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Cyflwyniad Cyngor Cynulleidfa Cymru i Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC Cyflwyniad Cyngor Cynulleidfa Cymru i Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC Cyflwyniad Cyngor Cynulleidfa Cymru i Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC Cyflwyniad Cyngor Cynulleidfa Cymru i Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC 

o Orsafoedd Radio Cenedlaethol o Orsafoedd Radio Cenedlaethol o Orsafoedd Radio Cenedlaethol o Orsafoedd Radio Cenedlaethol ––––    Radio Cymru a Radio WalesRadio Cymru a Radio WalesRadio Cymru a Radio WalesRadio Cymru a Radio Wales....    

 

Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru (‘y Cyngor’) yn cynnal digwyddiadau estyn 

allan yn gyson ar draws Cymru; fel rheol tua 7 digwyddiad y flwyddyn. Yn 

ystod 2010 cynhaliodd y Cyngor 11 o ddigwyddiadau estyn allan, rhai 

ohonynt yn benodol er mwyn casglu barn cynulleidfaoedd y BBC yng 

Nghymru ynghylch BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales. Cynhaliwyd y 

digwyddiadau arbennig hyn yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2010 a 

dewiswyd y lleoliadau – Cwm Gwaun yng ngogledd Sir Benfro, Llansannan 

yng ngogledd ddwyrain Cymru a Phontypridd yng nghymoedd de Cymru – 

ar gyfer cynnal y digwyddiadau oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn 

ardaloedd craidd y ddwy orsaf. Profwyd bod hynny’n wir oherwydd roedd 

y rhai a fynychodd y cyfarfodydd yn amlwg yn gwbl gyfarwydd gydag 

amserlenni, cyflwynwyr a rhaglennu’r ddwy orsaf radio genedlaethol y 

BBC yng Nghymru.  

 

Mae’r ymateb hwn hefyd yn ystyried y sylwadau a wnaethpwyd am y ddwy 

orsaf radio gan gynulleidfaoedd mewn digwyddiadau estyn allan 

blaenorol a gynhaliwyd gan y Cyngor ym mhob rhan o Gymru. Tra bod 

rhai gwahaniaethau dealladwy rhwng y sylwadau a wnaethpwyd yn yr 

amrywiol ddigwyddiadau mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru, roedd 

y Cyngor yn falch o weld bod cysondeb yn y negeseuon a dderbyniodd 

gan wrandawyr ynglŷn  â’r orsaf. 

 

Dosbarthu a ChyffredinolrwyddDosbarthu a ChyffredinolrwyddDosbarthu a ChyffredinolrwyddDosbarthu a Chyffredinolrwydd    

Un o’r negeseuon sydd wedi’i mynegi ym mhob un o ddigwyddiadau 

estyn allan y Cyngor ym mhob rhan o Gymru ers sawl blwyddyn yw’r 

mater o ddosbarthiad y ddwy orsaf radio genedlaethol ar FM ac ar DAB. 

Mae hon yn broblem y mae’r Cyngor wedi’i chodi ar bob cyfle gydag 

Ymddiriedolaeth y BBC a gydag uwch reolwyr Bwrdd Gweithredol y BBC ac 

mae’n parhau i’w ystyried yn bwnc o’r pwysigrwydd mwyaf. Mae’r Cyngor 

yn credu ei bod yn bryder o’r mwyaf na all 70% o siaradwyr Cymraeg 

dderbyn Radio Cymru ar DAB, mai dim ond 45% o’r gynulleidfa yng 

Nghymru sydd yn gallu derbyn Radio Wales neu Radio Cymru ar DAB ac 
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mai dim ond 68% o’r boblogaeth yng Nghymru sydd yn gallu derbyn BBC 

Radio Wales ar FM. Daeth hyn yn gwbl amlwg yn ddiweddar pan lansiwyd 

Real Radio fel ‘yr unig orsaf radio fasnachol genedlaethol yng Nghymru’ 

gan fod ei derbyniad ledled Cymru yn ymddangos yn llawer gwell na dwy 

orsaf radio genedlaethol y BBC. Yn y cyfarfod yn Llansannan er enghraifft, 

cafwyd sawl enghraifft lle na allai aelodau o’r gynulleidfa dderbyn Radio 

Cymru ond mewn un ystafell yn eu cartref ac roeddent yn gorfod dibynnu 

ar dderbyniad radio trwy gyfrwng teledu lloeren os oeddent am wrando ar 

Radio Cymru. Mae’n achos pryder i’r cynulleidfaoedd hyn felly mai un 

canlyniad posibl i Adolygiad Strategaeth diweddar y BBC fydd rhoi’r gorau 

i gyflwyno gorsafoedd radio trwy gyfrwng teledu lloeren digidol. Codwyd 

problemau cyffelyb yn y digwyddiad estyn allan ym Mhontypridd ac roedd 

nifer o’r cyfranogwyr yn cwyno na allent dderbyn Radio Wales ar FM na 

DAB, a’u bod wedi’u cyfyngu i brofiad gwrando llawer salach ar MW. 

