partïon.  

Rydym wedi diwygio trwyddedau gwasanaeth Radio 7 a CBeebies i adlewyrchu 
hyn. 

Er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn ymwybodol o’r elfen teulu-gyfeillgar 
a’r cynnwys sain CBeebies i blant cyn-ysgol a fydd ar gael i’w lawrlwytho oddi 
ar wefan CBeebies, rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried beth 
fedrant ei wneud i godi ymwybyddiaeth. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC fonitro perfformiad y strategaeth hon ac adrodd 
yn rheolaidd arni fel rhan o’i asesiad cyffredinol o Radio 4 Extra. Drwy wneud 
hyn, rhaid i fwrdd rheoli’r BBC ystyried sut i dracio gwrando plant yn effeithiol 
o ystyried y newidiadau i’r fethodoleg RAJAR. 
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Y Prif Adroddiad 
1 Ymddiriedolaeth y BBC yw’r corff llywodraethu ar gyfer y BBC a ni sy’n gyfrifol am 

gael y gorau allan o'r BBC ar gyfer talwyr ffi'r drwydded. Un o’r ffyrdd a wnawn hyn 
yw drwy gyflawni adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC unwaith pob pum 
mlynedd o leiaf. Y tro hwn rydym wedi adolygu BBC Radio 3, BBC Radio 4 a BBC 
Radio 7. 

 

Sgôp yr Adolygiad 
2 Bu inni gyhoeddi cylch gorchwyl yr adolygiad hwn pan gafodd ei lansio ym Mehefin 

2010. Y cwestiynau lefel uchel yr ydym yn eu hystyried yw:  

• Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn erbyn telerau 
eu trwyddedau gwasanaeth a’r fframwaith perfformiad Cyrhaeddiad, 
Ansawdd, Effaith a Gwerth am Arian?  

• Beth yw’r cyfeiriad strategol ar gyfer y gwasanaethau hyn i’r dyfodol? 

• A ddylid newid y trwyddedau gwasanaeth ar gyfer y gwasanaethau 
hyn? 

3 Rydym wedi trin y meysydd canlynol fel rhai sydd y tu allan i’n sgôp ni: 

• Rheoli golygyddol – Mae’r is-adran Sain & Cerddoriaeth wedi cyflawni 
adolygiad cynhwysfawr o’i threfniadau cydymffurfio golygyddol yn dilyn 
methiannau golygyddol yn Hydref 2008. Mae'r adolygiad hwnnw wedi cryfhau 
rheolaeth olygyddol o wasanaethau radio’r BBC yn sylweddol ac wedi cael ei 
ddilysu’n annibynnol gan yr Ymddiriedolaeth. 

• Safonau golygyddol a bod yn ddiduedd – Mae’r Ymddiriedolaeth yn disgwyl 
i’w Phwyllgor Safonau Golygyddol ystyried materion yn ymwneud â safonau 
golygyddol ar lefel strategol fel rhan o’i waith parhaus.  

• Cyflenwad Annibynnol a Thu Allan i Lundain – mae Bwrdd Gweithredol y 
BBC newydd adolygu’r cyflenwad Tu Allan i Lundain i’r gorsafoedd radio 
rhwydwaith. Yn ogystal, mae’r Ymddiriedolaeth newydd asesu’r cwota cyflenwad 
annibynnol ar gyfer radio rhwydwaith. 

• Proms y BBC a Grwpiau Perfformio’r BBC – Bydd y rhain yn cael eu 
hystyried lle maent yn effeithio ar y gwasanaethau sy’n cael eu hadolygu. Fodd 
bynnag, ni fydd perfformiad Proms y BBC a Grwpiau Perfformiad y BBC yn cael ei 
adolygu’n llawn fel rhan o’r broses hon.  

  

Y Fethodoleg 
4 Cafodd yr adolygiad ei gyflawni ar gyfer yr Ymddiriedolaeth gan ei chynghorwyr 

annibynnol yn Uned yr Ymddiriedolaeth o dan arweiniad Ymddiriedolwr Arweiniol yr 
adolygiad sef David Liddiment. Aethom ati i gasglu tystiolaeth o ystod eang o 
ffynonellau a grynhoir isod: 
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• Ymgynghori cyhoeddus – Bu inni ddefnyddio’r trwyddedau gwasanaeth i 
ddatblygu cyfres o gwestiynau ar gyfer ymgynghori gyda’r cyhoedd. Bu’r 
ymgynghoriad yn rhedeg am 12 wythnos rhwng 3 Mehefin a’r 26 Awst 2010 a 
chawsom tua 16,500 o ymatebion gan dalwyr ffi’r drwydded, sefydliadau a 
Chynghorau Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, Lloegr, Gogledd 
Iwerddon a’r Alban. Mae’r Cynghorau hyn yn cael eu cadeirio gan yr aelod o 
Ymddiriedolaeth y BBC dros y wlad honno ac mae ganddynt gysylltiadau gydag 
amrywiol gymunedau lleol yn eu hardal. Mae’r Cynghorau yn trefnu 
digwyddiadau a gweithgareddau i roi gwybod i’r Ymddiriedolaeth pa mor dda y 
mae’r BBC yn gwasanaethu talwyr ffi'r drwydded yn y gwahanol wledydd o fewn 
y DU. Yn ogystal, cawsom gyflwyniadau ffurfiol gan Fwrdd Gweithredol y BBC ar 
gyfer pob gwasanaeth. 

• Dadansoddiad o ddata perfformiad – Bu inni ddadansoddi’r data yn 
defnyddio fframwaith perfformiad y BBC ar Gyrhaeddiad, Ansawdd, Effaith a 
Gwerth am Arian, sy’n ystyried y pedwar ffactor sy’n dylanwadu ar roi gwerth i'r 
cyhoedd. Mae’r fframwaith hwn wedi’i osod allan yn Ffigwr 1. 

Ffigwr 1: Fframwaith Perfformiad y BBC ar Gyrhaeddiad, Ansawdd, Effaith a Gwerth 
am Arian 
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Cyrhaeddiad – I ba raddau y defnyddir gwasanaethau’r BBC gan y 
gynulleidfa. Yn yr adroddiad hwn, oni nodir yn wahanol, mae cyrhaeddiad 
gwasanaethau radio wedi ei fynegi fel y ganran o’r boblogaeth a fu’n gwrando 
am o leiaf 5 munud yn olynol mewn wythnos gyfartalog.  

Ansawdd – Mae ansawdd yn cael ei fesur fel argraff y gynulleidfa o amrywiol 
agweddau ar ansawdd y rhaglenni a’r gorsafoedd.  

Effaith – I ba raddau y mae cynnwys y BBC yn rhoi gwerth i’r cyhoedd drwy 
ddarparu pwrpasau cyhoeddus y BBC. Mae’r pwrpasau wedi eu gosod allan yn 
Siarter Frenhinol y BBC, fel a ganlyn: 

• Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• Hyrwyddo addysg a dysgu  

• Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

• Dod â’r DU at y byd a'r byd at y DU 

• Cyfathrebu Newydd 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal arolwg blynyddol o gylch gwaith y pwrpasau i 
asesu perfformiad gyda darparu’r pwrpasau. Yn hwn, gofynnwn i'r ymatebwyr 
am eu barn am ba mor bwysig yw'r blaenoriaethau pwrpas iddyn nhw a pha 
mor effeithiol yw'r BBC yn eu darparu ar hyn o bryd. Lle mae’r pwysigrwydd 
yn fwy na’r perfformiad, rydym yn labelu hyn fel bwlch perfformiad. 

Gwerth am Arian – Ystyried perfformiad (cyrhaeddiad, ansawdd ac effaith) 
ochr yn ochr â chost i gynnig persbectif ar ba mor gost-effeithiol yw’r 
gwasanaeth. 

 
 

• Bu inni gyflawni ein dadansoddiad o berfformiad yn defnyddio’r ffynonellau 
tystiolaeth a ganlyn: 

− data ar gynulleidfaoedd radio o’r arolwg Cyd-Ymchwil i Gynulleidfaoedd 
Radio (RAJAR), yn seiliedig ar 26,000 o ddyddiaduron gwrando 
wythnosol a gafwyd eu llenwi pob chwarter. Mae’r holl ddata RAJAR y 
cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar y flwyddyn ariannol lawn 
am 2009-10 ar gyfer oedolion 15+ oed oni nodir yn wahanol.  

− ffigurau o ddefnydd ar-lein yn seiliedig ar logiau gweinyddion y BBC 

− arolygon rheolaidd o gynulleidfaoedd y BBC sy’n mesur argraffiadau’r 
gynulleidfa, eu defnydd a’u hymwybyddiaeth o gynnwys gan y BBC a 
darparwyr eraill  

− Data ariannol wedi’i godi o Adroddiad Blynyddol y BBC a’r system 
cyfrifyddu rheoli. 

• Ymchwil cynulleidfa – Bu i’r Ymddiriedolaeth gyflawni ymchwil cynulleidfa i 
oleuo ein meddwl ar gyfer yr adolygiad hwn ac i ategu'r data oedd gennym 
eisoes. Comisiynwyd cwmni ymchwil Optimisa i gyflawni ymchwil ansoddol a 
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meintiol. Roedd hyn wedi ein helpu i ddeall pa mor dda oedd y gwasanaethau 
hyn yn perfformio i ddarparu pwrpasau cyhoeddus y BBC tra'n ein helpu hefyd i 
ddeall a diffinio argraffiadau'r gynulleidfa o ansawdd pob un o'r gwasanaethau 
hyn. Cafodd elfen feintiol y gwaith ei chyflawni yn yr un modd ag arolwg 
blynyddol y BBC o gylch gwaith y pwrpasau fel ein bod yn gallu gwneud 
cymhariaeth lle oedd hynny'n berthnasol. Mae’r sgoriau ‘pwysigrwydd’ a 
‘pherfformiad' i bob datganiad pwrpas ar gyfer Radio 3 a Radio 4 wedi eu gosod 
allan mewn atodiadau i'r adroddiad hwn.  

• Cyfweliadau – Bu inni edrych ar y materion a godwyd yn ystod yr adolygiad 
drwy gyfweliadau gyda phobl o fewn y BBC yn ogystal â thrwy ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid a grwpiau budd. 

5 Mae mwy o wybodaeth am ddull yr Ymddiriedolaeth o adolygu gwasanaethau ar 
gael ar ei gwefan yn www.bbc.co.uk/bbctrust.  

 

Strwythur yr Adroddiad 
6 Bydd prif gorff yr adroddiad hwn yn ystyried perfformiad pob gwasanaeth yn ei dro. 

Lle tybiwn fod angen gweithredu i wella perfformiad neu i lywio cyfeiriad y 
gwasanaeth i’r dyfodol, nodir hyn gan weithredu wedi’i dywyllu. Mae adran olaf yr 
adroddiad hwn yn ystyried nifer o gynlluniau strategol allweddol a gynigiwyd gan 
fwrdd rheoli’r BBC yn ystod yr adolygiad hwn. 
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BBC Radio 3 
 

Mae Radio 3 yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr gan gynulleidfa 
gymharol fach ond triw sy’n gwerthfawrogi ei naws a’i chynnwys 
deallus, meddylgar ac ymroddedig. Mae Radio 3 yn cyfrannu’n sylweddol 
at bwrpasau cyhoeddus y BBC drwy ei ffocws ar gerddoriaeth glasurol o'r radd 
flaenaf ac ehangder ei hallbwn sy’n cynnwys cerddoriaeth jas, byd-eang, y 
celfyddydau a diwylliant. Yr her barhaus i Radio 3 yw datblygu naws 
groesawus a hygyrch tra’n cynnal ei hymrwymiad craidd i raglenni 
cerddoriaeth a chelfyddydau unigryw ac o’r radd flaenaf. 

 
 

Ansawdd 

Mae Radio 3 yn cynnig cynnwys unigryw o ansawdd uchel 

7 Dengys tystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr adolygiad hwn fod y gynulleidfa’n ystyried 
Radio 3 i fod yn unigryw ac o ansawdd uchel o'i chymharu â gorsafoedd radio 
masnachol cystadleuol a gwasanaethau eraill gan y BBC. Roedd y mwyafrif llethol o’r 
ymatebwyr i’r ymgynghoriad cyhoeddus yn dra chadarnhaol am Radio 3 ac yn credu 
ei bod o ansawdd uchel iawn. Mae’r orsaf yn trafod a dathlu cerddoriaeth, y 
celfyddydau a diwylliant ac mae hyn yn elfen hanfodol o'i natur unigryw. Cyfeiriodd 
yr ymatebwyr at yr ystod o gerddoriaeth wych – clasurol yn bennaf ond hefyd 
cerddoriaeth jas a byd-eang – fel un o’r prif ffactorau oedd yn dylanwadu ar yr 
argraff hon. 

8 Mae tua 60 y cant o’r rhai sy’n gwrando ar yr orsaf yn sgorwyr uchel.17 Er bod hyn 
fymryn yn is na’r cyfartalog ar gyfer radio rhwydwaith y BBC, mae’r ffigur hwn wedi 
cynyddu’n gyson dros y 5 mlynedd diwethaf. Mae arolygon cynulleidfa’r BBC hefyd 
yn dangos gwerthfawrogiad uchel o lawer o raglenni Radio 3. Yn 2009-10, roedd 
gan raglenni ar Radio 3 fynegai gwerthfawrogi cyfartalog (AI) o 81. Mae hyn yn 
uwch na'r cyfartalog ar gyfer radio'r BBC, sef 79, ond fymryn yn is na Classic FM sef 
83.18 

9 Bu i’n hymchwil cynulleidfa hefyd ystyried argraffiadau o ansawdd Radio 3. 
Rhoddodd tua hanner yr ymatebwyr sgôr o 8 neu fwy allan o 10 i’r orsaf, a dim ond 
1 y cant oedd yn teimlo bod ansawdd Radio 3 yn wael (gan roi sgôr o 3 neu lai allan 
o 10). Yn ôl y gwaith ymchwil hwn, roedd yr argraffiadau o ansawdd uchel Radio 3 
yn seiliedig ar: 

                                            
17 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC 2009-10, ‘sgorwyr uchel’ yw rhai sy’n rhoi sgôr o 8 neu fwy allan o 10 
18 Ffynhonnell: Mae AI (Mynegai Gwerthfawrogiad gan y Gynulleidfa) yn cael ei fesur drwy ddefnyddio Arolwg Pwls y BBC. 

Gofynnir i gynulleidfaoedd sgorio rhaglenni allan o 10 ac mae hyn yn cael ei agregu yn fynegai allan o 100. 
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• Y gerddoriaeth – a ddangoswyd gan ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o 
gerddoriaeth glasurol; 

• Y dull gwybodus – wedi’i adlewyrchu gan ba mor wybodus oedd y cyflwynwyr 
yn aml am y gerddoriaeth a’i hanes a’r argraff bod llawer iawn o ymchwil wedi 
mynd i’r allbwn; 

• Y naws – a ddangoswyd yn naws ddeallus a brwdfrydig yr orsaf. Ystyriwyd y 
cyflwynwyr i fod yn bobl angerddol a meddylgar; 

• Y Cynhyrchu – dangoswyd cynhyrchiadau radio o ansawdd gan eglurder y sain 
a’r cynhyrchu llyfn yn ogystal â chan y ‘pecyn’ yn ei gyfanrwydd – brandio a 
theimlad Radio 3 - a dybiwyd i fod yn fodern a llawn cymeriad. 

 

Cyrhaeddiad 

Mae Radio 3 yn denu cynulleidfa gymharol isel ond triw 

10 Pob wythnos yn 2009-10, cyrhaeddodd Radio 3 tua 2 miliwn o oedolion, tua 3.9 y 
cant o boblogaeth oedolion y DU.19 Mae hyn yn sylweddol is nag unrhyw orsaf radio 
rhwydwaith arall gan y BBC a hefyd yn llawer is na Classic FM, y prif ddarparwr 
cerddoriaeth glasurol drwy radio fasnachol, fel a welir yn Ffigwr 2.  

Ffigwr 2: Cyrhaeddiad wythnosol (miliynau) ar gyfer gorsafoedd radio rhwydwaith y 
BBC a Classic FM 
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Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 

11 Mae cyrhaeddiad Radio 3 wedi bod yn gyson iawn dros y pum mlynedd diwethaf. Er 
bod rhai mân amrywiadau pob chwarter, mae Radio 3 yn gyson yn denu rhwng 1.8 a 
2.2 miliwn o wrandawyr pob wythnos. Mewn cyferbyniad â hyn mae cyrhaeddiad 
Classic FM ar drai ac wedi lleihau o fwy na 10 y cant dros yr un cyfnod, sy’n 
awgrymu bod cynnal y cyrhaeddiad yn gyffredinol yn berfformiad da. Dengys hyn yn 
Ffigwr 3. 

                                            
19 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Ffigwr 3: Cyrhaeddiad chwarterol ar gyfer Radio 3 a Classic FM 
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Ffynhonnell: RAJAR 

12 Nodwn hefyd fod perfformiad Radio 3 yn debyg i berfformiad gorsafoedd sydd â 
ffocws tebyg ledled Ewrop. Yn ôl ffigurau’r Undeb Darlledu Ewropeaidd o 2007, mae 
Radio 3 yn ennill cyfran gyfartalog o gynulleidfa ar gyfer gorsafoedd sydd â 
phwyslais tebyg, sef cerddoriaeth glasurol, perfformio byw, cyd-destun a dehongli, a 
dirnadaeth ddiwylliannol. Mae hyn yn ddangosydd cadarnhaol ar gyfer Radio 3 
oherwydd nid oes gan y rhan fwyaf o wledydd Ewropeaidd ddarparwr masnachol 
cryf o gerddoriaeth glasurol fel Classic FM. 

13 Mae’r gwrandäwr Radio 3 cyffredin yn tiwnio mewn am ychydig dros 6 awr yr 
wythnos, llai nag ar gyfer unrhyw orsaf radio rhwydwaith arall gan y BBC Fodd 
bynnag, mae oriau gwrando Radio 3 wedi bod yn gyson dros gyfnod o 5 mlynedd yn 
wahanol i’r lleihad hirdymor mewn oriau gwrando ar gyfer radio rhwydwaith y BBC a 
radio'n gyffredinol.20 

14 Oherwydd maint cymharol Radio 3, mae’r rhan fwyaf o’i chynulleidfa’n defnyddio 
amryw o wasanaethau eraill gan y BBC. Mae bron i 9 allan o 10 o wrandawyr Radio 
3 hefyd yn gwrando ar un o’r gorsafoedd radio eraill gan y BBC, sy’n gadael tua 
200,000 o oedolion sydd ond yn gwrando ar Radio 3. Mewn cymhariaeth, gan Radio 
1 y mae'r lefel uchaf o gyrhaeddiad unigryw gyda llai na hanner y gwrandawyr yn 
tiwnio mewn i orsaf radio arall gan y BBC. Mewn gwirionedd, mae cynulleidfa Radio 
3 yn is-set o gynulleidfa Radio 4 llawer mwy. Dengys ein dadansoddiad o ymddygiad 
gwrando bod 1.5 miliwn allan o’r 2 filiwn sy’n gwrando ar Radio 3 hefyd yn gwrando 
ar Radio 4.21 

                                            
20 Ffynhonnell: RAJAR, 2005-06 – 2009-10 
21 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Mae gan Radio 3 a Classic FM gynulleidfaoedd cydnaws i raddau helaeth 

15 Mae rhywfaint o groesi drosodd yn digwydd rhwng cynulleidfaoedd Radio 3 a Classic 
CM. Mae tua 843,000 o oedolion yn gwrando ar y ddwy orsaf. Mae’r grŵp yma o 
wrandawyr yn cyfrif am tua 16% o gynulleidfa Classic FM. Mae lefel y croesi drosodd 
rhwng cynulleidfaoedd wedi bod yn gyson a heb newid bron ddim rhwng 2002-03 a 
2009-10. Dros yr un cyfnod, mae cyrhaeddiad Classic FM wedi lleihau o fwy na 1 
miliwn.22 Mae hyn yn awgrymu nad yw Radio 3 yn cynnig opsiwn arall i wrandawyr 
Classic FM ac nid yn rheswm dros y lleihad yn y ffigurau gwrando. 

16 Yn eu cyflwyniad i’r adolygiad hwn, mae RadioCentre yn cefnogi’r farn yma ac yn 
nodi bod Radio 3 a Classic FM, hyd yma, wedi cyflawni rolau sydd i raddau helaeth 
yn rhai cydnaws a symbiotig.  Fodd bynnag, maen nhw wedi codi rhai pryderon 
ynghylch eu hargraff bod gwasanaeth cynulleidfa Radio 3 yn dod yn debycach o hyd 
i ddarpariaeth Classic FM, a thrafodwn hyn isod. 

Clywsom am bryderon fod ymgais Radio 3 i fod yn fwy hygyrch wedi 
arwain at wasanaeth llai unigryw ac o ansawdd salach. 

17 Dros y blynyddoedd diwethaf, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi gwneud newidiadau i 
naws, cynnwys ac amserlen Radio 3 er mwyn gwneud yr orsaf yn fwy hygyrch a 
chroesawus i ddarpar wrandawyr, yn enwedig ar yr adegau brig (amser brecwast a 
gyrru yn y car) gan mai dyma’r adegau gwrando cyntaf i ddarpar wrandawyr.  

18 Yn eu cyflwyniad ar gyfer yr adolygiad hwn mae RadioCentre yn nodi bod rhai 
elfennau yn amserlen Radio 3 yn awgrymu bod y gwasanaeth yn dod yn fwyfwy 
poblogaidd a bod ei hallbwn gwasanaeth cyhoeddus craidd yn cael ei lastwreiddio. 
Maent o’r farn bod hyn yn digwydd yn enwedig ar yr adegau brig o wrando ar Radio 
3, sef amser brecwast ac wrth yrru yn y car. Lleisiwyd barn debyg gan y grŵp 
gwrando Friends of Radio 3, y sefydliad Llais y Gwrandäwr a’r Gwyliwr (VLV) a 
Chymdeithas Gorfforedig y Cerddorion. Yn ogystal, awgrymodd leiafrif bach iawn o'r 
rhai a ymatebodd i’r ymgynghori cyhoeddus nad oedd Radio 3 cystal ag y bu a bod 
ansawdd yr orsaf wedi dirywio. Fodd bynnag, ni leisiwyd y pryder hwn gan y 
mwyafrif llethol o'r ymatebwyr. 

19 Rydym yn cydnabod bod y polisi golygyddol y mae bwrdd rheoli’r BBC wedi’i ddilyn 
yn y blynyddoedd diwethaf – datblygu naws fwy croesawus a hygyrch ar yr adegau 
gwrando brig – wedi newid natur y rhaglenni yn ystod yr oriau hyn. Credwn fod hyn 
wedi bod yn ymgais deg i apelio i ddarpar wrandawyr a’i fod wedi helpu i gynnal 
cyrhaeddiad a gwrando mewn amgylchiadau pur heriol. Fodd bynnag, derbyniwn 
nad yw cyfran fach iawn o wrandawyr Radio 3 efallai’n croesawu nac yn 
gwerthfawrogi’r newidiadau a wnaed i’w rhaglenni amser brecwast na gyrru yn y car. 

20 Ni welsom unrhyw dystiolaeth i'n darbwyllo bod ansawdd allbwn Radio 3 yn dirywio, 
nac ychwaith bod y newidiadau hyn wedi dieithrio'r gynulleidfa graidd nac amharu ar 
ddarparu gwerth i’r cyhoedd mewn unrhyw ffordd. Fel y soniwyd yn flaenorol, mae’r 
dangosyddion ansawdd cyffredinol yn parhau i fod yn uchel iawn. Dengys peth 
dadansoddiad manwl o raglen frecwast Radio 3 fod sgoriau gwerthfawrogiad y 

                                            
22 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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gynulleidfa wedi codi’n gyson ers ei hail-frandio o Morning on Three yn Breakfast yn 
2007. Aeth y lefelau gwrando ar gyfer y rhaglen hon i lawr fymryn yn dilyn yr 
ail-frandio ond ers hynny maent wedi codi drachefn. Nodwn hefyd fod Radio 3 yn 
parhau i ddangos ei hymrwymiad i gerddoriaeth a chelfyddydau o'r radd flaenaf 
mewn nifer o ffyrdd.  Mae hyn yn cynnwys ei hystod eang o gerddoriaeth; darlledu 
darnau cyfan; ffocws ar berfformio byw a chefnogi cerddorfeydd y DU. 

Dengys ein hymchwil fod rhai gwrandawyr yn ystyried naws Radio 3 i 
fod yn anhygyrch ar adegau 

21 Er bod natur ddeallusol ac ymchwiliol Radio 3 yn gryfder i lawer o’i chynulleidfa, 
dengys ein hymchwil fod rhai gwrandawyr yn teimlo bod Radio 3 yn gallu swnio 
braidd yn drwm ac anhygyrch ar adegau. Mae hyn yn arbennig o wir ymhlith y 
gwrandawyr ysgafnach, sy’n meddwl bod yr orsaf wedi’i hanelu'n llwyr at 
arbenigwyr cerddorol. Mae cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa hefyd yn 
awgrymu, er bod natur heriol ac unigryw Radio 3 yn gaffaeliad clir, bod yna adegau 
pan allai’r orsaf swnio’n uchel-ael. 

22 Credwn fod diddordeb eang o hyd mewn cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang o 
ansawdd uchel fel a welir o’r niferoedd iach iawn sy’n mynychu cyngherddau byw. 
Mae’r ymatebion i’r ymgynghori, y cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa a’n 
sgyrsiau gydag aelodau o’r diwydiant hefyd yn awgrymu bod yna awch yn sicr am y 
cynnwys y mae Radio 3 yn ei ddarparu. 

23 O ystyried y ffactorau hyn, credwn fod gan Radio 3 rywfaint o botensial i gynyddu ei 
hapêl drwy fod yn fwy croesawus a hygyrch - yn enwedig ar yr adegau brig fel 
amser brecwast ac wrth yrru yn y car. 

Credwn y dylai Radio 3 barhau i feddwl am sut i fod yn fwy hygyrch a 
chroesawus 

24 Cefnogwn strategaeth eang Radio 3 i chwilio am ffyrdd o fod yn fwy hygyrch a 
chroesawus. Yn eu cyflwyniad i'r adolygiad hwn, dywedodd fwrdd rheoli’r BBC eu 
bod am barhau i wneud hyn er mwyn annog cynulleidfaoedd i roi cynnig ar opsiynau 
eraill. Credwn fod peth potensial i ehangu’r gynulleidfa graidd i rai a allai 
werthfawrogi darpariaeth unigryw a heriol yr orsaf ond sy’n cael eu cymell i beidio â 
gwrando gan eu hargraff y gall weithiau fod yn anhygyrch ac uchel-ael. Byddai 
datblygu naws groesawus, yn enwedig amser brecwast ac wrth yrru yn y car, yn 
cymell y darpar wrandawyr hyn i roi cynnig ar y rhaglenni safon uchel sydd ar gael a 
fydd, yn ei dro, yn helpu Radio 3 i ddarparu’r pwrpasau cyhoeddus. 

25 Er y cefnogwn hyn, fodd bynnag, ni chredwn mai anelu at y cyrhaeddiad uchaf 
posibl ddylai fod y prif nod i’r orsaf. Rydym yn cydnabod bod natur allbwn Radio 3 - 
cyn belled â'i bod yn aros yn driw i'w gwerthoedd craidd - yn golygu bod yna ben 
draw naturiol ar faint ei chynulleidfa. Mae natur unigryw yr orsaf a’i hymdrechion i 
ddarparu ystod eang o gerddoriaeth heriol, sydd i'w ganmol, yn golygu’n anorfod y 
bydd apêl gyffredinol yr orsaf yn gyfyngedig. Prif fesurau llwyddiant Radio 3 o hyd 
fydd sut y bydd yn darparu cerddoriaeth a chelfyddydau o ansawdd uchel, tra'n 
gwarchod ei rôl ddiwylliannol bwysig ar sîn gelfyddydau’r DU ar yr un pryd. 

26 Rydym yn ymwybodol bod yna ffyrdd y gallai Radio 3 dargedu gwrandawyr newydd 
yn well. Yn benodol, gallai ddilyn dull llawer mwy poblogaidd drwy roi’r gorau i’w 
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ymrwymiad i ystod eang o gerddoriaeth heriol, neu drwy chwarae darnau llawer 
byrrach o weithiau cerddorfaol. Fodd bynnag, byddai hyn yn bygwth ac yn sylweddol 
andwyol i’r elfennau hynny sy’n gwneud Radio 3 yn unigryw ac a werthfawrogir yn 
fawr. Ni fyddai’r strategaeth yma’n cael ei chroesawu gan y gynulleidfa na'r 
diwydiant. 

Rydym yn glir na ddylai’r strategaeth eang hon fod ar draul ansawdd a 
natur unigryw’r orsaf 

27 Mae’r pethau hyn wrth galon Radio 3 a nhw fydd nodweddion pwysicaf yr orsaf o 
hyd. Er y byddem yn croesawu mwy o wrandawyr o blith y cynulleidfaoedd sydd 
efallai'n cael eu cymell i beidio â gwrando ar Radio 3 oherwydd eu hargraff ei bod yn 
anhygyrch, ni ddylai’r orsaf roi ei hymrwymiad craidd i gerddoriaeth a chelfyddydau 
o ansawdd uchel yn y fantol. Sut bynnag, byddai lleihad yn ansawdd a naws 
unigryw yr orsaf yn wrthgynhyrchiol oherwydd y byddai’n dieithrio’r gynulleidfa driw 
bresennol. 

28 Rydym yn cydnabod bod yna gydbwysedd anodd i Radio 3 ei daro rhwng dod yn fwy 
hygyrch a chroesawus ar y naill lai tra’n aros yn uchelgeisiol a heriol ar y llaw arall. 
Byddwn yn parhau i fonitro perfformiad yr orsaf gyda hyn mewn golwg. 

 

Pwynt Gweithredu 1 - Dylai Radio 3 barhau i feddwl am sut i fod yn 
fwy hygyrch a chroesawus 

Rydym yn cymeradwyo’r strategaeth gyffredinol o wneud Radio 3 yn fwy 
hygyrch a chroesawus i ddarpar wrandawyr, yn enwedig ar yr adegau brig o 
amser brecwast ac yn y car. Fodd bynnag, ni ddylai’r strategaeth hon fod ar 
draul ansawdd uchel a naws unigryw Radio 3, na dieithrio ei chynulleidfa 
graidd. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC asesu effaith y strategaeth hon ac adrodd ar 
hyn i’r Ymddiriedolaeth fel rhan o’u gwaith rheolaidd o adrodd ar berfformiad. 

 

Mae cyrhaeddiad Radio 3 uchaf ymhlith cynulleidfaoedd hŷn a mwy 
cefnog  

29 Fel a ddangosir gan Ffigwr 4, mae y rhan fwyaf o wrandawyr Radio 3 yn 55+ oed ac 
yn dod o aelwydydd mwy cefnog. Mae’r cyrhaeddiad bron ddwbl y cyfartalog 
oedolion yn y DU ymhlith y grwpiau hyn a phedair gwaith yn uwch nag ymhlith 
oedolion iau a rhai o gefndiroedd tlotach. Yn ogystal, mae ei chyrhaeddiad yn llawer 
is ymhlith cynulleidfaoedd du a lleiafrifol ethnig nag ymhlith rhai gwyn. Mae’r 
gwahaniaethau hyn mewn gwrando yn glir ar draws y tair gorsaf radio sy'n cael eu 
hadolygu ac yn sialens sylweddol i'r BBC yn gyffredinol. 
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Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 

30 Mae gwrando ar Radio 3 hefyd yn amrywio’n helaeth yn ôl cenedl a rhanbarth. Yr 
ardaloedd lle mae'r cyrhaeddiad mwyaf yw'r rhai yn ne a de ddwyrain y DU. Mewn 
cyferbyniad, mae gan y cenhedloedd datganoledig, ynghyd â chanolbarth a gogledd 
Lloegr, gyrhaeddiad llawer is. Gwelir patrymau daearyddol tebyg ar gyfer mesurau 
cynulleidfa eraill fel cyfran ac oriau gwrando. Er bod y patrymau hyn yn gysylltiedig 
â'r amrywiadau mewn oed a ffyniant ar draws y cenhedloedd a'r rhanbarthau, nid 
ydynt yn llwyr egluro'r cyrhaeddiad is. Rydym wedi dadansoddi ac ystyried y lefelau 
gwrando ar Radio 3 a chawsom fod yna dal wahaniaethau sylweddol mewn 
cyrhaeddiad ar draws y wlad. 

31 I raddau, mae perfformiad Radio 3 ymhlith y gwahanol grwpiau demograffig yn 
adlewyrchu gwahaniaeth mewn chwaeth. Er enghraifft, mae cynulleidfaoedd iau a 
rhai o aelwydydd llai cefnog yn fwy tebygol o fod â diddordeb mewn mathau eraill o 
gerddoriaeth. Felly hefyd, mae mwy o bobl yn mynychu digwyddiadau cerddoriaeth 
glasurol yn y de a’r de ddwyrain na mewn rhannau eraill o’r wlad. 

32 Yn eu cyflwyniadau i’r adolygiad hwn, roedd Cynghorau Cynulleidfa Ymddiriedolaeth 
y BBC wedi ystyried yr amrywiadau rhwng cenhedloedd a rhanbarthol mewn 
gwrando ar Radio 3. Roeddent yn teimlo bod yna archwaeth cryf am gerddoriaeth a 
chelfyddydau o safon uchel ymhlith cynulleidfaoedd ar draws cenhedloedd a 
rhanbarthau’r DU a oedd yn cael ei ddiwallu, i raddau helaeth, gan Radio 3. Ond 
roeddent yn teimlo bod rhywfaint o sgôp i ehangu cyrhaeddiad a chynyddu apêl i'r 
cenhedloedd a'r rhanbarthau oherwydd yr argraff o hyd, ac er gwaethaf ymdrechion 
y rhwydwaith, bod naws, arddull ac allbwn yr orsaf yn aml yn fetropolitan. Er y 
credai’r Cynghorau y gallai’r cenhedloedd a’r rhanbarthau gael eu hadlewyrchu’n 
well yn y cynnwys darlledu, roeddent hefyd yn cyfeirio’n gyffredinol at ffactorau 
eraill a allai helpu i wella perfformiad, fel marchnata, traws hyrwyddo a 
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digwyddiadau byw. Roedd y Cynghorau hefyd wedi nodi na ddylid gweld perfformiad 
Radio 3 ar wahân i berfformiad gweddill portffolio'r BBC ac yn cydnabod y byddai 
diddordeb mewn gwasanaethau unigol yn amrywio'n naturiol rhwng gwahanol 
gymunedau a grwpiau cynulleidfa. 

33  

Er mai Radio 3 yw gorsaf cerddoriaeth glasurol flaenllaw’r BBC, mae gan 
wasanaethau eraill y BBC rôl i’w chwarae mewn gwneud cerddoriaeth 
dda yn hygyrch i gynulleidfaoedd 

34 Credwn fod gan y BBC gyfrifoldeb dros sicrhau bod cerddoriaeth glasurol, jas a byd-
eang, yn ogystal â chynnwys celfyddydol a diwylliannol arall, ar gael ac yn apelio at 
holl dalwyr ffi’r drwydded. Wrth gyflawni’r cyfrifoldeb hwn, mae gan Radio 3 rôl 
flaenllaw i’w chwarae gan mai hi yw gorsaf radio flaenllaw’r BBC mewn llawer o'r 
meysydd hyn. Yn ogystal â’r rhaglenni y mae’n eu darlledu, mae gan Radio 3 rôl 
ddiwylliannol yr un mor bwysig o hyrwyddo a dathlu’r gerddoriaeth yma ar draws y 
DU. Mae cynulleidfaoedd a rhanddeiliaid yn cydnabod hyn. 

35 Yn y drwydded wasanaeth ar gyfer Radio 3, nodir y dylai apelio at wrandawyr o 
unrhyw oed sy'n ceisio ehangu eu gorwelion diwylliannol drwy ymgyswllt gyda byd 
cerddoriaeth a'r celfyddydau. Er y dengys ein dadansoddiad bod Radio 3 yn ei chael 
yn anodd cyrraedd rhai cynulleidfaoedd, nodwn fod yna wasanaethau eraill ym 
mhortffolio’r BBC – ar draws y teledu a’r radio – sydd hefyd â rôl bwysig i’w chwarae 
mewn sicrhau bod cerddoriaeth a chelfyddydau o’r radd flaenaf ar gael i gynulleidfa 
eang. 

