
 

 

 

 

 Cael y gorau allan o’r BBC ar gyfer talwyr ffi’r drwydded 

Adolygiad o Wasanaeth 
Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC 
Mai 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

 

0 

 

Cynnwys 
Cefndir 0 

Crynodeb Gweithredol 3 

Prif adroddiad - Rhagarweiniad 7 
Sgôp yr Adolygiad 7 
Y Fethodoleg 7 

Perfformiad Presennol 11 
Y Cyd-destun ar gyfer y Gwasanaeth 11 
Ansawdd 11 
Natur Unigryw 14 
Cyrhaeddiad 15 
Effaith 21 
Gwerth am arian 34 

Atodiad 38 
Crynodeb o’r diwygiadau i’r drwydded wasanaeth 38 

 

 
 
 
 
 
 
Cefndir 



Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

 

1 

 

 
Ymddiriedolaeth y BBC yw’r corff llywodraethu ar gyfer y BBC ac mae’n gyfrifol am gael y 
gorau allan o'r BBC i dalwyr 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. 
Adolygiad yw hwn o wasanaeth radio cenedlaethol Rhwydwaith Asiaidd y BBC. 

Cylch gwaith Rhwydwaith Asiaidd y BBC yw darparu allbwn llafar a cherddoriaeth sy’n 
apelio at Asiaid Prydeinig, gyda ffocws cryf ar newyddion a materion cyfoes. Dylai fod yn 
Saesneg yn bennaf, ond dylid hefyd darparu rhai rhaglenni mewn ystod o ieithoedd De 
Asiaidd.  Y brif gynulleidfa darged yw Asiaid Prydeinig o dan 35 oed, ond dylai’r orsaf 
hefyd apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion, cerddoriaeth a diwylliant 
Asiaidd Prydeinig. 

Pan fyddwn yn adolygu gwasanaeth, edrychwn yn fanwl ar berfformiad yn ogystal ag ar 
gynlluniau i’r dyfodol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi ei disgwyliadau o bob gwasanaeth 
mewn trwydded wasanaeth wedi’i chyhoeddi, ac fel rhan o'r broses adolygu gofynnwn i 
reolaeth y BBC beth yw eu cynlluniau i’r gwasanaeth ar gyfer y dyfodol. 

Y tro hwn, mae ein hadolygiad o wasanaeth wedi cyd-ddigwydd ag adolygiad sylweddol o 
strategaeth y BBC. Cafodd gynlluniau’r BBC ar gyfer y dyfodol, Rhoi Ansawdd yn Gyntaf 
(PQF), a chasgliadau strategol cychwynnol yr Ymddiriedolaeth, eu cyhoeddi fis Mawrth 
2010. Un o awgrymiadau’r PQF oedd cau Rhwydwaith Asiaidd y BBC a gwario'r arian a 
ddefnyddir i redeg yr orsaf ar ddarparu cynnwys i gynulleidfaoedd Asiaidd drwy bortffolio 
teledu a radio ehangach y BBC. Wrth i'r BBC ddatblygu ei strategaeth ymhellach, 
gwrthododd y Weithrediaeth yr awgrym i gau'r Rhwydwaith Asiaidd gan ddewis yn 
hytrach edrych ar leihau costau’r gwasanaeth fel rhan o weithredu PQF – proses a elwir 
yn Darparu Ansawdd yn Gyntaf (DQF).  

Mae DQF yn nodi sut fydd y BBC yn canolbwyntio ar ddarparu cynnwys o safon i bawb ac 
ar redeg ei wasanaethau o fewn setliad ffi’r drwydded tan y daw Siarter bresennol y BBC i 
ben yn 2016. Cafodd setliad ffi trwydded newydd y BBC ei rewi fwy neu lai ar lefel 2010. 
Mae costau cynyddol oherwydd chwyddiant ac ysgwyddo cyfrifoldebau ariannu newydd, 
gan gynnwys ariannu World Service y BBC, Monitro’r BBC ac S4C, yn golygu bod angen 
arbed costau sylweddol ar draws y Gorfforaeth. Nid yw’r Rhwydwaith Asiaidd wedi’i eithrio 
o’r ystod o wasanaethau sydd angen iddynt ddod o hyd i arbedion. 

Cyhoeddwyd cynlluniau newydd y BBC ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd fel rhan o’r DQF ym 
mis Hydref 2011 ac mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymgynghori ar y cynlluniau hyn fel rhan 
o’r adolygiad o wasanaeth hwn.  

Dyma gynigion y DQF ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd: 

- Cynnal y Rhwydwaith Asiaidd fel gwasanaeth cenedlaethol 
- Ehangu’r gynulleidfa bresennol i gynnwys gwrandawyr Asiaidd Prydeinig rhwng 25 

a 45 oed 
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- Canolbwyntio ar chwe maes cynnwys penodol: Cerddoriaeth, adloniant a 
newyddion y BBC, diwylliant, trafodaeth, ieithoedd a cherddoriaeth Asiaidd 
arbenigol  

- Tynnu rhaglenni drama a dogfen allan o’r amserlen 
- Lleihau nifer y rhaglenni iaith yn ystod yr wythnos 
- Cau’r orsaf rhwng hanner nos a 6am. 

 
Drwy gydol yr adolygiad o wasanaeth, rydym wedi herio rheolaeth y BBC i ddatblygu eu 
strategaeth ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd. Gofynnwyd i’r orsaf ymateb i ganlyniadau 
newydd ein dadansoddiad o berfformiad, ymatebion i ymgynghori ac ymchwil cynulleidfa 
wedi'i harwain gan yr Ymddiriedolaeth. Fel rhan o’r broses hon, gofynnwyd i reolaeth y 
BBC nodi amcanion clir ar gyfer yr orsaf o ran cadw ei natur unigryw tra’n torri costau.  

Hefyd, mae’r Ymddiriedolaeth wedi ystyried cynlluniau DQF Gweithrediaeth y BBC ar gyfer 
y Rhwydwaith Asiaidd mewn cyd-destun a fyddent yn newid sylweddol i Wasanaethau 
Cyhoeddus DU y BBC ac a ddylid cyflawni Prawf Gwerth Cyhoeddus (PVT) arnynt. Rydym 
wedi penderfynu nad oes angen cyflawni PVT ar y newidiadau hyn. Fel rhan o'n hasesiad, 
gwahoddwyd Ofcom i roi ei farn inni am effaith bosibl y newidiadau arfaethedig ar 
orsafoedd radio masnachol sy’n targedu gwrandawyr Asiaidd. Rydym wedi nodi ein 
penderfyniad i beidio â chyflawni PVT, a barn Ofcom am yr effaith marchnad, yn. 
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Crynodeb Gweithredol 
Mae Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn gwasanaethu ystod amrywiol o wrandawyr o’r 
gymuned De Asiaidd Brydeinig1, ac fel arfer nid ydynt wedi eu gwasanaethu cystal 
gan wasanaethau radio eraill y BBC. Mae allbwn cerddorol a rhaglenni newyddion a 
llafar gwreiddiol yr orsaf yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr iawn gan ei gwrandawyr. 

Mae’n gwneud cyfraniad cryf at ddarparu pwrpasau cyhoeddus y BBC i’w chynulleidfa 
drwy ei newyddion a'i rhaglenni llafar, ynghyd â’i ffocws ar gerddoriaeth Asiaidd 
Brydeinig newydd a digwyddiadau diwylliannol byw. Mae’r agweddau yma ar y 
gwasanaeth yn ei wneud yn hynod unigryw o fewn marchnad radio Asiaidd y DU. 

Yr her i’r gwasanaeth dros y blynyddoedd nesaf fydd cadw natur unigryw'r 
gwasanaeth a pharhau i wella ansawdd tra'n ceisio cyrraedd gwrandawyr newydd a 
lleihau costau. 

 
Mae’r prif ddarganfyddiadau o’n hadolygiad o wasanaeth isod. 

Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cael ei werthfawrogi gan ei wrandawyr, 
sy’n meddwl bod yr orsaf yn cynnig gwasanaeth unigryw o safon dda. 

Dengys ein hymchwil ansoddol fod y rhan fwyaf o wrandawyr yn meddwl bod y 
Rhwydwaith Asiaidd yn cynnig gwasanaeth o safon, a bod meddwl uchel o rai rhaglenni. 
Cawsom fod gwrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd, ar y cyfan, yn ystyried mai prif 
gryfderau'r orsaf yw: 

− Ei chynnwys cerddorol o ran amrywiaeth y genres ac, yn anad dim, y ffocws ar 
gerddoriaeth newydd ac Asiaidd Brydeinig 

− Ei rhaglenni trafodaeth, oherwydd y farn yw bod y rhain yn trafod prif faterion 
llosg y dydd yn ogystal â phynciau mwy diwylliannol sensitif sy’n effeithio ar 
fywydau Asiaidd Prydeinig. 

Mae gwrandawyr yn meddwl ei bod yn bwysig bod y BBC yn darparu 
gorsaf radio wedi’i hanelu’n benodol at gynulleidfaoedd Asiaidd 
Prydeinig  

Yn ôl ein hymchwil cynulleidfa mae gwrandawyr yn meddwl ei bod yn bwysig bod y BBC 
yn darparu gorsaf radio wedi’i hanelu’n benodol at gynulleidfaoedd Asiaidd Prydeinig 

                                            

 

1 Mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at Asiaid Prydeinig fel y prif grŵp cynulleidfa ar gyfer y gwasanaeth, gan olygu’r gymuned 

Dde Asiaidd Brydeinig (h.y. gwrandawyr sydd â’u gwreiddiau yn India, Bangladesh a Sri Lanka’n bennaf)   
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Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cyrraedd tua 1 o bob 6 o bobl Asiaidd 
Brydeinig bob wythnos, ac mae ei gyrhaeddiad yn dda ymhlith y 
gynulleidfa darged o rai dan 35 oed 

Yn 2011, roedd tua 500,000 o bobl ar gyfartaledd yn gwrando ar y Rhwydwaith Asiaidd 

bob wythnos, ac o’r rhain roedd 80% o blith y boblogaeth Asiaidd Brydeinig. Fel y byddem 

yn disgwyl gan wasanaeth gyda chynulleidfa darged benodol, mae cyrhaeddiad y 

Rhwydwaith Asiaidd yn parhau i fod cryn dipyn yn llai nag i orsafoedd digidol eraill gan y 

BBC fel 6 Music ac 1Xtra. Yn 2009-10, gostyngodd y cyrhaeddiad i'w bwynt isaf erioed o 

370,000 o wrandawyr cyn codi eto yn 2011.  

Mae llawer o wrandawyr yn teimlo bod yr orsaf yn darparu allbwn 
unigryw, yn enwedig o ran cerddoriaeth newydd a thalent Asiaidd 
Brydeinig 

I bron yr holl ymatebwyr i’n hymchwil ansoddol, cerddoriaeth oedd y prif reswm dros 
wrando ar Rwydwaith Asiaidd y BBC. Mae gwrandawyr yn teimlo bod yr orsaf yn gryf iawn 
o ran darparu ystod eang o genres cerddoriaeth, gyda phwyslais ar gerddoriaeth newydd 
ac Asiaidd Brydeinig. Roedd gwrandawyr yn tueddu i dynnu sylw’n benodol at yr agwedd 
yma ar allbwn cerddorol yr orsaf fel ei phrif nodwedd unigryw yn erbyn ei chystadleuwyr, 
ac roedd cytundeb unfrydol bron bod yr orsaf yn llwyddo i ddarparu’r agwedd yma ar 
bwrpas cyhoeddus Creadigrwydd y BBC. 

Rydym wedi cymeradwyo cynnig i gynyddu’r gyfran o gerddoriaeth a rhaglenni llafar ar yr 
orsaf. I sicrhau nad yw unrhyw gynnydd yn yr allbwn cerddorol yn amharu ar natur 
unigryw allbwn cerddorol presennol yr orsaf, bydd amodau newydd a diwygiedig yn cael 
eu hychwanegu at y drwydded wasanaeth. Yn enwedig, bydd y rhaglenni oriau craidd yn 
ystod y dydd yn darparu rhaniad oddeutu 50:50 rhwng cerddoriaeth a llafar. 

Mae gwrandawyr yn ystyried newyddion i fod yn rhan bwysig o allbwn y 
Rhwydwaith Asiaidd 

Mae gwrandawyr yn teimlo bod yr orsaf yn darlledu newyddion cenedlaethol a 
rhyngwladol yn dda, ac yn adrodd arnynt mewn ffordd sy’n eu helpu i ddeall y prif 
faterion, tra’n cynnig trafodaeth a dealltwriaeth ddefnyddiol hefyd. Bydd y Rhwydwaith 
Asiaidd yn parhau i ddarparu ei lefelau presennol o allbwn newyddion ar draws yr 
amserlen, a chymeradwywyd buddsoddiad pellach i helpu i ddod â straeon newyddion 
sy’n taro deuddeg â chynulleidfaoedd Asiaidd at wasanaethau eraill y BBC.  

Rydym wedi cymeradwyo cynnig i fuddsoddi mwy yn newyddiaduraeth y Rhwydwaith 
Asiaidd er mwyn dod â straeon newyddion gyda dimensiwn Asiaidd at wasanaethau eraill 
y BBC. 

Mae rhai elfennau o'r amserlen bresennol yn llai pwysig i wrandawyr 
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Rydym wedi cymeradwyo cynnig i’r Rhwydwaith Asiaidd symleiddio ei amserlen drwy 
ddarlledu llai o oriau a darparu llai o raglenni ond rhai hirach, yn enwedig gyda’r nos y tu 
allan i’r oriau brig. Bydd yr orsaf yn gwneud i ffwrdd â rhaglenni defosiynol ben bore, ei 
dramâu achlysurol ac yn torri’n ôl ar raglenni dogfen. Nid yw’r genres hyn wrth wraidd 
apêl yr orsaf i’w gwrandawyr ac mae rhai’n achosi costau cynhyrchu uchel. Bydd hefyd yn 
symud ei rhaglenni iaith arbenigol yn ystod yr wythnos i’r penwythnos, yn unol â'r 
cynlluniau ar gyfer Radio Lleol y BBC. Bydd mynegbyst gwell ar wasanaethau lleol a’r 
Rhwydwaith Asiaidd yn helpu gwrandawyr i ddod o hyd yn haws i’r cynnwys hwn.  

Er inni gytuno i gynllun yr orsaf i dynnu drama allan o’r Rhwydwaith Asiaidd, rydym yn 
disgwyl i’r rhwydwaith sicrhau bod ei wrandawyr yn ymwybodol o ddrama berthnasol ar 
wasanaethau eraill gan y BBC. 

Daethom i’r casgliad na ddylai’r cynigion hyn gael effaith sylweddol ar ddefnyddwyr nac ar 
eraill, oherwydd nad ydynt yn newid arlwy cyffredinol y Rhwydwaith Asiaidd fel a nodir yn 
ei gylch gwaith. 

Dylai’r Rhwydwaith Asiaidd barhau i ganolbwyntio ar ei brif gynulleidfa 
o bobl dan 35 oed tra’n ceisio apelio at wrandawyr eraill yn unol â’i 
gylch gwaith presennol.  

Yn ôl cylch gwaith y Rhwydwaith Asiaidd “Y brif gynulleidfa darged yw Asiaid Prydeinig o 
dan 35 oed, ond dylai’r orsaf hefyd apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn 
materion, cerddoriaeth a diwylliant Asiaidd Prydeinig.” Mae hyn yn nodi sgôp golygyddol 
sy’n rhannol seiliedig ar grŵp oed targed, ond hefyd ar fath o gynnwys a allai ddenu pobl 
o unrhyw oed. O fewn y cylch gwaith hwn, mae rheolaeth y BBC wedi datblygu 
strategaeth olygyddol ‘ffrind i’r teulu’ sy’n ceisio apelio at aelodau o aelwydydd Asiaidd o 
bob oed yn ogystal â’r brif gynulleidfa o wrandawyr iau Mae’r orsaf am barhau gyda’r 
strategaeth hon ac wedi gofyn am newid ei chylch gwaith i gynnwys gwrandawyr rhwng 
25 a 45 oed. 

Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon a’n profiad o lywodraethu gorsafoedd 
radio eraill y BBC, ni chredwn y byddai’n syniad da glastwreiddio’r prif grŵp oed targed ar 
gyfer y Rhwydwaith Asiaidd, oherwydd gallai arwain at ddiffyg eglurder ynghylch yr 
amcanion golygyddol a cholli natur unigryw’r gwasanaeth. Credwn fod modd caniatáu’r 
strategaeth ‘ffrind i’r teulu’ o fewn y cylch gwaith presennol, felly rydym yn cadw hyn. 
Byddwn yn monitro proffil oed y gynulleidfa i sicrhau bod yr orsaf yn parhau i wasanaethu 
ei phrif gynulleidfa darged. 

Mae costau’r Rhwydwaith Asiaidd yn edrych yn uchel o’u cymharu â 
gwasanaethau radio digidol eraill y BBC. Fodd bynnag, mae’r costau 
uniongyrchol o wneud y rhaglenni’n parhau i ostwng o un flwyddyn i’r 
llall 

O ganlyniad i’r cynnydd bach disgwyliedig mewn gwrando drwy weithredu’r strategaeth 
newydd ar gyfer yr orsaf, a thorri’n ôl ar gyllideb yr orsaf, mae rheolaeth y BBC yn disgwyl 
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i’r gost fesul awr wrando ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd ddod i lawr. Bydd hyn yn dod â’r 
Rhwydwaith Asiaidd yn unol â chost fesul awr wrando rhwydweithiau digidol eraill y BBC 
fel 6 Music, Radio 4 Extra ac 1Xtra. 

Bydd angen i Rwydwaith Asiaidd y BBC leihau ei gostau ynghyd â holl 
wasanaethau eraill y BBC 

Mae setliad ffi’r drwydded y BBC yn 2010 yn cyfateb i leihad cyllid o 16% erbyn 2016-17. 
Mae hyn yn golygu bod angen cymryd penderfyniadau i wneud arbedion ar draws holl 
wasanaethau'r BBC. Yr enw ar y broses hon yw Darparu Ansawdd yn Gyntaf (DQF). Yn 
ogystal â’r ymgynghori cyhoeddus ar berfformiad presennol Rhwydwaith Asiaidd y BBC a 
wnaed ar gyfer yr adolygiad hwn, rydym hefyd wedi ymgynghori ar y newidiadau DQF a 
gynigir gan reolaeth y BBC.  

Yn ystod ein hadolygiad o wasanaeth, datblygodd reolaeth y BBC eu cynlluniau ar gyfer y 
gwasanaeth yn fwy manwl. 

Mae’r cynigion diwygiedig ar gyfer Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn cynnwys: 

• Arbedion sgôp net o £1.7m (18%)2. 

• Torri’n ôl ar oriau darlledu’r orsaf fel y bydd ond yn darlledu rhwng 6am a chanol 
nos, gan symud at Radio 5 yn fyw o ganol nos tan 6am. 

• Symleiddio’r amserlen drwy leihau nifer y rhaglenni dogfen o 15 o raglenni hanner 
awr i tua 5 o raglenni hanner awr y flwyddyn a datgomisiynu rhaglenni drama, 
chwaraeon a rhaglenni defosiynol ben bore. 

• Cynyddu’r gyfran gyffredinol o gerddoriaeth ar yr orsaf, a newid y cydbwysedd 
rhwng cerddoriaeth a llafar o 50:50 a 60:40. Bydd hyn yn cynnwys newid proffil y 
gerddoriaeth sy’n cael ei chwarae, gyda mwy o gerddoriaeth o'r tu allan i’r DU 
ynghyd â’r lefel bresennol o gerddoriaeth Asiaidd Brydeinig. 

Rydym yn fodlon bod y cynigion diwygiedig hyn yn cyd-fynd â’n strategaeth ar gyfer y 
BBC fel rhan o DQF, ac yn ffordd briodol o wneud yr arbedion sy’n ofynnol ar gyfer y 
gwasanaeth.  

Rydym wedi asesu pa mor sylweddol yw’r cynigion a daethom i'r casgliad nad oes angen 
cyflawni Prawf Gwerth Cyhoeddus (PVT) cyn cymeradwyo. 

Fel rhan o'n hasesiad, gwnaethom wahodd Ofcom i roi eu barn i'r Ymddiriedolaeth am 
effaith debygol y cynigion hyn ar eraill. Wrth benderfynu nad yw’r cynigion hyn yn rhai 
sylweddol, rydym wedi cydnabod pryderon Ofcom ynghylch cadw natur unigryw 
Rhwydwaith Asiaidd y BBC, ac wedi nodi’n hystyriaeth o’r pwyntiau a godwyd gan Ofcom 
a’r mesurau lliniaru a gyflwynwyd i geisio ateb rhai o’r pryderon hyn. Mae manylion ein 
hasesiad wedi eu cyhoeddi ar wahân ac ar gael yma. 

                                            

 

2 Arbedion ar ôl ailfuddsoddi hyd at £1m mewn newyddiadurwyr a rhaglenni digwyddiadau byw ar gyfer y BBC yn ehangach 
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Prif adroddiad - 
Rhagarweiniad 
  

Sgôp yr Adolygiad 

1. Bu inni gyhoeddi cylch gorchwyl yr adolygiad hwn pan gafodd ei lansio ym mis Hydref 
2011. Y cwestiynau lefel uchel yr ydym yn eu hystyried yw: 

• Pa mor dda y mae’r gwasanaeth hwn yn perfformio yn erbyn telerau ei 
drwydded wasanaeth a’r fframwaith perfformiad Cyrhaeddiad, 
Ansawdd, Effaith a Gwerth am Arian (QRIV)?  

• A ydyw cyfeiriad strategol y gwasanaeth hwn i’r dyfodol wedi’i ystyried 
yn fanwl? 

• A ddylid newid y drwydded wasanaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn i 
wella perfformiad neu newid cyfeiriad yr orsaf i’r dyfodol? 

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

• Darpariaeth ar-lein Llywodraethir y rhan yma o allbwn y BBC drwy drwydded 
wasanaeth BBC Ar-lein sy’n cael ei adolygu ar wahân.  

• Effaith marchnad. Bwriad adolygiadau o wasanaeth yw hysbysu dyletswydd i 
berfformio’r Ymddiriedolaeth ac nid ydynt yn cynnwys asesiad o effaith 
marchnad. Pe bai’r adolygiad yn casglu bod angen gwneud newidiadau sylweddol 
i unrhyw un o’r gwasanaethau dan adolygiad, yna byddai’n rhaid cyflawni Prawf 
Gwerth Cyhoeddus i gynnwys asesiad o effaith marchnad. 

• Safonau Golygyddol a bod yn ddiduedd. Mae Pwyllgor Safonau Golygyddol 
yr Ymddiriedolaeth yn ystyried safonau golygyddol ar wahân ar lefel strategol fel 
rhan o'i gwaith parhaus.  

