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BBC Four 
 
 

Mae'r drwydded gwasanaeth hon yn disgrifio nodweddion pwysicaf BBC Four, gan gynnwys sut 
mae'n cyfrannu at ddibenion cyhoeddus y BBC. Trwyddedau Gwasanaeth yw sylfaen system 
lywodraethu’r BBC. Eu nod yw rhoi sicrwydd i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid ynghylch beth ddylai pob 
un o wasanaethau'r BBC ei ddarparu. 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio trwyddedau gwasanaeth fel sail i’w gwaith yn asesu perfformiad ac 
fel sail i’w gwaith yn ystyried unrhyw gynigion am newid i wasanaethau cyhoeddus y DU oddi wrth 
Weithrediaeth y BBC. Ni fydd gwasanaeth yn cael newid mewn ffordd a fydd yn torri ei drwydded 
gwasanaeth heb gael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. Os bydd newid yn cael ei gynnig i un o Brif 
Nodweddion datganedig trwydded, mae’r Ymddiriedolaeth yn rhagdybio y bydd yn rhaid iddi gynnal 
Prawf Gwerth Cyhoeddus. Os bydd yn penderfynu peidio â chynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn 
cymeradwyo newid o’r fath, rhaid iddi gyhoeddi ei rhesymau’n llawn. 

 
 
Rhan l: Prif nodweddion y gwasanaeth 

 

1. Cylch Gwaith 

Prif swyddogaeth BBC Four yw adlewyrchu ystod o gelfyddydau, cerddoriaeth a 
diwylliant y DU a chelfyddydau, cerddoriaeth a diwylliant rhyngwladol. Dylai ddarparu 
ystod uchelgeisiol o raglenni arloesol o ansawdd uchel sy’n cyfoethogi’n ddeallusol ac 
yn ddiwylliannol, gan arddel agwedd arbenigol a manwl gydag ystod eang o bynciau. 

 

2. Cwmpas y Drwydded hon 

Dylai BBC Four fod ar gael rhwng 19.00 a 04.00 bob dydd. Dylid ei darlledu am ddim 
ar gyfer derbyniad cyffredinol yn y DU fel darllediad byw ar lwyfannau teledu digidol a 
gall gael ei darlledu ar yr un pryd ar rwydweithiau protocol rhyngrwyd sefydlog a 
symudol.   

Gall hefyd gynnig cynnwys a ddarlledir ganddi ar rwydweithiau protocol rhyngrwyd 
sefydlog a symudol neu drwy lwyfannau eraill1 am saith diwrnod ar ôl iddo gael ei 
ddarlledu. Ar yr un llwyfannau, gall ganiatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho sawl pennod o 

                                             
1 Yn unol â Pholisi Syndicetio’r Ymddiriedolaeth ar gyfer cynnwys ar-alw y BBC. 
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gyfresi rhediad cyntaf (‘stacio cyfresi’)2 ar ôl eu darlledu neu cyn eu darlledu drwy 
ragarchebu tan ddyddiad heb fod yn hwyrach na saith diwrnod ar ôl pennod olaf y 
gyfres dan sylw. Ni chaiff y cyfanswm hwn o gyfresi wedi’u stacio fod yn fwy na 15% 
o’r holl gynnwys teledu sy’n cael ei gynnig ar-alw. Ar y rhyngrwyd, gall ganiatáu 30 
diwrnod i ddefnyddwyr wylio’r deunydd am y tro cyntaf ar ôl ei lawrlwytho a gall 
ganiatáu i ddefnyddwyr wylio deunydd a lawrlwythwyd dro ar ôl tro am hyd at saith 
diwrnod ar ôl ei wylio am y tro cyntaf.  

Dylai gynnig deunydd perthnasol i raglenni ar bbc.co.uk.3 Dylai rhai rhaglenni gynnwys 
nodweddion teledu rhyngweithiol ar lwyfannau digidol. 

 

 

3. Cyllideb y gwasanaeth 

Mae gan BBC 4 gyllideb gwasanaeth o £44 miliwn yn 2014/15.  

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

 

4. Crynodeb o nodau ac amcanion 

Dylai rhaglenni BBC Four feddu ar rai o'r nodweddion canlynol, neu'r cyfan ohonynt: 
ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac apelgar, a dylent feithrin doniau’r 
Deyrnas Unedig. 