36 Mae ehangder ac apêl llawer o wasanaethau’r BBC yn llawer mwy na rhai Radio 3, 
yn enwedig ymhlith rhai grwpiau demograffig, ac felly efallai’n cyd-fynd yn effeithiol 
â rôl Radio 3 o ddarparu’r cynnwys hwn.  Credwn y gall dull cydgysylltiedig fod yn 
fwy effeithiol a nodwn lwyddiant y BBC gyda’i thymhorau barddoniaeth ac opera. Yn 
ogystal, roedd nifer o sefydliadau’n teimlo y gallai Radio 3 gyrraedd y 
cynulleidfaoedd hyn yn fwy effeithiol drwy weithio ar y cyd â gwasanaethau eraill 
gan y BBC. 

I helpu i hyrwyddo cerddoriaeth glasurol ar draws portffolio’r BBC, mae 
bwrdd rheoli’r BBC newydd sefydlu bwrdd cerddoriaeth glasurol  

37 Mae hwn yn cael ei gadeirio gan Reolydd Radio 3 ac mae'n gyfrifol am ddatblygu a 
chredu syniadau traws-blatfform a fydd yn hybu'r rhaglenni hyn ar draws y BBC. 
Mae gan y bwrdd cerddoriaeth glasurol gynrychiolwyr o wahanol rannau o’r BBC sy’n 
darparu allbwn cerddoriaeth glasurol ar gyfer y teledu, radio, gwasanaethau 
rhyngweithiol a’r Proms, yn ogystal â chynrychiolwyr o farchnata, cyfathrebu a 
chynulleidfaoedd. Credwn fod hon yn enghraifft dda o gydgysylltu ar draws yr is-
adrannau a’r gwasanaethau sydd wedi arwain at raglenni traws-blatfform uchel iawn 
eu parch fel y tymor opera. Rydym yn croesawu’r datblygiad hwn ac yn cymell 
bwrdd rheoli’r BBC i fabwysiadu dull portffolio wrth ystyried sut orau i ddarparu 
cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang i holl dalwyr ffi'r drwydded.  
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Pwynt Gweithredu 2 – Dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried sut orau y 
gall y BBC ddarparu cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang i holl 
dalwyr ffi’r drwydded. 

Dylent nodi sut orau all Radio 3 gydweithio gyda gwasanaethau a 
digwyddiadau eraill y BBC i ddarparu’r cyfrifoldeb cyffredinol hwn. Yn enwedig, 
dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried sut i sicrhau bod y cynnwys hwn ar gael ac 
yn apelio at y cynulleidfaoedd hynny y mae Radio 3 yn cael trafferth eu 
cyrraedd.  

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 

Mae gan Radio 3 gyfran uchel o wrando DAB 

38 Yn chwarter cyntaf 2010, roedd 26.6 y cant o’r gwrando ar Radio 3 yn digwydd 
drwy’r platfform radio DAB. Mae hyn yn uwch nag ar gyfer unrhyw orsaf radio 
rhwydwaith arall, ac yn adlewyrchu’r defnydd cryf o setiau radio DAB gan gynulleidfa 
Radio 3.  Mewn cyferbyniad, dim ond 3.5 y cant o’r gwrando oedd drwy deledu 
digidol a thua 2.6 y cant drwy’r rhyngrwyd,23 sy’n is na’r gyfran gyfartalog sy’n 
gwrando drwy'r platfformau hyn. Eto, mae hyn yn bennaf oherwydd dadansoddiad 
demograffig ei chynulleidfa. 

39 Mae gan wefan Radio 3 ddefnydd isel gyda thua 50,000 o borwyr unigryw pob 
wythnos.24 Dyma’r isaf o holl wefannau radio rhwydwaith y BBC. Felly hefyd, mae’r 
defnydd o bodlediadau’r orsaf yn is nag ar gyfer gorsafoedd radio eraill y BBC, sef 
tua 91,000 o lawrlwythiadau y mis.25 Oherwydd y cynnwys cerddorol uchel ar Radio 
3, mae llawer llai o bodlediadau ar gael. 

 

Effaith 

Mae Radio 3 yn cyfrannu’n helaeth at ddarparu pwrpasau cyhoeddus y 
BBC i’w chynulleidfa 

40 Mae allbwn unigryw a safon uchel Radio 3 yn cyfrannu'n helaeth at ddarparu 
pwrpasau cyhoeddus y BBC. Fel a ddangosir gan Ffigwr 5, mae’r gwasanaeth yn 
perfformio’n arbennig o gryf ar gyfer y pwrpasau Addysg a Chreadigrwydd. Fodd 
bynnag, mae cyfraniad cyffredinol Radio yn gyfyngedig oherwydd ei chyrhaeddiad 
cymharol isel. Felly, dylai uchelgais Radio 3 i apelio at gynulleidfa ehangach helpu i 
ddarparu'r pwrpasau yn well. 

                                            
23 Ffynhonnell: RAJAR, Chwarter 1 2010 
24 Ffynhonnell: SAGE/iStats Chwarter 1 2010 
25 Ffynhonnell: Logiau gweinyddion y BBC Chwarter 1 2010 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Optimisa  

Mae Radio 3 yn cwrdd ag ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

41 Mae'n ofynnol i Radio 3 gyfrannu at bwrpasau cyhoeddus y BBC drwy gwrdd â nifer 
o ofynion allbwn fel a nodir yn ei thrwydded wasanaeth. Dengys Tabl 1 fod Radio 3 
wedi cwrdd â’r gofynion hyn i gyd yn 2009-10. 

Tabl 1: Perfformiad Radio 3 yn erbyn ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

Pwrpas Ymrwymiad: 2009-10 

57% Sbarduno 
creadigrwydd a 
rhagoriaeth 
ddiwylliannol 

Sicrhau bod o leiaf 50% o allbwn cerddorol yr 
orsaf yn cynnwys cerddoriaeth fyw neu wedi’i 
recordio’n arbennig pob blwyddyn 

 Darlledu o leiaf 500 o berfformiadau byw neu 
wedi eu recordio’n arbennig pob blwyddyn 

569 

 Comisiynu o leiaf 30 o weithiau cerddorol 
newydd pob blwyddyn 

39 

 Darlledu o leiaf 35 o gynhyrchiadau drama 
newydd pob blwyddyn 

43 

 Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu 
o leiaf 10% o raglenni cymwys gan gynhyrchwyr 
annibynnol 

16% 

Hyrwyddo addysg a 
dysgu 

Darlledu o leiaf 30 o raglenni dogfen newydd ar 
y bynciau celfyddyd neu ddiwylliannol pob 

49 
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blwyddyn 

Adlewyrchu 
Cenhedloedd, 
Rhanbarthau a 
Chymunedau’r DU 

Sicrhau bod o leiaf 40% o’r gwariant perthnasol 
yn cael ei achosi y tu allan i ardal yr M25 pob 
blwyddyn 

44% 

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol y BBC ar gyfer 2009-10 

 

Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Mae cerddoriaeth glasurol o ansawdd uchel wrth galon Radio 3 

42 Mae cyfraniad Radio 3 at ddarparu’r pwrpas hwn wedi’i nodweddu gan y 
gerddoriaeth glasurol safon uchel y mae'n ei darlledu ar draws yr amserlen. Mae ein 
tystiolaeth yn awgrymu bod cynulleidfaoedd yn gadarnhaol iawn am yr ystod eang o 
gerddoriaeth glasurol o ansawdd uchel ac yn ei ystyried i fod yn allweddol i apêl yr 
orsaf. 

43 Dengys ein hymchwil fod darparu’r gerddoriaeth yma’n allweddol i argraffiadau pobl 
o Radio 3. Cytunodd 88% o’r rhai a ymatebodd ei bod yn bwysig bod BBC Radio 3 
yn fy helpu i fwynhau fy niddordeb mewn cerddoriaeth. Roedd y gynulleidfa wedi 
sgorio’r datganiad hwn yn uwch na’r un arall yn ein hymchwil, sy’n dangos pa mor 
bwysig ydyw iddynt.  Dywedodd 84% o’r gynulleidfa fod yr orsaf yn perfformio’n dda 
yn erbyn y datganiad hwn. Dengys ein sesiynau ymchwil ansoddol fod y 
cynulleidfaoedd yn teimlo bod creadigrwydd ac ansawdd cynhenid y gerddoriaeth yn 
bwysig, ynghyd â’r pwyslais y mae’r orsaf yn ei roi ar yr allbwn cerddorol. Mae 
angerdd a brwdfrydedd y cyflwynwyr a’r cynhyrchu yn cyfoethogi’r profiad 
ymhellach.  

44 Yn gyffredinol, mae cerddoriaeth glasurol orllewinol yn cyfrif am 84% o allbwn Radio 
3.26 Roedd cynulleidfaoedd yn gallu cyfeirio at lawer o raglenni ar draws yr amserlen 
sy’n darparu cerddoriaeth glasurol o ansawdd uchel. Mae llawer o’r rhain yn denu 
ffigurau gwrando sylweddol a gwerthfawrogiad cryf ymhlith y gynulleidfa, gan 
gynnwys Composer of the Week (440,000 o gyrhaeddiad wythnosol), Classical 
Collection (616,000) ac In Tune (548,000).27  

Mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi ystod y gerddoriaeth ar Radio 3 

45 Ar y cyfan, mae’r amrediad yn wahanol i’r hyn a chwaraeir gan ddarparwyr 
cerddoriaeth glasurol eraill, sy’n adlewyrchu cylch gwaith Radio 3 i gynnig ystod 
eang o ddarnau unigryw o’r radd flaenaf i’r gynulleidfa. Mae darlledwyr eraill, fel 
Classic FM, yn canolbwyntio mwy ar gerddoriaeth glasurol boblogaidd sy’n debygol o 
gael sgoriau uwch a mwy o refeniw hysbysebu. Yn yr ymgynghoriad, roedd 
cynulleidfaoedd yn gallu adnabod y gwahaniaeth mewn amrediad rhwng y ddwy 

                                            
26 Ffynhonnell: Amserlen Radio 3 2009-10 
27 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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orsaf. Cafodd y dull gwahanol hwn hefyd ei nodi gan nifer o sefydliadau mewn 
ymateb i’r ymgynghoriad. 

46 Mae mathau eraill o gynnwys hefyd yn nodwedd o amserlen Radio 3 ynghyd â’r prif 
arlwy o gerddoriaeth glasurol. Mae'r rhain yn cynnwys rhaglenni celfyddyd (5% o’r 
allbwn), jas (4%), cerddoriaeth fyd-eang (3%) crefydd (1%), drama (1%) a 
newyddion (1%).28 

47 Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad a rhai inni eu holi ar gyfer ein 
hymchwil yn gwerthfawrogi ystod ac amrywiaeth y ffurfiau sy’n yn cael eu darlledu. 
Teimlai hyd yn oed rai o’r gwrandawyr nad oedd ag unrhyw ddiddordeb mewn jas 
neu gerddoriaeth fyd-eang fod gan y ffurfiau hyn le dilys yn yr amserlen a bod y 
cymysgedd hwn yn ychwanegu at apêl yr orsaf yn gyffredinol. 

48 Mae rhaglenni gyda’r ffurfiau hyn yn tueddu i ddenu cynulleidfaoedd llai na’r allbwn 
cerddoriaeth glasurol, yn rhannol oherwydd eu bod fel arfer wedi eu darlledu ar yr 
adegau tawelach. Enghreifftiau allweddol yw Night Waves (222,000), Late Junction 
(149,000), Jazz on 3 (75,000) a World on 3 (65,000).29 Er bod yr allbwn hwn yn 
apelio at gynulleidfaoedd llai, arbenigol, dangosodd y dystiolaeth o’r ymgynghoriad, 
ymchwil cynulleidfa a chan y Cynghorau Cynulleidfa fod y rhai a oedd yn gwrando yn 
ei werthfawrogi’n fawr am fod yn unigryw ac o safon uchel. Roedd y ffocws manwl 
ar Radio 3 yn aml yn golygu bod y cynnwys hwn yn fwy heriol a chreadigol nag ar 
rwydweithiau eraill gan y BBC. 

49 Yn eu cyflwyniad, dywedodd RadioCentre fod Radio 3 yn darlledu ei chynnwys 
mwyaf unigryw – jas, cerddoriaeth fyd-eang ac allbwn llafar – ar yr adegau 
tawelach, tra’n darlledu’r allbwn mwy poblogaidd yn ystod y dydd. Roeddent yn 
teimlo ei bod yn hollbwysig bod Radio 3 yn cadw ei naws unigryw ar draws yr 
amserlen gyfan. O ystyried ystod yr allbwn cerddorol a llafar o ansawdd uchel ar 
draws yr amserlen, credwn fod Radoi 3 yn unigryw ar yr adegau brig a mwy tawel, 
ac ni welwn unrhyw dystiolaeth i’n cymell i feddwl yn wahanol.  Yn ogystal, ni 
theimlwn y byddai cynulleidfaoedd yn elwa o ddarlledu’r ffurfiau anghlasurol hyn ar 
adegau brig. Dengys ein hymchwil cynulleidfa fod yr ystod, y cymysgedd a’r 
amserlen yn taro deuddeg. Byddai symud jas neu gerddoriaeth fyd-eang i’r adegau 
brig yn annhebygol o ddenu mwy o wrandawyr i’r cynnwys hwn, a byddai’n tarfu’n 
sylweddol ar wrando’r mwyafrif o’r gynulleidfa sy’n mwynhau cerddoriaeth glasurol. 

50 Er bod ehangder a manylder y rhaglenni ar Radio 3 yn gaffaeliad, mae'n cyflwyno 
rhai sialensau i'r orsaf pan fo'n fater o gynnig darpariaeth glir a syml i'r gynulleidfa. 
Dangosodd ein hymchwil nad oedd rhai cynulleidfaoedd yn ymwybodol o’r ystod 
llawn o raglenni. Er enghraifft, nid oedd y rhai sy’n mwynhau jas a cherddoriaeth 
fyd-eang yn meddwl bod digon yn cael ei wneud i godi ymwybyddiaeth pobl o'r 
cynnwys hwn. Mewn cyferbyniad, roedd rhai cynulleidfaoedd am gael darpariaeth 
gyda ffocws llwyr ar gerddoriaeth glasurol, gan dybio bod mathau eraill o raglenni 
yn tarfu ar hyn. Roedd rhai o’r cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa hefyd yn 
codi'r pryder hwn. Roeddent yn cydnabod cryfder a gwerth amrediad rhaglenni 

                                            
28 Ffynhonnell: Amserlen Radio 3 2009-10 
29 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Radio 3 tra’n nodi bod rhai cynulleidfaoedd wedi cael trafferth yn dod o hyd i fiwsig 
ar wahân i gerddoriaeth glasurol. 

51 Rydym wedi gofyn i Radio 3 ystyried sut y gall helpu i wneud ei darpariaeth mor glir 
â phosibl, fel bod y gynulleidfa’n gallu ennill y profiad gorau. Bydd yn sicr o helpu 
gwrandawyr ysgafnach a newydd i ddeall beth fedrant ei gael o Radio 3 a phryd 
mae’r adegau gwrando hawsaf. Dylai hyn gynnwys rôl gwefan Radio 3 drwy helpu 
cynulleidfaoedd i ddod o hyd i raglenni, yn ogystal â thraws hyrwyddo a marchnata. 

Mae Radio 3 wedi gosod allan nifer o ffyrdd o helpu cynulleidfaoedd i 
fordwyo’r amrediad cynnwys 

52 Yn eu cyflwyniad, roedd bwrdd rheoli’r BBC wedi cyflwyno cynllun fel bod 
cynulleidfaoedd yn gallu mordwyo’r cynnwys ar-lein yn ôl ffurf neu genre. Mae hyn 
yn cyfeirio at gynnwys sydd eisoes ar gael yn y ffenestr iPlayer ac yn rhoi mynediad 
uniongyrchol at ffurfiau a fydd yn helpu rhai anghyfarwydd i fordwyo a chwilio 
drwy’r amserlen. Credwn y bydd y cynllun hwn yn helpu cynulleidfaoedd i fordwyo'r 
gwasanaeth yn well a chael mwy o werth allan o Radio 3.  

53 Mae Radio 3 hefyd yn codi'r posibilrwydd o gynnig ffrwd ‘eithrio’ drwy DAB ar y 
penwythnos ar gyfer jas, cerddoriaeth fyd-eang a digwyddiadau arbennig fel yr ŵyl 
Free Thinking. Mae bwrdd rheoli’r BBC o’r farn y byddai darparu’r gwasanaeth hwn 
yn elwa’r cynulleidfaoedd hynny sy’n cael mwynhad arbennig o’r rhaglenni hyn, drwy 
gynnig rhaglenni estynedig. Maen nhw hefyd yn credu y byddai hyn yn rhoi cyfle i 
Radio 3 gryfhau’r ddarpariaeth glasurol graidd ar y penwythnos a gwneud yr ystod 
eang o gynnwys sydd ar gael yn haws i'w fordwyo'n gyffredinol. Mae bwrdd rheoli’r 
BBC yn cydnabod bod yna ddibynnu sylweddol o ran y strategaeth portffolio radio 
ehangach a dyrannu sbectrwm, ac felly nid ydynt wedi gofyn am ganiatâd penodol i 
wneud y newid hwn yn awr. 

54 Yn gyffredinol, cefnogwn yr uchelgais i wneud darpariaeth Radio 3 mor glir a hawdd 
i'w mordwyo â phosibl. Fodd bynnag, o ystyried nad yw bwrdd rheoli’r BBC yn gofyn 
am ganiatâd ffurfiol ar gyfer ffrydiau ‘eithrio’ drwy DAB a bod yna oblygiadau ar 
gyfer y strategaeth portffolio radio gyfan, ni allwn asesu’r cynnig hwn yn llawn ar 
hyn o bryd. Rydym hefyd wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried yn fwy manwl y 
bwriad i gynnig ‘eithrio’ drwy DAB i wrandawyr pan fydd y materion dibynnol gyda’r 
strategaeth portffolio radio ehangach wedi eu datrys. 
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Pwynt Gweithredu 3 – Dylai Radio 3 ystyried sut orau y gall helpu 
cynulleidfaoedd i fordwyo’r cynnwys eang sydd ar gael 

Dylai hyn ystyried rôl gwefan Radio 3, yn ogystal â thraws-hyrwyddo a 
marchnata. 

Fel rhan o hyn, rydym yn cymeradwyo cynlluniau Radio 3 i adael i 
gynulleidfaoedd fordwyo’r cynnwys ar-lein yn ôl ffurfiau neu genre. Rydym 
hefyd wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried yn fwy manwl y bwriad i gynnig 
‘eithrio’ drwy DAB i wrandawyr pan fydd y materion dibynnol gyda’r 
strategaeth portffolio radio ehangach wedi eu datrys. 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 

Mae ymrwymiad Radio 3 i gerddoriaeth fyw ac wedi'i recordio'n 
arbennig yn bwysig iawn i gynulleidfaoedd 

55 Yn 2009-10, roedd 57 y cant o allbwn Radoi 3 yn gerddoriaeth fyw neu wedi'i 
recordio'n arbennig. Mae hyn yn gyffyrddus uwch na’r gofyniad o 50% yn ei 
thrwydded wasanaeth ac wedi codi'n gyson o 52% yn 2006-07. Mewn blwyddyn 
arferol, mae Radio 3 yn darlledu'r canlynol: 

• 250 o ddarllediadau o gyngherddau gwreiddiol gan y BBC30 

• 360 o ddarllediadau o gyngherddau gan grwpiau perfformio’r BBC31 

• 460 o ddarllediadau o gyngherddau o’r tu allan i’r BBC32 

Mae’r allbwn yn bosibl drwy fod gan Radio 3 sawl perthynas ddarlledu gyda cherddorfeydd 
y BBC, cerddorfeydd eraill yn y DU a rhai rhyngwladol, yn ogystal â gwyliau a lleoliadau 
cerddorol, a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd.  

56 Mae cynulleidfaoedd yn mawr werthfawrogi’r cynnwys hwn o gerddoriaeth byw ac 
wedi’i recordio’n arbennig. Dangosodd ein hymchwil fod gan wrandawyr 
ddisgwyliadau uchel bod Radio 3 yn darparu cymysgedd o gerddoriaeth fyw ac 
wedi’i recordio’n arbennig ac, ar y cyfan, bod yr orsaf yn cwrdd â’r disgwyliadau hyn. 
Mae ffocws Radio 3 ar gerddoriaeth fyw ac wedi’i recordio’n arbennig hefyd yn ei 
gwneud yn unigryw i ddarparwyr cerddoriaeth glasurol eraill. Roedd hyn hefyd yn 

                                            
30 Mae hyn yn cynnwys Proms grwpiau perfformio heb fod yn rhai’r BBC, yn ogystal â thua 80 o gyd-gynhyrchiadau; mae 

ail-ddarllediadau wedi eu heithrio. Mae’r ffigurau i gyd wedi cael eu cyfannu.   
31 Roedd 348 o gyngherddau gan gerddorfeydd y BBC yn 2008, gan gynnwys gwaith i Radio 2 a rhywfaint o ail-adrodd yn 

ystod twrio; mae’r ffigur wedi’i addasu i gyfrif am waith Cyngherddau Cerddorfeydd ar gyfer Radio 2, gan roi cyfanswm o 

319 ar gyfer Radio 3. Mae Cantorion y BBC hefyd yn cyfrif am tua 40 o gyngherddau. Cynhaliwyd tua 115 o’r cynhyrchiadau 

grwpiau perfformio hyn mewn stiwdios. 
32 Mae hyn yn cynnwys darllediadau gan Radio 3 o gerddorfeydd annibynnol, cyngherddau cyfres ac o wyliau, a thua 125 o 

gyngherddau o gyfnewidfa’r EBU; nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys y 2,190 awr o ddarlledu gyda’r nos sy’n dod o’r un 

ffynhonnell (gan gynrychioli tua 1,450 o ddigwyddiadau cyngerdd).  
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cael ei gydnabod gan lawer o’r sefydliadau a ymatebodd i'r ymgynghoriad a chan ein 
Cynghorau Cynulleidfa. 

Mae grwpiau perfformio’r BBC yn rhan annatod o Radio 3 

57 Mae grwpiau perfformio’r BBC yn cynnwys y pump cerddorfa sydd gan y BBC a 
Chantorion y BBC. Mae Cerddorfa Ulster hefyd yn derbyn gwarant allbwn i gynnal ei 
bodolaeth fel yr unig gerddorfa symffoni yng Ngogledd Iwerddon, er nad yw’n cael 
ei rhedeg yn uniongyrchol gan y BBC. Mae’r grwpiau perfformio yn rhan hanfodol o 
arlwy Radio 3 er nad ydynt yn dod o dan ei thrwydded wasanaeth. Yn ogystal, mae 
gan Reolydd Radio 3 gyfrifoldeb rheoli dros y grwpiau sydd wedi eu lleoli yn Llundain 
a Manceinion, yn ogystal â chyfrifoldeb artistig dros y grwpiau yng Nghymru a’r 
Alban. 

58 Mae’r grwpiau perfformio yn gwneud cyfraniad pwysig at allbwn Radio 3. Yn 2009-
10, bu i Radio 3 ddarlledu 562 awr o gynnwys gan y grwpiau perfformio – tua 7% 
o’r allbwn cyfan. Mae ganddynt hefyd rôl hynod bwysig i’w chwarae yng ngŵyl 
Proms flynyddol y BBC. Roedd dros 400,000 wedi mynychu eu cyngherddau yn 
2009-10 a chyrhaeddwyd bron i 100,000 o bobl yn eu gwaith allgymorth ac 
addysgol.  

59 Dywedodd y rhai a gyfrannodd at yr ymgynghoriad a’r ymchwil wrthym eu bod yn 
gwerthfawrogi perfformiadau gan gerddorfeydd y BBC a Chantorion y BBC – y rhai 
sy'n cael eu darlledu a'r rhai byw. Maent yn cael eu gweld fel perfformwyr 
proffesiynol o safon uchel, gan roi pleser i nifer fawr o bobl ac yn adnodd 
gwerthfawr. Roedd canmoliaeth arbennig o uchel i Broms y BBC yn ein hymchwil a’n 
hymgynghoriad. Er mai Radio 3 yw prif gefnogwr y grwpiau perfformio a chartref 
Proms y BBC, nid yw rhai cynulleidfaoedd yn eu cysylltu gyda Radio 3 bob tro. Ar ôl 
gŵyl Proms y BBC eleni, penderfynwyd cynnwys cwestiynau ar arolwg rheolaidd o 
gynulleidfaoedd y BBC i weld a oedd pobl yn cysylltu'r Proms gyda gwasanaethau'r 
BBC. Dim ond 18 y cant o oedolion oedd yn eu cysylltu gyda Radio 3.33 Hyd yn oed 
ymhlith y rhai sy’n gwrando ar gerddoriaeth glasurol ar y radio, dim ond tua thraean 
oedd yn cysylltu Proms y BBC gyda Radio 3.  

60 Credwn y byddai cyfran o’r gynulleidfa yma sy’n mwynhau digwyddiadau fel Proms y 
BBC neu berfformiadau gan gerddorfeydd y BBC, ond nad ydynt yn eu cysylltu gyda 
Radio 3, efallai’n gwerthfawrogi ystod eang y cynnwys ar Radio 3. Fodd bynnag, fel 
inni nodi’n gynharach yn ein hadroddiad, mae’n bosibl y byddent yn meddwl bod 
fersiwn ddarlledu linellol Radio 3 yn anhygyrch ac uchel-ael. Mae ein sgyrsiau gyda 
bwrdd rheoli’r BBC wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw digwyddiadau fel Proms y 
BBC fel cyfle i groesawu darpar wrandawyr i Radio 3.  

Mae Radio 3 yn cael dylanwad pwysig ar agenda gelfyddydau'r DU, ac yn 
adlewyrchu a dehongli'r tueddiadau presennol i'w chynulleidfa 

61 O dan y drwydded wasanaeth, mae’n rhaid i Radio 3 gyfrannu at ddylanwadu ar 
agenda gelfyddydau'r DU, ac adlewyrchu a dehongli'r tueddiadau presennol i'w 
chynulleidfa. Fel rhan o’r adolygiad hwn, penderfynwyd gwahodd ystod o 

                                            
33 Ffynhonnell: Arolwg Minex 5 Pwls y BBC, Medi 2010, 982 o ymatebwyr 
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randdeiliaid i drafod y gofyniad hwn. Ar y cyfan, roeddent yn teimlo bod Radio 3 yn 
chwarae rôl hynod bwysig yn sector celfyddydau a cherddoriaeth y DU. Yn neilltuol o 
bwysig oedd pwyslais Radio 3 ar gomisiynu gweithiau cerddorol newydd. Yn 2009-
10, roedd 41 o gomisiynau, 5 ohonynt yn jas a nifer o’r rhain gan gyfansoddwyr tro 
cyntaf. Mae hyn tipyn yn fwy na’r ymrwymiad yn nhrwydded wasanaeth Radio 3 ac 
roedd y rhanddeiliaid yn awyddus i weld hyn yn parhau. Nodwyd hefyd pa mor 
bwysig yw partneriaethau Radio 3 gyda sefydliadau eraill fel y Tŷ Opera Brenhinol a 
cherddorfeydd annibynnol, yn ogystal â'r cyfrifoldeb a ddaw gyda'r rôl bwysig hon. 

62 Mae cynulleidfaoedd hefyd yn cydnabod cyfraniad Radio 3 at agenda gelfyddydau’r 
DU. Cytunodd 76% o’r rhai a ymatebodd i’n hymchwil fod Radio 3 yn cael dylanwad 
ar agenda gelfyddydau'r DU. Mae hyn yn rhagori ar ddisgwyliadau’r gynulleidfa. 
Tynnwyd sylw ganddynt at y cynnwys darlledu, y gefnogaeth i a rôl yr orsaf yn 
hyrwyddo cerddorfeydd y DU, a digwyddiadau fel y Proms a gŵyl Jas Llundain fel 
enghreifftiau clir o hyn. 

Mae dramâu Radio 3 yn rhai o ansawdd uchel ond yn brin eu heffaith 

63 Yn 2009-10, darlledodd Rado 3 43 o ddramâu newydd gwreiddiol, sy’n llawer mwy 
na gofynion ei thrwydded wasanaeth. Cafodd y rhain eu darlledu gan amlaf yn y slot 
90 munud ar ddydd Sul – Drama on 3 – sydd â chyrhaeddiad wythnosol o tua 
96,000.34 Mae’r ffigurau gwrando isel hyn yn rhannol egluro diffyg ymwybyddiaeth 
ac effaith dramâu Radio 3 yn ein hymchwil a'n hymynghoriad.  Fodd bynnag, pan 
fydd cynulleidfaoedd yn gwrando ar ddramâu ar Radio 3, maent yn aml yn 
gadarnhaol iawn ohonynt. Teimlai’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad a wyddai am 
raglenni drama Radio 3 eu bod o ansawdd uchel ac y byddent yn hoffi cael mwy o 
ddramâu os yn bosibl. 

64 Roedd gan randdeiliaid amrywiaeth barn am allbwn drama Radio 3. Dywedodd lawer 
ohonynt fod slotiau drama Radio 3 yn bwysig i ymchwilio’n fwy manwl ac mewn 
gwahanol ffyrdd i gynnwys a fformat na fyddai’n digwydd fel arall ar Radio 4.  Roedd 
Llais y Gwrandäwr a’r Gwyliwr (VLV) yn croesawu amrediad a’r arbrofi gyda dramâu 
ar Radio 3 tra lleisiodd Gild yr Ysgrifenwyr eu pryder fod dramâu radio arloesol y 
BBC yn cael eu gwthio i’r ochr o’i gymharu â’r dramâu mwy poblogaidd ar Radio 4, 
gan godi’r posibilrwydd y gellid ailadrodd y cynnwys hwn ar Radio 4. Mewn 
cyferbyniad, teimlai nifer o gyflwyniadau gan sefydliadau cerddorol fel Cymdeithas 
Gorfforedig y Cerddorion y dylai Radio 3 fod yn orsaf gerddoriaeth bur ac y dylai 
drama fod ar Radio 4 yn unig. 

65 Credwn fod lle i ddrama ar Radio 3 oherwydd ei bod yn caniatáu ar gyfer ystod 
wahanol o ddrama nag a ddarlledir ar Radio 4. Yn benodol, mae ei slot hirach, 
rheolaidd yn rhoi cyfle i ysgrifenwyr a chyfarwyddwyr wneud pethau na fyddent yn 
eu gwneud fel arall. Byddem yn cymell bwrdd rheoli’r BBC i sicrhau bod yr arlwy 
drama wedi ei gydgysylltu a'i draws-hyrwyddo ar draws Radio 3 a Radio 4 er mwyn 
cael yr effaith ehangaf. 

 

                                            
34 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Hyrwyddo addysg a dysgu 

Mae cynulleidfaoedd yn ymchwilio ac yn dysgu'n gyson am gerddoriaeth 
drwy Radio 3 

66 Yn ein hymchwil, cytunodd 75% o’r ymatebwyr eu bod wedi dysgu pethau newydd 
tra’n mwynhau rhaglenni ar Radio 3. Roedd y pethau y teimlai’r bobl hyn eu bod 
wedi eu dysgu yn cynnwys: 

• darnau newydd o gerddoriaeth a dehongliadau newydd o ddarnau 

• hanes cerddoriaeth a cherddorion 

• dealltwriaeth ddyfnach o gefndir cyfansoddwyr / artistiaid 

Roedd y dysgu anffurfiol hwn yn digwydd ar draws yr amserlen ac yn cynnwys sawl ffurf 
– cerddoriaeth a llafar – a ddarlledir gan Radio 3. Mae hyn yn awgrymu, ar y cyfan, bod 
Radio 3 yn darparu’r pwrpas cyhoeddus hwn yn effeithiol iawn. 

Mae gan Radio 3 rôl bwysig i’w chwarae mewn addysgu cynulleidfaoedd 
newydd 

67 Fel a nodir yn ei thrwydded wasanaeth, mae'n ofynnol i Radio 3 feithrin 
gwerthfawrogiad o gerddoriaeth a diwylliant drwy gynnig gwybodaeth hygyrch, gan 
gynnwys deunydd sy'n ddefnyddiol i bobl na wyddant lawer am gerddoriaeth 
glasurol. Fodd bynnag, gwyddom fod hyn yn her oherwydd bod cynulleidfaoedd, yn 
enwedig rhai sy’n gwybod llai am gerddoriaeth glasurol, weithiau'n gweld Radio 3 fel 
gorsaf anhygyrch. 

68 Roedd gan y rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad farn wahanol am ba mor effeithiol 
oedd Radio 3 yn cwrdd â’r gofyniad hwn. Roedd rhai yn gadarnhaol ac yn credu bod 
yr orsaf yn helpu i addysgu cynulleidfaoedd na wyddant lawer am gerddoriaeth 
glasurol. Teimlai eraill nad oedd yn briodol bod y drwydded wasanaeth yn cynnwys 
gofyniad o'r fath, o gofio ymrwymiad Radio 3 i waith heriol ac ymchwiliol sydd, yn ôl 
ei ddiffiniad, yn mynd yn groes i addysgu rhai llai gwybodus. Ar y llaw arall, teimlai 
rai fod darparwyr cerddoriaeth glasurol eraill mewn sefyllfa well i gyflwyno 
gwrandawyr i’r genre hwn, neu bod Radio 3 yn rhy uchel ael ac elitaidd i helpu rhai 
na wyddant lawer am gerddoriaeth glasurol. 

69 Credwn ei bod yn bwysig bod Radio 3 yn parhau i geisio cynyddu gwerthfawrogiad o 
gerddoriaeth a diwylliant ymhlith cynulleidfaoedd na wyddant lawer am gerddoriaeth 
glasurol. Bydd uchelgais Radio 3 i fod yn fwy hygyrch ac i gymell gwrandawyr 
ysgafnach i wrando yn cyfrannu at gyflawni hyn.  Fodd bynnag, dylai gwasanaethau 
eraill ym mhortffolio’r BBC hefyd gyfrannu at y gofyniad hwn, ac efallai eu bod 
mewn sefyllfa well i wneud hynny o ystyried eu maint, eu hamrediad a'u cynulleidfa 
ehangach. 
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Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

Mae Radio 3 yn darparu ystod o weithgaredd i adlewyrchu cenhedloedd, 
rhanbarthau a chymunedau’r DU  

70 Fel sy’n ofynnol o dan ei thrwydded wasanaeth, mae dros 40% o gyllideb Radio 3 yn 
cael ei wario y tu allan i ddalgylch yr M25. Mae gan gerddorfeydd y BBC ym 
Manceinion, Caerdydd a Glasgow i gyd rôl bwysig i’w chwarae yn eu hardaloedd ac 
mae eu hallbwn yn rhan bwysig o arlwy Radio 3. Yn ogystal, mae Radio 3 yn cynnig 
cynnwys o amrywiaeth o wyliau ar draws y DU.35 Dengys tystiolaeth o’r 
ymgynghoriad a chan y Cynghorau Cynulleidfa fod y ddarpariaeth hon yn cael ei 
chydnabod a’i gwerthfawrogi gan gynulleidfaoedd ledled y DU. 

71 Mae cynulleidfaoedd yn meddwl bod lle i wella, fodd bynnag, ar elfen cenhedloedd a 
rhanbarthau y pwrpas hwn. Dengys ein hymchwil er bod rhai cynulleidfaoedd yn 
cydnabod o ble y daw’r allbwn, mai’r argraff yn gyffredinol yw bod gan Radio 3 
duedd fetropolitan. Adlewyrchir yr argraff hon gan y ffigurau gwrando cryfach yn 
Llundain a de Lloegr, fel a nodir ym mharagraffau 30 i 32. Fodd bynnag, mae’r 
gynulleidfa yn ystyried bod darparu’r pwrpas hwn yn llai pwysig Er y byddent yn 
croesawu gwelliant, nid yw cyn bwysiced iddynt â bod Radio 3 yn darparu cynnwys 
unigryw ac o safon uchel. Mae tystiolaeth gan ein Cynghorau Cynulleidfa yn cefnogi 
hyn. Er eu bod yn gweld bod lle i wella wrth ddarparu’r pwrpas hwn, maent yn glir 
mai’r flaenoriaeth i Radio 3 o hyd yw ymchwilio i gelfyddydau a cherddoriaeth o 
safon uchel. Ar y cyfan, credwn fod Radio 3 yn cyfrannu at bwrpasau cenhedloedd, 
rhanbarthau a chymunedau’r DU, fel a welir o’r amrywiaeth o weithgareddau a 
gyflawnir ganddi ledled y DU. Fodd bynnag, mae ganddi her barhaus o newid argraff 
y gynulleidfa ynghylch ei ffocws metropolitan. 