 

Y Fethodoleg 
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3. 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 Mehmuda Mian. Cyhoeddwyd cylch gorchwyl yr adolygiad o wasanaeth ar 6 
Hydref 2011 ac, ar yr un pryd, lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus a redodd tan 21 
Rhagfyr 2011 (rhedodd yr ymgynghoriad hwn ochr yn ochr ag ymgynghoriad yr 
Ymddiriedolaeth ar DQF). Wrth gynllunio’r ymgynghoriad ar yr adolygiad o wasanaeth a’r 
ymchwil wedyn, cawsom gyngor arbenigol i sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer 
anghenion penodol y gynulleidfa De Asiaidd i’w hannog i gyfrannu’n ehangach at ein 
gwaith. Er enghraifft, nodwyd fod efallai angen cymorth ychwanegol ar rai o’n 
gwrandawyr i gyflwyno eu barn am yr orsaf. Wrth ymateb i hyn, agorwyd llinell ffôn 
unswydd i wrandawyr oedd angen cymorth arnynt i ateb cwestiynau’r ymgynghoriad yn 
eu mamiaith. 

4. Cawsom 268 o ymatebion gan dalwyr ffi’r drwydded, a chyflwyniadau hefyd gan reolaeth 
y BBC, rhanddeiliaid yn y diwydiant ac eraill. Cawsom hefyd gyngor gan ein cynghorau 
cynulleidfa yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban drwy eu hymarferion 
ymgynghori eu hunain. Cyflawnwyd arolwg cynrychiadol a rhaglen o ymchwil ansoddol 
gyda gwrandawyr yr orsaf i asesu agweddau’r gynulleidfa at y Rhwydwaith Asiaidd a’r 
gwerth cyhoeddus y mae’n ei roi. Casglwyd hefyd ddata perfformiad ar ansawdd, defnydd 
a gwerth am arian. 

5. Drwy fod ein hadolygiad yn rhedeg ochr yn ochr ag ymgynghoriad yr Ymddiriedolaeth ar 
gynlluniau DQF y BBC, derbyniwyd hefyd nifer o ymatebion gan dalwyr ffi’r drwydded a 
gyfeiriodd at y newidiadau arfaethedig i’r Rhwydwaith Asiaidd drwy’r ymgynghoriad DQF a 
chan nifer o randdeiliaid allanol. Lle bo hynny’n berthnasol, rydym wedi ystyried yr 
ymatebion hyn wrth lunio'n casgliadau ar gyfer yr adolygiad. 

6. Rydym wedi asesu perfformiad y Rhwydwaith Asiaidd yn erbyn fframwaith perfformiad y 
BBC fel a nodir yn Nhabl 1, sy’n cynnwys asesu Ansawdd, Cyrhaeddiad, Effaith a Gwerth 
am Arian: 

Tabl 1: Fframwaith Perfformiad Ansawdd, Cyrhaeddiad, Effaith a Gwerth am 
Arian y BBC 

Elfen o berfformiad Disgrifiad 

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

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. 

Effaith I ba raddau y mae cynnwys y BBC darparu pwrpasau cyhoeddus 
y BBC. Mae’r pwrpasau wedi eu gosod allan yn Siarter Frenhinol y 
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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 

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. 

 

7. 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 110,000 o ddyddiaduron gwrando wythnosol a lenwyd 
pob blwyddyn. Mae’r holl ddata RAJAR y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn yn 
seiliedig ar y flwyddyn ariannol lawn am 2010-11 ar gyfer oedolion 15+ oed oni 
nodir yn wahanol.  

• 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 i oleuo ein meddwl ar gyfer yr adolygiad hwn ac i ategu'r 
data oedd gennym eisoes. Comisiynwyd Ethnic Dimension ac Ipsos-MORI i 
gyflawni’r ymchwil ansoddol a meintiol. Bu hyn yn gymorth inni weld pa mor dda 
oedd y gwasanaeth yn darparu yn erbyn pwrpasau cyhoeddus y BBC gan roi 
tystiolaeth o argraffiadau'r gynulleidfa o ansawdd y gwasanaeth. Cyflawnwyd yr 
ymchwil feintiol i ddeall arferion gwrando ac agweddau at y gwahanol fathau o 
allbwn a ddarlledir ar y Rhwydwaith Asiaidd.  

• Edrychwyd ar y materion a godwyd yn ystod ein hadolygiad drwy gynnal 
trafodaeth ag uwch dîm rheoli Gweithrediaeth y BBC. Bu’r ymddiriedolwr arweiniol 
ac uwch aelodau o staff o Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn ymweld â Rhwydwaith 
Asiaidd y BBC i siarad â’r staff ac i weld prosesau darlledu a golygyddol yr orsaf ar 
waith. 

8. Yn ystod ein hadolygiad, datblygodd y Weithrediaeth eu cynlluniau ar gyfer y Rhwydwaith 
Asiaidd ymhellach. Wrth ymateb i’r cynlluniau hynny, roedd yr Ymddiriedolaeth yn 
awyddus iawn i ddiogelu natur unigryw allbwn cerddorol yr orsaf. Cyflawnwyd ymchwil 
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arbenigol bellach i ddeall y gwahanol fathau o draciau cerddorol, a pha mor aml y 
chwaraeir hwynt ar yr orsaf o’i gymharu â radio masnachol. Ar y sail yma, rydym wedi 
gallu llunio barn glir ynghylch sut ddylai’r orsaf geisio cadw ei natur unigryw o'i gymharu â 
gweddill y farchnad. 

9. Ar y cyfan, mae’r dystiolaeth a gasglwyd gennym wedi rhoi darlun da i’r Ymddiriedolaeth 
o gryfderau a gwendidau’r orsaf, ac mae hyn wedi ein helpu i benderfynu ynghylch 
strategaeth yr orsaf i’r dyfodol mewn cyd-destun. Byddwn yn defnyddio data cynulleidfa i 
olrhain canlyniadau’r strategaeth newydd gan fwriadu cyhoeddi ein barn am ba mor 
effeithiol ydyw maes o law. 

10. Fel rhan o’r adolygiad hwn rydym hefyd wedi dod i gasgliad ar y cynigion sy’n effeithio ar 
Rwydwaith Asiaidd y BBC fel rhan o gynlluniau Darparu Ansawdd yn Gyntaf (DQF) y BBC i 
wario o leiaf 16% yn llai o’r ffi drwydded erbyn 2016-17. Ar ddechrau’r adolygiad o’r 
Rhwydwaith Asiaidd, lansiodd yr Ymddiriedolaeth hefyd ymgynghoriad cyhoeddus ar 
wahân ar y newidiadau a nodir yng nghynigion DQF y Weithrediaeth. O ystyried bod y 
ddau ymarfer ymgynghori yma’n cyd-redeg, cafodd gwestiynau ymgynghoriad y DQF eu 
hailadrodd ar gyfer ymgynghoriad yr adolygiad o wasanaeth. 

11. Rydym wedi defnyddio canlyniadau o’r ddau ymgynghoriad, ynghyd â thystiolaeth a 
gasglwyd o’r adolygiad hwn, i ddod i gasgliadau ynghylch y cynigion sy’n effeithio ar y 
gwasanaethau hyn. Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth ei chasgliadau terfynol ar gynigion 
DQF y Weithrediaeth ar 16 Mai 2012, maent ar gael yma. 

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

Y Cyd-destun ar gyfer y Gwasanaeth 

13. Mae’r BBC wedi bod yn rhan o'r byd cyfryngau Asiaidd Prydeinig ers dros 40 o 
flynyddoedd. Rhaglen gylchgrawn oedd Nai Zindagi Naya Jeevan a ddechreuodd ddarlledu 
ar deledu’r BBC ym 1968. Yn ystod y 1970au, dechreuodd Radio Lleol y BBC greu 
rhaglenni arbennig ar gyfer gwrandawyr Asiaidd, yn bennaf ym Mirmingham a Chaerlŷr. 
Ym 1988 cafodd yr allbwn radio yng Nghanolbarth Lloegr ei uno i greu’r “Rhwydwaith 
Asiaidd” a'i ddarlledu ar donfedd ganolig ar draws y rhanbarth. 