Dylai BBC Four gyflawni ei chylch gwaith drwy gyfrwng amrywiaeth eang o raglenni 
arloesol sy'n cyfoethogi'n ddiwylliannol gan gynnwys athroniaeth a syniadau, 
gwyddoniaeth a natur, gwleidyddiaeth, materion cymdeithasol, celfyddyd, 
perfformiadau, cerddoriaeth, ffilm, y cyfryngau a newyddion - yn enwedig newyddion a 
materion cyfoes byd-eang. O fewn cwmpas diffiniedig y gwasanaeth, dylai ysgogi, 
cefnogi ac adlewyrchu’r amrywiaeth o weithgarwch diwylliannol yn y DU.  

Dylai BBC Four gynnig rhaglen newyddion a materion cyfoes sy’n trafod straeon sy’n 
ymwneud â’r DU a straeon rhyngwladol yn ystod yr oriau brig fin nos ar ddiwrnodau 
gwaith. Dylai gynnig y rhaglenni, y rhaglenni dogfen a'r ffilmiau hir rhyngwladol ac 
ieithoedd tramor gorau. 

Dylai'r sianel gynnig cyfran sylweddol o raglenni wedi’u comisiynu’n wreiddiol yn y 
DU, meithrin doniau cyflwyno newydd ac arbrofi gyda chomedi newydd. Dylai 
ddarparu rhaglenni ffeithiol a chelfyddydol sy'n ategu allbwn BBC Two yn aml, drwy 

                                             

2 Caiff rhaglenni eu stacio yn ôl cyfres os oes rhediad penodol i'r gyfres, gyda dechrau a diwedd a 
thrywydd naratif clir neu'n un sydd ag effaith eithriadol o fawr.   

3 Mae hyn yn cynnwys cynnig rhywfaint o gynnyrch newyddion a materion cyfoes ar-alw am gyfnod 
amser diderfyn ar ôl y darllediad gwreiddiol. Caiff  hefyd gynnig rhaglenni sy’n cynnwys archif, am 
gyfnod amhenodol ar ôl eu darlledu’n wreiddiol fel rhan o gasgliad parhaol o gynnwys ar-alw. 
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ychwanegu mwy o ddyfnder a chyd-destun. Ni ddylai’r sianel ddatblygu ar draul 
rhaglenni cerddorol a chelfyddydol ar BBC One a BBC Two. 

Dylai BBC Four roi pwyslais ar ddeunydd rhyngweithio fel modd o gyflwyno ei 
chynnwys amrywiol a thrylwyr i’r rhai na fyddent efallai yn ei gwylio fel arall.  

Mae BBC Four yn ymrwymedig i gomisiynu deunydd o'r tu allan i ardal yr M25 a chan 
gyflenwyr annibynnol, yn unol ag ymrwymiadau statudol y BBC4 a gweithredu 
Gwarant Mewnol a Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol y BBC. 

                                             
4 Mae'r holl ymrwymiadau statudol i’w gweld yn Atodiad II y drwydded hon 
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Part II: Cyfraniad at werth cyhoeddus  

 
5. Cyfraniad at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC 

 

5.1 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Dylai BBC Four wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa. 
Dylai gomisiynu rhaglenni o bob math gan amrywiaeth eang o gyflenwyr a chyfrannu at 
ymrwymiadau statudol y BBC i gynhyrchwyr annibynnol a chynhyrchwyr y tu allan i 
Lundain. Dylai’r sianel feithrin perthynas â chyflenwyr annibynnol newydd a all fynd 
ymlaen wedyn i ennill comisiynau gan BBC Two neu BBC One. Dylai geisio defnyddio 
doniau cyflwyno newydd ac arbrofi gyda chomedi newydd sy'n ceisio bod yn ddeallus. 

O fewn cwmpas diffiniedig y gwasanaeth, dylai ysgogi, cefnogi ac adlewyrchu’r 
amrywiaeth o weithgarwch diwylliannol yn y DU. Dylai gynnig agenda gerddorol 
amrywiol gydag ymrwymiad i gerddoriaeth glasurol ac arbenigol o bob math ac agenda 
o gerddoriaeth fyd-eang sy’n adlewyrchu chwaeth amlddiwylliannol cynulleidfaoedd y 
DU.  

Dylai dramâu gael eu darlledu ar y sianel o bryd i'w gilydd, a dylai ehangu'r dewis o 
ffilmiau sydd ar gael ar y teledu, yn enwedig sinema'r byd. Dylai ei rhaglenni dogfen 
archwilio ffurfiau newydd ar adrodd straeon a dylai ddarlledu amrywiaeth eang o 
raglenni celfyddydol, gan gynnwys paentio, pensaernïaeth, ffotograffiaeth, llenyddiaeth 
a syniadau.  
 