 

Mae’r Cyngor yn credu hefyd y gall proffil oedran y ddwy orsaf radio – 

sydd ychydig yn hŷn nag oedran y boblogaeth yn gyffredinol – fod yn 

arwydd o’r anawsterau yn gysylltiedig â chael derbyniad o’r gorsafoedd a 

bod gwrandawyr hŷn, mwy ymroddedig efallai yn gwneud mwy o ymdrech 

yn hyn o beth; er enghraifft y ffaith bod gwrandawyr Radio Wales yn 

gyfarwydd gydag MW o’i gymharu â gwrandawyr iau, mwy cymysg. Nid yw 

hyn wrth gwrs yn newyddion da i gynaladwyaeth y gorsafoedd yn y 

dyfodol. 

 

Yn ddi-os  mae diffyg argaeledd yn effeithio ar berfformiad y ddwy orsaf. 

Ni ellir ond dyfalu i ba raddau y mae hynny’n wir, ond yn seiliedig ar 

waith estyn allan y Cyngor, mae’n debyg o fod yn sylweddol. Mae’r 

Cyngor yn annog yr Ymddiriedolaeth i gymryd y ffactor hwn i ystyriaeth 

wrth asesu eu perfformiad yng nghyd-destun yr Arolwg hwn. 

 

Cynnal Dinasyddiaeth a ChyCynnal Dinasyddiaeth a ChyCynnal Dinasyddiaeth a ChyCynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifilmdeithas Sifilmdeithas Sifilmdeithas Sifil    

Mae’n wybyddus bod Cymru eisoes yn dioddef diffyg democrataidd 

oherwydd marchnad papurau newydd cynhenid wan  - mae 80% o’r 

papurau newydd a ddarllenir yng Nghymru yn bapurau newydd o Lundain 

ac ychydig iawn o sylw a geir ynddynt i weithrediadau Cynulliad 
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Cenedlaethol Cymru –a sector radio masnachol lleol sydd yn darlledu 

cerddoriaeth yn bennaf, nad yw’n cyfrannu’n sylweddol at luosogrwydd 

newyddion. O ganlyniad i hynny mae dibyniaeth y gynulleidfa ar 

orsafoedd radio cenedlaethol y BBC ar gyfer newyddion a gwybodaeth yn 

berthynol i ddinasyddiaeth yn neilltuol o uchel yn y cyfnod ôl ddatganoli 

hwn gyda meysydd polisi allweddol sydd yn effeithio ar fywydau 

beunyddiol y boblogaeth , fel addysg, iechyd, diwylliant a threftadaeth, 

amaethyddiaeth, datblygu economaidd, llywodraeth leol a rhai agweddau 

ar drafnidiaeth yn gyfrifoldeb i Lywodraeth Cynulliad Cymru. .  

 

Mae’n wir hefyd bod BBC Radio Wales a Radio Cymru yn wynebu colli 

gwrandawyr gyda phob set radio DAB sydd yn cael ei gwerthu yng 

Nghymru os nad yw’r gorsafoedd ar gael i ganran sylweddol o’r 

boblogaeth trwy gyfrwng DAB. Yn ôl yr hyn a ddywedodd aelodau’r 

gynulleidfa wrth y Cyngor mae’r sefyllfa hon wedi gwaethygu oherwydd 

gweithgaredd marchnata’r BBC ac eraill (yn enwedig yn ystod cyfnod y 

Nadolig) ac fe honnwyd hefyd ei bod yn gwaethygu oherwydd bod 

manwerthwyr yn camarwain cwsmeriaid posib ynglŷn ag argaeledd 

gorsafoedd neilltuol ar DAB mewn amrywiol ardaloedd daearyddol.  

 

Tra bod y sefyllfa bresennol ynglŷn â darllediad dwy orsaf genedlaethol 

Cymru yn parhau heb ei datrys, ni ellir dweud bod y BBC yn cyflawni yn 

ystyrlon un o’i Phwrpasau Cyhoeddus o gynnal Dinasyddiaeth a 

Chymdeithas Sifil yng Nghymru, ac mae’n methu o ran cyflwyno’r 

Amcanion Cyhoeddus eraill hefyd. Yn yr un modd, gydag absenoldeb 

rhaglenni wedi eu heithrio gan y Cenhedloedd ar sianel deledu BBC One 

Diffiniad Uchel mae’r Cyngor yn credu y gallai’r BBC fod yn cyfrannu tuag 

at ddiffyg democrataidd Cymru yn hytrach na cheisio ei ddatrys. 

