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At: Ymddiriedolaeth y BBC - tîm ymgynghori ar yr adolygiad o 

wasanaeth BBC Radio 3, 4 a 7 
Gan  Cyngor Cynulleidfa Cymru  
Dyddiad:  Awst 2010 
Parther: Adolygiad o wasanaeth BBC Radio 3, 4 a 7. 
 
Mewn digwyddiadau maes i gynulleidfaoedd yn Llanfair-ym-muallt, Casnewydd, 
y Barri a Chaerdydd (a oedd yn cynnwys unigolion sy’n mynychu cyngherddau 
Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC) rhwng Mawrth ac Awst 2010, gofynnodd 
Cyngor Cynulleidfa Cymru yn benodol am sylwadau ar y tair gorsaf radio sy’n 
cael eu hadolygu. Ar gyfer yr ymateb hwn, dibynnodd y Cyngor yn drwm ar 
sylwadau a wnaed ynghylch y gwasanaethau hyn gan gynulleidfaoedd y BBC yn 
ei chyfarfodydd maes eraill a gynhaliwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. 
 
Cyflwyniad Cyflwyniad Cyflwyniad Cyflwyniad     
Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru wedi canolbwyntio yn benodol ar ymatebion y 
gynulleidfa i ansawdd a natur neilltuol arlwyaeth y BBC, genres rhaglenni, 
ymateb cynulleidfaoedd i’r amrywiol orsafoedd radio ac a ydynt yn bodloni 
gofynion eu Trwyddedau Gwasanaeth. Mae’r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr 
Adolygiad o Wasanaeth hwn yn gwahodd ymatebion i dri chwestiwn lefel uchel - 
gydag is-gwestiynau pellach yn cyd-fynd â’r ddau gyntaf - a chaiff yr ymateb 
hwn ei ddrafftio gan roi sylw dyledus i’r cwestiynau hynny. Dylid sylwi o’r 
dechrau bod gwrandawyr Radio 7 yn nodedig oherwydd eu habsenoldeb o 
ddigwyddiadau maes y Cyngor Cynulleidfa a dyna’r rheswm dros brinder y 
cyfeiriadau at yr orsaf radio honno. Rhan o’r rheswm am hyn yw’r derbyniad 
gwael ar gyfer DAB mewn rhannau mawr o Gymru. Nid oedd sylw a wnaed mewn 
digwyddiad maes a gynhaliwyd gan y Cyngor Cynulleidfa ym mis Tachwedd 
2009 yn Llandrindod yng nghanolbarth Cymru, yn anghyffredin; geiriau un 
cyfranogwr oedd “Prynais radio DAB i’m gwraig saith mlynedd yn ôl, cyn i ni 
symud yma, a gwrandawodd ar Radio 7 am dri mis. Mae wedi bod yn yr atig ers 
hynny”. Er hynny, roedd gwrandawyr Radio 3 yn gwrthwynebu’n gryf unrhyw 
fwriad i ddiffodd FM yn y dyfodol a darparu gorsafoedd radio’r BBC drwy DAB yn 
unig. Mewn sawl digwyddiad, dywedodd y cyfranogwyr gyda chryn angerdd fod 
ystod ddynamig y gerddoriaeth a ddarlledir ar DAB yn wael- “mae ansawdd y 
sain ar DAB yn israddol i FM ac mae’n swnio’n fflat”. 
 
Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn erbyn telerau eu Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn erbyn telerau eu Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn erbyn telerau eu Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn erbyn telerau eu 
trwydded gwasanaeth a fframwaith perfformiad RQIVtrwydded gwasanaeth a fframwaith perfformiad RQIVtrwydded gwasanaeth a fframwaith perfformiad RQIVtrwydded gwasanaeth a fframwaith perfformiad RQIV????    