14. Dros y blynyddoedd, sefydlwyd hefyd orsafoedd radio masnachol fel Sunrise yn Llundain a 
Bradford, XL ym Mirmingham a Sabras yng Nghaerlŷr. Mewn ymateb i’r galw cynyddol 
gan gynulleidfaoedd, cynyddodd y BBC nifer yr oriau oedd yn cael eu darlledu ar y 
Rhwydwaith Asiaidd a dechreuodd ddarlledu dros fwy o Loegr ar donfedd ganolig. Roedd 
hefyd yn llenwi slot i wrando ar blatfformau lloeren digidol. Yn 2002, rhoddwyd slot DAB 
i’r Rhwydwaith Asiaidd a daeth yn wasanaeth ar draws y DU ynghyd â 1Xtra, 6 Music, 
Radio 7 (Radio 4 Extra erbyn hyn) a 5 live Sports Extra. 

15. Mae tua 3.7 miliwn bobl De Asiaidd neu o darddiad De Asiaidd bellach yn byw yn y DU, 
sef y lleiafrif ethnig mwyaf o bell yn y wlad. Yn y cyd-destun hwn, nid yw efallai’n syndod 
bod y wlad hon yn darlledu’n arbennig ar gyfer cynulleidfa De Asiaidd, gydag arian 
cyhoeddus, a bod yma hefyd sector radio gymunedol a masnachol amrywiol yn 
gwasanaethu’r cynulleidfaoedd yma. Er bod Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn darparu 
gwasanaeth ar draws y DU, mae cynulleidfa graidd y Rhwydwaith yn Lloegr. 

 
Ansawdd 
 

Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cael ei werthfawrogi gan ei wrandawyr, 
sy’n meddwl bod yr orsaf yn cynnig gwasanaeth unigryw o safon dda. 

16. Dengys ein hymchwil ansoddol fod y rhan fwyaf o wrandawyr yn meddwl bod y 
Rhwydwaith Asiaidd yn cynnig gwasanaeth o safon, a bod meddwl uchel o rai rhaglenni. 
Cawsom fod gwrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd, ar y cyfan, yn ystyried mai prif 
gryfderau'r orsaf yw: 

− Ei chynnwys cerddorol o ran amrywiaeth y genres ac, yn anad dim, y ffocws ar 
gerddoriaeth newydd ac Asiaidd Brydeinig  
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− Ei rhaglenni trafodaeth, oherwydd y farn yw bod y rhain yn trafod prif faterion 
llosg y dydd yn ogystal â phynciau mwy diwylliannol sensitif sy’n effeithio ar 
fywydau Asiaidd Prydeinig. 

17. Mae gwrandawyr wedi dweud wrthym fod Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at arlwy adloniant, gwybodaeth, newyddion a materion cyfoes y BBC 
sydd o ddiddordeb i bobl De Asiaidd sy’n byw yn y DU. Maent hefyd yn teimlo bod yr 
orsaf yn eu helpu i gadw mewn cysylltiad â chymunedau De Asiaidd ar draws y DU a thros 
y môr. Mae’n ymddangos i fod yn targedu Asiaid Prydeinig iau yn llwyddiannus er yn 
berthnasol ac yn apelio at ystod oed ehangach drwy ei ddull golygyddol ‘ffrind i’r teulu’, 
gan gynnig ‘rhywbeth i bawb’ a chysylltiadau diwylliannol rhwng gwahanol genedlaethau. 
Mae gwrandawyr wedi dweud fod bod yn wasanaeth gan y BBC yn rhoi hygrededd, 
proffesiynoldeb a dibynadwyedd i’r orsaf. 

18. Dywed y rhan fwyaf o’r gwrandawyr fod yr orsaf yn cynnig cyfuniad da o gerddoriaeth 
newydd, newyddion a thrafodaeth fywiog, ond awgryma'n hymchwil y byddai rhai 
gwrandawyr am iddi wneud mwy: 

− i loywi ac ehangu apêl rhai o'i rhaglenni 

− i roi mwy o ddyfnder i'w rhaglenni newyddion De Asiaidd  

− i adeiladu ar gryfder ei darpariaeth gerddorol. 

19. Mae sgoriau Mynegai Gwerthfawrogiad (AI) wedi bod yn codi ar gyfer yr orsaf a bellach 
yn 783 ar gyfartalog, sy’n eithaf rhesymol. Rydym yn annog yr orsaf i geisio codi ei 
sgoriau AI ymhellach, yn enwedig ar gyfer rhai o’i rhaglenni mwyaf. Mae rhaglenni 
newyddion (adroddiadau Rhwydwaith Asiaidd) a’r rhaglen Frecwast (Tommy Sandhu) yn 
enwedig wedi gweld twf sylweddol yn eu sgoriau AI dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Ffigwr 1: Sgoriau gwerthfawrogiad gwrandawyr ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd 

 
(Uchel / Canolig / Isel)  

                                            

 

3 Ffynhonell: Pulse Chwarter 4 2011 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

 

20. Yn ein hymchwil, rhoddodd wrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd sgôr gwerthfawrogiad 
cyfartalog o 7.6 allan o 10 i’r orsaf. Yn arolwg BART y BBC, roedd y sgôr gwerthfawrogiad 
cyfartalog fymryn yn uwch ar 7.8. Yn ein hymchwil, rhoddodd ychydig dros hanner y 
gwrandawyr (55%) yn ein harolwg sgôr uchel (8-10) ar gyfer eu hargraff gyffredinol o’r 
Rhwydwaith Asiaidd (fel a ddangosir yn Ffigwr 1 uchod). Rhoddodd dros 40% sgôr 
canolig o 5-7 allan o 10, a rhoddodd nifer fach (1%) sgôr isel ar gyfer eu hargraff 
gyffredinol o Rwydwaith Asiaidd y BBC. Credwn fod y rhain yn sgoriau da, er nid yn rhai 
gwych, ar gyfer gwerthfawrogiad o’r orsaf o’u cymharu â sgoriau gwerthfawrogiad o 
wasanaethau radio eraill y BBC. 

21. Roedd gan wrandawyr y Rhwydwaith a holwyd argraff fymryn yn fwy cadarnhaol o'r BBC 
yn gyffredinol, o'u cymharu â phoblogaeth y DU ar y cyfan a hefyd o'u cymharu ag 
oedolion Asiaidd yn gyffredinol. Mae hwn yn batrwm cyffredin a welir mewn ymchwil arall 
gan Ymddiriedolaeth y BBC i ddefnyddwyr gwasanaeth penodol, ond mae’n arbennig o 
bwysig yng nghyd-destun y Rhwydwaith Asiaidd, oherwydd dengys ein dadansoddiad nad 
yw cynulleidfaoedd Asiaidd fel arfer yn cael eu gwasanaethu cystal gan y BBC. 

Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn bwriadu datblygu amserlen fyrrach a 
symlach 

22. Mae rheolaeth y BBC wedi cynnig symleiddio amserlen y Rhwydwaith Asiaidd i ddarparu 
llai o raglenni hirach drwy:  

• leihau oriau'r orsaf i ddarlledu rhwng 6am a chanol nos drwy gydol yr wythnos 

• parhau’r broses sydd eisoes wedi cychwyn i symleiddio’r amserlen i’w gwneud yn 
haws i gynulleidfaoedd ddod o hyd i gynnwys perthnasol, fel rhaglenni iaith. 

23. Dengys ein dadansoddiad o’r cyrhaeddiad presennol y tu allan i’r amserlen rhwng 6am a 
chanol nos a gynigir, fod y cyrhaeddiad rhwng 5am a 6am yn isel iawn, tua 11,000 o 
wrandawyr, a bod y cyrhaeddiad rhwng canol nos ac 1am yn 49,000 o wrandawyr. Mae’r 
rhain yn isel o’u cymharu â ffigurau cyrhaeddiad yn ystod y dydd.  

24. Bwriadwn gyflwyno amserlen symlach a mwy cryno i helpu gwrandawyr i ddod o hyd i'r 
cynnwys y maent yn chwilio amdano, ac i wella eu hargraff o ansawdd oherwydd y 
byddant yn llai tebygol o ddod ar draws rhaglenni nad ydynt wedi eu hanelu atyn nhw 
ond at grŵp penodol o fewn y gymuned Asiaidd Brydeinig. Am yr un rheswm, mae’n 
debyg y bydd y ddarpariaeth fwy cryno yma’n helpu i gael pobl i wrando’n hirach ar yr 
orsaf. 