 

Radio CymruRadio CymruRadio CymruRadio Cymru    

Roedd y Cyngor yn gyffredinol fodlon bod Trwydded Gwasanaeth gyfredol 

yr orsaf yn disgrifio gweithgarwch ac allbwn yr orsaf  a bod talwyr ffi’r 

drwydded yn ymwybodol o’r gwasanaeth ac yn ei ddefnyddio. Roedd lefel 

y cyfran ymysg siaradwyr Cymraeg rhugl, sef 24%, yn cael ei ystyried yn 

ardderchog fel ag yr oedd cyfran o 18% ymysg holl siaradwyr Cymraeg a 
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4.55% ymysg y boblogaeth gyfan yng Nghymru. Yn yr un modd roedd y 

Cyngor yn credu bod cyrhaeddiad wythnosol yr orsaf o 172,000 hefyd yn 

galonogol. 

 

Roedd yn amlwg i’r Cyngor, yn dilyn y digwyddiadau estyn allan, bod y 

gwrandawyr yn eithriadol o ffyddlonffyddlonffyddlonffyddlon i’r orsaf ac nid oedd hyn wedi’i 

gyfyngu i hoffter neu ffyddlondeb tuag at gyflwynwyr unigol fel sydd yn 

ymddangos yn wir am Radio Wales (ac mewn gwirionedd gorsafoedd 

radio Rhwydwaith y BBC gyda Jeremy Vine a Terry Wogan yn cael eu henwi 

yn fynych yng nghyswllt Radio 2 er enghraifft). Mae hyn yn amlwg hefyd 

yn y nifer o oriau gwrando wythnosol ar gyfer Radio Cymru sydd, ar 14 

awr yr wythnos, yn uwch na’r rhan fwyaf o orsafoedd radio yn y DU. 

 

Neges gyson arall a gafwyd gan gynulleidfaoedd dros nifer o flynyddoedd 

fu’r gydnabyddiaeth bod Radio Cymru’n wynebu tasg anodd iawn o geisio 

cwmpasu amrediad allbwnamrediad allbwnamrediad allbwnamrediad allbwn gorsafoedd radio Rhwydwaith y BBC, 1-4. Fel y 

mae sawl aelod o’r cynulleidfaoedd wedi dweud wrth y Cyngor, mae 

Radio Cymru’n wynebu’r perygl cyson o geisio plesio’r holl bobl rhywfaint 

o’r amser a chyrraedd sefyllfa lle nad yw’n plesio neb ar unrhyw adeg. 

Bron ym mhob digwyddiad estyn allan cafwyd sylwadau am y 

posibilrwydd o gael mwy nag un gorsaf radio Gymraeg ei hiaith gan y BBC 

yng Nghymru gyda’r awgrym y gallai un orsaf wedyn adlewyrchu allbwn 

Radio 1 a 2 a’r orsaf arall yn gallu adlewyrchu allbwn Radio 3 a 4. Mae 

gan y Cyngor rhywfaint o gydymdeimlad gyda’r farn hon – hyd yn oed yn 

yr hinsawdd economaidd cyfredol i’r BBC – gan fod y ffigurau RAJAR 

diweddaraf cadarnhaol iawn ar gyfer Radio Cymru yn ymddangos yn 

ganlyniad i benderfyniad uwch olygyddion Radio Cymru i deilwra’r allbwn 

ymhellach ar adegau gwahanol o’r dydd i bob pen o’r sbectrwm gwrando, 

yn hytrach nag aros yn ormodol yn y ‘tir canol’. Mae cynulleidfaoedd wedi 

awgrymu hefyd y gallai’r orsaf ystyried y posibilrwydd o ddarlledu 

gwahanol raglenni trwy ddulliau gwahanol ar rai adegau yn ystod y dydd. 

Un awgrym rheolaidd gan gynulleidfaoedd yw y gellid darlledu rhywfaint 

o allbwn C2 , sydd yn bennaf ar gyfer cynulleidfaoedd iau, trwy gyfrwng y 
we. Mae’r Cyngor yn falch bod Radio Cymru wedi dechrau gwneud hyn yn 

ddiweddar ac mae allbwn C2 erbyn hyn yn cael ei ddarlledu rhwng 19.00 
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a 20.00 ar y rhyngrwydrhyngrwydrhyngrwydrhyngrwyd yn unig. Mae cynulleidfaoedd hefyd wedi 

awgrymu y gellid cael awr neu ragor yn ychwanegol yn hwyrach gyda’r 

nos, yn ystod y bloc a ddefnyddir i ddarlledu C2, o raglennu ar gyfer 
cynulleidfaoedd hŷn – o bosibl yn debyg i batrwm Radio 4 o ail ddarlledu 

rhaglenni siarad a ddarlledwyd yn wreiddiol yn gynharach yn y dydd. 