- i ba raddau y defnyddir y gwasanaethau hyn? 
- i ba raddau y mae’r gwasanaethau’n parchu cynnwys sydd o ansawdd 

uchel ac o natur wahanol? 
- i ba raddau y mae’r gwasanaethau’n cyfrannu at ddibenion cyhoeddus y 

BBC? 
- a yw’r gwasanaethau hyn yn cynnig gwerth da am arian? 
- pa mor dda y mae’r gorsafoedd hyn yn gwasanaethu gwahanol grwpiau 

cynulleidfaoedd? 
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- pa effaith a gaiff cerddorfeydd, corau’r BBC a Chantorion y BBC ar 
berfformiad Radio 3? 

 
Radio 4Radio 4Radio 4Radio 4    
O’r ymatebion cadarnhaol yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau maes, roedd yn glir 
bod gan Radio 4 gynulleidfa sylweddol a thriw ym mhob rhan o Gymru. Roedd y 
sylwadau a wnaed yn y digwyddiad maes a gynhaliwyd gan y Cyngor Cynulleidfa 
yn Llandrindod, canolbarth Cymru, ym mis Tachwedd 2009 yn nodweddiadol o’r 
rheini a wnaed mewn digwyddiadau maes eraill ar draws Cymru a mynegwyd 
teyrngarwch pendant i BBC Radio 4 drwy sylwadau megis “Ni allwn fynd drwy’r 
dydd heb Radio 4”, “Mae’n fy nghadw mewn cysylltiad” ac “Mae’r trafodaethau’n 
dda”. Er bod teyrngarwch yn nodwedd gadarnhaol mae iddo anfanteision hefyd 
gyda rhai cyfranogwyr yn dweud na ddylid newid dim am allbwn Radio 4. 
 
Mae’n ymddangos mai’r consensws cyffredinol yw bod y gwasanaethau’n cael eu 
defnyddio ac yr ystyrir eu bod o ansawdd uchel ac o natur wahanol. Ymysg y 
genres y cyfeiriwyd atynt yn benodol ac yr ystyriwyd eu bod yn werthfawr oedd 
rhaglennu Newyddion a Materion Cyfoes (gyda From our own correspondent yn 
ffefryn), rhaglenni trafod llenyddol ac athronyddol megis In our time (“Rwy’n 
meddwl bod hwn yn wych oherwydd bod  [Melvyn Bragg] yn gofyn ei holl 
gwestiynau mewn ffordd sy’n gwneud i mi feddwl ei fod yn wirioneddol yn ceisio 
dysgu am y testun ac mae hynny’n ei gwneud yn hawdd i’r gwrandäwr ddysgu 
hefyd. Nid yw’r dechneg yn grand iawn, ond i mi dyna sy’n ei gwneud yn dda”) a 
chynyrchiadau drama. 
 
Bu i The Archers ennyn ymatebion cryf gyda rhai yn ystyried ei bod yn werth y 
Ffi Drwydded ar ei phen ei hun tra bod eraill yn crefu arno i ddod i ben! Ar y 
cyfan, ystyriwyd bod drama yn rhan ganolog o gynnyrch Radio 4, gyda 
chyfranogwyr yn cyfeirio’n benodol at y pwysigrwydd a roddant i gynyrchiadau 
radio a wnaed yng Nghymru ac a oedd yn portreadu Cymru. Tueddiad yr orsaf i 
ganolbwyntio ar y brif ddinas oedd un o’r prif feirniadaethau a wnaed o Radio 4 
gyda rhai rhaglenni yn cael eu cynhyrchu y tu allan i Lundain hefyd yn cael eu 
henwi yn rhai problemus i’r perwyl hwn. Roedd Woman’s Hour, er bod yr 
ansawdd yn uchel a’i llwyddiant yn rhoi sylw i straeon o bob cwr o’r byd yn cael 
eu cydnabod, wedi cael ei disgrifio gan rai cyfranogwyr fel rhaglen sy’n 
ymddangos ei bod yn “cael ei hanelu yn gadarn at Loegr ganol” ac o’r herwydd ei 
bod yn methu ag adlewyrchu gwledydd y DU na rhanbarthau Lloegr yn ddigonol. 
 