72 Mae rhaglenni crefyddol hefyd yn cyfrannu at ddarparu’r pwrpas hwn. Mae Choral 
Evensong yn cael ei darlledu ddwywaith yr wythnos ac mae’r gynulleidfa ar gyfer y 
rhaglen hon yn gyson ar tua 209,000 yr wythnos.36 

Cafodd neges-fyrddau Radio 3 eu cau yn 2010 

73 Mae trwydded wasanaeth Radio 3 yn nodi drwy ei hagweddau rhyngweithiol, fel 
neges-fyrddau, dylai Radio 3 hwyluso creu cymunedau budd. Mae Radio 3 wedi 
cwrdd â’r gofyniad hwn yn y gorffennol drwy nifer o agweddau rhyngweithiol, ac un 
o'r rhain oedd ei neges-fyrddau ar wefan Radio 3. Ond yn 2010, penderfynodd fwrdd 
rheoli’r BBC gau y rhan fwyaf o neges-fyrddau ei radio rhwydwaith gan gynnwys un 
Radio 3. Yn bennaf, roeddent yn teimlo nad oedd y neges-fyrddau yn cynnig gwerth 
da i gynulleidfaoedd ac nad oeddent yn cyfiawnhau’r buddsoddiad o ran cefnogi a 
chymedroli, yn enwedig drwy fod y rhyngrwyd bellach wedi datblygu i gynnig ffyrdd 
newydd i bobl o ymchwilio a rhannu eu syniadau a’u hoff ddiddordebau. 

                                            
35 Yn 2009, bu Radio 3 yn darlledu’r gwyliau canlynol: Aldeburgh, Bath, Bath Mozart Fest, Belfast, Brighton Early Music, 
Cheltenham, City of London, Clandeboye, Dartington, East Neuk, Edinburgh, FiddleFest, Gower, Gregynog, Hay-on-Wye, 
Huddersfield, Lake District Summer Music, Lower Machen, Lufthansa, Malvern, Mananan, Presteigne, Spitalfields, St. 
David’s, Tetbury, Three Choirs, Two Moors, Wimbledon, York Early Music. 

 
36 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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74 Nodwn mai cwrdd â’r gofyniad cyffredinol yw’r prif beth o ran cydymffurfio gyda’r 
drwydded wasanaeth, nid sut y mae’n cael ei gwrdd.  Yn ogystal â’u cyflwyniad 
ffurfiol, gofynnwyd i fwrdd rheoli’r BBC ddangos tystiolaeth ychwanegol eu bod yn 
cwrdd â’r gofyniad cyffredinol hwn. Maent wedi nodi ystod o weithgareddau y mae 
Radio 3 yn cyfrannu at y gofyniad hwn, gan gynnwys: 

• darparu mynediad at raglenni a cherddoriaeth ar-gais 

• cyhoeddi blog rheolaidd ar themâu’r orsaf y gellir ei ail-ddyfynnu a chysylltu iddo 
o rywle arall 

• darparu cynnwys arbenigol ar-lein fel bod grwpiau cynulleidfa’n gallu ymchwilio 
i'w hoff ddiddordeb a datblygu eu sgiliau ymarferol 

• sefydlu presenoldeb gan Radio 3 ar Facebook a Twitter 

• cynnig darlledu amrywiaeth o ddigwyddiadau ar-lein i helpu i ddod â 
chynulleidfaoedd at ei gilydd 

• darparu podlediadau fel podlediad y siart glasurol arbenigol 

75 Dengys tystiolaeth o’n hadolygiad fod yr agweddau hyn ar ddarpariaeth Radio 3 yn 
flaenoriaeth isel i'r gynulleidfa o'i gymharu â ffocws Radio 3 ar ddarparu celfyddydau 
a cherddoriaeth unigryw ac o safon uchel. Lle mae’r gynulleidfa yn defnyddio’r 
agweddau rhyngweithiol hyn, maent ar y cyfan yn gadarnhaol ohonynt. 

76 Ar sail ystod y gweithgareddau a ddarperir gan Radio 3 a’r dystiolaeth yn ein 
hadolygiad, credwn y gellir cwrdd yn ddigonol â’r gofyniad hwn heb y neges-
fyrddau. Byddwn felly’n diwygio’r drwydded wasanaeth i ddileu’r enghraifft benodol 
hon o sut y dylid cwrdd â’r gofyniad hwn. Bydd hyn yn golygu, er y bydd y gofyniad 
cyffredinol yn aros, y bydd gan Radio 3 y rhyddid i addasu ac esblygu fel bo angen 
i’w ddarparu. 

 

Pwynt Gweithredu 4 - Rydym wedi diwygio'r drwydded wasanaeth i 
ddileu enghraifft y neges-fyrddau o ymrwymiad Radio 3 i hwyluso 
cymunedau budd 

Er mwyn adlewyrchu natur newidiol technoleg a’r gwahanol ffyrdd y gellir 
darparu’r gofyniad hwn, rydym wedi diwygio’r drwydded wasanaeth i ddileu 
enghraifft benodol y neges-fyrddau o'r gofyniad hwn. Bydd hyn yn rhoi cyfle i 
Radio 3 addasu ac esblygu ei hagweddau rhyngweithiol fel bo angen, tra'n 
sicrhau ei bod yn cyflawni ei hymrwymiad cyffredinol. 

Bydd y diwygiad hwn yn cael ei weithredu ar unwaith. 
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Dod â’r DU at y byd a'r byd at y DU 

Mae Radio 3 yn gwneud cyfraniad cryf at y pwrpas hwn 

77 Mae cyfraniad Radio 3 at y pwrpas hwn yn bennaf drwy roi cyfle i gynulleidfaoedd 
o’r DU brofi cerddoriaeth o bob cwr o’r byd. Mae Radio 3 yn categoreiddio ei 
hymrwymiad i hyn mewn tair ffordd: 

• cerddoriaeth glasurol yn y traddodiad gorllewinol – dyma’r mwyafrif o allbwn 
Radio 3; 

• cerddoriaeth fyd-eang – fel a glywir mewn detholiad bach o raglenni; 

• byd y celfyddydau a syniadau – mae ffocws rhaglenni llafar fel Night Waves a 
The Essay yn aml ar y persbectif rhyngwladol. 

78 Mae ein tystiolaeth yn awgrymu bod y gynulleidfa’n gwrando ar ac yn cael pleser 
mawr o’r ystod o gerddoriaeth glasurol yn y traddodiad gorllewinol. Mae 
cynulleidfaoedd mwy arbenigol a llawer llai yn gwrando ar gerddoriaeth fyd-eang a 
byd y celfyddydau a syniadau, ond eto yn cael pleser mawr ohonynt. Ar y cyfan, 
mae’r gynulleidfa’n teimlo bod y pwrpas hwn wedi’i gysylltu’n gryf ag ymrwymiad 
Radio 3 i greadigrwydd a darparu ystod eang o ffurfiau cerddorol. 

79 Nodwn fod Radio 3 hefyd yn gweithio gyda’r Undeb Darlledu Ewropeaidd i gynnig ei 
rhaglenni’n rhyngwladol tra'n derbyn recordiadau gan ddarlledwyr gwasanaethau 
cyhoeddus eraill hefyd.  

 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Mae gan Radio 3 ofynion tipyn yn llai o ran cyfrannu at y pwrpas hwn 

80 Mae’r orsaf yn darlledu bwletinau newyddion ar draws yr amserlen. Mae tystiolaeth 
o’r ymchwil a’r ymgynghoriad yn awgrymu bod y rhan fwyaf o’r cynulleidfaoedd yn 
gwerthfawrogi’r bwletinau byr hyn ond na fyddent am wrando ar fwy. O ystyried y 
gorgyffwrdd sylweddol, mae y rhan fwyaf o gynulleidfa Radio 3 yn ymwybodol y 
medrant wrando ar Radio 4 i dderbyn y cynnwys hwn os ydynt yn dymuno. 

 

Cyfathrebu Newydd 

Mae cyfraniad Radio 3 at y pwrpas hwn yn gymysg 

81 Mae dros chwarter o’r gwrando ar Radio 3 yn digwydd drwy’r platfform DAB.37 
Dyma'r uchaf o unrhyw orsaf radio rhwydwaith gan y BBC ac yn dangos ei bod yn 
cyfrannu at rôl gyffredinol y BBC o ran hyrwyddo DAB. 

82 Fel y soniwyd eisoes yn yr adran ar ‘gyrhaeddiad’ yn yr adroddiad hwn, fodd 
bynnag, mae dulliau eraill Radio 3 o gyfathrebu gyda’r gynulleidfa yn llai 

                                            
37 Ffynhonnell: RAJAR Chwarter 1 2010 
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llwyddiannus. Mae hyn yn cyfeirio at y defnydd cymharol isel o’i gwefan, 
podlediadau a dulliau eraill o wrando o'i gymharu â gorsafoedd radio eraill y BBC. 

83 Dengys ein tystiolaeth fod yna agweddau cymysg at yr elfen yma o wasanaeth Radio 
3. Ar y cyfan, roedd y rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad yn gadarnhaol am y 
wefan, er nad oedd pawb yn ei defnyddio. Roedd llai fyth o’r ymatebwyr yn 
defnyddio’r podlediadau, ond roedd y rhai a oedd yn dueddol o fod yn gadarnhaol 
iawn ohonynt. Yn ein hymchwil, nid oedd y cynulleidfaoedd yn rhoi blaenoriaeth i’r 
elfen yma o wasanaeth Radio 3. Roedd peth dryswch ynghylch gwasanaeth ar-lein 
yr orsaf, oherwydd y diffyg ymwybyddiaeth a defnydd yn gyffredinol. Lle 
defnyddiwyd y pethau hyn, roedd y gynulleidfa’n werthfawrogol iawn o fedru 
gwrando mewn gwahanol ffyrdd. 

84 Fel rhan o waith bwrdd rheoli'r BBC o ddeall sut fedrant helpu cynulleidfaoedd orau i 
fordwyo'r ystod lawn o gynigion gan Radio 3, rydym yn disgwyl i’r orsaf hyrwyddo a 
chodi ymwybyddiaeth o’r gwahanol ffyrdd y gellir profi cynnwys Radio 3. 

Mae Radio 3 wedi amlinellu nifer o gynlluniau i gymell cynulleidfaoedd i 
ddefnyddio gwahanol blatfformau 

85 Yn Hydref 2010, lansiodd Radio 3 dreial chwe mis o bodlediad siart cerddoriaeth 
glasurol arbenigol. Mae’r podlediad hwn yn ategu’r rhan o raglen Breakfast Radio 3 
sy’n trafod uchafbwyntiau’r siart glasurol arbenigol ac yn rhoi mwy o sylw i 
berfformwyr a pherfformiadau llai adnabyddus. Yn ogystal, diben y podlediad hwn 
yw cymell cynulleidfaoedd i roi cynnig ar dechnoleg newydd. Bydd y treial yn asesu 
llwyddiant y podlediad yn hyn a hefyd yn ystyried unrhyw effaith ar y sector 
masnachol. Rydym yn croesawu'r treial hwn ac yn edrych ymlaen at ei ganlyniadau. 

86 Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig datblygu ei archif 
gwasanaethau cyhoeddus yn ‘gasgliad parhaol’. Bydd hyn yn bennaf yn golygu 
cynnwys archif o Radio 3 ynghyd â Radio 4 a BBC Four. Mae hyn yn cael ei ystyried 
yn adran olaf ein hadroddiad. 

 

Gwerth am arian 

Yn 2009-10, aeth Radio 3 dros gyllideb ei thrwydded wasanaeth 

87 Cyllideb trwydded wasanaeth Radio 3 am 2010-11 yw £39.2 miliwn. Rydym yn 
monitro gwariant blynyddol yn erbyn y cyllidebau hyn ac mae angen i’r 
Ymddiriedolaeth gymeradwyo unrhyw or neu danwariant o fwy na 10 y cant. Dengys 
Tabl 2 fod Radio 3 wedi aros o fewn ei chyllideb yn 2007-08 a 2008-09.  

88 Yn 2009-10, aeth yr orsaf dros ei throthwy cyllideb o 10 y cant gan wario 12 y cant 
yn fwy na chyllideb ei thrwydded wasanaeth. Roedd bwrdd rheoli’r BBC wedi adrodd 
bod Radio 3 yn debygol o wneud hyn yn nhrydydd chwarter y flwyddyn ariannol, 
gan egluro mai’r prif reswm dros hyn oedd manwl-gyweirio dyrannu costau gan 
olygu bod costau di-gynnwys sylweddol (nid yw'r costau hyn yn dod o dan gyllideb y 
drwydded wasanaeth) yn cael eu hail-ddosbarthu fel costau cynnwys (sydd yn dod o 
dan y gyllideb). Teimlwyd effaith y manwl-gyweirio hwn ar draws y gwasanaethau 
radio rhwydwaith, ond roedd yr effaith ar Radio 3 yn arbennig o ddwfn oherwydd ei 
chefnogaeth o grwpiau perfformio’r BBC a Phroms y BBC. Nodwn er gwaetha’r bwlch 
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yng nghyllideb trwydded wasanaeth Radio 3, nad oedd mwy o wario wedi digwydd 
yn gyffredinol oherwydd bod lleihad wedi bod mewn categorïau eraill na reoleiddir 
gan y cyllidebau trwyddedau gwasanaeth.  Yn y flwyddyn ariannol ddilynol, roedd 
bwrdd rheoli’r BBC wedi ail-ddarogan cyllideb trwydded wasanaeth Radio 3 i 
adlewyrchu’r dyrannu costau a’r pwysau cost hyn yn well. Yn ogystal, fel rhan o 
adolygu'r strategaeth ehangach, comisiynwyd adroddiad annibynnol ar oruchwylio’r 
cyllidebau gwasanaeth a dyrannu costau. Un o amcanion yr adroddiad hwn oedd 
gwerthuso cyfundrefn bresennol y cyllidebau trwyddedau gwasanaeth a chanfod 
unrhyw gynigion i wella hyn. Mae mwy o wybodaeth am yr adroddiad a ddaeth o 
hynny ar gael ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC. 

89 Yn 2009-10, roedd cost uniongyrchol rhaglenni Radio 3 yn £33.0 miliwn. Nid yw 
gweddill y gyllideb trwydded wasanaeth yn cael ei rheoli’n uniongyrchol gan dîm 
rheoli Radio 3 ac mae’n cynnwys costau newyddion, breindaliadau a hawlfreintiau ac 
ati. 

Tabl 2: Gwariant Radio 3 o’i gymharu â chyllideb trwydded wasanaeth yr orsaf am 
2007-08 a 2009-10  

 2007-08 
(£000oedd)

2008-09 
(£000oedd)

2009-10 
(£000oedd) 

Gwariant uniongyrchol ar wneud 
rhaglenni (i) 31,435 32,416 32,953 
Gwariant ar raglenni wedi’i 
ddyrannu’n ganolog (ii) 6,052 7,572 7,869 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 37,487 39,988 40,822 
 
Cyllideb y drwydded wasanaeth 37,000 36,600 36,600 
 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 37,487 39,988 40,822 
Dosbarthiad (iv) 4,700 4,100 4,700 
Seilwaith / cefnogaeth (v) 7,300 8,300 8,500 
Cyfanswm 49,400 51,100 54,000 

Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a chan dimau rheoli’r BBC 

(i) gwariant a reolir gan dîm rheoli Radio 3 

(ii) mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglenni na reolir gan dîm rheoli Radio 3 fel newyddion, breindaliadau, hawlfreintiau ac 
ati 

(iii) mae’r gwariant hwn yn cael ei fonitro yn erbyn cyllideb y drwydded wasanaeth 

(iv) cyfran Radio 3 o gostau darlledu 

(v) cyfran Radio 3 o orbenion penodol na wnelo hwynt â rhaglenni, fel eiddo, technoleg, cyllid ac ati. 

Mae Radio 3 yn cwrdd â’i thargedau arbedion effeithlonrwydd 

90 Rhwng 2007-08 a 2012-13, disgwylir i Radio 3 wneud arbedion gwelliannau parhaus 
cronnus o £8 miliwn ac mae ar y trywydd iawn i wneud hyn. Nid yw’r BBC yn 
disgwyl i’r arbedion effeithlonrwydd hyn effeithio ar berfformiad.  Mae ein 
dadansoddiad ni o ansawdd, cyrhaeddiad ac effaith fel a nodir yn gynharach yn yr 
adroddiad hwn yn awgrymu nad yw’r arbedion effeithlonrwydd hyn ar hyn o bryd yn 
effeithio ar berfformiad y gwasanaeth. 
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91 Yn 2009, cyhoeddodd Ymddiriedolaeth y BBC astudiaeth i effeithlonrwydd radio a 
wnaed gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Roedd yr astudiaeth yn cynnig nifer o 
ffyrdd y gallai’r BBC sicrhau bod ei gwasanaethau radio yn rhoi gwell gwerth am 
arian. Roedd hyn yn cynnwys meincnodi mewnol gwell, gwerthuso ei chynlluniau 
effeithlonrwydd, hyrwyddo arferion da a meincnodi gyda gorsafoedd radio 
masnachol. Mae’r BBC wedi gwneud cynnydd yn erbyn y rhan fwyaf o’r argymhellion 
hyn ac mae Radio 3 wedi cyfrannu at hyn. Er enghraifft, mae bwrdd cerddoriaeth 
glasurol Radio 3 yn helpu i hyrwyddo a chydgysylltu arferion da ar arbed costau. 
Fodd bynnag, mae oedi wedi bod gyda meincnodi gyda’r sector masnachol. Rydym 
yn parhau i gael trafodaeth gyda bwrdd rheoli'r BBC a RadioCentre am sut orau i 
weithredu hyn a byddwn yn parhau i fonitro'r cynnydd gyda'r argymhelliad hwn. 

Mae’r mwyafrif helaeth o gyllideb Radio 3 yn cael ei wario ar raglenni 
cerddoriaeth 

92 Yn 2009-10, gwariwyd tua £24.9 miliwn o’r gyllideb £32.3 miliwn a reolir gan dîm 
rheoli Radio 3 ar raglenni cerddoriaeth, sy'n adlewyrchu ymrwymiad craidd yr orsaf 
i'r genre hwn. Yn ogystal, mae cyfran helaeth o’r gwariant ar raglenni sy'n cael ei 
ddyrannu'n ganolog hefyd ar raglenni cerddoriaeth. Fel a sefydlir yn ein hadolygiad, 
mae’r allbwn hwn yn sylfaenol i’r gwrando ac argraffiadau’r gwrandawyr o Radio 3 
ac felly’n mynd â'r rhan fwyaf o'r gyllideb, yn ddilys felly. 

93 Ar ôl rhaglenni cerddoriaeth, mae’r gwariant mwyaf ar allbwn celfyddydol, tua £2.7 
miliwn, a drama ar £1.2 miliwn. Mae’r gwariant cymharol ar wahanol ffurfiau wedi 
bod yn gyson iawn dros y tair blynedd diwethaf. 

Mae cyfran helaeth o gyllideb trwydded wasanaeth Radio 3 yn cael ei 
dyrannu i grwpiau perfformio’r BBC a Phroms y BBC 

94 Yn 2009-10, gwariodd Radio 3 £7.9 miliwn o’i chyllideb trwydded wasanaeth ar 
grwpiau perfformio’r BBC.38 Roedd hyn wedi’i ddyrannu ar draws y cerddorfeydd a’r 
grwpiau corawl ac wedi’i gysylltu’n fras, er nid yn llwyr, i’r lefelau allbwn a ddarlledir 
ar y rhwydwaith. Gyda’i gilydd, fodd bynnag, mae’r grwpiau perfformio yn cyfrif am 
tua 20% o gyllideb wasanaeth Radio 3 ond dim ond 7% o’r holl oriau darlledu.39 

95 Soniodd nifer o sefydliadau am grwpiau perfformio’r BBC yn eu cyflwyniadau. Ar y 
cyfan, roeddent yn cydnabod eu hallbwn o safon uchel a'r rôl bwysig yr oeddent yn 
ei chwarae ar gyfer Radio 3, y BBC yn gyffredinol a'r sîn cerddoriaeth glasurol yn y 
DU. O ystyried eu dull ariannu, roeddent hefyd yn teimlo ei bod yn bwysig bod y 
grwpiau perfformio yn cynnig gwaith mwy heriol ac unigryw na cherddorfeydd 
masnachol eraill. Roedd nifer o ymatebion gan sefydliadau hefyd yn dadlau nad 
oedd y grwpiau perfformio mor atebol ag y dylent fod, o gofio bod eu cyllidebau yn 
eistedd ar draws nifer o is-adrannau a gwasanaethau gan y BBC. 

96 Fel y soniwyd yn gynharach yn ein hadolygiad, mae'r grwpiau perfformio yn rhan 
annatod o Radio 3 ac yn gwneud cyfraniad tra phwysig at ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC. Ond yn ein hadolygiad, cawsom fod tensiynau weithiau rhwng 

                                            
38 Mae hyn yn cynnwys cyfraniad i gerddorfa Ulster 
39 Ffynhonnell: Data allbwn gan fwrdd rheoli’r BBC 
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blaenoriaethau’r grwpiau perfformio a blaenoriaethau’r allbwn darlledu ar Radoi 3. Er 
enghraifft, oherwydd y ffactorau ymarferol o rihyrsio rhaglenni a bod angen teithio'n 
rhanbarthol a chenedlaethol, mae lefel yr ailadrodd perfformiadau yn aml yn fwy na 
gofynion darlledu Radio 3. Mae yna hefyd wahaniaethau golygyddol weithiau rhwng 
cerddoriaeth boblogaidd a fyddai’n gweddu orau i lenwi neuaddau cyngerdd o'i 
chymharu â cherddoriaeth heriol a fyddai’n gweddu’n well i'w darlledu. 

97 Er bod trefniadau ariannol llawn a pherfformiad cerddorfeydd y BBC a Chantorion y 
BBC y tu allan i sgôp y gwaith hwn, mae ein hadolygiad o’u perthynas gyda Radio 3 
wedi tynnu sylw at sawl maes y byddem yn hoffi rhoi sylw mwy manwl iddynt. Mae’r 
rhain yn cynnwys: 

• oni ellir cyfuno'n well amcanion y grwpiau perfformio gydag anghenion darlledu'r 
BBC, a sut y gellir monitro perfformiad yn erbyn yr amcanion hyn; 

• oni allai’r grwpiau perfformio fod yn fwy atebol a thryloyw yn eu gweithrediad. 

98 Yn eu cyflwyniad, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig adolygu lefelau allbwn y 
grwpiau perfformio. Rydym yn croesawu’r dull hwn ac wedi gofyn iddynt hefyd 
ystyried y meysydd uchod yn yr adolygiad hwnnw. 

 

Pwynt Gweithredu 5 – Dylai bwrdd rheoli’r BBC adolygu lefelau 
allbwn y grwpiau perfformio 

I helpu i gynnal a chryfhau cyfraniad gwerthfawr y grwpiau perfformio, rydym 
wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC hefyd ystyried:  

• oni ellir cyfuno'n well amcanion y grwpiau perfformio gydag 
anghenion darlledu'r BBC, a sut y gellir monitro perfformiad yn erbyn 
yr amcanion hyn; 

• oni allai’r grwpiau perfformio fod yn fwy atebol a thryloyw yn eu 
gweithrediad. 

Rydym yn disgwyl i fwrdd rheoli'r BBC benderfynu ar gylch gorchwyl yr 
adolygiad hwn erbyn haf 2011. 

 

Mae'r argraff o werth am arian yn dda ymhlith cynulleidfa gymharol fach 
Radio 3 

99 Dengys arolygon cynulleidfa’r BBC fod gwrandawyr Radio 3 yn credu eu bod yn cael 
gwerth gwych am eu harian o ffi drwydded y BBC. Mae’r argraff yma efallai wedi’i 
chreu oherwydd bod Radio 3 yn denu cynulleidfaoedd cadarnleoedd traddodiadol y 
BBC ac oherwydd y lefelau uchel o ymgyswllt sydd ganddynt gyda’r BBC. Nodwn fod 
hyn ond ymhlith cynulleidfa gymharol fach Radio 3 ac nad yw’n adlewyrchu 
argraffiadau ehangach o werth ffi’r drwydded. 

100 Gofynnodd ein hymchwil i bobl ystyried a oeddent yn teimlo bod Radio 3 ei hun yn 
cynnig gwerth da am arian. Roedd 86% yn teimlo bod Radio 3 naill ai’n cynnig 
gwerth da neu weddol dda am arian. Roedd y sgoriau uchel hyn yn seiliedig ar yr 
argraff mai Radio 3 oedd y prif gyrchfan ar gyfer cerddoriaeth glasurol o safon uchel 
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a bod yr orsaf yn ychwanegu gwerth drwy ei chyflwynwyr gwybodus a'i rhaglenni 
addysgiedig. 

Mae cost Radio 3 fesul awr wrando yn uwch na’r un orsaf radio 
rhwydwaith arall ac wedi aros yn gyson ers rhai blynyddoedd 

101 Yn 2009-10 roedd cost Radio 3 fesul awr wrando yn 6.3c. Mae hyn wedi bod yn 
gyson dros y tair blynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae’n dal i fod yn sylweddol uwch 
na'r gorsafoedd radio rhwydwaith eraill gan y BBC fel a ddangosir yn Nhabl 3.   

Tabl 3: Cost fesul awr wrando ar gyfer gorsafoedd radio rhwydwaith y BBC  

Cost fesul awr wrando 
(ceiniogau) 2007-08 2008-09 2009-10 

Radio 1 0.6 0.6 0.6 
Radio 2 0.5 0.5 0.5 
Radio 3 6.1 6.3 6.3 
Radio 4 1.3 1.3 1.3 
Radio 5 Live 2.4 2.3 2.3 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC  

102 Mae gan Radio 3 gost uchel fesul awr wrando oherwydd cyfuniad o: 

• Cost gymharol uchel fesul awr allbwn  Mae hyn yn tua £3,400 ac yn adlewyrchu'r 
elfen helaeth o gerddoriaeth fyw yn yr amserlen a chefnogaeth yr orsaf o Broms 
y BBC a grwpiau perfformio'r BBC.40 Mae’r rhain yn elfennau a werthfawrogir gan 
y gwrandawyr ac sy’n gwneud Radio 3 yn unigryw yn eu barn nhw. 

• Lefelau isel o wrando’n gyffredinol sy’n sylweddol lai na Radio 1, Radio 2 a Radio 
4. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn awgrymu bod Radio 3 yn wasanaeth radio cymharol gostus. 
Byddai unrhyw gynnydd yn y lefelau gwrando yn lleihau ei chost fesul awr wrando, er y 
byddai’n rhaid i’r cynnydd hwn fod yn sylweddol i weld gwelliant cryf yn y mesur hwn. 

Mae cyfraniad Radio 3 at werth cyhoeddus ar wahân i’w hallbwn llinellol 
yn ychwanegu’n sylweddol at ei gwerth am arian yn gyffredinol 

103 Fel a welsom, mae Radio 3 yn gwneud cyfraniad cryf at ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC ac yn cynnig gwerth cyhoeddus i dalwyr ffi’r drwydded. Fodd 
bynnag, nid yw hyn wedi’i adlewyrchu i’r un graddau yn y ffigurau gwrando llinellol 
a ddefnyddir i fesur y gost fesul awr wrando. Er enghraifft, mae cefnogaeth Radio 3 
o grwpiau perfformio’r BBC a’i rôl fel noddwr diwylliannol yn anodd i'w mesur ac ni 
adlewyrchir y gefnogaeth yma’n llawn yn y mesur hwn. 

104 Ar sail ei rhaglenni ansawdd uchel ac unigryw, ynghyd â’i rôl yng nghelfyddydau a 
diwylliant y DU, credwn fod Radio 3 yn cynnig gwerth da am arian i dalwyr ffi'r 
drwydded. 

                                            
40 Ffynhonnell: Cyflwyniad gan fwrdd rheoli’r BBC 
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BBC Radio 4 
 

Mae Radio 4 yn cael ei hystyried, gan lawer o'i gwrandawyr, i fod yn 
'drysor cenedlaethol' ac wrth galon darlledu radio gwasanaeth 
cyhoeddus. Radio 4 yn aml yw'r prif bwynt cyswllt gyda’r BBC oherwydd ei 
chynulleidfa fawr ac ymroddedig. Mae ei ehangder a’i chynnwys unigryw yn 
sicrhau ei bod yn cyfrannu’n helaeth at y gwaith cyffredinol o ddarparu 
pwrpasau cyhoeddus y BBC. Rydym yn cymeradwyo strategaeth Radio 4 o 
ehangu ei hapêl graidd lle bynnag y bo hynny’n bosibl a chredwn y dylai’r 
orsaf barhau i esblygu er mwyn adnewyddu ei chynulleidfa. 

 
 

Ansawdd 

Mae Radio 4 yn gosod y safon ar gyfer radio llafar o'r radd flaenaf ac 
mae’n cael ei gweld gan lawer fel ‘trysor cenedlaethol’ 

105 Dengys tystiolaeth o’n hadolygiad yr hoffter dwfn sydd gan y mwyafrif llethol o’r 
gynulleidfa at Radio 4. 

106 Yn yr ymgynghoriad, roedd ymatebwyr yn hynod gadarnhaol ynghylch llawer o 
wahanol agweddau ar allbwn Radio 4. Cyfeiriwyd at raglenni ar draws y gwahanol 
ffurfiau ar Radio 4 – newyddion a materion cyfoes, ffeithiol, drama a chomedi – a 
oedd ym marn y gwrandawyr yn cynnig radio o'r radd flaenaf. Mae ystod eang y 
rhaglenni o safon yn gaffaeliad gwych i Radio 4, ac mae'r dystiolaeth o'n hymchwil 
cynulleidfa, drwy ymgynghori a chan y Cynghorau Cynulleidfa'n dangos bod hyn yn 
agwedd allweddol ar ei naws unigryw. 

107 Mae arolygon y BBC hefyd yn awgrymu bod Radio 4 yn wasanaeth o safon uchel 
iawn. Mae tua 80 y cant o’r gynulleidfa yn sgorwyr uchel.41 Mae hyn yn uwch nag ar 
gyfer unrhyw orsaf radio rhwydwaith arall gan y BBC ac wedi codi ers 2005-06. Mae 
gwerthfawrogiad y gynulleidfa o raglenni Radio 4 hefyd yn uchel gyda mynegai 
gwerthfawrogiad (AI) o 79.42 

108 Roedd ein hymchwil yn ystyried argraffiadau’r gynulleidfa o ansawdd Radio 4. Ar y 
cyfan, mae'r gynulleidfa'n credu bod Radio 4 o ansawdd uchel iawn ac ni sgoriodd 
neb yr orsaf yn wael. Roedd y gynulleidfa’n teimlo mai’r elfennau canlynol oedd y 
prif gynhwysion ansawdd:  

                                            
41 Ffynhonnell: Arolwg Tracio ar Draws y BBC 2009-10, ’sgorwyr uchel’ yw’r gwrandawyr hynny sy’n rhoi sgôr o 8 neu fwy 

allan o 10 
42 Ffynhonnell: Arolwg Pwls y BBC 2009-10 
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• Y cyflwynwyr – a oedd yn cael eu hystyried i fod yn wybodus, yn angerddol, yn 
ddeallus a hygyrch wrth ddarparu neu angori’r rhaglenni. 

• Y rhaglenni -  yn cynnig amrywiaeth da o feysydd pwnc a dyfnder i'r wybodaeth 
a gynigiwyd yn y rhaglenni, gan gadw'r gynulleidfa'n ddiddan. 

• Y cynhyrchu – a ystyriwyd i fod yn gosod safonau uchel – ‘y feincnod’ – ar gyfer 
cynhyrchu radio llafar. 

• Y naws – a oedd yn cael ei gweld fel difrifol, deallus a heriol. 

109 Roedd ansawdd uchel allbwn Radio 4 hefyd yn rhywbeth y cyfeiriwyd ato gan nifer o 
sefydliadau wrth ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad. 

110 Tynnodd lawer o’r ymatebwyr, boed yn gyhoedd neu'n rhanddeiliaid, sylw yn yr 
ymgynghoriad at y rôl hynod bwysig y mae Radio 4 yn ei chwarae o ran hyrwyddo 
enw da'r BBC yn gyffredinol. Roeddent yn teimlo bod ei chynnwys gwasanaeth 
cyhoeddus difyr ac ysgogol wrth galon cenhadaeth gyhoeddus y BBC, a bod Radio 4 
yn wasanaeth blaenllaw o fewn portffolio ehangach y BBC. Rydym yn cydnabod ac 
yn canmol y rôl flaenllaw y mae Radio 4 yn ei chwarae o ran ehangu enw da’r BBC. 

 

Cyrhaeddiad 

Rado 4 yw’r drydedd orsaf radio fwyaf yn y DU 

111 Yn 2009-10, roedd tua un o bob pump o oedolion yn y DU – tua 10 miliwn o bobl – 
yn gwrando ar Radio 4 pob wythnos. Mae hyn yn golygu mai hi yw’r drydedd orsaf 
radio fwyaf yn y DU, ar ôl Radio 2 a Radio 1. Mae ei chyrhaeddiad wythnosol wedi 
tyfu’n araf deg ond yn gyson o tua 665,000 o oedolion ers 2006-07. Dros yr un 
cyfnod, nid yw cyrhaeddiad radio’r BBC ar y cyfan wedi newid tra bod rhai 
gorsafoedd eraill gyda ffocws ar radio llafar wedi gweld dirywiad hirdymor. 43 

112 Mae cynulleidfa Radio 4 yn gwrando am tua 12½ awr pob wythnos – mwy na’r un 
orsaf radio arall yn y DU. Er bod yr oriau gwrando wedi gostwng fymryn dros y pum 
mlynedd diwethaf, ni ddigwyddodd i’r un graddau â gwrando ar y radio’n 
gyffredinol.44 Mae hyn yn awgrymu lefel gref o ymgyswllt a ffyddlondeb rhwng 
Radio 4 a’i chynulleidfa. Dywedodd lawer o’r ymatebwyr i’r ymgynghori cyhoeddus 
ba mor bwysig oedd Radio 4 i’w bywydau beunyddiol a dywedodd tua 85 y c
ymatebwyr eu bod wedi gwrando ar yr orsaf ers dros 10 mlynedd. 

ant o’r 

                                           

Mae Radio 4 yn gwneud cyfraniad da at gyrhaeddiad cyffredinol radio’r 
BBC 

113 Mae tua 28 y cant o wrandawyr yr orsaf yn gwrando dim ond ar Radio 4. Mae hyn 
yn cyfateb i tua 2.8 miliwn o oedolion allan o gyrhaeddiad cyffredinol radio’r BBC o 
34 miliwn.45 Er bod y lefel yma o gyrhaeddiad unigryw yn is nag ar gyfer Radio 1 a 

 
43 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
44 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
45 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Radio 2, mae’n dangos ehangder a phwysigrwydd Radio 4 i ddarparu cyrhaeddiad 
cyffredinol y BBC. 

Mae bwrdd rheoli’r BBC yn awyddus i sicrhau iechyd hirdymor yr orsaf 

114 Er gwaethaf perfformiad cryf iawn Radio 4 dros y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi 
gweld cynnydd yn y lefelau gwrando a’r cyrhaeddiad wythnosol, mae bwrdd rheoli'r 
BBC yn awyddus iawn i sicrhau iechyd hirdymor yr orsaf a datblygu'r gynulleidfa 
graidd i'r dyfodol. 

115 Mae dirywiad hirdymor wedi bod yng nghyrhaeddiad Radio 4 at y gynulleidfa 
adnewyddol. Mae’r BBC yn defnyddio’r term yma i ddisgrifio rhai a allai fod â 
diddordeb mewn radio llafar, ond sy’n tueddu i fod yn wrandawyr mymryn yn iau ac 
ysgafnach na chynulleidfa graidd Radio 4. Wrth fesur lefelau gwrando’r grŵp hwn, 
rydym yn eu diffinio fel oedolion rhwng 35-54 oed o gefndiroedd ABC1. Mae’r 
cyrhaeddiad ymhlith y gynulleidfa hon wedi gostwng o 30.4 y cant yn 2003-04 i 26.6 
y cant yn 2009-10 fel a welir yn Ffigwr 6. Mae’r oriau gwrando gan y gynulleidfa hon 
hefyd wedi gostwng, er bod Radio’r BBC dros yr un cyfnod wedi parhau i 
berfformio’n gryf iawn ar gyfer y gynulleidfa hon.  

