
BBC Radio 3, BBC Radio 4 a BBC Radio 7 – 

Crynodeb o’r Adolygiad o Wasanaethau gan 

Ymddiriedolaeth y BBC 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflawni adolygiadau manwl a chyson o bob un o 
wasanaethau’r BBC. Y tro hwn rydym wedi adolygu BBC Radio 3, BBC Radio 4 a BBC 
Radio 7. Mae crynodeb byr o’n prif ddarganfyddiadau a chasgliadau wedi eu gosod allan 
isod. Mae'r adroddiad llawn ar gael yma ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi, mewn trwydded wasanaeth a gyhoeddir, beth y mae'n 
disgwyl i bob gwasanaeth ei ddarparu (am fwy o wybodaeth am drwyddedau 
gwasanaeth ewch i’n gwefan. 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 dros yr haf 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. 

Casgliadau a darganfyddiadau: 
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.  

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.  Rydym wedi gosod allan nifer o bwyntiau gweithredu i 
fwrdd rheoli'r BBC gan gynnwys:  

• chwilio am ffyrdd o wneud yr orsaf yn fwy hygyrch a chroesawus 

• Ystyried sut orau y gall y BBC ddarparu cerddoriaeth glasurol, jas a byd-eang i 
holl dalwyr ffi’r drwydded 

• ystyried sut orau y gall yr orsaf helpu cynulleidfaoedd i fordwyo’r cynnwys eang 
sydd ar gael 

• adolygu lefelau allbwn darlledu y grwpiau perfformio  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/service_reviews/service_licences/reviews_radio_347.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/service_reviews/index.shtml


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. Radio 4 yw’r gwasanaeth radio drytaf gan y BBC 
ond teimlai cynulleidfaoedd ei bod yn cynnig gwerth rhagorol am arian ar y cyfan. 
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.  Yn ogystal:  

• Dylai Radio 4 geisio gwella ei hapêl ymhlith gwahanol grwpiau demograffig 

• Rydym wedi cynyddu’r lleiafswm oriau o raglenni dogfen gwreiddiol sy’n ofynnol 
o dan drwydded wasanaeth Radio 4 

• 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. 

• Dylai Radio 4 ystyried cydbwysedd ei darlledu rhyngwladol ac, yn enwedig, ei 
darlledu rhwng Ewrop a gweddill y byd, o’i gymharu ag America. 

Radio 7  
Mae Radio 7 yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr iawn gan gynulleidfa ddigidol helaeth 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. 

Cynlluniau Strategol Allweddol 
Yn ystod yr adolygiad, mae bwrdd rheoli’r BBC wedi cynnig nifer o gynlluniau strategol 
allweddol ar gyfer y gwasanaethau hyn a chefnogwn y cynlluniau hyn oherwydd credwn 
y byddant o fudd i dalwyr ffi'r drwydded.  Y rhain yw: 

• Datblygu rhan o’i harchif gwasanaeth cyhoeddus yn ‘gasgliadau parhaol’ ar 
gyfer Radio 3 a Radio 4. Bydd y cynigion hyn yn cynyddu faint o raglenni archif 
fydd ar gael yn barhaol ar wefannau Radio 3 a Radio 4.  

• Ail-leoli Radio 7 fel Radio 4 Extra. Fodd bynnag, byddwn yn gwarchod yr 
elfennau presennol o Radio 7 a werthfawrogir yn arbennig gan y gynulleidfa, 
gan gynnwys cynyddu'r oriau wythnosol o ddrama a chomedi a chyfyngu ar 
faint o raglenni 'dal i fyny' ar Radio 4 fydd ar gael.   

• Datblygu’r strategaeth sain ar gyfer plant, gan gynnwys ffocws newydd i 
raglenni plant pwrpasol ar Radio 7 er mwyn apelio mwy at deuluoedd Bydd hyn 
hefyd yn cynnwys creu allbwn sain cyn-ysgol CBeebies a fydd ar gael i'w 
lawrlwytho oddi ar wefan CBeebies a rhyddhau rhaglenni archif radio ar gyfer 
plant yn fasnachol i’w hail-ddarlledu gan drydydd partïon. 