Roedd Newyddion a Materion Cyfoes hefyd yn genre yr ystyriwyd ei bod yn 
ganolog i gynnyrch Radio 4 gyda rhai cyfranogwyr yn canmol newyddion 6pm yn 
benodol - yn bennaf oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar newyddion caled a 
ddim yn crwydro i feysydd yr ystyriwyd eu bod yn llai pwysig gan gyfranogwyr 
megis newyddion am y byd adloniant. Y ddwy feirniadaeth a glywyd am 
Newyddion a Materion Cyfoes ar Radio 4 oedd a) bod y sylw a roddwyd i Gymru 
yn fychan o hyd er gwaethaf rhai gwelliannau yn dilyn gweithredu yn dilyn 
adroddiad King, a b) bod “Radio 4, fel yr holl gyfryngau newyddion bron, yn 
mynd yn benwag mewn stori faith”. 
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Cafodd cynnyrch sy’n gysylltiedig â llenyddiaeth, er yr ystyriwyd ei fod yn dda yn 
gyffredinol – ac yn fodel i orsafoedd radio cenedlaethol Cymru – ei grybwyll fel 
un maes a fyddai’n gallu dangos mwy o graffter. Gwnaeth un cyfranogwr y 
pwynt “Rwy’n cael yr argraff bod pawb bron sy’n cyhoeddi llyfr ar unrhyw destun 
bron yn sicr o gael ei gyfweld o leiaf unwaith (mae’n bosib nad yw’r awdur yn 
gwybod dim o unrhyw bwys heblaw am sut i gael cyhoeddi ei lyfr”). 
 
Mae’n ymddangos mai’r amgyffrediad cyffredinol ymysg y gynulleidfa yng 
Nghymru yw bod Radio 4 yn cyfrannu’n bendant iawn at holl Ddibenion 
Cyhoeddus y BBC os nad y cyfan ohonynt ac mae cenhadaeth y BBC i addysgu, 
hysbysu a diddanu yn aml yn cael ei dyfynnu mewn perthynas â Radio 4. 
 
Radio 3Radio 3Radio 3Radio 3    
Mae Radio 3 hefyd yn ennyn ymateb triw gan y gwrandawyr, gyda’r amrywiaeth 
eang o genres cerddorol a chwaraeir ar Radio 3, o’r clasurol i jas, yn cael ei 
werthfawrogi. Er hynny, mae’n ymddangos bod y teyrngarwch yn cael ei gyfeirio 
i raddau tuag at raglenni unigol yn hytrach nag at yr orsaf ei hun gyda rhai 
cyfranogwyr yn nodi rhaglenni neu adegau penodol pan maent yn gwrando – 
“Rwyf bob amser yn gwrando ar Radio 3 ar brynhawn Mercher”, “Mae’r sioe orau 
rwyf fi wedi’i chlywed ar radio yn cael ei chyflwyno gan Sean Rafferty rhwng 5pm 
a 7pm ar Radio 3. Rwyf wrth fy modd gyda’i ddewis o gerddoriaeth, mae ganddo 
wastad gantorion neu gerddorion o’r radd flaenaf fel gwesteion. Mae’n wybodus 
iawn am gerddoriaeth ond mae’n hamddenol iawn ac ni fydd byth yn dangos ei 
hun am yr hyn y mae’n ei wybod.” 
 
Atyniad allweddol yr orsaf yw’r gerddoriaeth ei hun gyda nifer o gyfranogwyr 
mewn amrywiol ddigwyddiadau’n gwneud sylwadau megis “Mae’n well gennyf 
wrando ar y gerddoriaeth na’r sgwrsio yn y canol” neu “Mae’n fy ngwylltio pan 
mae Radio 3 yn cyflwyno pethau fel dramâu, crefydd, cerddoriaeth y byd. Anaml 
iawn y byddaf yn gwrando ar The Interview Showgan ei bod yn delio’n bennaf â 
dramâu, ffilmiau, llyfrau, diwylliant yn gyffredinol ac nid oes gennyf ddim 
diddordeb yn y pethau hyn”. Er hynny, bu i lawer o gyfranogwyr eraill ganmol 
cyflwynwyr yr orsaf, gan ddweud bod “Cyflwynwyr Radio 3 yn darparu 
gwybodaeth gywir a pherthnasol am y gerddoriaeth heb dorri ar draws yn 
ormodol”. 
 