25. Fel rhan o'i rhesymeg ar gyfer symleiddio amserlen yr orsaf, a thrwy broses o nodi 
meysydd i arbed costau, mae rheolaeth y BBC hefyd wedi nodi rhai mathau o raglenni y 
maent yn teimlo nad ydynt yn bwysig i wrandawyr, neu nad yw llawer o bobl yn gwrando 
arnynt. Ar y sail yma, mae’n bwriadu torri neu dynnu'r eitemau hyn allan o’r amserlen. 
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Mae angen gwneud rhai toriadau oherwydd y lleihad yn nifer yr oriau fydd yr orsaf yn 
darlledu yn oriau mân y bore ac yn hwyr y nos. 

26. Mae rheolaeth y BBC hefyd am gryfhau eu cydweithrediad â Radio Lleol y BBC, yn 
benodol er mwyn cydgysylltu’r gwaith o gynllunio ac amseru rhaglenni a anelir at Asiaid 
Prydeinig yn well. Dylai hyn gyfeirio talwyr ffi’r drwydded yn gliriach at wasanaethau eraill 
gan y BBC a bydd gwrandawyr yn gallu tiwnio mewn i’w hoff raglenni’n fwy cyson. 

Pwynt Gweithredu 1: Bydd y Rhwydwaith Asiaidd yn cwtogi ar a 

symleiddio ei amserlen 

Rydym wedi cymeradwyo cynlluniau’r Rhwydwaith Asiaidd i gwtogi ar a 

symleiddio ei amserlen, gan gynnwys lleihau neu ddileu rhai mathau o 

raglenni (soniwn am y rhain nes ymlaen yn yr adroddiad hwn). 

Amseru: Mae’r cymeradwyo’n dod i rym ar unwaith.  

 
 

 

Natur Unigryw  

Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cael ei weld i fod yn unigryw mewn sawl 
ffordd  

27. Y Rhwydwaith Asiaidd yw’r unig wasanaeth radio gan y BBC sydd â chylch gwaith penodol 
i wasanaethu cynulleidfaoedd Asiaidd Prydeinig. Yn eu cyflwyniad i’n hadolygiad, 
pwysleisiodd reolaeth y BBC y rôl unigryw y mae'r Rhwydwaith Asiaidd yn ei chwarae 
ymhlith gwasanaethau'r BBC o ran darlledu rhaglenni ar ddiwylliant Asiaidd Prydeinig a 
rhoi persbectif Asiaidd Prydeinig ar newyddion a materion lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol.  

28. Yn y grwpiau ffocws ar gyfer gwrandawyr, teimlai’r rhan fwyaf fod yr orsaf yn cynnig 
ystod o fanteision oedd yn ei gwneud yn wahanol i orsafoedd radio a sianeli teledu De 
Asiaidd eraill ar gael yn y DU. Roeddent felly’n teimlo ei bod yn darparu gwasanaeth 
hynod unigryw. Soniodd wrandawyr am yr elfennau canlynol o allbwn yr orsaf fel rhai 
oedd yn cyfrannu at natur unigryw’r orsaf: 

- roedd yr allbwn yn Saesneg yn bennaf  

- ystod allbwn cerddorol yr orsaf  

- roedd yn gynhwysol o bob cymuned Asiaidd Brydeinig, yn hytrach na’n 
canolbwyntio ar grwpiau penodol  
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- roedd yn wasanaeth cenedlaethol  

- Roedd yn darlledu digwyddiadau fel melas o gwmpas y DU, gan ddangos bod yr 
orsaf yn cyrraedd cymunedau lleol  

- brand y BBC, sy’n rhoi sicrwydd i wrandawyr ynghylch ansawdd yr orsaf a bod ei 
rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn ddiduedd. 

 

Mae gwrandawyr yn meddwl ei bod yn bwysig bod y BBC yn darparu 
gorsaf radio wedi’i hanelu’n benodol at gynulleidfaoedd Asiaidd 
Prydeinig  

29. Yn ôl ein hymchwil cynulleidfa mae gwrandawyr yn meddwl ei bod yn bwysig bod y BBC 
yn darparu gorsaf radio wedi’i hanelu’n benodol at gynulleidfaoedd Asiaidd Prydeinig 
(cytunodd 83% o’r gwrandawyr yn ein harolwg â hyn, dim ond 15% oedd yn anghytuno). 

Ffigwr 2: Barn gwrandawyr am ba mor bwysig bod y BBC yn darparu gorsaf 
radio'n benodol ar gyfer Asiaid Prydeinig 

 

Cytuno’n Gryf / Cytuno / Na’n cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n Gryf / Ddim yn Gwybod 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

30. Fodd bynnag, teimlai gyfran fach o’r rhai a ymatebodd i'n hymgynghoriad cyhoeddus nad 
oes cyfiawnhad dros wasanaeth arbenigol sy’n targedu un grŵp ethnig, wedi’i dalu 
amdano gan ffi’r drwydded, yn enwedig ar adeg pan fo’n rhaid i’r BBC wneud toriadau. 
Adleisiwyd hyn mewn rhai o’r ymatebion a gyflwynwyd fel rhan o’r ymgynghoriad 
ehangach ar gynigion DQF Gweithrediaeth y BBC. Yn ôl rhai dylai cynnwys sy’n benodol i 
gynulleidfaoedd Asiaidd fod ar wasanaethau prif ffrwd y BBC neu'n cael ei ddarparu gan 
ddarlledwyr masnachol. 

 
Cyrhaeddiad 
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Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cyrraedd tua 1 o bob 6 o bobl Asiaidd 
Brydeinig bob wythnos, ac mae ei gyrhaeddiad yn dda ymhlith y 
gynulleidfa darged o rai dan 35 oed  

31. Er nad oes data swyddogol ar boblogaeth y DU ar gael o’r cyfrifiad diweddaraf eto, mae 
data RAJAR yn awgrymu bod nifer y gwrandawyr Asiaidd Prydeinig yn y DU wedi dyblu 
bron ers 2011. Fodd bynnag, dengys data RAJAR hefyd fod Radio’r BBC yn colli tir o ran 
denu'r gynulleidfa gynyddol hon. Hefyd, dengys arolygon eraill gan y BBC sgoriau 
ymwybyddiaeth, gwerthfawrogiad ac AI is na'r cyfartalog ar gyfer Radio’r BBC ymhlith y 
boblogaeth Asiaidd Brydeinig. 

32. Felly, mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn bwysig i’r BBC yn y cyswllt hwn, gan gyrraedd bron i 
16% o’r boblogaeth Asiaidd Brydeinig yn 2011, sy’n cyfateb i 423,000 o wrandawyr 
Asiaidd Prydeinig. Mae hyn yn cyfrif am ychydig dros 80% o holl wrandawyr yr orsaf, 
gyda’r gyfran yma wedi aros yn gymharol sefydlog dros gyfnod o 5 mlynedd. 

33. Am yr holl oedolion, ar gyfartaledd roedd tua 500,000 o bobl yn gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd pob wythnos yn nhri chwarter cyntaf 2011-12. Fodd bynnag, yn 
2009-10 gostyngodd ei gyrhaeddiad i'w bwynt isaf erioed sef 370,000 o wrandawyr cyn 
codi’n ôl i’r lefelau presennol y flwyddyn ganlynol.  Fel y byddem yn disgwyl gan 
wasanaeth gyda chynulleidfa darged benodol, mae cyrhaeddiad y Rhwydwaith Asiaidd yn 
parhau i fod cryn dipyn yn llai na chyrhaeddiad gorsafoedd digidol eraill gan y BBC fel 6 
Music ac 1Xtra. 