 

Amodau 

Dylai BBC Four: 

• Ddarlledu o leiaf 150 awr o raglenni celfyddydol a cherddoriaeth newydd bob 
blwyddyn5 

 
 

5.2 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 

Dylai BBC Four wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa, 
yn bennaf drwy gyflwyno’r byd i’r DU.  

Dylai gynnig cartref diogel i’r rhaglenni, y rhaglenni dogfen a'r ffilmiau hir rhyngwladol 
ac ieithoedd tramor gorau. O ran rhaglenni dogfen, dylai BBC Four gyfrannu at 
uchelgais y BBC i gydgynhyrchu neu gaffael y rhaglenni gorau o bob cwr o'r byd drwy 
ddarlledu rhaglenni dogfen newydd yn aml o bedwar ban byd.  

                                             
5Mae’r deunydd hwn yn cynnwys rhaglenni a brynwyd 
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Fel rhan o ymrwymiad y sianel i sinema, dylai gaffael ffilmiau rhyngwladol ac iaith 
dramor newydd a rhai sy’n glasuron, helpu i gefnogi eu dosbarthiad a'u 
gwerthfawrogiad yn y DU a dylai ddarparu cyd-destun ac adolygiadau ar y sgrin ac ar-
lein. Dylai cynnyrch mewn iaith dramor gael ei isdeitlo’n rheolaidd, gan gynnwys yn 
ystod oriau brig, er mwyn galluogi pobl o bob cwr o’r byd i gael eu clywed yn eu 
hieithoedd eu hunain. 

Dylai rhaglenni newyddion nosweithiol a materion cyfoes rheolaidd BBC Four 
ddangos safbwynt rhyngwladol arbennig. Gyda'i chomisiynau ei hun, dylai BBC Four 
gynnwys safbwyntiau’r DU ar ddiwylliant a bywyd rhyngwladol. 
 

Amodau 

Dylai BBC Four: 

• Ddangos o leiaf 20 ffilm ryngwladol newydd bob blwyddyn am y tro cyntaf6  
•  

 

5.3 Hyrwyddo addysg a dysgu 

Dylai BBC Four wneud cyfraniad pwysig at y diben hwn ymhlith ei chynulleidfa drwy 
gynnig amrywiaeth eang o raglenni ffeithiol. 

Dylai'r rhan fwyaf o raglenni ar BBC Four fod yn ffeithiol a dylent geisio ehangu 
gwybodaeth gwylwyr drwy gynnig mwy o gyd-destun a dyfnder nag unrhyw sianel arall 
o eiddo’r BBC a thrwy ddefnyddio arweinwyr yn eu meysydd i ddisgrifio ac egluro eu 
meysydd arbenigol.   

Dylai BBC Four ymdrin ag amrywiaeth uchelgeisiol o bynciau, gan gynnwys 
gwyddoniaeth, busnes, materion cymdeithasol, syniadau, gwleidyddiaeth a materion 
byd-eang. O fewn yr amrywiaeth hon, gall roi pwyslais gwahanol ar genres mewn 
tymhorau gwahanol, gan archwilio materion arbennig o gymhleth neu ddwfn, gan 
gynnwys safbwyntiau diwylliannol rhyngwladol a lleiafrifol.   

Dylai gydweithio’n agos â BBC Two, yn enwedig gyda deunydd ffeithiol a chelfyddydol.  
Er enghraifft, ambell dro bydd rhaglenni’r ddwy sianel yn ategu’i gilydd yn ystod 
tymhorau o raglenni ar thema arbennig neu ochr yn ochr â deunydd arloesol. Byddant 
hefyd yn dangos amrywiaeth o ailddarllediadau wedi’u cynllunio ymlaen llaw ar y 
sianeli er mwyn sicrhau bod mwy o bobl yn eu gweld a chynyddu effaith ei rhaglenni 
ar y gynulleidfa. 

Dylai BBC Four hefyd greu lle yn ystod oriau brig i wneud pethau y mae sianeli prif 
ffrwd yn ei chael yn anodd eu gwneud, fel archwilio thema unigol yn fanwl iawn, 
cynnig fforwm i drafod a lleisio barn, a darlledu rhaglenni mewn iaith dramor wedi'u 
hisdeitlo neu raglenni hir.  