Ffigwr 6: Cyrhaeddiad wythnosol y gynulleidfa adnewyddol  
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Ffynhonnell: RAJAR, Oedolion rhwng 35-54, cefndiroedd ABC1  

116 Er bod y gynulleidfa hon ond yn cynrychioli tua chwarter o gynulleidfa gyfan Radio 
4, mae bwrdd rheoli’r BBC yn credu ei bod yn bwysig bod yr orsaf yn apelio at y 
grŵp hwn gan mai nhw fydd y gynulleidfa graidd yn y dyfodol. Mae’r pryder hwn yn 
arwain at uchelgais strategol Radio 4 i ganfod ffyrdd o gynyddu ffyddlondeb ymhlith 
gwrandawyr iau, ysgafnach i'w hannog i aros yn hirach gyda'r orsaf.46 Mae 

                                            
46 Cyflwyniad gan fwrdd rheoli’r BBC 
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cyflwyniad bwrdd rheoli’r BBC yn cynnig nifer o ffyrdd y maent yn bwriadu gwneud 
hyn: 

• Parhau i ddatblygu naws gyffredinol yr orsaf i fod yn llai ffurfiol a didactig ac yn 
fwy sgwrsiol a naturiol. 

• Ar gyfer rhaglenni gwleidyddol, datblygu fformatau a chyflwynwyr sy’n cynnig 
dulliau ffres, heb gyfaddawdu ar natur ddiduedd ac awdurdod ein darlledu. Bydd 
y rhaglenni gwleidyddol ar adegau’n rhoi gogwydd mwy amgen ar straeon, gan 
fynd â’r gynulleidfa y tu hwnt i gyfyngiadau’r senedd gyda’r nod o gymell 
diddordeb gwrandawyr ysgafnach a chynulleidfaoedd sydd wedi dieithrio o 
wleidyddiaeth bleidiol gonfensiynol.  

• Felly hefyd, bydd naws rhai o’r dogfennau dogfen difrifol yn fwy ffres, gan eu 
gwneud i swnio'n llai o sgwrsio stiwdio er mwyn apelio at gynulleidfa ehangach 
nad yw wedi arfer â Radio 4, ond sydd â diddordeb mewn llefaru deallus. 

• Datblygu cynnwys o ansawdd uchel ac effaith drawiadol sy'n denu gwrandawyr 
ysgafnach - sy'n bennaf am wrando ar newyddion - er mwyn ymchwilio i 
agweddau eraill ar yr orsaf. Bydd hyn weithiau ar ffurf rhaglenni byr sydd, fel 
gyda A History of the World, yn rhoi profiad gwell i'r gynulleidfa am fuddsoddiad 
cymharol isel mewn gwrando. 

• Esblygu’r amserlen, gan sicrhau bod y cynnwys mwyaf difyr yn hygyrch i’r 
gynulleidfa fwyaf o wrandawyr ysgafn, fel am 09.02 ar foreau yn ystod yr 
wythnos. 

• Mynd â Radio 4 y tu allan i’r stiwdio ac i leoliadau eraill, gan gynnwys 
prifysgolion, lle gallwn gael effaith ar ddarpar wrandawyr y dyfodol, a gosod 
sylfeini i’r dyfodol ar gyfer adnabod y brand a bod yn driw iddo. 

• Cynyddu effaith rhaglenni gwyddoniaeth, gan ddilyn ymlaen o lwyddiant So You 
Want to be a Scientist?, a chwilio am ffyrdd newydd o egluro i gynulleidfa leyg 
sut y mae gwyddoniaeth yn newid eu byd. 

• Ymchwilio i ddiddordebau’r gynulleidfa adnewyddol mewn ffurfiau arbenigol fel 
hanes, gwyddoniaeth ac economeg. Gallai hyn olygu bod yr orsaf yn datblygu 
rhaglenni gwahanol i gynulleidfaoedd craidd hŷn ac adnewyddol craidd, sy'n 
trafod gwahanol feysydd diddordeb. 

117 Credwn fod strategaeth Radio 4 o apelio at y gynulleidfa adnewyddol yn bwysig i 
sicrhau cyrhaeddiad cryf yr orsaf a lefelau gwrando iach yn y dyfodol. Dylai’r 
cynlluniau a amlinellir uchod helpu i gryfhau’r ymgyswllt gyda’r gynulleidfa hon ac 
ehangu apêl graidd bresennol radio llafar deallus. Hefyd, credwn y bydd meddwl am 
sut i ddenu'r gynulleidfa hon hefyd yn helpu i sicrhau bod yr orsaf yn aros yn ffres a 
heriol. Fodd bynnag, mae yna risg bod Radio 4 wrth ganolbwyntio ar y grŵp hwn yn 
esgeuluso ei gwrandawyr craidd, sydd dros 55 oed ac sy’n cyfrif am dros hanner ei 
chynulleidfa. Dylai bwrdd rheoli’r BBC felly sicrhau nad yw’r strategaeth gyffredinol 
hon na chynlluniau penodol yn dieithrio’r gynulleidfa graidd hon. Gofynnwn i fwrdd 
rheoli’r BBC adrodd ar gynnydd yn erbyn y strategaeth yma a monitro ei heffaith 
ymhlith y gynulleidfa adnewyddol yn ogystal â’r gynulleidfa graidd. 
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Pwynt Gweithredu 6 – Dylai Radio 4 barhau i dargedu’r gynulleidfa 
adnewyddol er mwyn sicrhau cynulleidfa graidd yr orsaf i’r dyfodol 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo’r strategaeth gyffredinol hon 
ynghyd â’r cynlluniau penodol a ddisgrifir gan fwrdd rheoli’r BBC er mwyn 
apelio i’r gynulleidfa adnewyddol.  Fodd bynnag, ni ddylai’r strategaeth hon 
effeithio’n andwyol ar gyrraedd neu brofiad gwrando cynulleidfa bresennol 
Radio 4 a dylai monitro’r effaith yma fod yn rhan o waith asesu perfformiad 
bwrdd rheoli’r BBC. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd ar y cynnydd yn erbyn y strategaeth 
hon ac ar ei heffaith ar y gynulleidfa bresennol fel rhan o’i waith rheolaidd o 
adrodd ar berfformiad i’r Ymddiriedolaeth. 

 

Mae’r gwrando uchaf ymhlith rhai grwpiau cynulleidfa 

118 Credwn fod yna gynulleidfaoedd ar draws y grwpiau demograffig i gyd sydd â 
diddordeb mewn radio llafar deallus. Mae cyrhaeddiad cryf cyffredinol Radio 4 yn 
golygu ei bod yn denu nifer sylweddol o wrandawyr o amrediad o grwpiau 
demograffig. Mae hyn yn awgrymu ei bod yn cyflawni cylch gwaith ei thrwydded 
wasanaeth i apelio i wrandawyr sy’n chwilio am raglenni deallus mewn sawl ffurf 
sy’n hysbysu, addysgu a difyrru.  

119 Fodd bynnag, mae cyrhaeddiad a lefelau gwrando Radio 4 yn amrywio’n helaeth 
ymhlith y gwahanol grwpiau cynulleidfa. Dengys Ffigwr 7 fod gan Radio 4 
gyrhaeddiad llawer uwch ymhlith cynulleidfaoedd hŷn a rhai o gartrefi mwy cefnog. 
Mae’r grwpiau hyn hefyd yn gwrando ar Radio 4 am gyfnodau llawer hirach – ar 
gyfartaledd, bydd gwrandäwr Radio 4 dros 55 oed yn gwrando ar 15 awr o raglenni 
Radio 4 pob wythnos, o’i gymharu â 7 awr i wrandawr rhwng 25 a 34 oed.47 

                                            
47 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Ffigwr 7: Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer Radio 4 yn ôl grwpiau demograffig 
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Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 

120 Mae yna nifer o resymau cymdeithasol a diwylliannol sy'n egluro'r gwahaniaethau 
demograffig hyn i raddau. Yn bennaf, mae cynnwys llafar yn dueddol o apelio at 
gynulleidfaoedd hŷn a mwy cefnog tra bod radio miwsig poblogaidd yn tueddu i 
apelio llawer mwy at gynulleidfa iau. 

Mae cyrhaeddiad yn sylweddol is ymhlith cynulleidfaoedd o gefndiroedd 
du a lleiafrifoedd ethnig 

121 Dengys Ffigwr 7 fod cyrhaeddiad Radio 4 ymhlith cynulleidfaoedd du a lleiafrifoedd 
ethnig tua hanner y cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd gwyn. I raddau, eglurir hyn 
gan ddadansoddiad demograffig y gynulleidfa hon – mae cynulleidfaoedd du a 
lleiafrifol ethnig yn tueddu i fod yn iau na phoblogaeth y DU ar y cyfan. Fodd 
bynnag, hyd yn oed ymhlith cynulleidfaoedd o'r un oed a chategori cymdeithasol, 
mae’r cyrhaeddiad yn llawer uwch ymhlith cynulleidfaoedd gwyn. 

122 Mae bwrdd rheoli’r BBC yn cydnabod bod ymwybyddiaeth yn broblem neilltuol i 
gyrraedd cynulleidfaoedd du a lleiafrifol ethnig. Dim ond 28% o gynulleidfaoedd 
Asiaidd a 41% o gynulleidfaoedd du sy’n ymwybodol o Radio 4 o’i gymharu â 68% o 
gynulleidfaoedd gwyn.48 

123 Nid yw’r her o gyrraedd cynulleidfaoedd du a lleiafrifol ethnig yn un benodol i Radio 
4. Mae ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad yn tueddu i fod yn llawer is ymhlith y 
gynulleidfa hon ar draws llawer o wasanaethau radio a theledu’r BBC. 

                                            
48 Ffynhonnell: Cyflwyniad gan fwrdd rheoli’r BBC 
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124 Yn ystod yr adolygiad hwn, cyflwynodd fwrdd rheoli’r BBC nifer o gynlluniau i gau’r 
bwlch gwrando hwn: 

• hybu’r orsaf ymhlith llunwyr barn lleiafrifol ethnig drwy gynnwys arbennig a 
digwyddiadau marchnata; 

• datblygu talentau cyflwyno mwy amrywiol ar gyfer elfennau rheolaidd a chyfresi 
ffeithiol pwysig; 

• Cynyddu nifer yr ysgrifenwyr drama lleiafrifol ethnig a thynnu sylw at eu 
cyfraniad yn ein deunydd marchnata a hyrwyddo; 

• hyrwyddo’n well y cynhyrchiadau a’r talentau hynny sy'n amrywio sŵn Radio 4; 

• casglu data’n fwy rheolaidd ar ymateb cynulleidfaoedd lleiafrifol ethnig i’r 
amserlen (e.e. drwy wella Arolwg Tracio BBC). 

Mae yna wahaniaethau sylweddol mewn gwrando yn ôl cenedl a 
rhanbarth 

125 Mae gwrando ar Radio 4 n amrywio’n helaeth yn ôl cenedl a rhanbarth. Mae’r 
cyrhaeddiad wythnosol yn llawer uwch yn Llundain a’r de ddwyrain na mewn 
rhannau eraill o’r DU. Yn enwedig, mae’r gwrando yn is yn y gwledydd datganoledig 
– mae’r cyrhaeddiad wythnosol yn 12.1 y cant yn yr Alban, 15.5 y cant yng 
Nghymru, 8.3 y cant yng Ngogledd Iwerddon a 20.8 y cant yn Lloegr. Mae’r 
amrywiadau mewn cyrhaeddiad ar gyfer Radio 4 yn cyferbynnu â pherfformiad 
gorsafoedd radio cenedlaethol a rhanbarthol y BBC – mae'r cyrhaeddiad wythnosol 
yn 21.2 y cant ar gyfer BBC Radio Scotland, 20.8 y cant ar gyfer BBC Radio Wales / 
Cymru, 35.4 y cant ar gyfer BBC Radio Ulster / Foyle a 16.9 y cant ar gyfer radio 
lleol y BBC yn Lloegr. 

126 Mae ffactorau oed a chymdeithasol-ddemograffig fel a welir yn Ffigwr 7 hefyd yn 
rhannol egluro’r amrywiadau rhanbarthol a chenedlaethol hyn.  Fel a ddangosir yn 
Ffigwr 8, fodd bynnag, mae yna wahaniaethau sylweddol mewn gwrando ar draws 
rhanbarthau Lloegr hyd yn oed pan ynysir y ffactorau hyn. Mae hyn yn awgrymu 
bod yna ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar y lefelau o wrando ar Radio 4. 
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Ffigwr 8: Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer Radio 4 yn ôl rhanbarth ymhlith 
cynulleidfaoedd ABC1 a rhai 55+ 
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Ffynhonnell: RAJAR, Rhanbarthau Lloegr yn unig 2009-10 

127 Mae nifer o ffactorau sy’n helpu i egluro’r amrywiadau hyn. 

• Argraff – yn ôl ein hymchwil cynulleidfa a thrwy ymgynghori gyda'r cyhoedd, 
roedd gan wrandawyr yr argraff bod Radio 4 yn orsaf fetropolitan a Llundain-
ganolog iawn. 

• Yr agenda newyddion – mae’r allbwn newyddion cryf ar Radio 4 yn naturiol yn 
cynnwys amryw byd o straeon sy’n dod o Lundain, yn enwedig rhai’n ymwneud â 
gwleidyddiaeth a materion rhyngwladol. Mae tystiolaeth gan ein Cynghorau 
Cynulleidfa'n awgrymu er bod newyddiadura proffesiynol a safon uchel yr orsaf 
yn ymestyn dros bob rhan o'r DU, nad yw ehangder a manylder y newyddiadura 
hwn mor gryf yn y gwledydd sydd wedi datganoli ag ydyw wrth nesau at 
Lundain. 

• Cystadleuaeth – mae hyn yn arbennig o berthnasol i’r gwledydd sydd wedi 
datganoli lle mae rhwydweithiau radio cenedlaethol cryf gyda phwyslais ar 
ddarparu newyddion ac allbwn llafar o ansawdd uchel. Mae angen edrych ar y 
lefelau cyrhaeddiad is ar gyfer Radio 4 yn y gwledydd sydd wedi datganoli yng 
nghyd-destun perfformiad cryf gorsafoedd radio cenedlaethol y BBC yn ogystal â 
radio masnachol lleol. Nid yw hyn yn gymaint o ffactor mewn ardaloedd o Loegr, 
fel yng nghanolbarth a gogledd Lloegr, lle nad yw allbwn radio lleol y BBC yn 
perfformio cyn gryfed.  

128 Mae ein sgyrsiau gyda bwrdd rheoli’r BBC yn awgrymu eu bod yn ymwybodol iawn 
o’r sialensau y mae Radio 4 yn eu wynebu o ran cyrraedd cynulleidfaoedd ar draws y 
DU ac am barhau i chwilio am ffyrdd o wneud hyn yn well. Yn enwedig, maent yn 
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credu bod yna sgôp i wella perfformiad yng ngogledd Lloegr lle mae cyrhaeddiad 
Radio 4 yn isel, er gwaethaf cyrhaeddiad isel gwasanaethau radio lleol eraill y BBC. 
Maent wedi cyflwyno nifer o gynlluniau penodol i roi sylw i’r gwahaniaeth mewn 
gwrando rhwng gogledd a de Lloegr. 

• bod yn gliriach a mwy cyson ynghylch tarddiad cynhyrchiadau y tu allan i Lundain 
wrth hyrwyddo a gwneud cyhoeddiadau dilyniant; 

• chwilio am ffyrdd o roi mwy o slotiau gwrando i gyflwynwyr o ogledd Lloegr; 

• Mynd â rhaglenni Radio 4 i ddigwyddiadau a lleoliadau proffil uchel yn y gogledd, 
fel Gardeners' Question Time yn Harlow Carr a The Food Programme yn yr Eat 
Festival yn Newcastle; 

• ystyried gyda Newyddion y BBC sut y gallwn adlewyrchu realiti canolbarth a 
gogledd Lloegr yn well, e.e. drwy fynd â chyflwynwyr i leoliadau yn y gogledd i 
roi gogwydd gogleddol ar straeon cenedlaethol, fel a wnaed yn dra effeithiol yn 
ymgyrch yr etholiad; 

• ystyried y posibilrwydd o gael cynhyrchydd comedi mewnol llawn amser ym 
Manceinion er mwyn cadw mewn cysylltiad agosach â thalentau sy'n dod i'r brig 
yn y gogledd. 

Cefnogwn nod Radio 4 i wella ei hapêl ymhlith gwahanol grwpiau 
demograffig 

129 Cefnogwn y cynlluniau a amlinellir gan fwrdd rheoli’r BBC i wella apêl Radio 4 
ymhlith cynulleidfaoedd o wahanol rannau o’r DU, a rhai o gefndiroedd du a 
lleiafrifoedd ethnig. Byddem yn croesawu cynnydd mewn gwrando ymhlith y 
grwpiau demograffig hyn. Credwn fod Radio 4 yn darlledu rhaglenni unigryw o 
ansawdd uchel a bod yna gynulleidfaoedd ar draws y grwpiau demograffig i gyd 
sydd â diddordeb mewn radio llafar deallus. Felly, mae’n iawn bod Radio 4 yn 
gwneud y rhaglenni hyn yn hygyrch ac apelgar at wahanol grwpiau cynulleidfa lle bo 
hynny’n bosibl. 

130 I gefnogi'r uchelgais hwn, nodwn fod radio'r BBC yn gwasanaethu holl dalwyr ffi'r 
drwydded drwy bortffolio o wasanaethau. Byddem felly’n disgwyl i’r lefelau 
cyrhaeddiad a gwrando amrywio o un gwasanaeth i'r llall ymhlith y gwahanol 
grwpiau demograffig. Mae dadansoddiad o ymddygiad gwrando yn dangos bod hyn 
yn digwydd. Mae mathau arbennig o gynnwys a rhaglenni a ddarperir gan y BBC 
drwy ei gwasanaethau radio yn debygol o apelio at rai grwpiau cynulleidfa’n fwy nag 
eraill. 

131 Rydym felly'n cydnabod nad yw'n bosibl i Radio 4 sicrhau gwasgariad cyfartal o 
wrando ar draws yr holl grwpiau oed a chymdeithasol-demograffig. Byddai hynny’n 
golygu bod angen newid natur yr orsaf yn sylfaenol a fyddai'n andwyol i brofiad y 
gynulleidfa bresennol ac yn effeithio ar ddarparu’r pwrpasau cyhoeddus. 

132 Mae ceisio cynyddu apêl yr orsaf ymhlith y grwpiau demograffig hynny sy’n anodd 
eu cyrraedd felly’n gryn her i Radio 4 a byddwn yn monitro ei chynnydd yn erbyn y 
nod hwn. Yn ogystal â’r cynlluniau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, credwn y dylai 
bwrdd rheoli'r BBC barhau i ystyried sut i hybu apêl Radio 4 ymhlith y grwpiau 
cynulleidfa hynny y mae’r orsaf yn ei chael yn anodd eu cyrraedd, gan fod hyn yn 
debygol o fod yn her barhaus ac esblygol i'r orsaf. 
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Pwynt Gweithredu 7 – Dylai Radio 4 geisio gwella ei hapêl ymhlith 
gwahanol grwpiau demograffig 

Cefnogwn y cynlluniau a amlinellir gan fwrdd rheoli’r BBC i gynyddu lefelau 
gwrando ymhlith cynulleidfaoedd o wahanol rannau o’r DU, a rhai o 
gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig. 

Oherwydd y bydd hyn yn her barhaus ac esblygol, dylai bwrdd rheoli’r BBC 
barhau i ystyried sut allai'r orsaf apelio at wahanol grwpiau cynulleidfa a 
gweithredu ar hyn lle bo angen. 

Byddwn yn monitro perfformiad Radio 4 gyda gwahanol grwpiau demograffig 
ac yn adrodd ar hyn yn Adroddiad Blynyddol y BBC. 

 

Mae DAB yn rhan bwysig o wasanaeth digidol cryf Radio 4 

133 Mae’r mwyafrif o wrando ar Radio 4 yn digwydd ar y platfformau analog. Fodd 
bynnag, mae tua 27% o’r gwrando ar Radio 4 yn digwydd drwy blatfform digidol. 
DAB yw’r prif gyfrwng ar gyfer hyn ar 23%, sy’n sylweddol uwch na chyfartalog y 
gorsafoedd radio eraill ar draws y DU ar 15%.49 Mae cyfran y gwrando drwy DAB 
wedi tyfu’n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn rhannol adlewyrchu’r 
berchnogaeth uchel o setiau radio DAB gan y gynulleidfa graidd. 

134 Mae gan Radio 4 hefyd lefelau uwch o wrando ar-gais nag unrhyw orsaf radio arall 
gan y BBC. Yn chwarter cyntaf 2010 roedd dros 700,000 o geisiadau pob wythnos 
am raglenni Radio 4, naill ai drwy iPlayer y BBC neu rannau perthnasol o wefan 
Radio 4. Mae hyn bron yn ddwbl nifer y ceisiadau ar gyfer unrhyw orsaf radio arall 
gan y BBC.50 

135 Mae Radio 4 yn denu nifer uchel o ddefnyddwyr i’w gwefan, gyda 582,000 o borwyr 
unigryw pob wythnos.51 O'r holl wefannau radio gan y BBC, mae hyn yn ail ond i 
Radio 1 ac wedi dangos twf cryf o tua 25% flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

136 Cafodd bodlediadau eu cyflwyno gan y BBC yn 2005 ac ers hynny maent wedi dod 
yn rhan bwysig o wasanaeth ar-gais Radio 4. Fel a welir yn Ffigwr 9, mae cynnydd 
siarp wedi bod mewn lawrlwytho podlediadau gan Radio 4 ers 2007. Erbyn dechrau 
2010 roedd mwy o geisiadau i lawrlwytho podlediadau Radio 4 na'r holl bodlediadau 
radio rhwydwaith eraill gan y BBC gyda'i gilydd. Mae rhaglenni Radio 4 yn cynnig eu 
hunain yn dda i’r fformat podlediad ac mae’r orsaf yn cynnig nifer fawr o 
bodlediadau. 

                                            
49 Ffynhonnell: RAJAR Chwarter 1 2010 
50 Ffynhonnell: iStats Sain & Cerddoriaeth y BBC, Chwarter 1 2010 
51 Ffynhonnell: BBC Sage, Chwarter 1 2010 
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Ffigwr 9: Ceisiadau misol cyfartalog am bodlediadau (miliynau) 
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Ffynhonnell: Logiau Gweinyddion y BBC / TRP 

 

Effaith 

Mae Radio 4 yn cyfrannu’n helaeth at ddarparu pwrpasau cyhoeddus y 
BBC 

137 Mae’r cyfuniad o gynnwys gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel, a chyrhaeddiad 
cryf, yn golygu bod Radio 4 yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC. Mae ei natur unigryw a’i ehangder a’i sgôp yn golygu ei bod yn 
chwarae rôl allweddol yng nghenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus y BBC. 

138 Mae ein hymchwil yn dangos fod cynulleidfaoedd yn cydnabod y cyfraniad pwysig y 
mae Radio 4 yn ei wneud at ddarparu’r pwrpasau cyhoeddus. Er ei bod yn darparu’n 
dda ar y rhan fwyaf o’r pwrpasau, dengys Ffigwr 10 eu safle o ran pwysigrwydd i’r 
gynulleidfa. 
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Ffigwr 10: Safle’r pwrpasau cyhoeddus ar gyfer Radio 4 ym marn y gynulleidfa 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Optimisa  

Mae Radio 4 yn cwrdd ag ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

139 Mae'n ofynnol i Radio 4 gyfrannu at bwrpasau cyhoeddus y BBC drwy gwrdd â nifer 
o ofynion allbwn fel a nodir yn ei thrwydded wasanaeth. Dengys Tabl 4 fod Radio 4 
wedi cwrdd â’r gofynion hyn i gyd yn 2009-10. 

Tabl 4: Perfformiad Radio 4 yn erbyn ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

Pwrpas Ymrwymiad: 2009-10 

3,348 Cynnal dinasyddiaeth a 
chymdeithas sifil 

Darlledu o leiaf 2,500 awr o raglenni 
newyddion a materion cyfoes pob blwyddyn 

655 Sbarduno creadigrwydd 
a rhagoriaeth 
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 Darlledu o leiaf 180 awr o gomedi gwreiddiol 
pob blwyddyn 
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 Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i 
gomisiynu o leiaf 10 y cant o raglenni cymwys 
gan gynhyrchwyr annibynnol 

14% 
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Chymunedau’r DU 

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol y BBC 2009-10 

140 Yn 2008-09, newidiwyd diffiniad y rhaglenni dogfen gwreiddiol i fod yn fwy ystyrlon 
ac i gynnwys nifer o elfennau a rhaglenni dogfen byrrach na chawsant eu cyfrif o'r 
blaen. Roedd hyn yn golygu bod nifer yr oriau pob blwyddyn wedi cynyddu o 223 yn 
2007-08 i 442 yn 2008-09 a 422 yn 2009-10. Fodd bynnag, ni chafodd gwota'r 
drwydded wasanaeth ei newid i ystyried y newid diffiniad hwn. 

 

Pwynt Gweithredu 8 – Rydym wedi cynyddu’r lleiafswm oriau o 
raglenni dogfen gwreiddiol sy’n ofynnol o dan drwydded wasanaeth 
Radio 4 

O 2011-12 ymlaen rhaid i Radio 4 ddarlledu o leiaf 350 awr o raglenni dogfen 
gwreiddiol pob blwyddyn. 

Rydym wedi gweithredu’r newid hwn ar unwaith. 

 
 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Mae allbwn newyddion a materion cyfoes Radio 4 wrth galon y 
gwasanaeth ac yn cael ei brisio’n uchel gan ei gwrandawyr  

141 Mae rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn cyfrif am y rhan fwyaf o gynnwys 
Radio 4 – tua 45% o’r holl allbwn darlledu ar draws FM, LW a’r platfformau digidol 
yn 2009-10. 

142 Mae'r rhan fwyaf o gynulleidfaoedd yn prisio Radio 4 yn uchel am ddarparu'r pwrpas 
hwn oherwydd ei rôl hynod bwysig mewn darparu newyddiadureg o safon uchel. 
Dengys ein hymchwil fod disgwyliadau’r gynulleidfa o ddarparu newyddion a 
rhaglenni cyfoes yn eithriadol uchel. Cytunodd bron i 9 allan o bob 10 gwrandawyr 
ei bod yn bwysig bod Radio 4: 

• yn darparu newyddion a materion cyfoes annibynnol o’r radd flaenaf 

• yn gwneud newyddion, materion cyfoes a phynciau llosg eraill yn ddiddorol imi 

Roedd cynulleidfaoedd yn credu bod Radio 4 yn cwrdd â'r disgwyliadau eithriadol uchel 
hyn. 

143 Yn y rhan ansoddol o’n hymchwil, soniodd y gynulleidfa am rai o’r prif resymau dros 
eu hargraff gadarnhaol o’r allbwn newyddion ar Radio 4: 

• Manylder y darlledu – roedd gwrandawyr yn ystyried bod lefel y manylder a’r 
egluro a gynigiwyd ar y rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn feincnod ar 
gyfer radio llafar.  

• Cyflwynwyr a gwesteion gwybodus – disgrifiodd gynulleidfaoedd lawer 
ohonynt fel pobl angerddol, deallus a difyr ar ystod eang o feysydd pwnc.  
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• Cynnig gwahanol bersbectif neu ogwydd ar fater neu bwnc – teimlai’r 
gwrandawyr fod y darlledu yn ysgogi’r meddwl. 

• Amrywiaeth y straeon – teimlai’r gynulleidfa fod y gwasanaeth yn rhoi darlun 
crwn a chyflawn o’r newyddion 

• Yn creu testun siarad – teimlai rai fod y newyddion hefyd yn gyrru’r 
drafodaeth rhwng arbenigwyr ar sioeau ac ymhlith gwrandawyr. 

144 Teimlai’r rhan fwyaf o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad cyhoeddus fod allbwn 
newyddion a materion cyfoes Radio 4 o’r radd flaenaf ac, i lawer, Radio 4 oedd eu 
prif ffynhonnell newyddion. Eto, tynnodd yr ymatebwyr sylw at fanylder a 
chydbwysedd y darlledu ac at y cyflwynwyr proffesiynol, gwybodus a diduedd.  Yn 
ogystal, cyfeiriodd gyflwyniadau gan sefydliadau at y ffaith fod rhaglenni newyddion 
Radio 4 yn gadarnhaol iawn ar y cyfan. 

Y gwrando ar fwletinau newyddion sy’n gyrru perfformiad Radio 4 

145 Mae’r ffigurau gwrando ar gyfer allbwn newyddion Radio 4 yn dystiolaeth bellach o’r 
cyfraniad cryf at y pwrpas hwn. Mae’r amrywiol fwletinau newyddion yn denu rhai 
o’r ffigurau gwrando uchaf o unrhyw raglen arall ar Radio 4 fel a welir yn Ffigwr 11. 
Maent yn cynrychioli’r adegau brig yn yr amserlen ac yn helpu i ysgogi gwrandawyr i 
wrando ar gynnwys arall. Allan o gynulleidfa wythnosol Radio 4 o tua 10 miliwn o 
wrandawyr, mae tua 8.6 miliwn yn gwrando ar rywfaint o raglenni newyddion.52 

146 Mae hyn yn arbennig o wir am y rhaglen Today sy’n cael ei darlledu rhwng 6am a 
9am yn ystod yr wythnos a rhwng 7am a 9am ar ddydd Sadwrn, ac sy'n hollbwysig i 
ysgogi gwrandawyr i wrando ar Radio 4. Mae tua dau o bob tri o gynulleidfa Radio 4 
yn gwrando ar y rhaglen Today ac nid yw tua 5 y cant - tua 460,000 o oedolion - yn 
gwrando ar unrhyw raglen arall ar yr orsaf. 

Ffigwr 11: Cyrhaeddiad wythnosol rhaglenni newyddion Radio 4 (miliynau o oedolion) 
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Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 

147 Mae’r bwletinau newyddion hyn yn cwrdd â nifer o ofynion y drwydded wasanaeth. 
Yn enwedig, maent yn rhoi cipolwg treiddgar i fywyd democrataidd y DU drwy eu 
ffocws cryf ar faterion gwleidyddol y wlad. Eto, mae gan y rhaglen Today gyfrifoldeb 
blaenllaw yn hyn o beth ac yn sylweddol bwysig o ran cadw enw da'r BBC am graffu 
annibynnol a diduedd o wleidyddiaeth yn y DU. Mae rhaglenni fel Any Questions ac 
Any Answers hefyd yn rhoi cyfle i wrandawyr gyfrannu at y broses hon. 

Mae ystod o raglenni eraill yn cyfrannu at y pwrpas dinasyddiaeth 

148 Yn ogystal â bwletinau newyddion, mae Radio 4 yn darlledu ystod o raglenni eraill 
sydd hefyd yn cyfrannu at y pwrpas hwn. Mae peth o’r allbwn yn canolbwyntio’n 
benodol ar rai meysydd. Er enghraifft, mae Today in Parliament a Week in 
Westminster yn cynnig dadansoddiad sylweddol o ddigwyddiadau gwleidyddol. Felly 
hefyd, mae gan You and Yours, sy'n denu 3.2 miliwn o wrandawyr pob wythnos, 
ffocws penodol ar faterion defnyddwyr ac anabledd.53  

149 Mae gan Radio 4 ymrwymiad i newyddiadureg ffurf hir drwy raglenni fel File on 4 a 
The Report. Mae’r rhaglenni hyn yn denu ffigurau gwrando iach iawn o 1.1 miliwn 
am y naill a 450,000 am y llall yr wythnos, ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr iawn 
gan y gynulleidfa.54 

Mae Newyddion y BBC a Radio 4 yn gweithio’n dda gyda’i gilydd i 
wasanaethu’r gynulleidfa 

150 Mae holl allbwn newyddion Radio 4 yn cael ei reoli a'i weithredu gan is-adran 
Newyddion y BBC. O ystyried y rôl greiddiol y mae’r cynnwys yma’n ei chwarae 
mewn gwasanaethu’r gynulleidfa, mae’n bwysig bod y berthynas rhwng Newyddion 
y BBC a Radio 4 yn gweithio’n dda. Mae cyrhaeddiad uchel, ansawdd ac effaith 
allbwn newyddion Radio 4 yn awgrymu bod yr adran Newyddion a thîm rheoli’r 
rhwydwaith yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd i wasanaethu'r gynulleidfa. 

151 Rydym yn cydnabod y bydd rhai gwahaniaethau’n anochel rhwng blaenoriaethau 
Newyddion y BBC a rhai Radio 4, yn bennaf oherwydd bod adnoddau newyddion yn 
cael eu rhannu ar draws holl wasanaethau’r BBC. Fodd bynnag, nid oes unrhyw 
arwydd bod hyn wedi effeithio ar ansawdd a darparu newyddion ar Radio 4. Credwn 
fod y prosesau cyfathrebu a rheoli rhwng Newyddion y BBC a Radio 4 yn gryf ac 
wedi gwella'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Newyddion y BBC yn 
cydnabod y sialensau a wynebir gan Radio 4, fel apelio’n effeithiol at 
gynulleidfaoedd ar draws y cenhedloedd a’r rhanbarthau, a hefyd yn ymwybodol o 
rôl greiddiol eu hallbwn wrth gyfrannu at gwrdd â’r sialensau hyn.  

152 Edrychwn ymlaen at gwblhau’r prosiect West One a fydd yn dod â newyddion a 
materion cyfoes y BBC, yn ogystal â'r World Service yn agosach at Radio 4 mewn un 
lleoliad yn Broadcasting House. Yn eu cyflwyniad i’r adolygiad hwn, eglurodd Radio 4 
sut y mae’n bwriadu ecsbloetio manteision hyn er mwyn: 

                                            
53 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
54 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 



Adolygiad o Wasanaethau / BBC Radio 3, BBC Radio 4 & BBC Radio 7 

 

Chwefror 2011 68
 

• Gwella’r cydgysylltu rhwng y gwahanol dimau cynhyrchu, fel bod mwy o gyfeirio 
a chysylltu rhwng rhaglenni newyddion ac elfennau wythnosol eraill gan arwain 
at raglenni sy’n cyd-fynd yn well â’i gilydd ac sy’n ychwanegu mwy o werth i’r 
gynulleidfa. 

• Sicrhau bod y 'ffocysau' cynnwys ar gyfer rhaglenni Celfyddyd a Gwyddoniaeth yn 
darparu cynnwys ac effaith well ar draws yr amserlen. 

Teimlai nifer fach o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad y gallai’r 
cyflwynwyr a’r newyddiadurwyr ar allbwn newyddion Radio 4 fod yn rhy 
ymosodol ar adegau 

153 Teimlai leiafrif o'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad cyhoeddus fod allbwn 
newyddion Radio 4 yn gallu bod yn rhy ymosodol ar adegau o ran arddull holi'r 
cyflwynwyr a theimlai rai fod y cyflwynwyr yn lleisio eu barn yn rhy rwydd. Roedd y 
mwyafrif o’r ymatebion hyn yn ymwneud â’r rhaglen Today. Lleisiwyd pryderon hefyd 
gan Lais y Gwrandäwr a’r Gwyliwr fod y cyflwynwyr a’r gohebwyr yn aml yn amharu 
ar y prif nod o ddarlledu newyddion. Yn ogystal, roeddent yn credu bod yr agenda 
gyffrogarwch a gwerinol a osodir gan gyfryngau eraill weithiau’n cael ei dilyn gan y 
BBC, gan arwain at allbwn newyddion gwannach.  

154 Nodwn y pryderon hyn ond ni welsom unrhyw dystiolaeth i’n cymell i feddwl bod 
newyddiadureg Radio 4 yn rhy ymosodol. Dengys ein hymchwil fod y gynulleidfa’n 
gwerthfawrogi’r cyflwynwyr a’r gohebwyr. Yn enwedig, roedd canmoliaeth fawr i’r 
rhaglen Today gan wrandawyr yn ein hymchwil am ei hygyrchedd a’i dewrder yn 
herio gwleidyddion. 