 

Trydedd neges gyson a fynegwyd i’r Cyngor fu’r pwys sylweddol y mae 

cynulleidfaoedd yn ei roi ar gysylltiad uniongyrchol yr orsaf gyda 

chymunedauchymunedauchymunedauchymunedau lleol ac ystyrir bod hyn wedi gwanhau i rhyw raddau dros y 

blynyddoedd diwethaf. Ond roedd cynulleidfaoedd yn canmol rhai o 

gyflwynwyr yr orsaf am ddatblygu’r agwedd hon o allbwn yr orsaf ac 

enwyd Geraint Lloyd a Hywel Gwynfryn fel modelau yn hyn o beth. Mae 

sylw gan yr orsaf i ddigwyddiadau a gwyliau  cenedlaethol a lleol hefyd yn 

bwysig i’r cynulleidfaoedd. Mae darllediad yr orsaf o’r Eisteddfod 

Genedlaethol, yr Ŵyl Gerdd Dant ac Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn cael 

eu crybwyll yn aml – ac fe’u hystyrir yn gynhwysfawr ac o ansawdd uchel. 

Mae hwn yn faes fodd bynnag y gellid, yn ôl y cynulleidfaoedd, ei 

ddatblygu ymhellach gan yr orsaf er mwyn atgyfnerthu’r canfyddiad o 

orsaf wedi’i gwreiddio yn y cymunedau y mae’n ceisio eu gwasanaethu, 

ac yn mynd i’r afael yn gadarnhaol gydag anghenion y cymunedau hynny. 

 

Oherwydd lefel ffyddlondeb y gwrandawyr i’r orsaf mae unrhyw 

newidiadau i’r amserlen neu i’r cyflwynwyr - yn ddealladwy – yn creu 

ymateb cryf.  Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys rhoi’r gorau i’r 

rhaglenni arbennig ar gyfer de ddwyrain Cymru ar Radio Cymru, 

ymadawiad Siân Thomas ac Eifion Jones fel cyflwynwyr a’r penderfyniad 

mwy diweddar i gael gwared ar y rhaglen gynnar cyn y Post Cyntaf – y 
cyfan wedi creu siom ymysg cynulleidfaoedd. O ran y penderfyniad olaf 

fodd bynnag, er bod cyfranogwyr mewn rhai o ddigwyddiadau estyn allan 

y Cyngor wedi mynegi siom bod y rhaglen yn dirwyn i ben – a siom 

oherwydd bod eitemau fel rhagolygon tywydd lleol yn diflannu – mae’r 

ffaith bod nifer o raglenni yn cael eu hail ddarlledu yn y slot bore cynnar 

fel Cofio a Beti a’i Phobl yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd. Mae 
aelodau eraill o’r gynulleidfa wedi dweud eu bod yn croesawu’r ffaith bod 
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y Post Cyntaf yn cychwyn ynghynt ac roedd nifer yn credu bod yr amser 
cychwyn blaenorol am 7am yn rhy hwyr.   

 

Dau faes yn yr amserlen oedd yn cael eu nodi gan gynulleidfaoedd fel 

rhai hynod o brin oedd dramadramadramadrama rheolaidd  (ac mae Eileen yn dal i gael ei 
chofio’n annwyl gan rai) a rhaglenni cylchgrawn rhaglenni cylchgrawn rhaglenni cylchgrawn rhaglenni cylchgrawn  fel Woman’s Hour. Ar 
Radio 4. 

 

Yn ganolog i’r amserlen ar gyfer Trwydded Gwasanaeth yr orsaf a’i 

chynulleidfa oedd darpariaeth newyddion, chwaraeon, traffig a’r tywydd. 

Ar y cyfan roedd rhaglenni newyddion Radio Cymru, Post Cyntaf a Post 
Prynhawn yn cael eu hystyried yn dda. Pwynt diddorol a godwyd mewn 
mwy nag un digwyddiad oedd bod gwrandawyr Radio Cymru a Radio 

Wales (ac mae ein digwyddiadau’n awgrymu bod nifer ohonynt) yn 

ystyried bod newyddion Radio Cymru yn poeni mwy nag y mae allbwn 

Radio Wales am esbonio ac egluro straeon newyddion tra bod allbwn 

newyddion Radio Wales yn cael ei weld yn ‘fwy arwynebol’  
 

Roedd amrediad eang o farn am raglenni chwaraeon (ym mhob 

digwyddiad estyn allan y Cyngor) ac roedd rhai cyfranogwyr yn credu bod 

darlledu chwaraeon yn hynod o bwysig tra bod eraill yn credu bod 

graddfa a dyfnder y darlledu yn ormodol. Roedd cytundeb fodd bynnag 

bod darlledu newyddion chwaraeon wedi’i ddominyddu gan rygbi a phêl 

droed ac nad oedd digon o sylw i chwaraeon eraill, yn enwedig i 

chwaraeon menywod. 