Ffigwr 3: Cyrhaeddiad i’r holl oedolion (miloedd) o’i gymharu â 6 Music ac 
1Xtra y BBC 

 
1Xtra / 6 Music / Rhwydwaith Asiaidd 

Ffynhonnell: RAJAR 

34. Er y cyrhaeddiad cymharol isel o’i gymharu â gwasanaethau eraill gan y BBC ar draws y 
DU, mae’r orsaf yn cyfrannu nifer fach ond sylweddol o wrandawyr at bortffolio radio’r 
BBC. Yn 2011, nid oedd tua 46% o wrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd yn gwrando ar 
unrhyw orsaf radio arall gan y BBC, ac nid oedd un o bob pump yn gwrando ar unrhyw 
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radio arall o gwbl. Felly mae rôl y Rhwydwaith Asiaidd yn eithriadol bwysig fel cyfrwng i’r 
BBC wasanaethu’r grŵp hwn o dalwyr ffi’r drwydded mewn rhyw ffordd drwy radio. 

35. Mae proffil cynulleidfa’r Rhwydwaith Asiaidd wedi’i sgiwio fymryn tuag at ddynion yng 
Nghanolbarth Lloegr o gefndiroedd C2DE. Yn 2010-11, roedd proffil gwrandawyr yr orsaf 
yn cynnwys 57% o ddynion o’i gymharu â 43% o ferched. Fodd bynnag, gostyngodd nifer 
y dynion yn nhri chwarter olaf 2011-12, gyda dynion yn cyfrif am 53% o’r gwrandawyr. 
Dengys dadansoddiad fod y sgiwio o blaid dynion mae’n debyg wedi’i ddylanwadu gan rai 
rhaglenni cerddoriaeth allweddol, sy’n dueddol weithiau o ddenu mwy o ddynion. Mae gan 
yr orsaf gynlluniau i barhau i gydbwyso ei hapêl drwy newid ei pholisi ar gerddoriaeth 
(byddwn yn sôn am newid polisi cerddoriaeth yr orsaf nes ymlaen yn adran Effaith yr 
adroddiad hwn).  

36. Mae gan y Rhwydwaith Asiaidd gynulleidfa darged o rai dan 35 oed yn bennaf, ac mae 
pobl iau yn llawer mwy tebygol o wrando ar y Rhwydwaith Asiaidd na phobl hŷn. Mae oed 
cyfartalog gwrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd wedi amrywio rhwng 34 a 35 ers 2006-07.  

37. Yn 2009-10, aeth oed cyfartalog y gwrandawyr i lawr i 34 cyn codi i 35 yn 2011. Dros y 
cyfnod hwn roedd cynnydd cyffredinol mewn cyrhaeddiad o tua 100,000 o wrandawyr, 
oedd yn cynnwys cynnydd yn y brif gynulleidfa darged o rai dan 35 oed ynghyd â 
chynnydd cyfrannol uwch hefyd yn y nifer rhwng 35-54.  

38. Er gwaetha’r cynnydd diweddar mewn cyrraedd gwrandawyr rhwng 35-54 oed – sydd 
efallai’n adlewyrchu adennill tir ar ôl colli gwrandawyr o’r grŵp oed hwn yn 2009-10, pan 
gred yr orsaf ei bod efallai wedi canolbwyntio gormod ar apelio i bobl ifanc – ni effeithiodd 
y cynnydd ar broffil cyffredinol gwrandawyr y Rhwydwaith Asiaidd. Mae’r grŵp oed 35-54 
oed hwn yn cyfri’n gyson am draean o’r holl wrandawyr, tra bo’r brif gynulleidfa darged o 
rai dan 35 oed yn cyfrif am 55-60% o’r holl wrandawyr. Mae hyn yn unol â chylch gwaith 
trwydded wasanaeth yr orsaf i apelio’n bennaf at Asiaid Prydeinig o dan 35 oed, ond 
hefyd i apelio at eraill sydd â diddordeb mewn materion, cerddoriaeth a diwylliant Asiaidd 
Prydeinig. 

 

Ffigwr 4: Proffil grwpiau cynulleidfa’r Rhwydwaith Asiaidd 



 

Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

Mai 2012 18
 

 

30.0%

5.0%

40.0%
43.5%

57.4%

42.6%

56.0%

34.0%

10.0%

56.5%

25.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Lo
ndon

Mid
la

nds

Nat
io

ns

Res
t o

f E
ngl

an
d

ABC1 A
dults

C2DE A
dults

Men

W
om

en

Adults
 1

5-3
4

Adults
 3

5-5
4

Adults
 5

5+

 

Llundain / Canol Lloegr / Cenhedloedd / Gweddill Lloegr / Oedolion ABC1 / Oedolion C2DE / Dynion / Merched 
/ Oedolion 15-34 / Oedolion 35-54 / Oedolion 55+ 

Ffynhonnell: RAJAR 2011 

39. Mae’r amser cyfartalog y mae pob gwrandäwr yn gwrando ar y Rhwydwaith Asiaidd wedi 
cynyddu yn y flwyddyn ddiwethaf ar ôl tuedd i wrando llai ers tro byd. Yn 2011, roedd y 
gwrandäwr cyfartalog yn gwrando 6.6 awr yr wythnos o’i gymharu â 5.3 awr yr wythnos y 
flwyddyn cynt. Er y cynnydd diweddar, mae'r oriau gwrando cyfartalog yn parhau i fod 1.5 
awr yn llai nag ar gyfer 6 Music a Sunrise. Efallai'n hawdd fod hyn oherwydd llai o oriau 
darlledu’n gyffredinol o’i gymharu â 6 Music, ac amserlen fwy amrywiol a chymhleth o’i 
gymharu â Sunrise. 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 5: Pwysau’r gwrando 
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Trwm % >5awr / Cymedrol % / Ysgafn % 

Ffynhonnell: CMI/ RAJAR 

40. Yn ôl ein hymchwil ansoddol, roedd y profiad ehangach o raglenni’r orsaf ar draws yr 
amserlen ddyddiol i’w weld ymhlith gwrandawyr mewn ardaloedd lle mae mynediad 
analog i’r orsaf ar gael. Mae hyn yn caniatáu gwrando mwy hyblyg, yn enwedig pan fydd 
pobl allan o’r tŷ (yn eu ceir, er enghraifft). 

41. Y tu allan i’r ardaloedd lle mae analog ar gael – yn Llundain, Slough a Bradford er 
enghraifft – mae’n ymddangos bod llawer llai o wrandawyr yn tiwnio mewn am fwy na 5 
awr yr wythnos. Yn ein hymchwil ansoddol, dywedodd ymatebwyr yn y mannau hyn mai’r 
prif rwystr i wrando mwy ar yr orsaf oedd diffyg mynediad analog. O ganlyniad, roedd 
gwrando ar yr orsaf yn fwy o ddewis bwriadol wedi'i drefnu. Roedd gwrando ymhlith y 
gwrandawyr hyn yn fwy tebygol o ddigwydd amser brecwast, drwy blatfformau digidol fel 
teledu digidol, neu ar y penwythnos drwy deledu digidol, y rhyngrwyd a ffonau symudol. 
Roedd ymatebwyr mewn ardaloedd heb fynediad analog hefyd yn tueddu i fod yn llai 
ymwybodol o amserlen lawn yr orsaf.  