155 Fel y soniwn yn ein rhagarweiniad, mae rheoli cydymffurfio a safonau golygyddol y 
tu allan i sgôp yr adolygiad hwn. Nodwn fodd bynnag, ers y methiant proffil uchel yn 
ystod The Russell Brand Show ar Radio 2 yn Hydref 2008, fod y BBC wedi adolygu a 
chryfhau ei gweithdrefnau cydymffurfio ar gyfer sain a cherddoriaeth. Mae mwy o 
wybodaeth am fframwaith cydymffurfio a gweithdrefn trin cwynion y BBC ar gael ar 
wefan Ymddiriedolaeth y BBC. 

156 Rydym yn ymwybodol bod natur allbwn Radio 4 – gyda chynulleidfa sylweddol, 
amserlen helaeth o raglenni byw a ffocws ar newyddion a materion cyfoes - o'r fath 
fel ei bod efallai'n denu mwy o graffu golygyddol a chwynion na'r un arall o 
orsafoedd radio'r BBC. Mae’r Ymddiriedolaeth yn derbyn adroddiad cwynion a 
chydymffurfio pob chwe mis gan fwrdd rheoli’r BBC, a rydym wedi gofyn eu bod yn 
gosod allan y cwynion hyn sydd a wnelo Radio 3, Radio 4 a Radio 7 â nhw. Mae hyn 
yn dangos bod Radio 4 wedi derbyn 6,352 o gwynion rhwng Ebrill a Medi 2010, o'i 
gymharu â 333 ar gyfer Radio 3 a 101 ar gyfer Radio 7. Er bod hyn yn fwy nag ar 
gyfer unrhyw orsaf radio arall, mae'n dal yn gyfran gymharol fach o'r cwynion i gyd 
at y BBC. Nodwn hefyd fod Radio 4 yn cynhyrchu mwy o ohebiaeth o bob math nag 
unrhyw orsaf radio rhwydwaith arall, sy'n adlewyrchu ei chynulleidfa angerddol a 
chyfranogol. 
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Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Mae allbwn comedi a drama Radio 4 yn elfennau allweddol o hunaniaeth 
yr orsaf 

157 Mae’r drwydded wasanaeth yn disgwyl i Radio 4 wneud cyfraniad pwysig at 
ddarparu’r pwrpas hwn yn bennaf drwy ei hallbwn drama a chomedi. Radio 4 yw’r 
prif ddarparwr drama a chomedi ar y radio yn y DU. Yn 2009-10, darlledodd 655 awr 
o ddramâu a darlleniadau gwreiddiol, a 248 awr o gomedi gwreiddiol. Mae’r ddwy 
ffurf yma’n denu cynulleidfaoedd helaeth gyda 6.5 miliwn yn gwrando ar ddrama 
pob wythnos a 4.7 miliwn yn gwrando ar gomedi.55 

158 Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod rôl bwysig Radio 4 o ran darparu’r pwrpas hwn, 
yn enwedig drwy ei hallbwn drama a chomedi. Cytunodd bron i 9 o bob 10 o’r rhai a 
ymatebodd ei bod yn bwysig: 

• bod gan Radio 4 ystod eang o raglenni a chynnwys difyr y gellir eu mwynhau, 
e.e. comedi, drama, straeon, rhaglenni nodwedd a darlleniadau; 

• bod gan Radio 4 raglenni a chynnwys sy’n ddyfeisgar a dychmygus. 

Ynghyd ag allbwn newyddion Radio 4, dyma'r rhannau o'r gwasanaeth sydd bwysicaf ym 
marn y gynulleidfa. Ar y cyfan, mae Radio 4 yn perfformio’n dda iawn yn erbyn y 
disgwyliadau uchel hyn. Yn ôl yr ymchwil ansoddol, amrywiaeth cynnwys Radio 4 ar draws 
yr allbwn celfyddyd, drama a chomedi oedd y brif ffactor oedd yn dylanwadu ar ddarparu’r 
pwrpas hwn. 

159 Fodd bynnag, mae ein hymchwil wedi adnabod bwlch mewn perfformiad56 o ran 
cyfraniad Radio 4 at y pwrpas hwn. Er bod 70% o wrandawyr yn teimlo bod gan 
Radio 4 lawer iawn o syniadau newydd a ffres, roedd 80% yn credu ei fod yn 
bwysig, gan arwain at fwlch mewn perfformiad o 10%. Dengys arolwg blynyddol y 
BBC o gylch gwaith ei phwrpasau fod darparu llawer o ‘syniadau newydd a ffres’ yn 
gryn her ac yn faes lle gall y BBC wella ar ei pherfformiad yn gyffredinol. Mae ein 
hymchwil ansoddol o Radio 4 yn awgrymu bod y bwlch wedi codi oherwydd yr 
argraff bod yna ddiffyg fformatau rhaglenni creadigol. Mae’r argraff yma’n gryfach 
ymhlith gwrandawyr iau ac ysgafnach.  

Mae rhaglenni comedi a drama’n elfennau allweddol o naws unigryw 
Radio 4 

160 Nid oes gan yr un orsaf radio arall yn y DU ymrwymiad mor sylweddol i ddarlledu 
comedi a drama ar y radio. Mae hyn yn golygu mai Radio 4 yn aml yw’r prif 
gomisiynydd cynnwys yn y ffurfiau hyn ac felly bod ganddi gyfrifoldeb pwysig, yn 
enwedig o ran cyflenwyr annibynnol. Yn 2009-10, comisiynodd Radio 4 tua 14% o'i 
horiau gan gyflenwyr annibynnol, sy'n fwy na'r 10% sy'n ofynnol 
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161 Yn 2010, cyflawnodd Ymddiriedolaeth y BBC adolygiad o’r cyflenwad annibynnol ar y 
radio. Roedd hwn yn galw am weithredu ‘Ffenestr o Gystadlu Creadigol’ o 10%, i fod 
ar gael i gynhyrchwyr annibynnol a mewnol, yn ychwanegol at y 10% sy’n cael ei 
warantu eisoes i gynhyrchwyr annibynnol. Mae Gweithrediaeth y BBC wrthi’n 
ystyried sut orau i weithredu’r broses hon a bydd yn adrodd yn ôl i’r Ymddiriedolaeth 
ym mis Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth gweler adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o 
Gyflenwad Radio Annibynnol ar ein gwefan. 

Mae drama ar Radio 4 yn cael ei werthfawrogi’n uchel ac yn denu 
cynulleidfaoedd mawr, er bod cael effaith drwy ddarnau untro’n unig yn 
anodd 

162 Dengys tystiolaeth o’n hadolygiad fod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r cynnwys 
drama ar Radio 4 yn fawr. Mae drama’n cael ei ddarlledu'n gyson ar draws yr 
amserlen, rhai fel The Archers, yr Afternoon Play a'r Saturday Play, sy'n denu 
sgoriau gwerthfawrogi cryf a ffigurau gwrando uchel. Mae darlleniadau ac 
addasiadau yn rhan bwysig o’r cymysgedd ac yn hanfodol i’r ymrwymiad i 
greadigrwydd a diwylliant yn nhrwydded wasanaeth Radio 4. Roedd y mwyafrif o’r 
rhai a ymatebodd i’r ymgynghori yn gadarnhaol iawn am y rhaglenni drama ar Radio 
4 ac yn eu gweld fel un o gryfderau mwya'r orsaf. 

163 Yn eu cyflwyniad i’r adolygiad hwn, roedd Radio 4 yn cydnabod yr her sy’n ei 
hwynebu o ran cael effaith drwy ei chynnwys drama: 

Gyda mwy na 600 awr o ddrama yn yr amserlen pob blwyddyn, mae’n her nid yn 
unig i gynnal ansawdd ac amrywiaeth ond hefyd i gael effaith gyda phrosiectau 
achlysurol, fel ‘The Complete Smiley’, sy’n sefyll ben ac ysgwydd uwchlaw’r 
gweddill, er mwyn tynnu sylw at y buddsoddiad parhaus sylweddol gan Radio 4 yn 
y maes hwn o ragoriaeth ddiwylliannol. 

164 Mae amrywiaeth y pynciau a drafodir a gwahanol fformatau’r dramâu mewn slotiau 
fel yr Afternoon Play yn cael eu hystyried i fod yn gaffaeliad i Radio 4. Fodd bynnag, 
cytunwn gyda bwrdd rheoli’r BBC fod yr ystod eang hwn yn golygu ei bod yn anodd 
cael effaith. Cyfeiriodd lawer o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghori at The Complete 
Smiley fel rhaglen o safon uchel a hynod boblogaidd, gan ddangos sut y gall tynnu 
rhaglenni at ei gilydd yn un edefyn cyffredin eu helpu i sefyll allan. 

165 Clywsom bryderon gan sawl sefydliad gan gynnwys Llais y Gwrandäwr a’r Gwyliwr, 
Gild yr Ysgrifenwyr a RadioCentre, ynghylch y penderfyniad diweddar i 
ddatgomisiynu’r Friday Play yn 2011. Cymrodd Radio 4 y penderfyniad hwn er mwyn 
canolbwyntio adnoddau ar ddarlledu drama unigryw o safon uchel mewn slotiau 
eraill yn yr amserlen. Dengys ein dadansoddiad mai’r Friday Play yw’r slot drama 
gyda’r lleiaf o wrandawyr ar Radio 4. Yn ogystal, ychydig iawn o sôn am y Friday 
Play oedd yn ein hymchwil a'r ymgynghoriad, o'i gymharu ag allbwn drama arall ar y 
rhwydwaith, sy'n awgrymu nad yw'n cael effaith sylweddol. Roedd yr aelodau o’r 
gymuned greadigol inni siarad gyda nhw’n teimlo na fyddai colli’r Friday Play yn 
effeithio’n ormodol ar allu Radio 4 i ddarparu ystod o ddramâu unigryw o safon 
uchel.  

166 Cefnogwn uchelgais parhaus Radio 4 i gynnwys ystod eang o bynciau ac i gynnig 
amrywiaeth o fformatau yn ei hallbwn drama. Lle bo hynny’n bosibl, dylai hefyd 



Adolygiad o Wasanaethau / BBC Radio 3, BBC Radio 4 & BBC Radio 7 

 

Chwefror 2011 71
 

ddefnyddio’r tymhorau a syniadau arloesol eraill i greu mwy o effaith gyda’r 
gynulleidfa. 

Buom yn siarad gyda rhai o blith y gymuned greadigol er mwyn deall pa 
mor bwysig yw drama ar Radio 4 i fywyd diwylliannol y DU  

167 Gwahoddwyd nifer fach o ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr i roi eu barn 
am hyn mewn cyfarfod rhanddeiliaid. Ar y cyfan, roeddent yn credu bod ystod a 
chydbwysedd y darlledu drama ar Radio 4 yn chwarae rôl bwysig ym mywyd 
diwylliannol y DU. 

168 Er eu bod ar y cyfan yn gadarnhaol dros ben, roedd rhai yn y cyfarfod yn teimlo bod 
yna duedd gynyddol i gomisiynu gwaith oedd seiliedig ar faterion cyfoes, ac y gallai 
hyn arwain at deimlad bod newyddiadureg yn dylanwadu ar faes drama. Roedd y 
rhai yn y cyfarfod yn deall pwysigrwydd sicrhau bod y testun dan sylw yn 
berthnasol, ond yn teimlo y dylid parhau i gynnig ystod eangach o destunau. 
Roeddent hefyd yn teimlo bod yna risg fach y gallai dramâu ar Radio 4 fynd i 
swnio’n debycach i’w gilydd oherwydd y duedd i homogeneiddio’r broses o 
gynhyrchu drama ar y radio. 

169 Er mai pryderon cymharol fach yw’r pethau hyn o hyd, rydym yn disgwyl i Radio 4 
gynnal amrywiaeth eang o ran testun, fformat a naws ei dramâu. 

Mae rhaglenni comedi Radio 4 yn gwneud cyfraniad pwysig at y pwrpas 
hwn 

170 Mae Radio 4 yn darlledu cymysgedd o raglenni comedi. Y prif slotiau wythnosol yw 
am 6.30pm ac yna’n hwyrach ymlaen am 11pm. Mae’r slot cynnar gyda’r nos yn 
darlledu nifer o gomedïau hir sefydlog Radio 4 fel Just a Minute a The News Quiz ac 
mae’r rhain yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd iach iawn gyda thua 3.1 miliwn o 
wrandawyr pob wythnos. Y slot yma sy'n darparu'r rhan fwyaf o gyrhaeddiad comedi 
4.7 miliwn Radio 4.57 Nid oes gan y slot am 11pm ffigurau gwrando mor uchel â’r 
slot am 6.30pm ac mae’r rhaglenni comedi yn y slot yma’n llawer mwy newydd yn 
aml. 

171 Mae’r rhaglenni comedi ar Radio 4 yn aml yn perfformio'n dda ar ôl y darlledu 
llinellol.  Mae comedïau Radio 4 ymhlith y rhaglenni radio a ddewisir amlaf ar iPlayer 
y BBC a'r podlediad Friday Night Comedy yw un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn 
gyffredinol gan y BBC. Gall y mathau yma o wrando helpu i ehangu cyrhaeddiad 
cyffredinol y rhaglenni hyn.  

Mae rhaglenni comedi hir sefydlog Radio 4 yn denu sgoriau 
gwerthfawrogi uwch na’r rhaglenni mwy newydd 

172 Gall sgoriau mynegai gwerthfawrogiad (AI) y gynulleidfa’n gallu amrywio’n fawr ar 
gyfer rhaglenni comedi ar Radio 4. Mae’r sgoriau AI uchaf yn tueddu i fod ar gyfer y 
rhaglenni hynny sydd wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd ac sydd wedi hen ennill 
eu plwyf. Mewn cyferbyniad, mae gan y rhaglenni comedi mwy newydd sgoriau AI is 
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yn aml, yn enwedig pan fyddant yn cychwyn. Mae hyn yn batrwm yr ydym wedi’i 
weld ar y teledu yn ogystal ag ar y radio. Yn gyffredinol, mae comedi’n denu sgoriau 
fymryn yn is na rhai o’r ffurfiau eraill a ddarlledir gan Radio 4. 

173 Roedd y gwahaniaeth mewn gwerthfawrogiad rhwng comedi newydd a sefydlog 
hefyd yn rhywbeth a welsom drwy ymgynghori ac a glywsom gan ein Cynghorau 
Cynulleidfa. Er bod llawer o’r ymatebwyr yn hapus gydag ansawdd y rhaglenni 
comedi, roedd rhai yn fwy anfodlon ac yn teimlo nad oedd Radio 4 mor llwyddiannus 
yn y maes hwn ag mewn ffurfiau eraill. Yn benodol, roedd yr ymatebwyr yn 
cymharu’r comedi mwy newydd yn negyddol gyda’r comedïau sydd wedi ennill eu 
plwyf ers talwm. Ond roedd nifer o'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghori yn cydnabod 
bod y rhaglenni mwy newydd hyn yn darparu ar gyfer chwaeth pobl eraill ac, felly, 
yn rhannau dilys o'r amserlen. 

174 Roedd ein hymchwil yn cadarnhau’r darganfyddiadau hyn. Mae’r gynulleidfa’n teimlo 
bod yr allbwn comedi ar Radio 4, ar y cyfan, yn dda er ei fod yn gallu amrywio o ran 
ansawdd, ac yn derbyn bod hyn yn dystiolaeth o allbwn difyr, creadigol a gwreiddiol. 
Roedd y rhai a holwyd hefyd yn gallu cofio teitlau comedi poblogaidd ar Radio 4 fel 
Little Britain a The Mighty Boosh a oedd wedi trosglwyddo'n llwyddiannus i deledu, 
gan nodi hyn fel arwydd o lwyddiant y genre hwn. 

Mae gan raglenni comedi rôl bwysig i’w chwarae mewn cynhyrchu 
syniadau ffres a newydd, a datblygu talentau newydd 

175 Credwn fod ystod yr allbwn comedi yn rhan allweddol o gynnig cyffredinol Radio 4 
a’i fod yn rhoi cyfle pwysig i'r orsaf gynhyrchu syniadau ffres a newydd, ac i 
ddatblygu talentau newydd. Mae’r genre hwn yn aml yn cynhyrchu rhai o’r syniadau 
a’r ysgrifennu mwyaf creadigol ar draws y rhwydwaith. Yn ei chyflwyniad i’r 
adolygiad hwn, dywedodd Radio 4 ei bod yn ymroddedig i gymryd risgiau drwy ei 
hallbwn comedi. Rydym yn croesawu hyn oherwydd rydym yn credu, er ei fod yn 
rhan gymharol fach o’r allbwn cyfan, bod ganddo rôl bwysig i’w chwarae o ran 
dylanwadu ar argraff pobl o’r orsaf, tra’n cynnig cydbwysedd cyferbyniol i naws fwy 
ffeithiol a difrifol llawer o allbwn arall Radio 4.  

176 Mae’r rhaglenni hyn hefyd yn ddelfrydol i gefnogi talentau newydd ac i roi cyfle 
iddynt ddatblygu sgiliau a syniadau, sy’n un o ofynion penodol trwydded wasanaeth 
Radio 4. Mae’r dystiolaeth o’r ymgynghori gyda'r cyhoedd a rhanddeiliaid yn 
awgrymu bod Radio 4 yn gwneud gwaith da o gefnogi talentau o'r fath. 

177 Mae ein sgyrsiau gyda bwrdd rheoli’r BBC wedi tynnu sylw at y rôl bwysig sydd gan 
y slot comedi hwyr i’w chwarae yn hyn o beth. Mae’n rhoi cyfle iddynt arbrofi a 
chymryd risgiau gyda gwahanol fformatau a thalentau mewn ffyrdd na allent wneud 
yn y slot comedi 6.30pm. 

178 Credwn fod cael cymysgedd iach o gomedi newydd a hir sefydlog yn y slotiau gyda’r 
nos cynnar a hwyr yn bwysig i wasanaeth cyffredinol Radio 4. Rydym yn cymell 
Radio 4 i barhau i gymryd risgiau ac i gynhyrchu syniadau newydd a ffres gyda’i 
rhaglenni comedi ac i dderbyn na fydd rhai o’r comedïau newydd efallai’n llwyddo 
pob tro. 
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Hyrwyddo addysg a dysgu 

Mae dysgu anffurfiol yn nodwedd gyffredin o amserlen Radio 4 

179 Dywed gwrandawyr wrthym fod llawer iawn o amserlen Radio 4 yn rhoi cyfle ar 
gyfer dysgu anffurfiol. Cytunodd 85% o’r gynulleidfa a holwyd eu bod yn dysgu 
pethau newydd tra’n mwynhau rhaglenni neu gynnwys ar BBC Radio 4.  Roedd 
gwrandawyr yn gallu adnabod ystod o raglenni’n rhychwantu’r ffurfiau i gyd, a oedd 
yn cyfoethogi eu dysgu personol. Mae ein hymchwil wedi nodi rhaglenni penodol 
sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at y pwrpas hwn gan gynnwys Gardeners Question 
Time, Woman’s Hour a A History of the World in 100 Objects. 

180 Mae tystiolaeth o arolygon cynulleidfa’r BBC a thrwy ymgynghori hefyd yn awgrymu 
bod Radio 4 yn cyfrannu’n gryf at ddarparu’r pwrpas hwn. Teimlai’r mwyafrif helaeth 
o’r rhai a holwyd yn yr ymgynghoriad fod Radio 4 yn llwyddiannus iawn mewn 
ehangu dealltwriaeth gwrandawyr o ystod o bynciau, drwy allbwn gyda chylch 
gwaith penodol i addysgu a thrwy allbwn lle nad yw hyn yn ffocws penodol.  

181 Fel sy’n ofynnol gan y drwydded wasanaeth, mae Radio 4 yn cefnogi ymgyrchoedd 
cymdeithasol ac addysgol ar draws y BBC, ac yn ceisio sefydlu partneriaethau gyda 
sefydliadau y tu allan i’r BBC er mwyn ehangu cyrhaeddiad ac effaith allbwn 
addysgol a dysgu’r orsaf. Rydym yn croesawu partneriaethau gyda sefydliadau fel yr 
Amgueddfa Brydeinig sydd wedi rhoi llwyddiant sylweddol i raglenni fel A History of 
the World in 100 Objects, oherwydd mae’r rhain yn effeithiol wrth gynyddu effaith y 
rhaglenni sy'n ymwneud â'r pwrpas hwn. 

 

Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

Mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod Radio 4 yn syrthio’n brin o ran cwrdd 
â’u disgwyliadau i ddarparu’r pwrpas hwn 

182 Dylai Radio 4 wneud cyfraniad pwysig at y pwrpas hwn ar draws ei holl allbwn. Er i’n 
hymchwil nodi bod y gynulleidfa’n gweld y pwrpas hwn fel un cymharol llai pwysig, 
roeddent hefyd yn teimlo nad oedd yr orsaf yn llwyr gwrdd â’u disgwyliadau, fel a 
nodir yn Ffigwr 12.  
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Ffigwr 12: Argraffiadau’r gynulleidfa o berfformiad a phwysigrwydd Radio 4 gydag 
adlewyrchu pwrpas Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

 

Ffynhonnell:Arolwg ansoddol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 

183 Byddai perfformiad Radio 4 yn erbyn y pwrpas hwn yn ymddangos i fod yn 
gysylltiedig â’i chyrhaeddiad cymharol isel ymhlith rhai grwpiau cynulleidfa ar draws 
y DU, fel y soniwyd yn gynharach yn ein hadroddiad, a’r argraff bod Radio 4 yn gallu 
bod yn fetropolitan iawn. Pella’n byd i ffwrdd o Lundain y maen nhw, mwya’n byd y 
mae gwrandawyr yn cael yr argraff nad yw Radio 4 yn darparu’r pwrpas hwn. 

184 Ystyriwyd y maes hwn gan ein Cynghorau Cynulleidfa yn eu cyflwyniad i’r adolygiad 
hwn. Gan adlewyrchu ein hymchwil cynulleidfa a’n dadansoddiad o berfformiad, 
lleisiwyd amrywiol farn am ba mor dda y mae Radio 4 yn darparu’r pwrpas hwn, 
gyda'r adborth gan wrandawyr oedd yn agosach at Lundain yn fwy cadarnhaol 
ynghylch perfformiad yr orsaf na rhai sy’n byw yn bellach i ffwrdd. Roeddent yn nodi 
bod cynulleidfaoedd, ar y cyfan, yn cysylltu darparu’r pwrpas hwn gyda darlledu 
newyddion a materion cyfoes sy’n berthnasol i’w cenedl neu ranbarth nhw, er eu 
bod hefyd yn cydnabod y rôl y gall rhaglenni eraill, fel comedi a drama, ei chwarae 
gyda phortreadu a darparu ar gyfer cynulleidfaoedd ledled y DU. Yn gyffredinol, 
roedd y dystiolaeth gan ein Cynghorau Cynulleidfa’n awgrymu bod y perfformiad yn 
erbyn y pwrpas hwn yn bur dda. Yn benodol, roeddent o’r farn bod Radio 4 wedi 
gwella o ran darlledu newyddion a materion a ddatganolwyd o gwmpas y DU, gan 
ddangos cynnydd yn dilyn adroddiad  newyddion a materion cyfoes diduedd 
Ymddiriedolaeth y BBC yn 2008. Fodd bynnag lleisiwyd rhai pryderon ynghylch 
ehangder a faint o ddarlledu newyddion oedd ar Radio 4, ac roedd yna deimlad bod 
barn byd yr orsaf, ar adegau, yn ymddangos i fod wedi'i gwreiddio yn ne Lloegr. 
Roedd barn gymysg hefyd ynghylch pa mor dda y mae Radio 4 yn cyd-fynd â’r 
gwasanaethau eraill yn y cenhedloedd a'r rhanbarthau. Mae’r Cynghorau’n glir nad 
yw bodolaeth gorsafoedd radio lleol a chenedlaethol y BBC yn rhyddhau Radio 4 o’i 
chyfrifoldeb i ddarparu rhaglenni sy’n adlewyrchu'r DU ar ei hyd, er bod y 
gwasanaethau hyn yn darparu cyd-destun pwysig i ddeall perfformiad Radio 4. 
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Mae perfformiad Radio 4 yn adlewyrchu barn ehangach ynghylch 
cyfraniad y BBC at y pwrpas hwn 

185 Mae gwaith ehangach Ymddiriedolaeth y BBC i ddeall sut y darperir y pwrpasau 
cyhoeddus wedi tynnu sylw at fylchau gyda ‘darparu rhaglenni a chynnwys sy’n 
darparu ar gyfer fy rhanbarth i’ ar lefel ar draws y gorfforaeth. Mae nifer o 
gynlluniau wedi cael eu gweithredu i ymchwilio i ac i helpu i gau’r bylchau pwrpas 
hyn, fel: 

• Gwaith portreadu. Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chynghorau 
Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth i ymchwilio i sut y gallai'r BBC bortreadu 
amrywiaeth llawn cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau'r DU yn well. Ar hyn 
o bryd rydym yn gweithio gyda bwrdd rheoli'r BBC sy'n gweithredu nifer o 
brosiectau i edrych ar bortreadu grwpiau cynulleidfa penodol. Bydd ein 
casgliadau ar gynnydd y gwaith hwn yn cael eu gosod allan yn yr Adroddiad 
Blynyddol. 

• Adolygiad o’r Cyflenwad ar Radio Rhwydwaith Yn 2009, cyflawnodd 
Ymddiriedolaeth y BBC adolygiad o’r cyflenwad annibynnol ar y radio. Yn hyn, 
dywedodd fwrdd rheoli’r BBC mai eu nod oedd cynyddu’r gyfran o wariant 
cymwys ar radio rhwydwaith y tu allan i Lundain o 33% i 40% erbyn diwedd 
cyfnod y Siarter bresennol. 

• BBC North. Yn 2011, bydd y BBC yn dechrau symud nifer o wasanaethau, gan 
gynnwys Chwaraeon y BBC, BBC Plant, Radio 5 Live a Sports Extra, i Salford.  
Diben y prosiect hwn yw helpu i adlewyrchu’r DU ar ei hyd yn well. 

186 Mae’n bwysig iawn bod Radio 4 yn adlewyrchu cenhedloedd, rhanbarthau a 
chymunedau’r DU yn gywir oherwydd bydd darparu’r pwrpas hwn yn well yn cael 
effaith gadarnhaol ar gynulleidfa graidd Radio 4 (drwy roi darlun mwy llawn iddynt o 
gymdeithas ar draws y DU) a darpar gynulleidfaoedd newydd (sy'n fwy tebygol o 
edrych yn ffafriol ar yr orsaf). Mae ein sgyrsiau gyda bwrdd rheoli’r BBC a’u 
cyflwyniad i'r adolygiad hwn yn awgrymu eu bod yn ymwybodol o'r her barhaus hon 
ac am barhau i chwilio am ffyrdd o sicrhau bod y pwrpas hwn yn cael ei ddarparu'n 
well. Credwn y bydd uchelgais Radio 4 i wella ei chyrhaeddiad ymhlith 
cynulleidfaoedd sydd yn bellach i ffwrdd o Lundain, yn enwedig rhai yng ngogledd 
Lloegr, efallai'n helpu i gau rhai o'r bylchau hyn rhwng disgwyliadau'r gynulleidfa a 
pherfformiad. 

Clywsom bryderon gan sawl sefydliad ynghylch lefel darlledu a 
rhaglenni crefyddol Radio 4 

187 Ar hyn o bryd mae Radio 4 yn darlledu 225 awr o raglenni crefyddol pob blwyddyn – 
mymryn yn fwy na’r gofyniad sylfaenol a nodir yn ei thrwydded wasanaeth. Darperir 
hyn drwy ystod o raglenni fel Moral Maze a Sunday Worship. Rydym wedi derbyn 
cyflwyniadau gan nifer o sefydliadau, gan gynnwys Eglwys Lloegr, y British Humanist 
Society a’r National Secular Society, gyda gwahaniaeth barn yn aml ynghylch natur a 
lefel y darlledu crefyddol ar Radio 4.  

188 Dangosodd ein hymchwil fod cynulleidfaoedd, ar y cyfan, yn fodlon gydag allbwn 
crefyddol Radio 4. Fel a ddangosir yn Ffigwr 12 mae yna fylchau perfformiad 
cadarnhaol ar gyfer y datganiadau ar grefydd a chred, gan awgrymu bod Radio 4 yn 



Adolygiad o Wasanaethau / BBC Radio 3, BBC Radio 4 & BBC Radio 7 

 

Chwefror 2011 76
 

rhagori ar ddisgwyliadau’r gynulleidfa. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall hyn 
fod yn fater goddrychol iawn i dalwyr ffi’r drwydded. 

Mae gwasanaeth tonfedd hir Radio 4 yn darlledu gemau criced prawf yn 
gyson 

189 Mae’r orsaf yn neilltuo llawer o'i hamserlen tonfedd hir i ddarlledu Test Match Special 
- y rhaglen hir sefydlog a werthfawrogir yn uchel sy'n darlledu criced Lloegr. 
Uchelgais hirdymor bwrdd rheoli’r BBC yw gwneud 5 Live Sports Extra yn gartref ar 
gyfer yr allbwn hwn. Mae’r trawsnewid hwn hefyd yn bwysig oherwydd y bydd y 
gwasanaeth tonfedd hir maes o law yn darfod. Hyd nes y bydd y gwasanaeth digidol 
fwy neu lai drwy’r deyrnas i gyd, bydd galw am y gwasanaeth hwn ar donfedd hir. 

190 Mae UTV, gweithredwr radio TalkSport, wedi lleisio ei bryder nad yw trwydded 
wasanaeth Radio 4 yn ddigon clir ar rôl yr orsaf o ran darlledu chwaraeon. Rydym yn 
derbyn hyn. Er ein bod yn cydnabod pa mor bwysig yw bod Radio 4 yn darlledu 
Gemau Criced Prawf, nid yw’r drwydded wasanaeth yn nodi ai dyma’r cwbl sydd 
angen i Radio 4 ei ddarlledu yn y maes hwn. Credwn ei bod yn briodol i’r drwydded 
wasanaeth fod yn fwy eglur a rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried pa rôl 
ddylai Radio 4 ei chwarae o ran darlledu chwaraeon. Bydd angen iddynt ystyried rôl 
Radio 4 yng nghyswllt darlledu chwaraeon yn gyffredinol ar orsafoedd radio'r BBC 
ac, yn bennaf, ei pherthynas gyda Radio 5 Live yn y maes hwn. Rydym wedi gofyn i 
fwrdd rheoli’r BBC gyflawni’r gwaith hwn yn barod ar gyfer yr adolygiad o Radio 5 
Live y byddwn yn ei lansio eleni. Yn ogystal â gwaith y bwrdd rheoli, byddwn yna'n 
mynd ati i ddiwygio'r drwydded wasanaeth i adlewyrchu hynny. 

 

Pwynt Gweithredu 9 - Dylai bwrdd rheoli’r BBC ystyried rôl Radio 4 o 
ran darlledu chwaraeon 

Dylai hyn ystyried rôl Radio 4 fel rhan o rôl gyffredinol gwasanaeth radio'r BBC 
yn darlledu chwaraeon. 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 

 
191 Yn eu cyflwyniad i’r adolygiad hwn, cwestiynodd UTV hefyd ddefnydd dros dro y 

bwrdd rheoli o sbectrwm DAB Radio 3 a Radio 4 i ddarlledu digwyddiadau fel 
Wimbledon. Mae’r trefniadau dros dro hyn wedi digwydd yn achlysurol iawn pan 
oedd gorsafoedd radio'r BBC yn darlledu nifer o ddigwyddiadau chwaraeon ar yr un 
pryd. Ar yr adegau hyn, roedd bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig eithrio dros dro drwy 
DAB fel bo’r gynulleidfa’n gallu gwrando ar y digwyddiad. Credwn fod hyn yn codi 
rhai cwestiynau ynghylch defnydd y BBC o hawliau chwaraeon ar draws ei phortffolio 
radio. Oherwydd ei chysylltiad allweddol gyda Radio 5 Live, byddwn yn edrych ar y 
mater hwn wrth adolygu’r gwasanaeth hwnnw eleni. 
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Dod â’r DU at y byd a'r byd at y DU 

Mae gan Radio 4 bersbectif rhyngwladol i lawer o’i chynnwys ac mae’r 
gynulleidfa’n gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn 

192 Mae Radio 4 yn gwneud cyfraniad pwysig at y pwrpas hwn, yn bennaf drwy ei 
hallbwn newyddiadurol a ffeithiol. Mae gan rai rhaglenni, fel From Our Own 
Correspondent neu Excess Baggage, ffocws penodol ar y pwrpas hwn. Mae Radio 4 
hefyd, yn aml, yn cynnig persbectif rhyngwladol ar lawer o raglenni nad oes 
ganddynt gylch gwaith penodol i wneud hynny. 

193 Mae’r gynulleidfa’n cydnabod bod Radio 4 yn cyfrannu’r pwrpas hwn yn gryf. 
Cytunodd 90% o’r rhai a ymatebodd i’n hymchwil fod Radio 4 yn fy helpu i ddeall 
beth sy'n digwydd yn y byd ehangach, fel newyddion a digwyddiadau rhyngwladol. 
Yn ogystal, cytunodd 80% fod Radio 4 yn fy helpu i ddeall a gwerthfawrogi 
gwahanol ddiwylliannau a ffyrdd o fyw o gwmpas y byd. Mae’r ddau sgôr yma’n 
uwch na disgwyliadau’r gynulleidfa yn y maes hwn. 

194 Dangosodd ein hymchwil ansoddol fod y gynulleidfa’n cysylltu darparu’r pwrpas hwn 
yn gryf gyda rôl Radio 4 o ddarlledu newyddion rhyngwladol. Mae gan y gynulleidfa 
argraff dda nid yn unig o rôl newyddiadurol Radio 4 ond hefyd o’i rôl yn darlledu 
newyddion rhyngwladol, oherwydd yr amrywiaeth o faterion cymhleth, y defnydd o 
ohebwyr craff ac am ei bod yn cynnig dealltwriaeth ddofn o ddigwyddiadau.   Mae 
tystiolaeth o’r ymgynghoriad hefyd yn awgrymu bod Radio 4 yn gwneud cyfraniad 
helaeth at y pwrpas hwn, gyda’r rhan fwyaf yn gadarnhaol iawn ynghylch rôl Radio 4 
yn darlledu materion rhyngwladol. 

Clywsom rai pryderon fod allbwn Radio 4 yn canolbwyntio’n ormodol ar 
America 

195 Mae ein hymgynghoriad a’n hymchwil cynulleidfa’n awgrymu bod y gynulleidfa’n 
poeni bod darlledu rhyngwladol Radio 4 efallai’n canolbwyntio’n ormodol ar 
ddigwyddiadau yn America, ac nad yw Ewrop a rhannau eraill yn derbyn gymaint o 
sylw. Mae’r pryderon hyn hefyd yn cael eu hadleisio gan Lais y Gwrandäwr a’r 
Gwyliwr. 

196 Mae gan Radio 4 ystod o allbwn newyddion a di-newyddion ar ddigwyddiadau yn 
America, llawer ohono’n cael ei werthfawrogi’n fawr iawn. Rydym wedi codi'r pryder 
hwn gyda bwrdd rheoli'r BBC sy'n derbyn bod yna efallai ychydig o anghydbwysedd 
ac y bydd yn ystyried pa gamau y medrant eu cymryd i gywiro hyn. 

 

Pwynt Gweithredu 10 – Dylai Radio 4 ystyried cydbwysedd ei 
darlledu rhyngwladol 

Dylai Radio 4 roi sylw i bryderon ei chynulleidfa ynghylch anghydbwysedd ei 
darlledu rhyngwladol sy’n drwm o blaid America o'i gymharu ag Ewrop a 
gweddill y byd.  

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn ôl ar hyn erbyn haf 2011. 
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Cyfathrebu Newydd 

Er bod Radio 4 yn darparu cryn dipyn o weithgaredd yn y maes hwn, 
mae’r gynulleidfa yn ei weld fel blaenoriaeth isel 

197 Cytunodd tua 56% o’r rhai a ymatebodd i’n hymchwil ei bod yn bwysig bod Radio 4 
yn darparu cynnwys o safon y medraf ei fwynhau neu sy'n ddefnyddiol imi ar y 
rhyngrwyd, a dim ond 48 y cant oedd yn credu ei bod yn bwysig bod Radio 4 wedi 
fy helpu i wneud y mwyaf o dechnolegau newydd fel y rhyngrwyd. Mae hyn yn 
awgrymu bod gan y pwrpas hwn flaenoriaeth gymharol isel ymhlith cynulleidfa Radio 
4 a’u bod ar y cyfan yn teimlo bod yr orsaf yn darparu’n foddhaol yn erbyn eu 
disgwyliadau. 