 

Roedd newyddion traffig a theithio yn cael ei werthfawrogi yn gyffredinol 

ac yn enwedig yn ystod y tywydd garw diweddar. Ond roedd rhai yn 

meddwl bod rhoi sylw yn rhy aml iddo yn ddiflas oherwydd bod sylw’n 

cael ei roi i’r un problemau traffig ddydd ar ôl dydd. 

 

Roedd adroddiadau tywydd yn cael eu hystyried yn bwysig trwy gydol y 

flwyddyn ond oherwydd y tywydd garw diweddar roedd y cynulleidfaoedd 

yn credu bod yr adroddiadau tywydd yn bwysicach nag arfer. 
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Mae Trwydded Gwasanaeth yr orsaf yn nodi “dylai arddull cyflwyno annog 
cyfranogiad. Dylai rhaglenni roi cyfle i’r gwrandawyr gyfrannu ar y ffôn, 
trwy neges destun neu e-bost a dylai gwrandawyr gael cyfleoedd i 
recordio eu straeon eu hunain””. Mae rhaglenni ffonio’i mewn yn ganolog 
i gyflawniad y nod hwn ond roedd yn creu teimladau cryf ymysg 

cyfranogwyr. Mynegodd rai y farn eu bod yn aml yn  “wrando hanfodol” 
ond y gallant hefyd fod yn “affwysol o ddiflas”. Roedd enghreifftiau o’r 
cyntaf yn cynnwys rhifyn diweddar o Taro’r Post lle cafwyd dadl danbaid 
rhwng Gweinidog Treftadaeth Llywodraeth y Cynulliad  Alun Ffred Jones a 

Chymdeithas yr Iaith Gymraeg ar statws gyfreithiol y Gymraeg mewn 

perthynas â deddfwriaeth gysylltiedig oedd yn cael ei chyflwyno yn y 

Cynulliad Cenedlaethol. Ond, gallai buddsoddi ychwanegol mewn 

cynhyrchu allbwn o’r math hwn dalu ar ei ganfed. 

 

Mae’r Drwydded Gwasanaeth yn nodi hefyd y dylai amserlen yr orsaf yn 

ystod y dydd fod yn siarasiarasiarasiarad yn bennafd yn bennafd yn bennafd yn bennaf ac roedd rhai aelodau o’r 

gynulleidfa yn amau a oedd hyn yn cael ei wireddu’n ddigonol, tra’n 

cydnabod bod nifer o’r rhaglenni yn ystod y dydd o ansawdd uchel iawn 

(a Bwrw Golwg, Dewi Llwyd, Beti a’i Phobl, Dal i  Gredu, Ar eich Cais, 
Caniadaeth y Cysegr yn cael eu crybwyll mewn mwy nag un digwyddiad).  
Mater arall a godwyd gan y cynulleidfaoedd ynglŷn ag amserlenni dydd yn 

ystod yr wythnos oedd y feirniadaeth eu bod yn ystyried rhai o’r rhaglenni 

yn rhai disylwedddisylwedddisylwedddisylwedd (“gormod o rwdlan”) a bod rhai rhaglenni yn troi’n ddim 
byd ond sgwrs rhwng cyflwynwyr yn hytrach na sgwrs a oedd yn cynnwys 

y gynulleidfa. Roedd cynulleidfaoedd yn teimlo bod hyn yn ddiflas yn 

enwedig yn ystod rhaglenni newyddion. Roedd rhai yn teimlo hefyd bod 

rhai sioeau cwis comedi yn cynnwys aelodau panel oedd weithiau yn 

poeni mwy am eu difyrrwch eu hunain nag am ddifyrrwch y gynulleidfa. 

 

Mae’r Cyngor yn credu bod Radio Cymru wedi bod yn arloesolarloesolarloesolarloesol yn ei 

defnydd o dechnoleg newydd ac mae’n croesawu ei gwaith ym maes y 

cyfryngau cymdeithasol, yn darparu deunydd cefnogi ychwanegol ar y we 

ac yn darlledu ar y we. Croesawyd gwaith yr orsaf mewn podlediadau 

hefyd a gwelodd y Cyngor werthfawrogiad y cynulleidfaoedd o’r rhain pan 

fu rhai cyfranogwyr digwyddiadau’r Cyngor yn cwyno bod podlediad 
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natur Radio Cymru Iolo Williams wedi diflannu yn gynharach yn 2010. Fel 

y crybwyllwyd uchod, mae’r Cyngor yn credu bod hwn yn faes o waith yr 

orsaf y gellid ei ddatblygu ymhellach hyd yn oed, yn enwedig wrth 

ddarparu amrywiaeth yn yr arlwy i wahanol rannau o’r gynulleidfa. Er 

enghraifft, tra bod nifer o gyfranogwyr yn gwerthfawrogi cynnwys a diben 

C2 o ran denu a chadw pobl ifanc fel gwrandawyr i’r orsaf, ar sawl 
achlysur nododd y cyfranogwyr bod hyd allbwn C2  yn golygu bod y rhai 
nad oedd ganddynt ddiddordeb mewn cerddoriaeth gyfoes boblogaidd i 

bob pwrpas wedi’u heithrio. Gallai darparu cynnwys gwahanol ar wahanol 

blatfformau fynd i’r afael â’r broblem hon. 