Canmolwyd trefnlen yr orsaf yn gyffredinol gyda’r cyfranogwyr yn dweud eu bod 
yn teimlo bod y ddarpariaeth wedi’i hadnewyddu ac wedi’i gwneud yn “yn 
ysgafnach, yn iau ac yn fwy bywiog” dros y blynyddoedd diwethaf ond bod hyn 
wedi digwydd heb wneud newid rhy radical i’r drefnlen. Un nodwedd o’r 
drefnlen a gafodd ei chanmol yn benodol oedd bod Radio 3 – yn wahanol i’w 
gystadleuydd masnachol, Classic FM – yn chwarae darnau cyflawn yn hytrach 
nag ond rhannau o ddarnau. 
 
Gwelwyd gwerthfawrogiad mawr i gyfraniad cerddorfeydd, corau a chantorion a 
pherfformiadau darllediadau byw’r BBC, gyda’r rhain yn cael eu “ffafrio yn 
hytrach na pherfformiadau wedi’u recordio”. Un awgrym yw y gallai Radio 3 
gynnig ffyrdd o ‘fynd y tu ôl i’r llenni’ i wrando ar Gerddorfa Genedlaethol 
Cymru’r BBC a cherddorfeydd eraill, gan o bosib, “wrando ar ymarferion yn 
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gyntaf cyn symud i’r perfformiad byw ... gan y byddai hyn yn caniatáu i 
gynulleidfaoedd wrando ar y peirianwaith a’r rhyngweithiau yr â’r gerddorfa a’r 
arweinydd drwyddynt.” Awgrym arall oedd y gellid cael “sylwadau gan yr 
arweinydd yn ystod y cyfnod ymarfer yn esbonio’r hyn oedd yn mynd rhagddo”. 
 
Beth yw cyfeiriad strategol y dyfodol ar gyfer y Beth yw cyfeiriad strategol y dyfodol ar gyfer y Beth yw cyfeiriad strategol y dyfodol ar gyfer y Beth yw cyfeiriad strategol y dyfodol ar gyfer y gwasanaethgwasanaethgwasanaethgwasanaethau hynau hynau hynau hyn????    

- Beth yw strategaeth y dyfodol ar gyfer y gwasanaethau hyn? 
- A yw’r cynlluniau’n cyd-fynd â strategaeth ehangach y BBC? 
- A oes adnoddau digonol i gyflenwi’r strategaeth hon? 

 
Radio 4Radio 4Radio 4Radio 4    
Fel y crybwyllwyd uchod, gwelwyd teyrngarwch pendant tuag at Radio 4 fel 
gorsaf gyda theyrngarwch yn sgil hynny at y drefnlen. O brofiad y Cyngor 
Cynulleidfa, gallai unrhyw newidiadau sylweddol i’r drefnlen arwain at ymateb 
anffafriol gan y gynulleidfa. 
 