 
 

                                             
6 Dangos am y tro cyntaf ar sianel deledu ddigidol yn y DU 
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Amodau 

Dylai BBC Four: 

• Ddarlledu o leiaf 60 awr o raglenni ffeithiol newydd bob blwyddyn7 

 

 

5.4 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 
Dylai BBC Four gyfrannu at gefnogi'r diben hwn ymhlith ei chynulleidfa. O fewn ei 
chylch gwaith diffiniedig, dylai’r sianel ysgogi, cefnogi ac adlewyrchu amrywiaeth y DU. 
Dylai ddarparu llwyfan ar gyfer dathliadau lleol yn y gwledydd a'r rhanbarthau a dylai 
hefyd greu achlysuron sy’n dod â phobl at ei gilydd ac yn eu galluogi i fynegi diwylliant 
lleol. Bydd hefyd yn delio â materion sy’n ymwneud â ffydd, materion ysbrydol a 
moeseg. 

Dylai BBC Four helpu i greu a chynnal cymunedau â diddordeb drwy alluogi pobl i 
gyfnewid syniadau a safbwyntiau ar-lein a ysgogir gan ddeunydd y sianel.  
Dylai BBC Four gefnogi ymrwymiad statudol y BBC i gomisiynu amrywiaeth o 
ddeunydd o’r tu hwnt i’r M25. 8 

 

5.5 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Dylai BBC Four gyfrannu at y gwaith o gefnogi’r diben hwn ymhlith ei chynulleidfa 
drwy ddarparu newyddion a materion cyfoes diduedd, cywir ac annibynnol. 

Dylai BBC Four gynnig rhaglen newyddion a materion cyfoes dreiddgar yn ystod oriau 
brig gyda'r nos yn ystod yr wythnos, sy'n ehangu darpariaeth newyddion teledu'r BBC 
yn sylweddol drwy ganolbwyntio ar agenda newyddion ryngwladol ac apelio at bobl 
sydd â diddordeb mewn newyddion a materion cyfoes byd-eang.  

 

5.6 Dulliau cyfathrebu newydd  

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

Dylai BBC Four gyfrannu at hyrwyddo’r diben hwn mewn amryw o ffyrdd sy’n cael eu 
disgrifio yn y Drwydded Gwasanaeth hon. 

                                             
7 Mae'r deunydd hwn yn cynnwys rhaglenni a brynwyd 
8 Mae’r holl ymrwymiadau statudol wedi’u nodi yn Atodiad II y drwydded hon. 
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6.  Atodiadau i'r Drwydded hon 
 

6.1  Atodiad 1 – Asesu perfformiad 

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

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

 

6.2. Atodiad II – Ymrwymiadau statudol 

Mae manylion cwotâu statudol a rhwymedigaethau eraill i’w cyflawni gan BBC Four, ar 
y cyd â gwasanaethau eraill y BBC, wedi cael eu gosod allan yn Atodiad II. 
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Atodiad I: Fframwaith mesur perfformiad 

 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol 
wrth iddo ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau'r BBC a dal y Bwrdd 
Gweithredol yn atebol am ei berfformiad.9 Mae’n defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir 
isod fel sail ar gyfer ei asesiad o BBC Four. 

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

• Ansawdd 

• Cyrhaeddiad 

• Effaith 

• Gwerth am arian.  

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

                                             
9 Y Siarter, erthygl 24 (c) 
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Atodiad II: Ymrwymiadau statudol 
 
Yn ychwanegol at yr amodau a’r ymrwymiadau a ddisgrifir yn y Drwydded 
Gwasanaeth hon, mae gan BBC Four nifer o ymrwymiadau statudol ym mhob 
blwyddyn galendr, neu mae’n cyfrannu at eu cyflawni. Cyhoeddir union lefel pob 
ymrwymiad blynyddol gan y BBC yn ei Ddatganiad Polisi Rhaglenni bob blwyddyn. 
 

• Rhaid i isafswm canran o’r holl oriau, ac oriau brig, fod yn rhaglenni gwreiddiol 
(mae cynyrchiadau gwreiddiol yn cynnwys pob rhaglen a gomisiynir gan y BBC, 
ac eithrio ailddarllediadau o raglenni a ddangoswyd gyntaf ar un o sianeli 
gwasanaeth cyhoeddus eraill y BBC)  

• Rhaid gwario isafswm canran y cyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sy’n 
cynrychioli canran yr oriau o gynyrchiadau yn ôl nifer, y tu hwnt i’r M25 

• Cynnal yr amrywiaeth eang bresennol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r 
M25, a’r amrywiaeth eang o ganolfannau cynhyrchu gwahanol a ddefnyddir 
ledled y DU 

• Isafswm canran o oriau cymwys i’w darparu gan gynhyrchwyr annibynnol 
• Isafswm canran o oriau cymwys i gynnwys gwasanaethau mynediad at deledu - 

is-deitlau, iaith arwyddion a disgrifiadau llafar  
 
 