 

Mae’r Cyngor yn credu bod Radio Cymru ar y cyfan yn llwyddo i gyflawni 

amodau ei Thrwydded Gwasanaeth, ei chyfrifoldebau Darlledu 

Gwasanaeth Cyhoeddus a’i bod yn cyfrannu’n sylweddol at wireddu 

Amcanion y BBC. 

 

Radio WalesRadio WalesRadio WalesRadio Wales    

Roedd y Cyngor yn gyffredinol fodlon bod Trwydded Gwasanaeth gyfredol 

yr orsaf yn disgrifio gweithgaredd ac allbwn yr orsaf (er ei fod ar adegau 

yn amau a oedd deunydd llafar yn ddigon canolog yn ystod y dydd) a bod 

talwyr ffi’r drwydded yn ymwybodol o’r gwasanaeth ac yn ei ddefnyddio. 

Roedd y Cyngor yn credu bod ffigurau diweddaraf yr orsaf o gyrhaeddiad 

wythnosol o 467,000 – yr uchaf am dair blynedd – yn galonogol, ond bod 

lefel ei chyfran ar 7.9% ychydig yn siomedig. Roedd y Cyngor yn credu 

bod lefel yr orsaf o wrando wythnosol, sef 9 awr o wrando yr wythnos yn 

fater o bryder, fel ag yr oedd y lefel gymharol isel o gynulleidfa rhwng 

8am a 9.30am, er bod y Cyngor yn cydnabod trwy ei weithgarwch estyn 

allan ei hun y gellid esbonio’r holl faterion hyn, yn rhannol o leiaf, 

oherwydd y problemau dosbarthu sylweddol y mae’r orsaf yn eu wynebu 

ar FM a DAB. 

 

Roedd cydnabyddiaeth bod rhaid i Radio Wales, fel Radio Cymru, 

gwmpasu diddordebau cynulleidfa eang o fewn ei hallbwn ac fel Radio 

Cymru teimlwyd ar y cyfan ei bod yn llwyddiannus yn hynny o beth. Yn 

wahanol i radio Cymru ymddengys bod mwy o ffyddlondeb ffyddlondeb ffyddlondeb ffyddlondeb tuag attuag attuag attuag at    
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gyflwynwyr gyflwynwyr gyflwynwyr gyflwynwyr aaaa    rrrrhhhhaglennaglennaglennaglenni i i i unigolunigolunigolunigol    nag i’r orsaf yn gyffredinol. Clywodd y 

Cyngor enghraifft deimladwy, ond nid annodweddiadol, o bwysigrwydd yr 

orsaf i nifer o wrandawyr yn ystod un digwyddiad estyn allan pan 

ddywedodd un wraig weddw oedrannus “pan gollais fy ngŵr ddwy flynedd 
yn ôl roeddwn yn hynod o unig gyda’r nosau ond nawr rwy’n mynd i’r 
gwely ac yn gwrando ar Chris Needs ac mae’n wych – ac mae’n fy helpu i 
gysgu. Mae’n ardderchog”. 
 

Cysylltiad gyda chymunedau lleolCysylltiad gyda chymunedau lleolCysylltiad gyda chymunedau lleolCysylltiad gyda chymunedau lleol    

Roedd nifer yn credu bod  gan yr orsaf ffocws lleol er bod rhai 

cyfranogwyr yn teimlo ei bod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar dde dde dde dde 

ddwyrain Cymruddwyrain Cymruddwyrain Cymruddwyrain Cymru  a’i bod yn parhau i ddibynnu ar yr hen fodel o    

ddemograffiddemograffiddemograffiddemograffi        ieithyddolieithyddolieithyddolieithyddol Cymru. Roedd canmoliaeth mawr i ymdrechion 

achlysurol yr orsaf i bontio rhwng y ddwy gymuned ieithyddol yng 

Nghymru – fel y rhaglennu yn Saesneg o’r Eisteddfod Genedlaethol. 

Nodwyd mewn sawl digwyddiad bod siaradwyr Cymraeg ymysg 

gwrandawyr Radio Wales hefyd ac y gallai ymgais i bontio rhwng y 

cymunedau ieithyddol fod yn gadarnhaol. 

 

 Awgrymwyd y gallai Radio Wales wneud mwy i ryngweithio’n 

uniongyrchol gyda chymunedau lleol, er enghraifft trwy weithgaredd fel 

darlledu gwyliau celfyddydol neu ddiwylliannol lleol. 