198 Lle mae’r gynulleidfa’n defnyddio elfennau ar-lein a rhyngweithiol Radio 4, maent yn 
tueddu i werthfawrogi’r cyfle i wrando ar gynnwys mewn gwahanol ffyrdd. Roedd y 
rhai a ymatebodd i’r ymgynghori a oedd wedi defnyddio’r wefan, podlediadau neu 
elfennau rhyngweithiol eraill, ar y cyfan, yn gadarnhaol iawn yn eu cylch. 

199 Fel a nodir ym mharagraffau 133 i 136, mae Radio 4 yn trefnu bod llawer iawn o’i 
chynnwys ar gael ar-gais ar-lein, ac mae’r defnydd ohono’n uchel o'i gymharu â 
gwasanaethau radio eraill gan y BBC. Byddem yn disgwyl i’r agwedd yma ar 
wasanaeth Radio 4 ddod yn bwysicach i’r gynulleidfa wrth i’w hymwybyddiaeth 
gynyddu. Mae’r elfennau hyn hefyd yn debygol o ddenu cynulleidfa fymryn yn 
wahanol, sydd efallai’n iau na gwrandawyr llinellol traddodiadol Radio 4. Bydd hyn 
yn helpu i ehangu apêl yr orsaf ac ymgyswllt gwrandawyr gyda hi. 

200 Yn 2010, cyflawnodd fwrdd rheoli’r BBC dreial chwe mis o raglenni cyfres ‘dal i fyny’ 
ar gyfer cynnwys sain drwy iPlayer y BBC. Mae hyn yn golygu y byddai rhaglenni 
gyda dolen gyswllt neu arc naratif cryf rhwng penodau yn parhau i fod ar gael ar-
gais drwy’r gyfres i gyd - sy'n berthnasol i lawer o gynnwys Radio 4. Rydym wedi 
gofyn i Weithrediaeth y BBC ystyried barn y diwydiant radio cyn ystyried hyn yn 
derfynol. 

201 Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig datblygu ei archif 
gwasanaethau cyhoeddus yn ‘gasgliad parhaol’. Bydd hyn yn bennaf yn golygu 
cynnwys archif o Radio 4 ynghyd â Radio 3 a BBC Four. Mae hyn yn cael ei ystyried 
yn adran olaf ein hadroddiad. 

202 Rydym yn cydnabod cyfraniad da Radio 4 at y pwrpas hwn drwy ei hymrwymiad i 
wneud cynnwys ar gael mewn gwahanol ffyrdd, a thrwy hyrwyddo radio DAB. Er bod 
y mathau hyn o wrando yn dod yn ail o hyd i’r darlledu llinellol, mae’r dystiolaeth yn 
awgrymu bod Radio 4 yn cyflawni cylch gwaith ei thrwydded wasanaeth i wneud ei 
chynnwys ansawdd uchel ar gael ar blatfformau digidol ac i hyrwyddo DAB a 
thechnolegau digidol eraill i’w chynulleidfaoedd. Mae’n bwysig bod Radio 4 yn 
parhau i ganfod ffyrdd gwahanol o wasanaethu ei chynulleidfa. 

 

Gwerth am arian 
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Radio 4 yw’r orsaf radio ddrytaf gan y BBC  

203 Cyllideb trwydded wasanaeth Radio 4 am 2010-11 yw £91.3 miliwn. Radio 4 yw’r 
orsaf radio rhwydwaith ddrytaf gan y BBC Rydym yn monitro gwariant blynyddol yn 
erbyn y cyllidebau hyn ac mae angen i’r Ymddiriedolaeth gymeradwyo unrhyw or 
neu danwariant o fwy na 10 y cant. Dengys Tabl 5 fod Radio 4 wedi aros o fewn y 
gyllideb a bennwyd ar ei chyfer gan ei thrwydded wasanaeth dros y tair blynedd 
diwethaf. 

204 Yn 2009-10, roedd costau uniongyrchol rhaglenni Radio 4 yn £73.6 miliwn a reolir yn 
bennaf gan fwrdd rheoli Radio 4 a chan fwrdd rheoli Newyddion y BBC sy'n gyfrifol 
am y gwariant ar newyddion. Nid yw gweddill y gwariant yn cael ei reoli’n 
uniongyrchol gan dîm rheoli Radio 4, ac mae’n cynnwys newyddion, sy’n cyfrif am y 
mwyafrif llethol o’r gwariant.  

Tabl 5: Gwariant Radio 4 o’i gymharu â chyllideb trwydded wasanaeth yr orsaf am 
2007-08 a 2009-10  

 2007-08 
(£000oedd)

2008-09 
(£000oedd)

2009-10 
(£000oedd) 

Gwariant uniongyrchol ar wneud 
rhaglenni (i) 67,809 72,842 73,629 
Gwariant ar raglenni wedi’i 
ddyrannu’n ganolog (ii) 13,384 13,069 13,087 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 81,193 85,911 86,716 
 
Cyllideb y drwydded wasanaeth 76,700 86,000 86,000 
 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 81,193 85,911 86,716 
Dosbarthiad (iv) 10,000 8,300 8,800 
Seilwaith / cefnogaeth (v) 14,300 14,800 16,500 
Cyfanswm 105,493 109,011 112,016 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol a chan dimau rheoli’r BBC 

(i) gwariant a reolir gan dîm rheoli Radio 4 a thimau rheoli Newyddion y BBC 

(ii) mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglenni na reolir gan dîm rheoli Radio 4 fel newyddion, hawlfreintiau ac ati 

(iii) mae’r gwariant hwn yn cael ei fonitro yn erbyn cyllideb y drwydded wasanaeth 

(iv) cyfran Radio 4 o gostau darlledu 

(v) cyfran Radio 4 o orbenion penodol na wnelo hwynt â rhaglenni, fel eiddo, technoleg, cyllid ac ati 

 

Mae Radio 4 yn cwrdd â’i thargedau arbedion effeithlonrwydd 

205 Rhwng 2007-08 a 2012-13, disgwylir i Radio 4 wneud arbedion gwelliannau parhaus 
cronnus o £6.4 miliwn ac mae ar y trywydd iawn i wneud hyn. Nid yw’r BBC yn 
disgwyl i’r arbedion effeithlonrwydd hyn effeithio ar berfformiad.  Mae ein 
dadansoddiad ni o ansawdd, cyrhaeddiad ac effaith fel a nodir yn gynharach yn yr 
adroddiad hwn yn awgrymu nad yw’r arbedion effeithlonrwydd hyn ar hyn o bryd yn 
effeithio ar berfformiad y gwasanaeth. 
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Mae cyfran helaeth o gyllideb Radio 4 yn cael ei rheoli gan adran 
Newyddion y BBC 

206 Mae cyfran helaeth o wariant Radio 4 yn wariant nad oes gan dîm rheoli Radio 4 
ddim cyfrifoldeb uniongyrchol drosto. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod rhan fawr o 
allbwn yr orsaf yn newyddion a materion cyfoes, sy’n cael ei redeg yn bennaf gan 
adran Newyddion y BBC. Yn 2009-10, gwariwyd tua £28.1 miliwn ar raglenni 
newyddion a materion cyfoes – tua 32 y cant o gyllideb trwydded wasanaeth Radio 
4. Yn ogystal, cyfrannodd Radio 4 tua £11 miliwn at newyddion y BBC, gan ddod â'r 
gyfran o gyllideb trwydded wasanaeth Radio 4 sy'n cael ei gwario ar newyddion a 
materion cyfoes i tua 45% - sy'n cyfateb yn fras i gyfran yr allbwn. 

207 Gwyddom o’n dadansoddiad fod yr allbwn newyddion yn greiddiol i berfformiad cryf 
Radio 4 o ran cyrhaeddiad, ansawdd ac effaith. Mae’r dyraniad cyllideb mawr yn ei 
gwneud yn bwysicach fyth bod Radio 4 a Newyddion y BBC yn gweithio’n dda gyda’i 
gilydd i wasanaethu talwyr ffi’r drwydded. Fel a ddywedwn ym mharagraffau 150 i 
152, credwn fod y berthynas yma’n gweithio’n dda. 

Ar ôl newyddion, rhaglenni drama a ffeithiol sy’n cyfrif am y gyfran 
fwyaf o gyllideb trwydded wasanaeth yr orsaf 

208 Yn 2009-10, gwariodd Radio 4 £12.8 miliwn ar raglenni drama a £10.1 miliwn ar 
raglenni ffeithiol, gan gyfrif am 15% am y naill a 12% am y llall o gyfanswm cyllideb 
y drwydded wasanaeth. Mae’r cyfrannau gwariant hyn yn cyfateb yn fras i’r 
cyfrannau allbwn a ddarlledir. Mae ein dadansoddiad a’n hymchwil wedi dangos, ar 
ôl newyddion, mai’r allbwn ffeithiol a drama yw rhai o’r rhaglenni y gwrandawir 
arnynt ac a werthfawrogir fwyaf. Mae’r ffurfiau hyn hefyd yn cyfrannu’n gryf at 
ddarparu’r pwrpasau cyhoeddus ac at yr argraff gadarnhaol o Radio 4 yn gyffredinol. 

209 Mae ymrwymiad Radio 4 i raglenni aml-ffurf eang wedi’i adlewyrchu yn ei dyraniad 
cyllideb. Yn 2009-10, gwariodd Radio 4 £5.1 miliwn ar adloniant a chomedi; £3.4 
miliwn ar y celfyddydau; a £2.6 miliwn ar grefydd. Mae Radio 4 hefyd yn derbyn 
dyraniad o £2.6 miliwn o gost hawliau chwaraeon y BBC. Mae’r lefelau gwariant hyn 
wedi bod fwy neu lai yn sefydlog yn y blynyddoedd diwethaf. 

Mae yna argraff gref iawn ymhlith gwrandawyr Radio 4 bod y 
gwasanaeth a ffi’r drwydded yn gyffredinol yn cynnig gwerth da iawn 
am arian 

210 Dengys arolygon cynulleidfa’r BBC fod gwrandawyr Radio 4 yn credu eu bod yn cael 
gwerth gwych am eu harian o ffi drwydded y BBC. Mae hyn oherwydd bod y 
gwasanaeth yn tueddu i ddenu cynulleidfa gadarnle’r BBC sy'n debygol o feddwl yn 
uchel ac o werthfawrogi Radio 4 a'r BBC yn gyffredinol. 

211 Gofynnodd ein hymchwil i bobl ystyried a oeddent yn teimlo bod Radio 4 ei hun yn 
cynnig gwerth da am arian. Teimlai 95 y cant o’r rhai a ymatebodd ei bod naill ai'n 
cynnig gwerth eithaf da neu dda iawn am arian, sy'n uwch nag ar gyfer Radio 3 a 
Radio 7. Mae'r sgoriau hyn yn adlewyrchu gwerthfawrogiad uchel a lefelau ymgyswllt 
cryf y gwrandawyr gyda'r gwasanaeth. 
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Mae cost Radio 4 fesul awr wrando yn sefydlog iawn 

212 Yn 2009-10 roedd cost Radio 4 fesul awr wrando yn 1.3c.  Mae hyn tua dwbl cost 
Radio 1 a Radio 2 ond yn llawer llai na Radio 5 Live neu Radio 3. Mae wedi bod yr 
un fath fwy neu lai ers blynyddoedd, fel a welir yn Nhabl 6.   

Tabl 6: Cost fesul awr wrando ar gyfer gorsafoedd radio rhwydwaith y BBC  

Cost fesul awr wrando 
(ceiniogau) 2007-08 2008-09 2009-10 

Radio 1 0.6 0.6 0.6 
Radio 2 0.5 0.5 0.5 
Radio 3 6.1 6.3 6.3 
Radio 4 1.3 1.3 1.3 
Radio 5 Live 2.4 2.3 2.3 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC  

213 Mae gan Radio 4 gost uwch fesul awr wrando na Radio 1 a Radio 2, yn bennaf 
oherwydd natur ddrytach ei hallbwn. Mae’r lefelau gwrando fwy neu lai yr un fath â 
rhai’r ddwy orsaf hon, ond mae cost Radio 4 fesul awr allbwn yn llawer uwch ar 
£10,500. Mae hyn yn adlewyrchu costau cynhenid newyddiadureg o ansawdd uchel, 
rhaglenni ffeithiol, drama a chomedi. 

Ar sail y dystiolaeth yma, credwn fod Radio 4 yn cynnig gwerth rhagorol 
am arian i dalwyr ffi'r drwydded 

214 Mae ein hadolygiad wedi canfod bod Radio 4 yn perfformio’n dda iawn o ran ei 
chyrhaeddiad, ansawdd a’i heffaith. Er bod ei chyllideb yn helaeth, mae ei ffigurau 
gwrando cryf yn golygu bod ei chost gymharol yn isel. 
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BBC Radio 7 
 

Mae Radio 7 yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr iawn gan gynulleidfa 
helaeth fel gorsaf ddigidol yn unig, sy'n mwynhau'r allbwn ysgafn a 
hiraethus. Mae'r gynulleidfa'n gwerthfawrogi’r cyfle i glywed enghreifftiau o’r 
goreuon o gomedïau a dramâu radio o archif y BBC. Mae Radio 7 hefyd yn 
chwarae rôl bwysig mewn hyrwyddo DAB. Ond mae ymwybyddiaeth pobl o 
Radio 7 yn isel iawn ar y cyfan, ac nid yw ei rhaglenni plant pwrpasol yn 
gwasanaethu'r gynulleidfa'n dda. 

 
 

Ansawdd 

Mae Radio 7 yn annwyl iawn i’w chynulleidfa 

215 Dengys y dystiolaeth o’n hymchwil, yr ymgynghori a chan y Cynghorau Cynulleidfa 
fod Radio 7 yn annwyl iawn i’w gwrandawyr. Yn yr ymgynghoriad, dywedodd y 
mwyafrif o’r rhai a ymatebodd fod y rhaglenni llafar ar Radio 7 yn rhai o ansawdd 
uchel iawn, gyda chomedi a drama’n cael eu canmol amlaf. Yn ogystal, cyfeiriodd 
lawer o'r gwrandawyr at becynnu'r allbwn archif fel tystiolaeth o radio o'r safon 
uchaf, er bod peth pryder ynghylch lefel yr ail-ddarlledu. 

216 Gan adlewyrchu’r ffocws ar ddrama a chomedi, dengys ein hymchwil fod  
cynulleidfaoedd yn gweld Radio 7 fel ‘creadigrwydd ddoe’ gyda chynnwys pleserus, 
difyr ac ysgafn. Roedd tua hanner y rhai a ymatebodd yn sgorwyr uchel (gan roi 
sgôr o 8 neu fwy allan o 10) ac ni chafodd yr orsaf ei sgorio’n wael gan neb. 
Cyfeiriwyd at yr elfennau canlynol fel y prif ffactorau a oedd yn cyfrannu at ansawdd 
Radio 7: 

• Rhaglenni clasurol – rhaglenni blaenllaw neilltuol a chynnwys arbenigol nad 
yw ar gael yn unlle arall; 

• Tynnu sylw at ysgrifennu rhagorol – enghreifftiau da o raglenni clasurol yn 
pwysleisio talent y BBC am ysgrifennu ac actio; 

• Cynhyrchu – yn dangos safonau uchel o gynhyrchu o'r cynnwys archif; 

• Profiad y gwrandawyr – roedd llawer o wrandawyr o'r farn eu bod yn gallu 
ymgolli yn y cynnwys a'i fod yn hynod ddifyr. 

217 Oherwydd y gynulleidfa lai, nid yw arolygon cynulleidfa rheolaidd y BBC yn gallu 
gwerthuso ansawdd Radio 7 yn effeithiol. 

Er y gorgyffwrdd o ran cynnwys a chynulleidfa, mae gwahaniaeth 
sylweddol rhwng profiad gwrando Radio 7 a Radio 4  

218 Dengys ein tystiolaeth fod gwahaniaeth sylweddol mewn naws a bod hyn, ynghyd 
â’r ffocws ar raglenni adloniant, yn rhoi profiad gwahanol i’r profiad o Radio 4. Ar y 
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cyfan, mae’r gynulleidfa’n cysylltu Radio 7 gyda dihangfa, nostalgia ac adloniant. Er 
bod hyn yn gallu bod yn wir am rai elfennau ar Radio 4 – yn bennaf y rhaglenni 
comedi a drama – mae elfennau materion cyfoes a ffeithiol Radio 4 yn tueddu i 
orddylanwadu ar yr argraff gyffredinol. 

 

Cyrhaeddiad 

Radio 7 yw un o'r gorsafoedd radio sy’n perfformio orau gan y BBC 

219 Ers ei lansio yn 2003 mae Radio 7, sydd ar gael ar DAB, teledu digidol a’r 
rhyngrwyd, wedi bod â’r cyrhaeddiad cyson uchaf o unrhyw un o orsafoedd radio 
digidol eraill y BBC. Radio 7 yw un o'r gorsafoedd radio digidol yn unig sy’n 
perfformio orau. Yn 2009-10, roedd tua 925,000 o oedolion yn gwrando pob 
wythnos. Yn y misoedd diwethaf, mae’r cyrhaeddiad wedi mynd dros filiwn, er bod 6 
Music wedi ei phasio erbyn hyn.58 

220 Mae’r gwrandäwr Radio 7 cyfartalog yn gwrando am tua 6 awr pob wythnos. Mae 
hyn yn gynnydd o awr ers 2005-06 ac yn cyfateb yn fras i orsafoedd radio digidol 
eraill gan y BBC.59 

221 Mae yna arwyddion twf Radio 7 yn dechrau arafu. Dengys Ffigwr 13 fod y cynnydd 
blynyddol wedi arafu’n gyson ers 2005-06. Mae hyn yn her i Radio 7 o ran parhau i 
ddenu gwrandawyr newydd i’r gwasanaeth digidol. 

                                            
58 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
59 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Ffynhonnell: RAJAR 

Mae ymwybyddiaeth o Radio 7 yn is nag ar gyfer holl orsafoedd radio 
eraill y BBC 

222 Yn 2009-10, roedd llai nag un o bob pump o oedolion y DU yn ymwybodol o Radio 7 
pan ofynnwyd iddynt. Mae hyn yn is nag ar gyfer holl orsafoedd radio cenedlaethol 
eraill y BBC Mae’r lefel ymwybyddiaeth yma wedi aros yn isel ers tair blynedd ac yn 
gyson â sefyllfa gorsafoedd radio digidol eraill y BBC. Mae cynnydd bach wedi bod 
yn ddiweddar, o 17% yn Chwarter 1 2010 i 20% yn Chwarter 3 2010, sy’n debygol o 
fod o ganlyniad i'r cyhoeddusrwydd a gynhyrchwyd gan fwriad Gweithrediaeth y BBC 
i gau 6 Music.60 

223 Mae ymwybyddiaeth o Radio 7 ymhlith gwrandawyr Radio 4 fymryn yn uwch ar 
33%, sy'n cyfateb i tua 3.3 miliwn o oedolion.61 Fodd bynnag, dim ond 7 y cant (tua 
700,000) o wrandawyr Radio 4 sy'n gwrando ar Radio 7 ar y funud.62 

                                            
60 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC 
61 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC / RAJAR 2009-10 
62 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Mae’r patrwm o wrando ar Radio 7 yn wahanol i batrwm y rhan fwyaf o'r 
gorsafoedd radio rhwydwaith 

224 Mae gwrando ar y rhan fwyaf o’r gorsafoedd radio’n cael ei ysgogi’n bennaf gan eu 
rhaglenni brecwast. Fel a ddangosir gan Ffigwr 14, mae’r patrwm gwrando dyddiol 
ar gyfer Radio 7 yn dra gwahanol i batrwm gwrando gorsafoedd radio eraill y BBC ac 
nid yw’r adegau gwrando brig traddodiadol yr un fath. Mae Radio 7 yn mwynhau 
rhai o'i lefelau gwrando uchaf rhwng tua 8am a 2pm, tua 7.30pm ac yna ar ôl 10pm. 
Mae hyn oherwydd bod y cynnwys drama a chomedi poblogaidd yn cael ei ddarlledu 
tua’r adegau hyn. Mewn cyferbyniad, mae Radio 7 yn dioddef o wacter sylweddol yn 
y gwrando yn ystod ei hallbwn plant. 

Ffigwr 14: Canran o’r gwrando ar y radio yn ôl yr amser o'r dydd 
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Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 

Gan Radio 7 y mae'r ganran uchaf o wrando drwy DAB 

225 Mae bron i ddwy ran o dair o’r gwrando ar Radio 7 yn digwydd ar y platfform DAB. 
Mae hyn yn uwch nag ar gyfer yr un orsaf radio digidol arall gan y BBC. Mewn 
cyferbyniad, mae gwrando drwy deledu digidol yn llawer is ar gyfer Radio 7.63 Mae 
hyn yn dangos ymddygiad gwrando ei chynulleidfa a’r nifer fawr o setiau radio DAB 
yn eu plith. 

Mae dadansoddiad cynulleidfa Radio 7 yn debyg iawn i un Radio 4 

226 O ystyried bod mwy na thri chwarter o gynulleidfa Radio 7 hefyd yn gwrando ar 
Radio 4, nid yw’n syndod o gwbl bod proffil cynulleidfa’r ddwy orsaf yn debyg iawn. 
Mae’r orsaf yn apelio'n fwy at gynulleidfa hŷn, pobl o gartrefi mwy cefnog ac 
oedolion sy'n byw yn ne a de ddwyrain Lloegr. 

                                            
63 Ffynhonnell: RAJAR Chwarter 1 2010 
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227 Yr unig wahaniaeth mawr yw bod gan Radio 7 gyfran uwch o wrandawyr sy’n 
ddynion. Mae 59% o’i chynulleidfa yn ddynion o’i gymharu â Radio 4 lle mae tua 
51% o'r gwrandawyr yn ddynion.64 Mae hyn oherwydd perfformiad cryf rhai 
elfennau ar Radio 7, fel yr allbwn comedi a ffug-wyddoniaeth sy’n apelio mwy at 
ddynion. 

 

Effaith 

Mae Radio 7 yn gwneud cyfraniad pwysig at ddarparu rai o bwrpasau 
cyhoeddus y BBC 

228 Mae Radio 7 yn cael effaith gadarnhaol ar nifer o bwrpasau. Mae'r gynulleidfa’n rhoi 
sgôr arbennig o uchel iddi am ei chyfraniad at y pwrpas Cyfathrebu Newydd. Maent 
hefyd yn credu bod y cynnwys archif yn cyfrannu at bwrpasau Creadigrwydd ac 
Addysg y BBC. Mae’r effaith gyffredinol, fodd bynnag, wedi’i chyfyngu gan ei 
chynulleidfa gymharol fach.  

229 Dylid nodi nad yw trwydded wasanaeth Radio 7 yn gofyn bod yr orsaf yn gwneud 
unrhyw gyfraniad at y pwrpasau Dinasyddiaeth neu Fyd-eang. 

Mae Radio 7 yn cwrdd ag ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

230 Mae'n ofynnol i Radio 7 gyfrannu at bwrpasau cyhoeddus y BBC drwy gwrdd â nifer 
o ofynion allbwn fel a nodir yn ei thrwydded wasanaeth. Dengys Tabl 7 fod Radio 7 
wedi cwrdd â’r gofynion hyn i gyd yn 2009-10. 

Tabl 7: Perfformiad Radio 7 yn erbyn ymrwymiadau ei thrwydded wasanaeth 

Pwrpas Ymrwymiad: 2009-10 

Sbarduno 
creadigrwydd a 
rhagoriaeth 
ddiwylliannol 

Darlledu o leiaf 50 awr o gomedi pob wythnos 56 

 Darlledu o leiaf 50 awr o ddrama pob wythnos 74 

 Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu 
o leiaf 10% y cant o raglenni cymwys gan 
gynhyrchwyr annibynnol 

36% 

Hyrwyddo addysg a 
dysgu 

Darlledu o leiaf 1,400 awr o raglenni plant pob 
blwyddyn 

1,519 

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol y BBC am 2009-10 

                                            
64 Ffynhonnell: RAJAR 2009-10 
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Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Mae Radio 7 yn darlledu rhai o hoff raglenni radio llafar y BBC o’i harchif 

231 Dengys ein tystiolaeth fod cynulleidfa Radio 7 yn gwerthfawrogi’r cynnwys archif ar 
Radio 7 yn fawr ac yn ystyried bod llawer ohono’n greadigol iawn. Mae ein hymchwil 
yn awgrymu bod yna wahaniaeth mewn dulliau gwrando ymhlith y gynulleidfa. 
Roedd rhai yn ymwybodol o’r cynnwys ers ei ddarlledu'n wreiddiol ac yn falch iawn 
o'r cyfle i wrando arno eto. Roedd eraill yn darganfod y cynnwys am y tro cyntaf. Yn 
y ddau achos, nid oedd gan wrandawyr yr argraff bod Radio 7 yn llai creadigol er 
bod y rhan fwyaf o’r cynnwys wedi’i ddarlledu’n barod. 

232 Roedd y cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa’n nodi bod yna gryn werth i 
drefnu bod y goreuon o’r rhaglenni archif ar gael i'r gynulleidfa, yn enwedig cyfresi 
drama a chomedïau clasurol, a dangosodd eu hadborth eu bod yn sicr yn cael eu 
gwerthfawrogi. Sgoriodd y rhai a ymatebodd i’n hymchwil ac i’r ymgynghori Radio 7 
yn uchel am ddarparu amrywiaeth o raglenni difyr ar draws ystod o ffurfiau. 
Rhaglenni comedi a drama oedd y prif gynnwys a gyfrannodd at yr argraff yma. 
Teimlai’r gynulleidfa hefyd fod natur a phecynnu Radio 7 – gyda’r ffocws ar gynnwys 
archif o ansawdd uchel – ynddo’i hun yn greadigol. Mae hyn yn gwneud Radio 7 yn 
unigryw iawn o’i chymharu â gorsafoedd radio masnachol a radio eraill gan y BBC. 

Mae allbwn gwreiddiol Radio 7 yn brin o effaith ac mae’n anodd mesur ei 
ansawdd 

233 Yn ôl y drwydded wasanaeth dylai Radio 7 gefnogi talentau newydd drwy ei 
chomisiynau gwreiddiol...a darlledu rhai dramâu a chomedïau gwreiddiol newydd. Yn 
2009-10, roedd tua 49 awr yn gynnwys a brynwyd, 32 awr yn gomisiynau mewnol a 
15 awr yn gomisiynau annibynnol. O’r cynnwys a gomisiynwyd, roedd tua 8 awr yn 
gomedi gwreiddiol a 39 awr yn ddramâu neu'n ddarlleniadau gwreiddiol. 

234 Oherwydd lefelau isel yr allbwn a’r gwrando, mae’n anodd mesur effaith a 
gwerthfawrogiad y rhaglenni hyn yn effeithiol oherwydd nad ydynt yn cynhyrchu 
samplau digon mawr yn arolygon cynulleidfa’r BBC. Yn ogystal, ychydig iawn oedd 
yn ymwybodol o raglenni gwreiddiol Radio 7 yn ein hymchwil ac o ymgynghori 
gyda’r cyhoedd. Mae hyn yn awgrymu mai ychydig iawn o effaith y mae’r allbwn 
hwn yn ei gael yn gyffredinol. 

235 Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, y cyfle pwysig y mae’r rhaglenni hyn yn ei roi i 
dalentau newydd fel ysgrifenwyr, actorion, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr. Mae hyn 
yn arbennig o berthnasol i gomedi, lle mae Radio 7 wedi cymell a meithrin nifer o 
berfformwyr ifanc gan gynnwys Miles Jupp, Shappi Khorsandi a Russell Howard, 
sydd i gyd wedi symud ymlaen i wasanaethau mwy gan y BBC. 

236 Credwn fod Radio 7 yn gallu chwarae rôl bwysig mewn comedi. Dyma’r maes y 
mae’r gynulleidfa’n ei gysylltu fwyaf gyda Radio 7 a byddem yn annog y bwrdd 
rheoli ddatblygu'r ffurf yma ymhellach i wella enw da ac effaith Radio 7.  
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Hyrwyddo addysg a dysgu 

Mae Radio 7 yn ei chael yn anodd darparu’r pwrpas hwn i blant 
oherwydd y cyrhaeddiad isel iawn ymhlith y gynulleidfa hon 

237 O dan y drwydded wasanaeth, disgwylir i Radio 7 gyfrannu at y pwrpas hwn yn 
bennaf drwy ei hallbwn i blant, a dylai’r orsaf fod yn gartref i radio plant. Yn 2009-
10, darlledodd yr orsaf tua 4 awr y dydd o gynnwys wedi’i anelu at blant: 

• Ar hyn o bryd mae radio CBeebies yn cael ei darlledu rhwng 6am a 8am, ac 
wedi'i hanelu at blant cyn oed ysgol. Yn 2009-10, roedd yn denu tua 125,000 o 
wrandawyr yr wythnos, gyda 12,000 o’r rhain rhwng 4 a 14 oed. 

• Mae Big Toe Books yn cael ei darlledu rhwng 4pm a 5pm yn ystod yr wythnos 
ac am 8am ar y penwythnos. Mae wedi’i anelu at blant rhwng 8 a 12 oed. Yn 
2009-10, roedd gan Big Toe Books gyrhaeddiad wythnosol o tua 136,000 o 
unigolion ac roedd 21,000 o’r rhain rhwng 4 a 14 oed.65 

Mae’r rhain yn ffigurau gwrando isel iawn sy’n awgrymu nad yw Radio 7 mor llwyddiannus 
yn cyrraedd plant drwy ei chynnwys plant pwrpasol. Yn wir, mae mwy o blant yn gwrando 
ar bethau eraill ar Radio 766 ac oed cyfartalog y gynulleidfa sy’n gwrando ar y rhaglenni 
plant yw 48.67 Mae hyn yn cyfyngu’n sylweddol ar y cyfraniad y gall Radio 7 ei wneud at y 
pwrpas hwn drwy ei chynnwys plant pwrpasol. Yn ogystal, nid yw’r cynnwys hwn, yn 
enwedig yr allbwn CBeebies, yn gydnaws iawn â radio rhwydwaith i oedolion yn bennaf.  
Dywed y gynulleidfa wrthym ei fod yn tarfu’n sylweddol ar eu gwrando ac mae'n aml yn 
destun cwyno. 

238 Dengys ymchwil y BBC nad oes gan blant, yn y rhan fwyaf o achosion, reolaeth o'r 
radio. Mae hyn yn arbennig o wir am blant cyn oed ysgol. Hefyd, mae llawer iawn o 
wrando ar y radio gan blant yn digwydd mewn ceir ac nid oes gan y mwyafrif llethol 
o bobl setiau radio DAB. Y gorsafoedd radio y mae plant yn tueddu i wrando arnynt 
amlaf yw’r gwasanaethau miwsig poblogaidd fel Radio 1 a’r gorsafoedd masnachol. 

239 Fodd bynnag, roedd rhai a ymatebodd i'n hymchwil yn cydnabod y cyfraniad y gallai 
Radio 7 ei wneud at wrando plant. Teimlai’r rhai sy'n ymwybodol o radio CBeebies ei 
bod yn well na bod plant yn gwylio’r teledu yn y bore. Roeddent hefyd yn teimlo bod 
llawer o’r darlleniadau a’r addasiadau (rhai wedi eu teilwrio i blant, a chynnwys arall) 
yn cyfrannu at addysg ffurfiol ac anffurfiol i blant. 

240 Ar wahân i'r rhaglenni pwrpasol ar gyfer plant, teimlai'r gynulleidfa fod Radio 7 yn 
gwneud cyfraniad bychan at addysg a dysgu anffurfiol y gwrandawyr i gyd drwy 
ddarlledu darlleniadau o lenyddiaeth glasurol fel Sherlock Holmes a Bram Stoker's 
Dracula. 

 

                                            
65 Ffynhonnell: RAJAR, 2009-10, Yr holl unigolion 4+ oed – Dylid nodi bod y samplau gwrando ar gyfer plant ar Radio 7 yn 

isel iawn felly awgrymol yn unig yw’r data 
66 Ffynhonnell: RAJAR, 2009-10, Plant 4-14 oed – Dylid nodi bod y samplau gwrando ar gyfer plant ar Radio 7 yn isel iawn 

felly awgrymol yn unig yw’r data 
67 Ffynhonnell: RAJAR, 2009-10, Yr holl unigolion 4+ oed 
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Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

Mae Radio 7 yn darparu allbwn llafar i gymunedau budd na fyddent yn 
cael eu gwasanaethu gan orsafoedd radio eraill  

241 Mae gan Radio 7 ofynion tipyn yn llai o ran cyfrannu at y pwrpas hwn Fodd bynnag, 
mae yna gymunedau budd bychain, fel pobl sy’n hoff o ffug-wyddoniaeth, ffantasi, 
arswyd a chomedi ‘un dyn’ ac sy’n mwynhau’r ffurfiau hyn ar Radio 7. Yn ein 
hymchwil, roedd y gynulleidfa’n gallu cydnabod a gwerthfawrogi’r rôl y mae Radio 7 
yn ei chwarae wrth wasanaethu’r selogion hyn, hyd yn oed os nad oeddent yn 
gwrando eu hunain. 

 

Cyfathrebu Newydd 

Mae Radio 7 wedi chwarae rôl gref mewn cymell cynulleidfaoedd i 
symud at radio DAB 

242 Yn nyddiau cynnar radio DAB, dywedodd tua chwarter o’r rhai a oedd yn prynu 
setiau radio DAB mai gwrando ar Radio 7 oedd y prif reswm dros wneud hynny. Gan 
yr orsaf o hyd y mae’r gyfran uchaf o wrando drwy DAB o unrhyw orsaf radio arall 
gan y BBC. 

Gall yr orsaf gymell rhai gwrandawyr i wrando ar y cynnwys drwy 
ddefnyddio technoleg newydd 

243 Awgrymodd ein hymchwil fod cyfran o gynulleidfa Radio 7 wedi cael eu cymell i 
wrando ar yr orsaf mewn gwahanol ffyrdd, fel drwy’r wefan neu’r iPlayer. I rai, roedd 
hyn wedi gweddnewid eu profiad gwrando ac wedi gwella eu gwerthfawrogiad yn 
gyffredinol. Oherwydd nad oes gan Radio 7 amserlen linellol draddodiadol gref fel 
sydd gan y rhan fwyaf o’r gorsafoedd radio rhwydwaith eraill, mae’n cyd-fynd yn dda 
iawn â’r profiad ar-gais a roddir gan wrando ar-lein. Yn wir, mae rhai gwrandawyr yn 
gwrando’n llwyr bron ar-lein ac nid oeddent yn ymwybodol bod yna ddarlledu 
llinellol. 

244 Mae’r gynulleidfa’n teimlo y gall Radio 7 weithredu fel porth i wasanaethau digidol y 
BBC a helpu i gymell gwrandawyr i ddefnyddio’r technolegau hyn. 

 

Gwerth am arian 

Mae Radio 7 wedi gweithredu o fewn cyllideb ei thrwydded wasanaeth  

245 Cyllideb trwydded wasanaeth Radio 7 am 2010-11 yw £5.8 miliwn. Ar wahân i 5 Live 
Sports Extra, dyma’r gyllideb trwydded wasanaeth isaf o unrhyw orsaf radio ddigidol 
gan y BBC. Rydym yn monitro gwariant blynyddol yn erbyn y cyllidebau hyn ac mae 
angen i’r Ymddiriedolaeth gymeradwyo unrhyw or neu danwariant o fwy na 10 y 
cant. Dengys Tabl 8 fod Radio 7 wedi aros o fewn y gyllideb a bennwyd ar ei chyfer 
gan ei thrwydded wasanaeth dros y tair blynedd diwethaf. 
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246 Yn 2009-10, roedd cost uniongyrchol rhaglenni Radio 7 yn £4.9 miliwn. Nid oedd 
gweddill y gwariant wedi’i reoli’n uniongyrchol gan dîm rheoli Radio 7.  