Radio 3Radio 3Radio 3Radio 3    
Codwyd proffil oedran hŷn cynulleidfa Radio 3 mewn digwyddiadau maes a 
thrafodwyd mewn manylder ffyrdd y gellid denu gwrandawyr iau at yr orsaf, er 
bod rhyw gymaint o gydnabyddiaeth bod yr orsaf, mewn cydweithrediad â 
cherddorfeydd y BBC, eisoes yn ymwneud â’r mater hwn yn eiddgar. Er i un 
gwestai ddweud ei bod yn bwysig cofio mai “chwaeth bersonol a geir gydag 
aeddfedrwydd yw cerddoriaeth glasurol” yr un oedd y teimlad ymysg llawer o 
gyfranogwyr y dylai’r orsaf fod yn fwy arloesol yn denu cynulleidfa newydd ac 
ehangach, o bosib drwy gyfrwng partneriaethau gyda gorsafoedd megis Radio 1 
a Radio Wales. Dywedwyd bod y Cyngherddau Ieuenctid Cenedlaethol yn denu’r 
genhedlaeth iau a theuluoedd, yn ogystal â Phrom cerddorol Doctor Who, ac 
felly y gallai rhywbeth ar hyd y llinellau hyn ar Radio 3 o bosib ddenu’r 
genhedlaeth iau - ac ar ôl dechrau gwrando ar yr orsaf, y byddent o bosib yn 
gwrando’n fwy rheolaidd. 
 
Ystyriwyd ei bod yn bwysig i’r orsaf barhau i ddenu gwrandawyr newydd “sydd 
ag ychydig o wybodaeth am gerddoriaeth glasurol” a theimlwyd y gallai’r orsaf 
gyflawni ei Thrwydded Gwasanaeth yn well drwy gynnig rhaglennu a gwybodaeth 
hygyrch i’r gwrandawyr hynny. 
 
Ceid amgyffrediad bod Radio 3 yn canolbwyntio’n ormodol ar Lundain o hyd 
gyda hyn wedi gwaethygu’n ddiweddar gyda “llai o berfformiadau gan 
gerddorfeydd rhanbarthol yn cael eu darlledu ond mwy o gyngherddau 
cerddorfeydd tramor”. Dywedwyd hefyd “Bod y rhaglen perfformiadau yn 
canolbwyntio’n ormodol ar Lundain gyda’r rhan fwyaf o’r cyngherddau sy’n 
darlledu ar Radio 3, yn ôl pob tebyg, yn dod o Lundain. Gallai Radio 3 
adlewyrchu rhagor o’r perfformiadau rhagorol a gynhelir mewn mannau eraill o’r 
DU.” 
 
Cyfeiriwyd hefyd at gymaint y gwerthfawrogwyd yr iPlayer, gyda nifer o’r 
cyfranogwyr mewn digwyddiadau’n pwysleisio’r graddau’r oeddent yn 
defnyddio’r gwasanaeth i wrando ar raglennu Radio 4 a Radio 3. Cyfeiriwyd 
hefyd at archif helaeth y BBC o recordiadau cerddoriaeth a ddarlledwyd yn y 
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gorffennol, a gofynnwyd cwestiynau ynghylch a ellid gwneud hwn yn fwy 
hygyrch. 
 
    
A ddylai’r A ddylai’r A ddylai’r A ddylai’r TrwydTrwydTrwydTrwyddeddeddeddedauauauau Gwasanaeth Gwasanaeth Gwasanaeth Gwasanaeth ar gyfer y  ar gyfer y  ar gyfer y  ar gyfer y gwasanaethgwasanaethgwasanaethgwasanaethau hyn gael eu newidau hyn gael eu newidau hyn gael eu newidau hyn gael eu newid????    
Er y gellid gwneud mân newidiadau i Drwyddedau Gwasanaeth Radio 3 a Radio 4 
yn effeithiol (yn anad dim er mwyn iddynt adlewyrchu’u rôl fel gorsafoedd 
radio’r Gorfforaeth Ddarlledu BrydeinigBrydeinigBrydeinigBrydeinig), agwedd lethol y cyfranogwyr yn 
nigwyddiadau maes y Cyngor Cynulleidfa oedd nad oedd newidiadau eang i’r 
Trwyddedau Gwasanaeth yn ofynnol ac na fyddent o fudd. Mae’n bosib y gellid 
crynhoi amgyffrediad cyffredinol cynulleidfaoedd y ddwy orsaf yng ngeiriau un 
cyfranogwr a ddywedodd “Byddwn yn synnu pe gallwn, mewn unrhyw le Saesneg 
ei iaith yn y byd, glywed rhaglennu radio o well ansawdd”. 
 

*** 