    

Newyddion, chwaraeon, traffig, tywydd a rhaglenni ffonio’i mewnNewyddion, chwaraeon, traffig, tywydd a rhaglenni ffonio’i mewnNewyddion, chwaraeon, traffig, tywydd a rhaglenni ffonio’i mewnNewyddion, chwaraeon, traffig, tywydd a rhaglenni ffonio’i mewn    

Roedd nifer o’r cyfranogwyr yn credu bod adroddiadau newyddion, 

chwaraeon, traffig a thywydd yr orsaf o    safon uchel iawnsafon uchel iawnsafon uchel iawnsafon uchel iawn. Enwyd Good 
Morning Wales gan nifer fel Y Y Y Y rhaglen newyddion allweddol ar gyfer 
llunwyr barn yng Nghymru a chan rai fel rhaglen oedd “cystal â rhaglen 
Today Radio 4”. Ond roedd rhai yn teimlo bod y rhaglen yn ddiweddar 
wedi rhoi gormod o amser i eitemau newyddion neu gyfweliadau unigol 

ac yn y gorffennol bod y rhaglen wedi rhoi gormod o amser i sylwadau 

gan wrandawyr – “Does dim ots gen i beth yw barn Mrs Jones o ble 
bynnag am rhywbeth – dwi eisiau clywed gan rhywun sydd yn gwybod 
rhywbeth am y pwnc  sy’n cael ei drafod.” Roedd gan y gwrandawyr 
feddwl mawr o Good Evening Wales hefyd ac roeddent yn credu bod yr 
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orsaf yn taro’r cydbwysedd cywircydbwysedd cywircydbwysedd cywircydbwysedd cywir rhwng Newyddion Cymru, DU a 

rhyngwladol.  Y farn gyffredinol oedd bod yr orsaf yn cyfrannu’n 

sylweddol at gyflawni Amcan y BBC o Gynnal Dinasyddiaeth a 

Chymdeithas Sifil ac roedd darllediad yr orsaf o waith y Cynulliad 

Cenedlaethol a Llywodraeth y Cynulliad yn cael ei ystyried yn holl bwysig 

o ran mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd sydd yn bodoli yng Nghymru 

oherwydd marchnad bapurau newydd gynhenid wan a sector radio 

masnachol lleol nad yw’n darparu gwasanaeth newyddion cynhwysfawr o 

Gymru. Roedd busnes y Cynulliad Cenedlaethol fodd bynnag yn faes yr 

oedd rhai gwrandawyr yn teimlo y gellid rhoi mwy o sylw iddo ar raglenni 

newyddion a materion cyfoes Radio Wales – yn enwedig y materion yr 

oedd Llywodraeth y Cynulliad yn ymgynghori arnynt. 

    

Ar y cyfan agwedd negyddol a gafwyd tuag at raglenni ffonioraglenni ffonioraglenni ffonioraglenni ffonio    i mewn i mewn i mewn i mewn  er 

bod parch mawr tuag at Jason Mohammed, cyflwynydd un rhaglen o’r 

fath. I rai roedd yn creu’r argraff bod gan yr orsaf “ormod o raglenni’n 
llawn o safbwyntiau anwybodus” a bod rhaglenni ffonio’i mewn ar y cyfan 
“yn gostwng safon yr orsaf”. Ychydig o werth oedd i raglenni o’r fath ym 
marn cyfranogwyr eraill gan mai’r “hyn y byddwch yn ei glywed yw 
adlewyrchiad o’r ‘farn swyddogol’.” 
 

Roedd y tywydd a newyddion traffig yn cael eu hystyried yn werthfawr er 

bod y gostyngiad yn nifer bwletinau o’r fath yn ystod pob awr – o 4 i 3 – 

yn cael i ystyried yn ddatblygiad cadarnhaol. 

    

Amserlennu, Rhaglenni a Amserlennu, Rhaglenni a Amserlennu, Rhaglenni a Amserlennu, Rhaglenni a CCCChyflwynwyrhyflwynwyrhyflwynwyrhyflwynwyr    

Roedd rhai cyfranogwyr yn canmol cyflwynwyr Radio Wales am  “gyfuno 
deallusrwydd gydag ysgafnder”. Ond, i’r gwrthwyneb, roedd rhai 
cyflwynwyr yn destun y syndrom ‘Marmite’ – yn cael eu caru neu eu casáu 