Tabl 8: Gwariant Radio 7 o’i gymharu â chyllideb trwydded wasanaeth yr orsaf am 
2007-08 a 2009-10  

 2007-08 
(£000oedd)

2008-09 
(£000oedd)

2009-10 
(£000oedd) 

Gwariant uniongyrchol ar wneud 
rhaglenni (i) 5,480 5,106 4,892 
Gwariant ar raglenni wedi’i 
ddyrannu’n ganolog 31 86 121 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 5,511 5,192 5,013 
 
Cyllideb y drwydded wasanaeth 5,600 5,400 5,400 
 
Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys (iii) 5,511 5,192 5,013 
Dosbarthiad (iv) 400 400 300 
Seilwaith / cefnogaeth (v) 1,400 1,300 1,800 
Cyfanswm 7,311 6,892 7,113 

Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a chan dimau rheoli’r BBC 

(i) gwariant a reolir gan dîm rheoli Radio 7 gan gynnwys rhaglenni plant 

(ii) mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglenni na reolir gan dîm rheoli Radio 7 fel ar hawlfreintiau ac ati 

(iii) mae’r gwariant hwn yn cael ei fonitro yn erbyn cyllideb y drwydded wasanaeth 

(iv) cyfran Radio 7 o gostau darlledu 

(v) cyfran Radio 7 o orbenion penodol na wnelo hwynt â rhaglenni, fel eiddo, technoleg, cyllid ac ati 

Mae’r gost o ddarlledu fesul awr ar Radio 7 yn isel 

247 Ar gyfartaledd, mae awr o gynnwys Radio 7 yn costio £571 i'w darlledu, sy'n llawer 
is na'r rhan fwyaf o orsafoedd radio digidol eraill.68 Mae hyn oherwydd gorbenion 
isel yr orsaf, fel y lefelau staffio isel, ac am ei bod yn ecsbloetio cynnwys archif y
effeithlon. Y cynnwys archif cymharol rad hwn sy'n denu'r ffigurau gwrando mwyaf 
ac sy'n gyrru gwerthfawrogiad pobl o'r orsaf. 

n 

                                           

248 Mae Radio 7 yn gwario cyfran o gyllideb ei thrwydded wasanaeth ar gomisiynau 
gwreiddiol. Cynnwys drama a chomedi yw’r rhain yn bennaf. Yn 2009-10, gwariodd 
yr orsaf tua £0.5 miliwn ar raglenni gwreiddiol ac eithrio rhaglenni plant. O ystyried 
y lefelau gwrando isel ar gyfer y cynnwys hwn, mae'n anodd asesu faint o werth am 
arian y mae'n ei roi. 

Mae gwariant Radio 7 ar allbwn plant yn gostus 

249 Yn 2009-10, gwariodd Radio 7 tua £2.1m ar raglenni plant. Mae hyn tua 42% o 
gyllideb trwydded wasanaeth Radio 7, ond dim ond tua 6% o oriau gwrando’r orsaf 

 
68 Ffynhonnell: Cyflwyniad gan fwrdd rheoli’r BBC 
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y mae hyn yn ei gynrychioli.69 Mae tystiolaeth ein hadolygiad yn awgrymu nad yw'n 
ysgogi argraffiadau cadarnhaol o Radio 7, a bod y ffigurau gwrando ar gyfer y 
cynnwys hwn yn isel iawn. Dengys ein dadansoddiad fod y gost o gyrraedd pob 
plentyn drwy raglenni plant ar Radio 7 tua 404c o’i gymharu â thua 9c fesul 
gwrandäwr ar gyfer y rhwydwaith yn gyffredinol.  

Mae gan y gynulleidfa argraffiadau rhagorol ar y cyfan o’r gwerth am 
arian a roddir gan Radio 7 

250 Teimlai’r mwyafrif o’r rhai a ymatebodd i’n hymchwil cynulleidfa fod Radio 7 yn 
cynnig gwerth rhagorol am arian. Fodd bynnag, yn y trafodaethau ansoddol 
dywedodd rai fod argaeledd cyfyngedig radio DAB ac ymwybyddiaeth isel yn golygu 
y gallai Radio 7 fod yn cynnig gwerth gwell am arian. Yn ogystal, roedd rhai yn ei 
chael yn anodd barnu Radio 7 ar y maen prawf hwn oherwydd eu bod yn teimlo y 
talwyd eisoes am y cynnwys archif. Yn dilyn ymgynghori hefyd, teimlai rai fod Radio 
7 yn ail-ddarlledu rhai rhaglenni’n rhy aml a bod hyn yn andwyol i werth cyffredinol 
yr orsaf. 

Oherwydd ei chostau rhaglen isel iawn, mae gan Radio 7 gost isel iawn 
fesul awr wrando 

251 Yn 2009-10 roedd cost Radio 7 fesul awr wrando yn 1.7c. Mae hyn yn is na’r un 
orsaf radio ddigidol arall gan y BBC fel a ddangosir gan Dabl 9 ac yn debyg i gost 
Radio 4. Mae hefyd wedi bod yn gostwng yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf 
wrth i’r gwrando gynyddu. 

Tabl 9: Cost fesul awr wrando ar gyfer gorsafoedd radio digidol yn unig y BBC  

Cost fesul awr wrando 
(ceiniogau) 2007-08 2008-09 2009-10 

Radio 1 Extra 5.2 4.5 3.6 
5 Live Sports Extra 2.2 2.6 2.2 
6 Music 4.0 3.4 2.7 
Radio 7 2.5 2.0 1.7 
Y Rhwydwaith Asiaidd 7.5 6.9 8.5 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC  

Ar y cyfan, credwn fod Radio 7 yn cynnig gwerth da iawn am arian 

252 Yn ôl ein hadolygiad, mae’r rhan fwyaf o gynulleidfa Radio 7 yn gwerthfawrogi’r 
orsaf yn fawr ac yn falch iawn o'r cyfle i wrando ar gynnwys archif da.  Mae Radio 7 
yn cyflawni’r perfformiad cryf hwn am gost isel iawn yn gyffredinol. Fel a drafodir yn 
ein hadroddiad, fodd bynnag, nid yw’r allbwn plant pwrpasol yn gwasanaethu’r 
gynulleidfa yn dda ac mae ei ffigurau gwrando yn isel iawn. Yr allbwn neilltuol hwn 
sy'n achosi'r costau mwyaf fel cyfran o gyllideb y drwydded wasanaeth. Felly, nid 
yw’n cynnig gwerth am arian i dalwyr ffi’r drwydded. 

                                            
69 Ffynhonnell: Bwrdd rheoli’r BBC a RAJAR 2009-10 
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Cynlluniau Strategol Allweddol 
Archif y BBC – Casgliadau Parhaol 
253 Mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig datblygu rhan o'i archif gwasanaeth cyhoeddus 

yn ‘gasgliadau parhaol’ ar gyfer Radio 3 a Radio 4. Amlinellir y cynnig hwn yn y 
blwch isod. 

 

Y Casgliadau Parhaol – crynodeb gan fwrdd rheoli’r BBC 

Mae Strategaeth Archif y BBC wedi adnabod nifer ddethol o wasanaethau a 
brandiau gwasanaeth (BBC Four, Radio 4 a Radio 3) a ddefnyddir i ddarparu 
‘casgliad parhaol’ y BBC o gynnwys gwasanaeth cyhoeddus. Mae hyn yn 
adlewyrchu’r themâu yn ‘Rhoi Ansawdd yn Gyntaf’ o ran pa mor bwysig yw 
archif a diwylliant i ddarparu pwrpasau craidd y BBC drwy gysylltu’r 
gynulleidfa gyda'r gorau o bopeth y mae'r BBC wedi'i wneud erioed. Mae’r 
bwriad i gynnig casgliadau parhaol yn canolbwyntio ar flaenoriaeth olygyddol y 
BBC o ‘Ysbrydoli Gwybodaeth, Cerddoriaeth a Diwylliant’ a darparu rhaglenni 
sy’n debygol o fod o werth masnachol isel.  

Radio 3 

Mae cynnig Radio 3 yn seiliedig ar ddarparu archif o nifer fach o elfennau 
rhaglen er mwyn gwella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y defnyddiwr o 
allbwn craidd y rhwydwaith a gwella gwasanaeth cerddoriaeth glasurol y BBC 
drwy gynigion ar-lein eraill fel bbc.ci.uk/music ac agweddau ar wasanaeth 
Gwybodaeth y BBC.  Bydd gweithgaredd archif Radio 3 yn canolbwyntio ar 
gerddoriaeth glasurol mewn cyd-destun; arweiniad i recordiadau masnachol; 
cerddoriaeth fyd-eang wedi’i recordio ar leoliad; sylwebaeth ar y celfyddydau a 
syniadau; a theatr glasurol ynghyd â dramateiddio’r clasuron. 

Radio 4 

Bydd cynnig Radio 4 yn darparu casgliadau ar sail pwnc ynghyd ag archif o 
elfennau proffil uchel, gyda phwyslais ar gynnwys ffeithiol. Bydd yr archif hwn 
yn cael ei ryddhau yn y fath fodd fel y bydd yn cefnogi Gwybodaeth y BBC a 
chynhyrchion chwilio yn ogystal â'r cynnyrch radio ei hun. Bydd ffocws ar nifer 
o elfennau proffil uchel fel Desert Island Discs a Front Row, a bydd yr orsaf 
hefyd yn datblygu casgliadau i gefnogi tymhorau darlledu a digwyddiadau 
mawr. 

 

Mae casgliadau parhaol Radio 3 a Radio 4 yn cyd-fynd â’r strategaeth 
‘Rhoi Ansawdd yn Gyntaf' gan y BBC 

254 Yn ôl strategaeth ‘Rhoi Ansawdd yn Gyntaf’ y BBC 
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Dylai [y BBC] wneud argaeledd ei harchif i bawb yn un o’i phrif amcanion dros y 
deng mlynedd nesaf, gan greu cyfrwng i ddarparu gwerth newydd i’r cyhoedd - a 
chysylltu'r gynulleidfa gyda'r gorau o bopeth y mae'r BBC wedi'i wneud erioed. 

Mae sawl elfen o strategaeth archif y BBC wrthi’n cael eu datblygu, o ran rhyddhau 
rhaglenni archif ar lefel fasnachol a di-fasnachol. Mae’r cynigion i ddarparu cynnwys Radio 
3, Radio 4 a BBC Four fel casgliadau parhaol yn un rhan o’r strategaeth gyffredinol honno. 
Mae’r asesiad canlynol o’r cynigion hyn yn canolbwyntio ar Radio 3 a Radio 4. Bydd 
cynigion BBC Four yn cael eu hasesu ar wahân. 

255 Mae’r cynigion hyn yn ymwneud â blaenoriaeth olygyddol gyffredinol y BBC i 
ysbrydoli gwybodaeth, cerddoriaeth a diwylliant fel a nodir yn y strategaeth ‘Rhoi 
Ansawdd yn Gyntaf’. Er y bydd y cynigion hyn fymryn yn wahanol i bob gwasanaeth, 
mae bwrdd rheoli'r BBC wedi dewis y gwasanaethau hyn am eu ffocws ar 
wybodaeth, diwylliant a'r celfyddydau a bydd y rhaglenni yn y casgliadau parhaol yn 
adlewyrchu hyn. 

Edrychodd yr Ymddiriedolaeth ar sut oedd y BBC yn darparu rhaglenni 
ar-gais yn 2007 

256 Yn dilyn prawf gwerth cyhoeddus Ar Gais yr Ymddiriedolaeth yn 2007, roedd y 
rhaglenni archif a oedd ar gael i'r gwasanaethau i gyd yn gyfyngedig. Ar hyn o bryd, 
gall Radio 3 a Radio 4 gynnig rhywfaint o gynnwys ar-gais, llafar yn bennaf, am 
gyfnod amhenodol ar ôl y darllediad cychwynnol. Rhaid cael caniatâd 
Ymddiriedolaeth y BBC cyn ehangu ar sgôp hwn. Mae bwrdd rheoli’r BBC yn awr am 
ddileu’r rheidrwydd hwn ar gyfer y gwasanaethau hyn. 

257 Ar hyn o bryd, mae’r BBC yn cynnig peth cynnwys sydd ar gael yn barhaol ar eu 
gwefannau.  Ar hyn o bryd mae gan Radio 3 tua 220 awr o raglenni archif ar gael ac 
mae gan Radio 4 tua 12,000 awr o raglenni archif ar gael. Mae bwrdd rheoli’r BBC 
am gynyddu hyn i tua 420 awr y flwyddyn i Radio 3 a thua 1,000 awr y flwyddyn i 
Radio 4. Ni fydd gan y rhaglenni a gynhwysir yn y casgliadau hyn fawr ddim neu 
ddim gwerth masnachol o gwbl, a bydd hefyd angen iddynt ddod o dan y polisïau 
ffenestru a gofyn am y caniatadau hawl perthnasol ar eu cyfer. 

Dengys ein dadansoddiad bod rhywfaint o ddefnydd yn cael ei wneud o’r 
cynnwys archif presennol 

258 Ar hyn o bryd mae’r BBC yn cynnig ei chynnwys archif mewn dwy ffordd – peth 
drwy bbc.co.uk/archive a pheth drwy dudalennau penodol y rhaglen. Mae ein 
dadansoddiad yn awgrymu bod y wefan archif yn denu cynulleidfa fach iawn. Yn 
2009-10, dim ond tua 6,500 a ddefnyddiodd y dudalen hon pob wythnos.70 Mae 
bwrdd rheoli’r BBC yn bwriadu ail-gartrefu'r rhan fwyaf o’r cynnwys archif hwn ar y 
gwefannau perthnasol. 

259 Mae gan y gwefannau rhaglen lle bydd y casgliadau parhaol wedi eu lleol y potensial 
i ddenu cynulleidfa fwy. Fel y soniwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae 
Radio 4 yn denu tua 582,000 o borwyr unigryw pob wythnos, a Radio 3 yn denu 

                                            
70 Ffynhonnell: SAGE 
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50,000 pob wythnos.71 Nodwn, fodd bynnag, fod defnydd cymharol isel yn cael ei 
wneud o dudalen bresennol y rhaglen In Our Time, sy’n cynnig cryn dipyn o 
gynnwys archif yn mynd yn ôl i 1998, dim ond 13,000 o ddefnyddwyr unigryw pob 
wythnos yn Chwarter 1 2010. Fodd bynnag, mae’r wefan yn cael sgôr AI uchel iawn 
o 85.72 

Credwn y bydd y casgliadau parhaol hyn yn helpu i ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC 

260 Oherwydd bod y rhaglenni y mae bwrdd rheoli’r BBC am iddynt fod ar gael yn dod 
o’r goreuon o raglenni archif Radio 3 a Radio 4, bydd y rhain o ansawdd uchel, yn 
unigryw ac yn adlewyrchu pwrpasau cyhoeddus y BBC, yn enwedig y pwrpasau 
Creadigrwydd ac Addysg. Felly, credwn os oes mwy o gyfle i dalwyr ffi’r drwydded 
gael gwrando ar y rhaglenni hyn, y bydd hyn yn rhoi mwy o werth i'r cyhoedd. I 
gyflawni hyn, bydd yn bwysig bod bwrdd rheoli’r BBC yn gwneud y gynulleidfa'n 
ymwybodol o’r cynnwys hwn a rydym yn cymeradwyo eu cynlluniau i’w guradu yn 
gasgliadau a fydd yn cyd-fynd â’r gwasanaethau darlledu llinellol ac yn cefnogi 
rhaglenni a thymhorau proffil uchel lle bo hynny’n bosibl. 

261 Mae’r cynigion hyn yn golygu costau cymharol isel, yn bennaf i brynu’r hawliau, a 
chynhwysir y costau hyn yng nghyllideb y drwydded wasanaeth. 

Rydym yn cymeradwyo’r cynigion i greu casgliadau parhaol ar gyfer 
Radio 3 a Radio 4 

262 I wneud hyn bydd angen gwneud nifer o newidiadau i'r trwyddedau gwasanaeth. 
Rydym wedi asesu arwyddocâd y newidiadau hyn yn erbyn y meini prawf yng 
nghymal 25 Cytundeb y BBC a daethom i’r casgliad nad ydynt yn sylweddol. Mae’r 
asesiad hwn wedi’i osod allan ym mhenderfyniad yr Ymddiriedolaeth ar Gasgliadau 
Parhaol y BBC ar gyfer Radio 3, Radio 4 a BBC Four, sydd ar gael ar ein gwefan. 

 

Pwynt Gweithredu 11 – Rydym yn cymeradwyo cynigion bwrdd 
rheoli’r BBC i greu casgliadau parhaol ar gyfer Radio 3 a Radio 4 

Bydd y cynigion hyn yn cynyddu faint o raglenni archif sydd ar gael yn barhaol 
ar wefannau Radio 3 a Radio 4. Bydd y rhaglenni’n canolbwyntio ar 
wybodaeth, diwylliant a’r celfyddydau, ac yn cael eu curadu mewn casgliadau 
parhaol i gyd-fynd a chefnogi’r gwasanaeth darlledu llinellol. 

I weithredu’r cynigion hyn, bydd angen gwneud nifer o newidiadau i’r 
trwyddedau gwasanaeth a osodir allan yn atodiad 1. 

Mae’r newidiadau hyn wedi cael eu gweithredu ar unwaith. 

 

                                            
71 Ffynhonnell: SAGE Chwarter 1 2010 
72 Ffynhonnell: Arolwg Pwls y BBC Chwarter 1 2010 
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Radio 4 Extra 

Mae bwrdd rheoli’r BBC yn cynnig ail-leoli Radio 7 fel Radio 4 Extra 

263 Ym Mawrth 2010 cyhoeddodd y BBC ei strategaeth 'Rhoi Ansawdd yn Gyntaf'. Yn 
hon, roeddent yn cynnig bod gwasanaeth unigryw presennol Radio 7 yn cael ei 
ddatblygu drwy gynnwys newydd a chysylltiadau agosach gyda Radio 4, gan olygu 
yn y pen draw bod yr orsaf yn cael ei hail-frandio yn Radio 4 Extra.  Mae bwrdd 
rheoli’r BBC yn awr wedi datblygu’r cynnig hwn a grynhoir isod. 

 

Radio 4 Extra – crynodeb gan fwrdd rheoli’r BBC 

Bydd lansio Radio 4 Extra yn achlysur cyffrous i gynulleidfaoedd radio'r BBC ac 
yn un o gonglfeini'r broses o ddarparu'r strategaeth 'Rhoi Ansawdd yn Gyntaf'. 
Bydd Radio 4 Extra yn perfformio am y tro cyntaf ac yn ymestyn nifer o deitlau 
mwyaf poblogaidd Radio 4, tra’n aros yn driw i wreiddiau Radio 7 fel gorsaf 
adloniant heb fod yn fyw. Drwy’r newidiadau hyn ein nod yw hybu’r ffigurau 
gwrando ar gyfer yr orsaf o 50%, gan gryfhau ymrwymiad y BBC i radio 
ddigidol. 

Dyma elfennau craidd y cynnig i sefydlu Radio 4 Extra: 

1. Cysylltiadau golygyddol agosach gyda Radio 4, gan gynnwys 
fersiynau estynedig o hoff raglenni wythnosol Radio 4 (e.e. Desert Island 
Discs, Loose Ends), creu rhaglenni cylchgrawn neu gwmpeini tu ôl i’r llenni 
(e.e. rhaglen gylchgrawn yr Archers), darlledu rhaglenni am y tro cyntaf (e.e. 
rhai cyfresi comedi), a rhoi cyfle i ‘ddal i fyny’ drwy wrando eto ar gomedi 
newydd Radio 4.  

2. Dyblu lefel y traws-hyrwyddo o Radio 4 gyda’r nod o gynyddu 
ymwybyddiaeth a samplo. Cefnogir hyn gan ddull cyfatebol o weithredu’r 
amserlen a mwy o gydgysylltu wrth ddathlu pen-blwyddi ac yn ystod 
tymhorau proffil uchel. 

3. Ail-frandio’r orsaf yn ‘Radio 4 Extra’ i gyflymu llwyddiant a rhoi hwb i’r 
enillion marchnata drwy ddefnyddio brand cyfarwydd sy’n annwyl i lawer. 

Ni ddylai’r datblygiad hwn effeithio ar gyrhaeddiad cyffredinol Radio 4, a bydd 
ymestyn ei brandiau allweddol yn cael ei reoli'n ofalus er mwyn gwarchod enw 
da Radio 4. Felly hefyd, bydd yr elfennau anwylaf o Radio 7 yn aros yn eu lle 
er mwyn gwarchod y gynulleidfa angerddol a thriw sydd gan y gwasanaeth 
heddiw. 

 

Rydym yn cymeradwyo dymuniad bwrdd rheoli’r BBC i gynyddu 
cyrhaeddiad ac apêl y gwasanaeth hwn 

264 Y gobaith yw y bydd ail-leoli’r orsaf fel Radio 4 Extra yn arwain at fwy o 
ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad ar gyfer yr orsaf. Yn ôl ein hadolygiad, mae’r 
gynulleidfa bresennol yn gwerthfawrogi'r cynnwys archif ar Radio 7, ac yn ei ystyried 
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i fod o ansawdd uchel tra’n darparu’r pwrpasau cyhoeddus. Byddem yn croesawu 
cynyddu cyrhaeddiad y cynnwys hwn drwy gymell gwrandawyr newydd oherwydd 
bydd hyn yn ychwanegu mwy fyth o werth i’r cyhoedd. 

265 Byddai cynyddu ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad hefyd yn helpu i hybu gwrando 
drwy DAB, yn enwedig ymhlith cynulleidfa Radio 4. Ar hyn o bryd, dim ond 13% o 
gynulleidfa Radio 4 sy’n gwrando ar o leiaf un orsaf ddigidol gan y BBC73 a byddai 
bwrdd rheoli'r BBC yn hoffi gweld hyn yn cynyddu. 

Mae gan gynnig bwrdd rheoli’r BBC ar gyfer y gwasanaeth hwn dair 
elfen: 

266 Y rhain yw: 

• cysylltiadau golygyddol agosach gyda Radio 4 

• dyblu lefel y traws-hyrwyddo 

• ail-frandio’r orsaf yn Radio 4 Extra 

Byddai’r cynigion hyn yn cael eu darparu o fewn cyllideb bresennol y drwydded 
wasanaeth. Nodwn y byddai’r gost o ddatblygu a chomisiynu’r syniadau rhaglen yn tua 
£1.5 miliwn a byddai hyn yn cael ei reoli drwy ail-flaenoriaethu’r gyllideb bresennol. 

Rydym wedi defnyddio’r dystiolaeth a gasglwyd yn ein hadolygiad i 
oleuo ein hystyriaeth o’r cynnig hwn 

267 Mae ein hasesiad o berfformiad presennol Radio 7 wedi’i osod allan yn gynharach yn 
yr adroddiad hwn. Mae hyn yn rhoi sylfaen gref ar gyfer ein penderfyniad. Yn 
enwedig, dengys ein dadansoddiad fod ymwybyddiaeth yn her sylweddol. Dim ond 
17% o oedolion yn y DU sydd wedi clywed am Radio 7. Hyd yn oed ymhlith 
gwrandawyr Radio 4, dim ond 33% sydd wedi clywed amdani74 ac nid yw’r lefelau 
ymwybyddiaeth hyn wedi cynyddu dros y tair blynedd diwethaf ychwaith. 

Roedd yr ymateb i’r cynnig hwn drwy ymgynghori yn gymysg 

268 Pan lansiwyd ein hymgynghoriad roeddem yn ymwybodol o gynnig y BBC a 
gofynnwyd i bobl am eu barn gychwynnol am hyn. Oherwydd nad oeddem yn gallu 
rhoi gormod o fanylion, nid oedd llawer yn teimlo eu bod mewn sefyllfa i wneud 
sylw. Ymhlith y rhai a wnaeth, roedd y farn yn gymysg. Roedd gan rai amheuon 
ynghylch y cynnig oherwydd eu bod yn teimlo bod Radio 7 ar hyn o bryd yn cynnig 
amrywiaeth o raglenni da gyda fformat oedd yn cael ei fwynhau ac na ddylid ei 
newid. Roedd nifer debyg yn fwy cadarnhaol ynghylch y cynigion, oherwydd 
roeddent eisoes yn ymwybodol o'r cysylltiad gyda Radio 4, a theimlai rai y gallai ail-
frandio a rhaglenni newydd helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o’r orsaf. 

269 Soniodd nifer o sefydliadau am y cynnig ar gyfer Radio 4 Extra yn eu cyflwyniadau i’r 
adolygiad hwn, gyda chymysgedd o gefnogaeth a phryder. Er enghraifft, roedd 
Digital Radio UK yn credu y byddai’r cynnig yn helpu i gael mwy o bobl i ddefnyddio 

                                            
73 Ffynhonnell: Bwrdd rheoli’r BBC 
74 Ffynhonnell: Arolwg Tracio Ar Draws y BBC 2009-10 
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gwasanaethau radio digidol y BBC ac y dylai’r BBC osod targedau cyrhaeddiad ac 
ymwybyddiaeth uchelgeisiol ond realistig. Roedd RadioCentre yn cydnabod y 
potensial i Radio 4 Extra chwarae rôl bwysig yn hyrwyddo digidol, cyn belled nad 
oedd yr orsaf yn dod yn wasanaeth ‘dal i fyny’ ar gyfer Radio 4 a bod yr elfennau 
unigryw o Radio 7 yn aros. 

270 Mewn cyferbyniad, roedd gan Gild yr Ysgrifenwyr a Llais y Gwrandäwr a’r Gwyliwr 
(VLV) ill dau amheuon am y cynnig hwn. Nid oedd VLV am i raglenni Radio 4 gael eu 
perfformio gyntaf ar Radio 7 oherwydd eu bod yn teimlo na fyddai hyn o fudd i’r 
gynulleidfa, tra cyfeiriodd Gild yr Ysgrifenwyr at wahaniaethau sylweddol mewn 
cylch gwaith a phersonoliaeth rhwng y ddwy orsaf. 

Rydym yn cydnabod gwerth cael cysylltiadau golygyddol agosach gyda 
Radio 4 ac yn croesawu’r ymrwymiad i gynyddu’r lefelau o draws-
hyrwyddo 

271 Credwn fod gwerth mewn cynyddu’r cysylltiadau golygyddol rhwng Radio 4 a Radio 
7. Mae’r mathau o raglenni a awgrymwyd gan fwrdd rheoli’r BBC yn debygol o apelio 
at wrandawyr presennol Radio 4 ac efallai yn eu cymell i samplo Radio 7. Dylai’r 
cysylltiadau agosach hyn olygu bod Radio 7 yn gallu elwa o gryfder Radio 4 a 
chynnig rhai rhaglenni ‘dal i fyny’ ac estynedig i gynnal y berthynas. Bydd yr 
ymrwymiad i wneud mwy o draws-hyrwyddo hefyd yn cymell gwrandawyr i samplo. 

272 Fodd bynnag, yn ôl ein hadolygiad mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi cynnwys, 
arddull a naws Radio 7 yn fawr iawn ac yn trysori’r cyfle i wrando ar raglenni drama 
a chomedi radio clasurol y BBC. Er bod y mwyafrif o wrandawyr Radio 7 hefyd yn 
gwrando ar Radio 4, maent yn ymwybodol o ac yn gwerthfawrogi'r gwahaniaeth yn 
y profiad gwrando. Nid ydym am weld yr argraff yma o Radio 7 yn cael ei handwyo 
gan y cynnig hwn, a byddwn yn sicrhau y gwarchodir yr elfennau hyn. 

Mae ail-frandio’r orsaf o fod yn Radio 7 yn Radio 4 Extra yn fater i fwrdd 
rheoli’r BBC yn bennaf 

273 Nid yw’r ddwy agwedd gyntaf ar y strategaeth hon – cysylltiadau golygyddol 
agosach gyda Radio 4 a dyblu’r traws-hyrwyddo – o anghenraid yn golygu bod yn 
rhaid ail-frandio Radio 7 yn Radio 4 Extra. Yn ein trafodaethau gyda bwrdd rheoli’r 
BBC, maent wedi cyflwyno dadl y bydd cysylltiadau agosach gyda Radio 4, drwy ail-
frandio Radio 7, yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth, yn enwedig 
ymhlith gwrandawyr presennol Radio 4. Bydd hyn yn cael effaith luosog drwy fwy o 
draws-hyrwyddo fel y soniwyd eisoes. Nodwn fod brandio a marchnata 
gwasanaethau’r BBC yn fater i’r bwrdd rheoli’n bennaf. 

Rydym yn cefnogi cynnig bwrdd rheoli’r BBC i ail-leoli Radio 7 fel Radio 
4 Extra 

274 Ar ôl ystyried y dystiolaeth sydd ar gael, rydym yn cymeradwyo cynnig bwrdd 
rheoli’r BBC. Ar wahân i ail-enwi’r gwasanaeth, ni fydd angen gwneud unrhyw newid 
i’r drwydded wasanaeth yn sgîl y cynnig. Nid yw teitl y gwasanaeth yn cael ei 
ystyried i fod yn un o nodweddion allweddol y drwydded wasanaeth. Felly, nid yw’r 
newid hwn yn rhagdybio bod angen gwneud prawf gwerth i’r cyhoedd. Yn ogystal, 
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daeth asesiad masnach deg bwrdd rheoli’r BBC i’r casgliad bod y cynnig hwn yn 
annhebygol o gael unrhyw effeithiau negyddol sylweddol ar gystadleuaeth. 

275 O ystyried cymeriad unigryw Radio 7 a’i bod yn annwyl iawn i lawer, fodd bynnag, 
credwn ei bod yn bwysig bod y drwydded wasanaeth yn fwy eglur ar yr agweddau 
hynny sydd o werth arbennig i wrandawyr er mwyn sicrhau bod cymeriad unigryw'r 
orsaf yn cael ei gadw. I wneud hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i’r drwydded 
wasanaeth a fydd: 

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o gomedi pob wythnos o 50 i 55; 

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o ddrama pob wythnos o 50 i 55; 

• yn sicrhau nad oes mwy na 15% o allbwn gydol y flwyddyn yn rhaglenni ‘dal i 
fyny’ ar Radio 4 

Mae’r newidiadau penodol hyn wedi eu gosod allan yn Atodiad 1.  

Diwygiadau i Ran Dau y drwydded wasanaeth yw'r rhain ac, felly, nid oes rhagdybiaeth 
bod angen i'r Ymddiriedolaeth ystyried gwneud prawf gwerth i'r cyhoedd. Hefyd, cyn 
belled â bod ein diwygiadau wedi eu dyfeisio i warchod cymeriad presennol yr orsaf, ni 
chredwn eu bod yn sylweddol. 

Byddwn yn monitro pa mor effeithiol yw’r strategaeth hon yn ofalus 

276 Yn eu cynnig, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi nodi eu bod yn disgwyl i’r ail-leoli hwn 
arwain at gynnydd o 50% mewn ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad dros gyfnod o dair 
blynedd. Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn gyson ar ba mor effeithiol 
yw’r strategaeth hon, a byddwn yn cytuno ar y pwyntiau adrodd hyn unwaith y 
penderfynir ar amserlen weithredu. 

277 Mae yna hefyd risgiau i Radio 4 sy’n cael eu cydnabod gan fwrdd rheoli'r BBC. Mae’r 
rhain yn bennaf yn risgiau i enw da  Radio 4 pe bai’r gynulleidfa’n credu bod y 
cynnwys yn gysylltiedig â gwasanaeth o ansawdd is. Fodd bynnag, mae’r bwrdd 
rheoli’n ffyddiog y gellir gweithredu’r newidiadau hyn yn ofalus ac y byddant yn y 
pen draw yn adlewyrchu’n dda ar Radio 4. 

278 Nid ydym yn rhagweld y bydd llawer o aflonyddwch o gwbl i wrandawyr presennol 
Radio 4 a Radio 7. I fonitro hyn, rydym hefyd wedi gofyn i’r bwrdd rheoli asesu a 
thracio effaith y cynnig hwn ar brofiad gwrando’r gynulleidfa bresennol. 
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Pwynt Gweithredu 12 – Rydym yn cefnogi cynnig bwrdd rheoli’r BBC 
i ail-leoli Radio 7 fel Radio 4 Extra 

Bydd y newid hwn yn cynnwys: 

• cysylltiadau golygyddol agosach gyda Radio 4 

• dyblu lefel y traws-hyrwyddo 

• ail-frandio’r orsaf yn Radio 4 Extra 

Ar wahân i newid y teitl, nid oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r 
drwydded wasanaeth yn sgîl cynigion y bwrdd rheoli. 

Fodd bynnag, er mwyn gwarchod elfennau o Radio 7 sydd o werth sylweddol 
i’r gynulleidfa, rydym wedi gwneud newidiadau i’r drwydded wasanaeth a 
fydd:  

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o gomedi pob wythnos o 50 i 55; 

• yn cynyddu'r lleiafswm oriau o ddrama pob wythnos o 50 i 55; 

• yn sicrhau nad oes mwy na 15% o allbwn gydol y flwyddyn yn 
rhaglenni ‘dal i fyny’ ar Radio 4 

Rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC adrodd yn rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth 
ar ba mor effeithiol fydd y strategaeth hon. Yn benodol, dylai’r adrodd hwn 
fonitro'r effaith ar gynulleidfaoedd presennol Radio 7 a Radio 4. 
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Strategaeth Sain ar gyfer Plant 

Mae’r BBC wedi’i chael yn anodd gwasanaethu plant drwy ei rhaglenni 
plant pwrpasol ar y radio 

279 Yn ôl ein hadolygiad o wasanaethau i blant yn 2009, cawsom fod ymwybyddiaeth a 
chyrhaeddiad y cynnwys ar gyfer plant yn isel iawn. Yn dilyn yr adolygiad hwnnw, 
penderfynodd Radio 4 ddatgomisiynu ei rhaglen blant bwrpasol Go For It a 
dechreuodd fwrdd rheoli’r BBC adolygu amrywiol opsiynau ar gyfer radio plant yn y 
dyfodol. 

280 Yn ôl strategaeth ‘Rhoi Ansawdd yn Gyntaf’ y BBC, ‘cynnwys plant rhagorol’ oedd un 
o’r pum blaenoriaeth olygyddol gan y BBC. Yn ein casgliadau cychwynnol ar 
adolygu’r strategaeth, roeddem yn croesawu ac yn cymeradwyo’r pum blaenoriaeth 
yma.  

281 Mae bwrdd rheoli’r BBC erbyn hyn wedi cwblhau eu hadolygiad. I'w oleuo, 
penderfynwyd comisiynu ymchwil annibynnol i ganfod agweddau pobl ifanc a’u 
rhieni neu ofalwyr at sain plant. Maent yn awr wedi cynnig strategaeth tri phwynt a 
grynhoir isod. 
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Strategaeth Sain ar gyfer Plant – Crynodeb Bwrdd Rheoli’r BBC 

Fel a gadarnheir yn 'Rhoi Ansawdd yn Gyntaf', mae'r BBC yn ymrwymedig i 
gryfhau ei chynnig ar gyfer y gynulleidfa ifanc drwy gynnig gwasanaeth aml-
blatfform cyfoethog ac amrywiol. Wrth gydnabod yr addewid hwn, mae 
strategaeth sain plant y BBC yn dilyn dull lle mae’r ffocws ar y gynulleidfa, gan 
ddysgu o siomedigaethau’r gorffennol ac ystyried gofynion unigryw y grwpiau 
cyn oed ysgol ac oedran hŷn. Cynigir gwasanaeth tri phwynt wedi’i deilwrio 
sy’n ystyried anghenion ac ymddygiad plant a’u teuluoedd yn ogystal â’r 
gwahanol berthynas sydd gan wrandawyr gyda phlatfformau radio ac ar-lein: 

1. Cynnwys teulu-gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 4 Extra. Ynghyd â 
darlleniadau o lyfrau y mae plant yn hoff iawn ohonynt, cynigiwn fod Radio 4 
Extra yn darparu cynnwys teulu-gyfeillgar sy'n apelio at blant hŷn a'u rhieni 
neu ofalwyr, yn hytrach na'r cynnwys cyn oed ysgol presennol lle mae 
problemau perfformiad sylweddol. Gwyddom mai pur anaml y mae plant yn 
dewis gwrando ar y radio yn lle opsiynau adloniant eraill ac yn hytrach mai 
dewis y rhiant neu’r gofalwr yw gwrando ar y radio. Felly rhaid i raglen sydd 
am ddarparu i blant hefyd apelio at oedolion. Mae’r dull teulu-gyfeillgar wedi'i 
dreialu'n gymharol dda gyda phlant hŷn a'r uchelgais yw, drwy greu rhaglenni 
radio llafar sy'n apelio'n eang, y byddwn yn creu'r arfer o wrando ar y radio 
ymhlith plant a, thrwy wneud hynny, yn magu cynulleidfa'r dyfodol. 