– ac roedd rhai cyfranogwyr yn mynegi’r farn bod yr orsaf yn “orsaf i hen 
ddynion yn cael ei chyflwyno gan hen ddynion”. Fel ag a welwyd gyda 
Radio Cymru, roedd rhai cyfranogwyr yn teimlo bod y mân siaradmân siaradmân siaradmân siarad rhwng 

cyflwynwyr Radio Wales yn rhy gyffredin ac yn neilltuol o ddiflas yn ystod 

rhaglenni newyddion– “mae’n ddiflas ac mae’n eithrio gwrandawyr”. 
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Roedd comedomedomedomediiii yn bwysig i wrandawyr Radio Wales ac roedd rhaglenni The 
Ll files a Rhod Gilbert ynddynt eu hunain yn cael eu hystyried gan rai fel 
rhesymau digonol i wrando ar yr orsaf.   Ond roedd diffyg dradiffyg dradiffyg dradiffyg dramamamama yn cael 

ei ystyried yn un o wendidau’r orsaf ac roedd rhai cyfranogwyr yn 

nigwyddiadau estyn allan y Cyngor yn parhau i deimlo colled  Station 
Road. 
 

Roedd y cyfranogwyr yn  nigwyddiadau estyn allan y Cyngor yn canmol 

rhaglenni arbennig rhaglenni arbennig rhaglenni arbennig rhaglenni arbennig  fel yr un diweddar yn dathlu pen-blwydd y canwr, 

Tom Jones yn 70 oed. 

 

Oherwydd ffyddlondeb y gwrandawyr i gyflwynwyr neu i raglenni unigol 

roedd y Cyngor yn credu bod y gwaith sydd eisoes ar y gweill gan yr orsaf 

i hyrwyddo rhaglenni eraill o ddiddordeb o fewn ei hamserlenni yn bwysig 

a byddai’n croesawu mwy o hyn gan yr orsaf.  

 

SylwadSylwadSylwadSylwadauauauau    i gloii gloii gloii gloi    

Roedd y Cyngor yn credu bod y ddwy orsaf yn cyflawni gofynion eu 

Trwyddedau Gwasanaeth, yn cyfrannu’n sylweddol tuag at gyflawni 

Amcanion Cyhoeddus y BBC ac yn cyflawni’n sylweddol eu cyfrifoldebau 

darlledu gwasanaeth cyhoeddus i gynulleidfaoedd amrywiol Cymru. Ond 

mae’r Cyngor yn bryderus:  

- bod angen i’r BBC fynd i’r afael o ddifrif gyda’r problemau 

dosbarthu difrifol iawn y mae’r ddwy orsaf yn eu wynebu ar FM a 

DAB ac mae’n annog gweithredu cyn gynted â phosibl i ddatrys y 

problemau hyn. Mae’r Cyngor hefyd yn credu ei bod yn hanfodol 

nad yw Radio Wales na Radio Cymru (ar y cychwyn nac yn y tymor 

hirach) yn cael eu heithrio o unrhyw ddatblygiadau platfform yn y 

dyfodol – fel argaeledd trwy gyfrwng ffonau symudol er enghraifft  

- bod y ddwy orsaf yn gweithredu mewn amgylchedd o dorri costau 

parhaus ac mae’n rhannu pryderon cynulleidfaoedd y gallai hyn 

effeithio ar ansawdd a natur rhaglenni ac ar amrediad genres yn yr 

allbwn 

- bod Radio Cymru ac i raddau llai, Radio Wales, yn gynyddol yn 

teimlo’r straen o orfod diwallu anghenion gwrandawyr gorsafoedd 
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radio Rhwydwaith y BBC  1 i 4 ac y dylai Gweithrediaeth ac 

Ymddiriedolaeth y BBC annog yr atebion llawn dychymyg y mae 

Radio Cymru wedi rhoi cynnig arnynt, yn ogystal ag ystyried y 

posibilrwydd o gyflwyno ail lif cynnwys ar gyfer un neu’r ddwy 

orsaf  er mwyn cynyddu effaith a chyrhaeddiad y gorsafoedd ar 

draws amrediad oedran eang o wrandawyr 

- gyda dyfodiad gorsaf radio masnachol cenedlaethol ar gyfer Cymru, 

Real Radio – sydd i’w groesawu - gyda’i ffocws cryf ar allbwn 

cerddoriaeth, a yw’n  amser i Radio Cymru a Radio Wales ail 

ystyried eu cymysgedd o gerddoriaeth a siarad fel bod eu hallbwn 

yn wahanol i’r sector radio masnachol? Mae’r Cyngor yn credu y 

dylai ystyriaethau o’r fath – yn cynnwys ystyriaethau cyllidebol 

perthynol a Thrwydded Gwasanaeth – fod yn ganolog i wasanaeth 

gorsaf radio cenedlaethol wrth iddo edrych ar ecoleg ehangach y 

tirwedd darlledu yng Nghymru 

- dylid rhoi rhagor o ystyriaeth i hysbysebu rhaglenni ar draws 

platfformau fel bod cynulleidfaoedd posib mor ymwybodol â 

phosibl o raglenni Radio Cymru a Radio Wales. 

 

*** 