2. Rhaglenni sain CBeebies i blant cyn-ysgol y gellir eu lawrlwytho 
oddi ar wefan CBeebies. Mae’r ymchwil yn cadarnhau mai pur anaml, os o 
gwbl, y mae plant ifanc 0-6 oed yn dod o hyd i ddeunydd sain heb gymorth 
rhiant neu ofalwr. Dyma pam y dyfeisiwyd teledu CBeebies a’r deunydd ar y 
we i gael eu defnyddio gan y plentyn a'r rhiant gyda'i gilydd. Gan ymestyn y 
dull hwn i sain, mae CBeebies am sicrhau bod tua 20 munud y dydd o 
gynnwys sain ar gael yn uniongyrchol ar-lein i’w ffrydio a’i lawrlwytho. Bydd 
lawrlwytho’n hwyluso ail-adrodd sy’n boblogaidd iawn ymhlith y grŵp oed 
ifanc hwn.  

Gyda straeon ffres sy’n berthnasol i gynulleidfa CBeebies, bydd y rhaglenni 
hyn yn cyd-fynd ac yn ymestyn y brandiau teledu CBeebies newydd a sefydlog 
(e.e. ZingZillas, Tinga Tinga Tales). Bydd cynnwys sain CBeebies hefyd yn cael 
ei draws-hyrwyddo’n gyson o deledu CBeebies. 

3. Y posibilrwydd o ryddhau archif radio plant yn fasnachol ar gyfer 
ei ail-ddarlledu gan drydydd partïon. Bydd y BBC yn chwilio am gyfleoedd 
i wneud archif radio plant ar gael i drydydd partïon masnachol er mwyn rhoi 
chwa o awyr iach i gynnwys na fyddai fel arall efallai’n cael ei ddarlledu. Dylid 
ystyried hyn i fod yn flaenoriaeth. 

 

Ar ddechrau’r adolygiad hwn, amlinellodd fwrdd rheoli’r BBC ei 
gynlluniau i wasanaethu plant ar Radio 7 

282 Dywedodd fwrdd rheoli’r BBC wrthym eu bod am newid ffocws rhaglenni plant i 
apelio’n fwy effeithiol at blant hŷn a'u teuluoedd a’u gofalwyr, tra’n lleihau swmp y 
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rhaglenni’n gyffredinol o 1400 awr i 350 awr y flwyddyn. Gofynnwyd i’r ymatebwyr 
am eu barn gychwynnol ynghylch hyn yn yr ymgynghoriad. Roedd yr ymateb fwy 
neu lai yn gyfartal ar y cwestiwn hwn. Roedd rhai’n gadarnhaol ynghylch y cynnig – 
cyfeiriwyd at y rôl y gallai Radio 7 ei chwarae mewn cymell dychymyg a diddordeb 
mewn radio llafar, neu fel opsiwn yn lle’r teledu. Roedd eraill yn fwy negyddol ac yn 
teimlo na ddylid lleihau’r allbwn ar gyfer radio plant. Teimlai eraill nad oedd gan 
blant ddiddordeb mewn radio llafar o gwbl. 

283 Roedd nifer o’r cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa hefyd yn ystyried y 
ddarpariaeth bresennol i blant ar Radio 7 yn ogystal â chynigion bwrdd rheoli'r BBC. 
Roedd aelodau o’r cyhoedd a siaradodd gyda Chyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon 
yn teimlo fod gan radio plant y potensial i chwarae rôl bwysig iawn i ysgogi 
dychymyg plant ac i’w helpu i ddysgu sgiliau iaith a gwrando allweddol. Fodd 
bynnag, roeddent hefyd o’r farn bod yr amser efallai wedi pasio pryd y gellid fod 
wedi cyrraedd plant drwy radio, ac os felly nad oedd yn gwneud synnwyr buddsoddi 
adnoddau ac amserlen ar eu cyfer. Yn ogystal, teimlai’r cynulleidfaoedd a siaradodd 
gyda Chyngor Cynulleidfa Lloegr fod plant y dyddiau hyn yn disgwyl cael eu 
sbarduno’n weledol yn ogystal ag yn glywedol, a bod radio yn gyfrwng llawer llai 
deniadol iddynt na chyfryngau eraill. 

Codwyd pryderon gan nifer o sefydliadau yn eu cyflwyniadau i’r 
adolygiad hwn ynghylch darpariaeth cynnwys sain y BBC i blant 

284 Roedd y Sound Start Group wedi cyflwyno nifer o awgrymiadau i wella darpariaeth 
radio’r BBC i blant. Roedd y rhain yn cynnwys disodli’r Rhwydwaith Asiaidd gyda 
pheilot radio dwy flynedd i blant ifanc. Roeddent hefyd yn teimlo y dylai Radio 3, 
Radio 4 a Radio 7 ddarparu gofod a chynnwys rheolaidd i bobl ifanc. Yn benodol, y 
dylai’r gwasanaethau hyn chwarae rôl bwysig mewn cynnig cerddoriaeth, dramâu, 
straeon, gwybodaeth a newyddion rheolaidd i bobl ifanc rhwng 11 a 14 oed. Roedd 
y cyflwyniad gan Gild yr Ysgrifenwyr yn adleisio’r pryderon hyn. Roeddent yn credu y 
dylai fod ymrwymiad diffuant i blant ar radio’r BBC, ac y gallai drama chwarae rôl yn 
hyn, yn enwedig i’r grŵp 10 i 15 oed. 

285 Codwyd y pwnc hwn hefyd gan Folder Media, sy’n rhedeg radio Fun Kids, a chan 
RadioCentre (y mae Folder Media yn aelod ohono). Roedd y ddau yn feirniadol o 
ddarpariaeth gyffredinol y BBC o radio plant ac nid oedd yr un o’r ddau’n teimlo mai 
Radio 7 oedd cartref radio plant fel a nodir yn y drwydded wasanaeth. Mae radio 
Fun Kids yn arbennig o awyddus i weithio gyda’r BBC naill ai: 

• i gael mynediad at gynnwys radio plant o archif y BBC a’i ddarlledu ar radio Fun 
Kids  

neu 

• i sefydlu bloc dynodedig o oriau ar radio Fun Kids y gallai’r BBC yna ei ddefnyddio 
i ddarlledu rhaglenni radio plant 

Maent wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda bwrdd rheoli’r BBC ers rhai misoedd. Fel 
rhan o’r adolygiad hwn, cawsom gyfarfod gyda chynrychiolwyr o radio Fun Kids i ddeall eu 
cynigion yn well. 
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Gresynwn fod ymdrechion y BBC i wasanaethu plant drwy raglenni 
pwrpasol ar Radio 7 yn aflwyddiannus 

286 Fel a sefydlir yn yr adolygiad hwn, er gwaethaf nifer o ymdrechion gan fwrdd rheoli’r 
BBC i ddarparu radio plant llwyddiannus, mae’r rhaglenni plant pwrpasol presennol 
yn perfformio’n eithriadol wael. Mae hefyd yn andwyol i berfformiad yr orsaf yn 
gyffredinol oherwydd ei fod yn arwain at wacter sylweddol yn y gwrando ac mae 
llawer o wrandawyr Radio 7 yn teimlo nad yw’n cyd-fynd â rhwydwaith sy’n un i 
oedolion yn bennaf. 

Bwriad y cynlluniau a amlinellir gan fwrdd rheoli’r BBC ar gyfer cynnwys 
Radio 7 yw cynnig gwasanaeth llafar cryfach i blant hŷn a’u teuluoedd 

287 Mae bwrdd rheoli’r BBC yn credu y bydd eu cynnig i leihau nifer yr oriau o raglenni 
plant o 1400 i 350 a rhoi ffocws newydd ar gynnwys teulu-gyfeillgar yn arwain at 
wasanaeth llafar cryfach i blant. Bydd y slot awr reolaidd yn y prynhawn yn ystod yr 
wythnos yn canolbwyntio ar siarad ac yn cynnwys deunydd pwnc hygyrch, straeon, 
darlleniadau llyfr, comedïau a chwisiau difyr, a fydd ym marn y bwrdd rheoli yn 
apelio at y teulu i gyd. Maent o’r farn y bydd y cynnwys hwn yn denu 
cynulleidfaoedd mwy – plant ac oedolion fel ei gilydd – gan roi mwy o werth i’r 
cyhoedd. 

288 Bydd y cynigion hyn yn cael eu darparu o fewn cyllideb bresennol y drwydded 
wasanaeth. Y gost bresennol o ddarparu rhaglenni radio i blant ar Radio 7 yw £2.1 
miliwn. Bydd cynigion bwrdd rheoli’r BBC yn gweld tua £0.6 miliwn yn cael ei wario 
ar raglenni teulu-gyfeillgar a £0.4 miliwn yn cael ei wario ar raglenni sain CBeebies 
ar-lein. Bydd gweddill yr arian yn cael ei wario ar raglenni eraill a fydd yn creu 
cysylltiadau golygyddol agosach rhwng Radio 4 Extra a Radio 4, gan gynnwys 
cynnwys sy’n addas i’r teulu wrando arno. 

Credwn fod gan y cynnig hwn y potensial i gryfhau darpariaeth radio 
llafar y BBC i blant hŷn 

289 Credwn fod hyn yn cydnabod y deinameg o ran sut y mae plant yn gwrando ar y 
radio a hefyd y ffaith, fel gorsaf wedi’i hanelu’n bennaf at oedolion, bod yn rhaid i’r 
cynnwys apelio’n effeithiol at blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae gan y rhaglenni 
teuluol y potensial i gynyddu’r gwrando ac felly i ddarparu’r pwrpasau cyhoeddus. Y 
prif fesur llwyddiant ar gyfer y strategaeth hon fydd faint o blant fydd yn gwrando ar 
yr elfen hon ac ar yr orsaf yn gyffredinol, a byddem yn disgwyl i hyn gynyddu o 
ganlyniad i’r cynnig hwn. 

290 Er hynny mae gennym rai pryderon na fydd plant na rhieni yn ymwybodol bod y slot 
hwn wedi’i ddyfeisio’n benodol ar gyfer teuluoedd, yn enwedig mewn amserlen nad 
yw’n denu patrymau gwrando traddodiadol. Mae bwrdd rheoli'r BBC yn nodi y 
cefnogir yr elfen hon gan dudalen rhaglen ar BBC Ar-lein a fydd hefyd yn tynnu sylw 
at gynnwys teulu-gyfeillgar arall ar Radio 7. Er ein bod yn croesawu hyn, rydym wedi 
gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried sut arall y medrant godi ymwybyddiaeth o’r elfen 
hon a'r cynnwys teulu-gyfeillgar arall ar Radio 7, ac o gynnwys teulu-gyfeillgar arall 
efallai ar rwydweithiau eraill fel Radio 4. 
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291 O ystyried ein hasesiad, rydym yn cefnogi cynigion bwrdd rheoli’r BBC i leihau nifer 
yr oriau cyffredinol o raglenni plant o 1400 i 350 ac ail-ganolbwyntio’r slot prynhawn 
ar gynnwys sy’n apelio at blant hŷn ac at eu teuluoedd. 

Byddwn yn monitro effaith y rhaglenni teulu-gyfeillgar hyn yn ofalus ac 
yn gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ddiweddaru'r Ymddiriedolaeth yn gyson ar 
ba mor effeithiol ydynt 

292 Fel y soniwyd eisoes, y prif fesur llwyddiant ar gyfer y strategaeth hon fydd faint o 
blant fydd yn gwrando ar yr elfen hon ac ar Radio 7 yn gyffredinol. Byddem yn 
disgwyl i hyn gynyddu o ganlyniad i’r cynnig hwn. Fodd bynnag, nid yw’r fethodoleg 
RAJAR bresennol a ddefnyddir i dracio faint o blant sy’n gwrando ar y radio yn 
arbennig o drylwyr ac yn newid fel y bydd ond yn tracio plant rhwng 10 a 14 oed. 
Felly, rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried sut y maent am fonitro 
llwyddiant y strategaeth hon yn effeithiol.  

293 Bydd hyn yn cael ei adrodd i’r Ymddiriedolaeth fel rhan o asesiad rheolaidd bwrdd 
rheoli’r BBC o strategaeth gyffredinol Radio 4 Extra. Os canfyddir bod eu rhaglenni 
teulu-gyfeillgar yn methu â denu plant, efallai y byddwn yn gofyn i fwrdd rheoli’r 
BBC ailystyried y strategaeth. 

Mae’r BBC yn wynebu her llawer anoddach o ran gwasanaethu plant iau 
drwy gyfrwng radio 

294 Mae plant iau, rhai 6 oed ac yn iau, yn gynulleidfa hanfodol i’r BBC ac yn un, ar 
draws y cyfryngau i gyd, nad yw’n cael ei gwasanaethu cystal ag yn y gorffennol.  Er 
bod y BBC wedi cael peth llwyddiant gyda’i brand teledu CBeebies, mae wedi’i chael 
yn llawer anoddach darparu rhaglenni i’r gynulleidfa hon ar y radio. 

295 Ar sail ein dealltwriaeth a’n dadansoddiad o ymddygiad gwrando, mae’n amheus 
gennym ni y gall rhaglenni a anelir at blant bach fodoli'n gyffyrddus ar rwydwaith i 
oedolion yn bennaf. Ni fu ymdrechion i wneud hyn ar Radio 7 yn llwyddiannus er 
bod y rhaglenni’n cyfrif am gyfran helaeth o gostau cyffredinol y gwasanaeth. 

296 Mae bwrdd rheoli’r BBC am ddisodli’r rhaglenni radio CBeebies a ddarlledir yn y bore 
ar hyn o bryd gyda rhaglenni archif tebyg i’r rhai sydd i’w cael mewn mannau eraill 
ar Radio 7 ac a anelir at oedolion. Er mwyn darparu cynnwys radio i blant ifanc, 
maent yn bwriadu creu cynnwys sain CBeebies a fydd ar gael i’w lawrlwytho. Maent 
yn bwriadu trefnu bod 20 munud o gynnwys sain newydd y dydd ar gael i gyd-fynd 
â'r brandiau CBeebies sy’n sefydlog ar y teledu. 

Efallai y bydd cynigion bwrdd rheoli’r BBC i greu cynnwys sain CBeebies 
a fydd ar gael i’w lawrlwytho o fudd i rai cynulleidfaoedd 

297 Credwn fod gan rai gwrandawyr awydd gweld y cynnwys hwn yn cael ei ddarparu 
ar-lein i’w lawrlwytho. Dengys data gweinyddion y BBC ar gyfer 2009-10, fod yna 
9,000 o ffrydiau a 25,000 o geisiadau i lawrlwytho rhaglenni radio CBeebies y mis. 
Mewn cyferbyniad, roedd cyrhaeddiad wythnosol yr allbwn llinellol dros yr un cyfnod 
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yn 12,000 o blant.75 Yn Ionawr 2010, penderfynodd fwrdd rheoli’r BBC draws-
hyrwyddo'r cynnwys radio CBeebies ar deledu CBeebies a gwefan CBeebies, a 
arweiniodd at lefelau sylweddol uwch o geisiadau ar-lein - ar draws y mis cafwyd 
17,000 o geisiadau i lawrlwytho a 43,000 o ffrydiau.76 Mae bwrdd rheoli’r BBC yn 
bwriadu ailadrodd y traws-hyrwyddo hwn fel rhan o’r cynigion hyn. 

298 O ystyried y gwahanol fethodolegau mewn deall perfformiad, nid yw’n bosibl 
cymharu’r ffigurau gwrando llinellol yn uniongyrchol gyda’r ffigurau gwrando ar-gais. 
Fodd bynnag, mae’n debygol fod cyfran uchel iawn o’r ffrydiau a’r ceisiadau 
lawrlwytho wedi eu cychwyn yn benodol gan rieni, gofalwyr neu blant ifanc er mwyn 
gwrando ar y rhaglenni hyn. O ystyried pa mor hawdd a hwylus i ddod o hyd iddo 
ydyw, mae’r ffordd yma o gael gafael ar gynnwys yn debygol o fod yn llawer mwy 
perthnasol a defnyddiol i rieni a gofalwyr na gwrando ar ddarllediad radio llinellol. 
Mewn cyferbyniad, mae cyfran y plant sy’n gwrando ar y darllediad llinellol yn llai na 
10% o gynulleidfa sy’n bennaf yn oedolion hŷ, ac yn dangos nad yw’r cynnwys hwn 
yn cyd-fynd yn dda gyda gorsaf rhwydwaith i oedolion. 

299 Fel gyda chynnig bwrdd rheoli’r BBC i ddarparu rhaglenni teulu-gyfeillgar, credwn y 
bydd llwyddiant y fenter hon yn dibynnu’n drwm ar i ba raddau y caiff ei hyrwyddo a 
pha mor effeithiol fydd hynny.  Rydym yn disgwyl i fwrdd rheoli'r BBC ganfod nifer o 
ffyrdd i wneud rhieni a gofalwyr yn ymwybodol bod y cynnwys hwn ar gael ar-lein, 
a'i fod ar gael i'w Ffrydio a'i lawrlwytho. 

300 Ar y sail yma, cefnogwn gynnig bwrdd rheoli’r BBC i greu rhaglenni radio CBeebies 
yn bennaf i’w lawrlwytho oddi ar wefan CBeebies. 

Ochr yn ochr â hyn, cefnogwn benderfyniad bwrdd rheoli’r BBC i 
flaenoriaethu rhyddhau cynnwys radio archif ar gyfer plant i drydydd 
partïon 

301 Mae rhyddhau archif radio plant yn fasnachol ar gyfer ei ail-ddarlledu gan drydydd 
partïon yn fater i fwrdd rheoli’r BBC yn bennaf. Rydym yn falch iawn, fodd bynnag, 
eu bod wedi cytuno’n derfynol ar fframwaith i ryddhau’r cynnwys hwn a chefnogwn 
eu bwriad i flaenoriaethu rhaglenni archif ar gyfer plant. Dylai hyn olygu y bydd 
modd negodi’n gyflym gyda radio Fun Kids a darparwyr rhaglenni sain eraill i blant. 

302 Credwn, ar yr amod y gwarchodir enw da a brand y BBC, fod yna werth sylweddol 
mewn gweithio gyda thrydydd partïon. Mae hyn yn arbennig o wir mewn meysydd 
fel radio plant lle nad oes llawer o ddarpariaeth yn y farchnad yn gyffredinol a lle 
mae’r BBC wedi’i chael yn fwyfwy anodd gwasanaethu plant, yn enwedig rhai o dan 
chwech oed, drwy ei gwasanaethau radio apêl eang. 

                                            
75 Ffynhonnell: ffigurau defnydd misol o iStats ar gyfer 2009-10 a ffigurau cyrhaeddiad wythnosol RAJAR ar gyfer 2009-10 – 

samplau bach felly awgrymol yn unig 
76 Ffynhonnell: Cynigion bwrdd rheoli’r BBC ar gyfer y Strategaeth Sain ar gyfer Plant 
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Rydym yn parhau i fod yn ymwybodol iawn o ddyletswydd neilltuol y 
BBC i wasanaethu plant 

303 Mae’r ymrwymiad hwn wedi’i osod allan fel blaenoriaeth olygyddol yn y strategaeth 
‘Rhoi Ansawdd yn Gyntaf’ gan y BBC. Rydym yn siomedig nad yw’r BBC wedi bod yn 
fwy llwyddiannus wrth wasanaethu plant drwy radio, yn enwedig rhai o dan chwech 
oed. Er y credwn fod y cynigion hyn yn cynnig yr opsiynau gorau sydd ar gael ar y 
funud, byddwn yn parhau i fonitro pethau'n fanwl ac yn croesawu unrhyw gyfle yn y 
dyfodol i wella darpariaeth radio’r BBC i blant.  

Mae angen gwneud nifer o newidiadau i drwyddedau gwasanaeth Radio 
7 a CBeebies o ganlyniad i gynigion bwrdd rheoli'r BBC 

304 Rydym wedi gosod allan manylion penodol y diwygiadau hyn yn Atodiad 1. 
Oherwydd eu bod yn ddiwygiadau i nodweddion allweddol y trwyddedau 
gwasanaeth, mae rhagdybiaeth ynddynt bod yr Ymddiriedolaeth yn ystyried gwneud 
prawf gwerth i’r cyhoedd. Rydym wedi gwneud dadansoddiad o arwyddocâd y 
newidiadau hyn fel a nodir yng Nghymal 25 o Gytundeb y BBC. Daethom i’r casgliad 
nad yw’r rhain yn sylweddol ac felly nad oes angen cymhwyso prawf gwerth i’r 
cyhoedd iddynt. Mae’r asesiad hwn wedi’i osod allan ym mhenderfyniad yr 
Ymddiriedolaeth yn Strategaeth Sain y BBC ar gyfer plant, ar ein gwefan. 

 

Pwynt Gweithredu 13 – Rydym yn cymeradwyo strategaeth sain 
bwrdd rheoli’r BBC ar gyfer plant 

Mae’r cynnig hwn yn cynnwys:: 

• ffocws ar gynnwys teulu-gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 7, gyda lleihad 
yn nifer yr oriau gofynnol o 1400 i 350;  

• creu rhaglenni sain CBeebies i blant cyn-ysgol y gellir eu lawrlwytho 
oddi ar wefan CBeebies; 

• rhyddhau archif radio plant yn fasnachol ar gyfer ei ail-ddarlledu gan 
drydydd partïon.  

Rydym wedi diwygio trwyddedau gwasanaeth Radio 7 a CBeebies i adlewyrchu 
hyn. 

Er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn ymwybodol o’r elfen teulu-gyfeillgar 
a’r cynnwys sain CBeebies i blant cyn-ysgol a fydd ar gael i’w lawrlwytho oddi 
ar wefan CBeebies, rydym wedi gofyn i fwrdd rheoli’r BBC ystyried beth 
fedrant ei wneud i godi ymwybyddiaeth. 

Gofynnwn i fwrdd rheoli’r BBC fonitro perfformiad y strategaeth hon ac adrodd 
yn rheolaidd arni fel rhan o’i asesiad cyffredinol o Radio 4 Extra. Drwy wneud 
hyn, rhaid i fwrdd rheoli’r BBC ystyried sut i dracio gwrando plant yn effeithiol 
o ystyried y newidiadau i’r fethodoleg RAJAR. 
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ATODIAD 1: Diwygiadau i’r trwyddedau gwasanaeth 
 

Mae’r atodiad hwn yn gosod allan yr adrannau perthnasol o’r trwyddedau gwasanaeth 
hynny a fydd yn cael eu diwygio o ganlyniad i'r adroddiad hwn. 

 

Radio 3 

Y drwydded wasanaeth 
bresennol 

Diwygiad Cyfeirnod 
paragraff

2. Sgôp y drwydded hon 
(troednodyn) 

  

1 Ar hyn o bryd, mae Radio 3 a Radio 4 yn 
cynnig rhywfaint o gynnwys ar-gais, llafar yn 
bennaf, am gyfnod amhenodol ar ôl y 
darllediad cychwynnol. Rhaid cael caniatâd 
Ymddiriedolaeth y BBC cyn ehangu ar sgôp 
hwn. 

1 Gall Radio 3 hefyd gynnig cynnwys ar-gais 
am gyfnod amhenodol ar ôl y darllediad 
cychwynnol fel rhan o gasgliad parhaol. 

252-261 

5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu   

Dylai feithrin gwerthfawrogiad o 
gerddoriaeth a diwylliant drwy gynnig 
gwybodaeth hygyrch, gan gynnwys deunydd 
sy'n ddefnyddiol i bobl na wyddant lawer am 
gerddoriaeth glasurol. Dylai Radio 3 gynnig 
ei chynnwys mewn ffordd mor hyblyg ag y 
mae'r dechnoleg bresennol a hawliau'n 
caniatáu. Dylid ecsbloetio platfformau 
newydd fel bod y gynulleidfa’n gallu 
ymchwilio’n fwy manwl i gynnwys a 
ddarlledir. 

Dylai feithrin gwerthfawrogiad o 
gerddoriaeth a diwylliant drwy gynnig 
gwybodaeth hygyrch, gan gynnwys deunydd 
sy'n ddefnyddiol i bobl na wyddant lawer am 
gerddoriaeth glasurol. Dylai Radio 3 gynnig 
ei chynnwys mewn ffordd mor hyblyg ag y 
mae'r dechnoleg bresennol a hawliau'n 
caniatáu. Dylid ecsbloetio platfformau 
newydd fel bo’r gynulleidfa’n gallu 
ymchwilio’n fwy manwl i gynnwys a 
ddarlledir gyda chasgliadau o gynnwys ar-gais 
i gyd-fynd â hynny er mwyn cymell 
gwrandawyr i drin a thrafod themâu a 
digwyddiadau dethol yn fwy manwl ac 
ehangach. 

252-261 

5.3 Adlewyrchu Cenhedloedd, 
Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

  

Dylai Radio 3, drwy ei hagweddau 
rhyngweithiol, fel neges-fyrddau, hwyluso 
creu cymunedau budd. 

Dylai Radio 3, drwy ei hagweddau 
rhyngweithiol, hwyluso creu cymunedau 
budd. 

72-75 
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Radio 4 

Y drwydded wasanaeth 
bresennol 

Diwygiad Cyfeirnod 
paragraff

2. Sgôp y drwydded hon 
(troednodyn) 

  

1 Ar hyn o bryd, mae Radio 4 a Radio 4 yn 
cynnig rhywfaint o gynnwys ar-gais, llafar yn 
bennaf, am gyfnod amhenodol ar ôl y 
darllediad cychwynnol. Rhaid cael caniatâd 
Ymddiriedolaeth y BBC cyn ehangu ar sgôp 
hwn. 

1 Gall Radio 4 hefyd gynnig cynnwys ar-gais 
am gyfnod amhenodol ar ôl y darllediad 
cychwynnol fel rhan o gasgliad parhaol.  

252-261 

5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu   

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 ymchwilio’n gyson i’r 
gwyddorau, gan gynnwys hanes naturiol a 
meddygaeth. Dylid ymchwilio i hanes drwy 
raglenni bywgraffiadol, cyfresi naratif hirach a 
rhaglenni nodwedd a dogfen untro’n unig. 

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 ymchwilio’n gyson i’r 
gwyddorau, gan gynnwys hanes naturiol a 
meddygaeth. Dylid ymchwilio i hanes drwy 
raglenni bywgraffiadol, cyfresi naratif hirach a 
rhaglenni nodwedd a dogfen untro’n unig. 
Gall Radio 4 hefyd greu casgliadau o 
gynnwys ar-gais i gyd-fynd â hyn, sy’n cymell 
gwrandawyr i drin a thrafod themâu a 
digwyddiadau dethol yn fwy manwl ac 
ehangach. 

252-261 

(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 4: 

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

(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 4: 

• Ddarlledu o leiaf 350 awr o raglenni 
dogfen gwreiddiol pob blwyddyn 

139 

 

Radio 7 

Y drwydded wasanaeth 
bresennol 

Diwygiad Cyfeirnod 
paragraff

 Bydd trwydded wasanaeth Radio 7 
yn cael ei hail-gyflwyno fel trwydded 

262-277 
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wasanaeth Radio 4 Extra. 

1. Cylch gwaith   

Cylch gwaith Radio 7 yw darparu adloniant 
llafar. Dylai ei hamserlen gynnwys comedi, 
drama, straeon, rhaglenni nodwedd, 
darlleniadau a rhaglenni i blant. 

Cylch gwaith Radio 4 yw darparu adloniant 
llafar. Dylai ei hamserlen gynnwys comedi, 
drama, straeon, rhaglenni nodwedd, 
darlleniadau a rhaglenni sy’n apelio at blant. 

278-304 

Dylai’r orsaf hefyd fod yn gartref i radio 
llafar ar gyfer plant gan y BBC. 

(Wedi'i ddileu) 278-304 

4. Trosolwg ar y nodau a’r amcanion   

Dylai rhaglenni plant fod yn rhan annatod o'r 
amserlen, gan gynnwys darlleniadau a 
rhaglenni nodwedd ar gyfer plant, wedi eu 
darlledu mewn amgylchedd di-fasnachol. 
Dylai ei hamserlen gael ei 'pharthu’ fel bod y 
gynulleidfa blant a’r gynulleidfa oedolion yn 
gwybod pryd i ddisgwyl allbwn wedi’i 
gynllunio ar eu cyfer nhw a dylai naws yr 
orsaf fod yn gyfeillgar ac anffurfiol. 

Dylai rhaglenni sy’n apelio at blant fod yn 
rhan annatod o’r amserlen, a lle bo hynny’n 
bosibl, dylai hefyd ddenu teuluoedd a 
gofalwyr plant. Dylai ei hamserlen gael ei 
'pharthu’ fel bod y gynulleidfa blant a’r 
gynulleidfa oedolion yn gwybod pryd i 
ddisgwyl allbwn wedi’i gynllunio ar eu cyfer 
nhw a dylai naws yr orsaf fod yn gyfeillgar ac 
anffurfiol. 

278-304 

Dylai’r orsaf gefnogi talentau newydd a 
darlledu cynnwys newydd ei gomisiynu yn 
gyson, gan gynnwys dramâu a darlleniadau i 
blant a rhaglen gylchgrawn ddyddiol i blant. 
Dylid rhoi pwyslais ar ddarlledu mathau o 
allbwn sy’n brin ar Radio’r BBC, fel comedi 
‘un dyn’, dramâu byrion, ffug-wyddoniaeth, 
ffantasi ac arswyd. 

Dylai’r orsaf gefnogi talentau newydd a 
darlledu cynnwys newydd ei gomisiynu yn 
gyson, gan gynnwys dramâu a darlleniadau 
sy’n apelio at blant. Dylid rhoi pwyslais ar 
ddarlledu mathau o allbwn sy’n brin ar 
Radio’r BBC, fel comedi ‘un dyn’, dramâu 
byrion, ffug-wyddoniaeth, ffantasi ac arswyd. 

278-304 

Dylai Radio 7 ddarparu cynnwys o ansawdd 
uchel, gan gynnwys peth defnydd o 
welliannau gweledol, sy’n cymell gwrando ar 
y radio drwy blatfformau digidol. Dylid cael 
gwasanaeth ar-lein i gyd-fynd â'r allbwn a 
ddarlledir, gan gynnwys gofod pwrpasol i 
blant a dylid cymell gwrandawyr i 
ryngweithio a chyfathrebu gyda'r orsaf. Dylai 
Radio 7 ddefnyddio technoleg newydd i 
sicrhau bod ei chynulleidfaoedd yn cael pob 
cyfle i gael mynediad at raglenni fel a phan y 
dymunant. 

Dylai Radio 4 Extra ddarparu cynnwys o 
ansawdd uchel, gan gynnwys peth defnydd o 
welliannau gweledol, sy’n cymell gwrando ar 
y radio drwy blatfformau digidol. Dylai Radio 
4 Extra ddefnyddio technoleg newydd i 
sicrhau bod ei chynulleidfaoedd yn cael pob 
cyfle i gael mynediad at raglenni fel a phan y 
dymunant. 

278-304 

5.1 Sbarduno creadigrwydd a 
rhagoriaeth ddiwylliannol 
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(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 7: 

• Ddarlledu o leiaf 50 awr o gomedi 
pob wythnos 

• Darlledu o leiaf 50 awr o ddrama 
pob wythnos 

 

(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 4 Extra: 

• Ddarlledu o leiaf 55 awr o gomedi 
pob wythnos 

• Darlledu o leiaf 55 awr o ddrama 
pob wythnos 

• Ni ddylai mwy na 15% o’r cynnwys 
drwy’r flwyddyn fod yn allbwn dal i 
fyny ar raglenni Radio 4 

262-277 

5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu   

Dylai Radio 7 wneud cyfraniad pwysig at y 
pwrpas hwn ymhlith ei chynulleidfa, yn 
bennaf drwy ei hallbwn ar gyfer plant. Dylai 
anelu at fod yn gartref y BBC ar gyfer radio 
llafar i blant, gyda rhannau o'r amserlen 
wedi'i neilltuo'n rheolaidd i ddarlleniadau a 
rhaglenni nodwedd i blant, wedi eu darlledu 
mewn amgylchedd di-fasnachol. 

Dylai Radio 4 Extra wneud cyfraniad pwysig 
at y pwrpas hwn ymhlith ei chynulleidfa, yn 
bennaf drwy ei hallbwn i blant, gyda rhannau 
o’r amserlen wedi’i neilltuo’n rheolaidd i 
ddrama a darlleniadau sy'n apelio at blant ac 
sy'n annog y teulu cyfan i wrando. 

278-304 

(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 7: 

• Ddarlledu o leiaf 1400 awr o raglenni 
plant pob blwyddyn 

(Amod yn y drwydded wasanaeth) 

Dylai Radio 4 Extra: 

• Ddarlledu o leiaf 350 awr o raglenni 
plant pob blwyddyn 

278-304 

 

BBC Arlein 

Y drwydded wasanaeth 
bresennol 

Diwygiad Cyfeirnod 
paragraff

3. Trosolwg ar y nodau a’r amcanion 
(troednodyn) 

  

4 Mae angen caniatâd Ymddiriedolaeth y 
BBC i ehangu’n sylweddol ar sgôp yr archif 
sain a fideo sydd ar gael ar-lein. 

4 Mae angen caniatâd Ymddiriedolaeth y 
BBC i ehangu’n sylweddol ar sgôp yr archif 
sain a fideo sydd ar gael ar-lein. Caniateir 
eithriadau penodol ar gyfer Radio 3, Radio 4 
a BBC Four fel y medrant ddatblygu casgliad 
parhaol o gynnwys ar-gais. 

252-261 
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CBeebies 

Y drwydded wasanaeth 
bresennol 

Diwygiad Cyfeirnod 
paragraff

2. Sgôp y drwydded   

Dylai gynnig cynnwys yn ymwneud â 
rhaglenni ar bbc.co.uk. Dylai rhai rhaglenni 
gynnwys nodweddion teledu rhyngweithiol, 
ar gael ar blatfformau digidol. 

Dylai gynnig cynnwys yn ymwneud â 
rhaglenni ar bbc.co.uk. Dylai rhai rhaglenni 
gynnwys nodweddion teledu rhyngweithiol, 
ar gael ar blatfformau digidol. Gall drefnu 
bod peth cynnwys sain ar gael yn 
uniongyrchol ar-lein i’w ffrydio a’i 
lawrlwytho heb fod wedi cael ei ddarlledu’n 
gyntaf. 

278-304 

 (troednodyn) 

3 Rhaid cael caniatâd Ymddiriedolaeth y BBC 
i ehangu'n sylweddol ar y cynnig hwn. 

278-304 
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ATODIAD 2: Siartiau perfformiad pwrpasau ar gyfer 
Radio 3 
 

Mae’r adran hon yn gosod allan y sgoriau perfformiad a phwysigrwydd ar gyfer y 
datganiadau a fesurwyd yn ein hymchwil i gynulleidfa Radio 3. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd: c. n=98 

 

Hyrwyddo addysg a dysgu 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=98 
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Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd. Sylfaen: c. n=98 
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Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU  

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd. Sylfaen: c. n=98 

 

Dod â’r DU at y Byd a’r Byd at y DU  

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd. Sylfaen: c. n=98 

 

Cyfathrebu Newydd 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd. Sylfaen: c. n=98 

 

Chwefror 2011 115
 



Adolygiad o Wasanaethau / BBC Radio 3, BBC Radio 4 & BBC Radio 7 

 

ATODIAD 3: Siartiau perfformiad pwrpasau ar gyfer 
Radio 4 
 

Mae’r adran hon yn gosod allan y sgoriau perfformiad a phwysigrwydd ar gyfer y 
datganiadau a fesurwyd yn ein hymchwil i gynulleidfa Radio 4. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 

 

Hyrwyddo addysg a dysgu 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 
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Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 

 

Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU  

 

Ffynhonnell: Arolwg meintiol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 

Chwefror 2011 117
 



Adolygiad o Wasanaethau / BBC Radio 3, BBC Radio 4 & BBC Radio 7 

 

 

Dod â’r DU at y byd a'r byd at y DU  

 

Ffynhonnell: Arolwg ansoddol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 

 

Cyfathrebu Newydd 

 

Ffynhonnell: Arolwg ansoddol cyn-dasg; Pa mor bwysig ydyw bod.../ I ba raddau ydych chi’n cytuno bod… Bwlch = 

Perfformiad – Pwysigrwydd (negyddol = tan-ddarparu). Sylfaen: c. n=136 
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