42. Ar y llaw arall, dengys ein hymchwil cynulleidfa fod mynediad at allbwn yr orsaf drwy 
wahanol blatfformau digidol a thechnolegau, fel radio DAB, teledu digidol, y rhyngrwyd ac 
'aps' ffonau symudol, yn ymddangos i fod yn rhoi profiad gwrando o safon uchel i 
wrandawyr yn ogystal â dewis mynediad da. Dengys y data ar wrando’n ehangach, tra 
bo’r gyfran o wrandawyr sy’n gwrando ar yr orsaf drwy blatfformau analog wedi lleihau 
rhwng 2007-08 a 2010-11, bod gwrando’n ddigidol wedi cynyddu'n gymharol sydyn dros 
yr un cyfnod. 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 6: Cyrhaeddiad Wythnosol yn ôl Platfform 



 

Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

Mai 2012 20
 

 

 

Rhyngrwyd / DTV / DAB / AMFM 

Ffynhonnell: RAJAR 

Nid ydym wedi cymeradwyo cynlluniau’r orsaf i newid prif gynulleidfa 
darged y gwasanaeth  

43. Yn ôl cylch gwaith y Rhwydwaith Asiaidd “Y brif gynulleidfa darged yw Asiaid Prydeinig o 
dan 35 oed, ond dylai’r orsaf hefyd apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn 
materion, cerddoriaeth a diwylliant Asiaidd Prydeinig.” Mae hyn yn nodi sgôp golygyddol 
sy’n rhannol seiliedig ar grŵp oed targed, ond hefyd ar fath o gynnwys a allai ddenu pobl 
o unrhyw oed. O fewn y cylch gwaith hwn, mae rheolaeth y BBC wedi datblygu 
strategaeth olygyddol ‘ffrind i’r teulu’ sy’n ceisio apelio at aelodau o aelwydydd Asiaidd o 
bob oed yn ogystal â’r brif gynulleidfa o wrandawyr iau Gofynnodd yr orsaf am newid ei 
chylch gwaith i gynnwys gwrandawyr rhwng 25 a 45 oed. 

44. Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon a’n profiad o lywodraethu gorsafoedd 
radio eraill y BBC, ni chredwn y byddai’n syniad da glastwreiddio’r prif grŵp oed targed ar 
gyfer y Rhwydwaith Asiaidd. Gallai hyn arwain at ddiffyg eglurder ynghylch yr amcanion 
golygyddol a cholli natur unigryw’r gwasanaeth. Credwn fod modd caniatáu’r strategaeth 
‘ffrind i’r teulu’ o fewn y cylch gwaith presennol. 
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Pwynt Gweithredu 2: Dylai’r Rhwydwaith Asiaidd barhau gyda’i 

strategaeth ‘ffrind i’r teulu’ ond cadw’r prif ffocws ar Asiaid 

Prydeinig o dan 35 oed 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y BBC barhau gyda’i strategaeth olygyddol ‘ffrind i’r 

teulu’ ond cadw'r prif ffocws ar wrandawyr o dan 35 oed. Byddwn yn olrhain y 

duedd mewn gwrando ar yr orsaf ymhlith gwahanol grwpiau oed i sicrhau mai 

Asiaid Prydeinig o dan 35 oed fydd y brif gynulleidfa ar gyfer yr orsaf o hyd.  

Amseru: Byddwn yn asesu perfformiad yn y maes hwn mewn tua blwyddyn ac 
yn gyfnodol ar ôl hynny.  

 

 
Effaith 
Mae Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn gwneud cyfraniad sylweddol at 
ddarparu pwrpasau Dinasyddiaeth, Creadigrwydd a Chymunedau'r BBC 
i’w wrandawyr. 

45. Mae trwydded wasanaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd yn nodi sut 
ddylai’r orsaf gyfrannu at bwrpasau cyhoeddus y BBC. Er y dylai’r Rhwydwaith gyfrannu at 
bob un o’r chwe phwrpas cyhoeddus, ei flaenoriaethau pwysicaf yw: y pwrpas 
Dinasyddiaeth, drwy ddarparu newyddion, materion cyfoes a thrafodaethau; y pwrpas 
Creadigrwydd, yn bennaf drwy'r rhaglenni cerddoriaeth; a'r pwrpas Cymunedau, drwy 
adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth Asiaidd yn y DU yn ei raglenni a'i gerddoriaeth. 

46. Mae ein hymchwil yn awgrymu bod Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn perfformio’n dda yn 
erbyn y chwe phwrpas cyhoeddus, ac roedd y gynulleidfa’n meddwl ei bod yn bwysig bod 
yr orsaf yn darparu'r rhain i gyd.  

47. Mae gan y Rhwydwaith Asiaidd rai ymrwymiadau rhifol o dan ei drwydded wasanaeth sy’n 
cael eu mesur a’u hadrodd yn gyhoeddus pob blwyddyn. Mae’r tabl isod yn nodi sut 
wnaeth y Rhwydwaith gydymffurfio â’r gofynion hyn yn 2011. 
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Tabl 2: Amodau trwydded wasanaeth y Rhwydwaith Asiaidd  

 

Ffynhonnell: Adroddiad blynyddol y BBC 

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

48. Mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod yr orsaf yn perfformio’n dda yn erbyn y pwrpas hwn, 
oherwydd bod llawer yn meddwl bod yr orsaf yn unigryw yn y farchnad radio. Edrychwn 
ar y gwahanol ffyrdd y mae’r orsaf yn cyfrannu at gyflawni’r pwrpas hwn isod. 

Newyddion  

49. Mae gwrandawyr yn ystyried newyddion i fod yn rhan gymharol bwysig o allbwn y 
Rhwydwaith Asiaidd Dengys ein hymchwil ansoddol fod gwrandawyr yn credu bod yr orsaf 
yn darparu rhaglenni newyddion a materion cyfoes cywir, diduedd ac annibynnol.  

Ffigwr 7: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Newyddion 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf %/ Newyddion 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

Pwrpas  Amod  2010 - 11 

Cynnal Dinasyddiaeth 

 
& Cymdeithas Sifil 

Sicrhau bod y cynnwys yn raniad o tua 50% llafar 
a 50% cerddoriaeth pob blwyddyn  

44% llafar  

56% cerdd’th  

Ysgogi Creadigrwydd 

a Rhagoriaeth  

Sicrhau bod leiaf 40% o’r gerddoriaeth yn ystod y 

dydd gan artistiaid yn y DU  
  

   

Cyfrannu at ymrwymiad BBC Radio i gomisiynu o  
Leiaf 10% o’r oriau allbwn cymwys gan gynhyrchwyr
annibynnol     
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50. Dengys ein hymchwil cynulleidfa fod y Rhwydwaith Asiaidd yn perfformio’n dda o ran 
darlledu newyddion o bersbectif Asiaidd Prydeinig. Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr yn 
credu bod brand BBC yr orsaf yn rhoi sicrwydd y bydd yn darparu’r agwedd yma ar y 
pwrpas cyhoeddus, er bod llawer yn cydnabod nad ydynt yn fwriadol yn dewis gwrando ar 
yr orsaf oherwydd ei hallbwn newyddion. 

Ffigwr 8: Yn darparu newyddion o bersbectif Asiaidd Prydeinig 

 

Cytuno’n Gryf / Cytuno / Na’n cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n Gryf / Ddim yn Gwybod 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

51. Teimlai’r ymatebwyr yn ein hymchwil ansoddol fod yr orsaf yn darlledu digwyddiadau 
cenedlaethol a rhyngwladol yn dda. Roedd yn adrodd arnynt mewn ffyrdd oedd yn helpu 
gwrandawyr i gael mynediad at y prif faterion ac yn cynnig trafodaeth a dealltwriaeth 
ddefnyddiol. Un enghraifft gan wrandawyr ym Mirmingham oedd y sylw da a roddwyd gan 
yr orsaf i derfysgoedd haf 2011, gyda’r digwyddiadau’n cael eu hadrodd wrth iddynt 
ddigwydd yn y ddinas.  

52. Mae cynghorau cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth o’r farn bod y rhaglenni newyddion a ffeithiol 
yn llawn gwybodaeth, yn gywir ac yn berthnasol. Mae’r orsaf yn darparu newyddion o bob 
cyfandir yn ogystal â newyddion lleol a rhanbarthol, fel agor temlau newydd. Fodd 
bynnag, i helpu i gyfrannu at y pwrpas Dinasyddiaeth yn fwy llawn, teimlai’r cynghorau 
cynulleidfa y gallai’r orsaf wneud mwy i gynnwys newyddion a chynnwys sy’n berthnasol i 
gymunedau Asiaidd ar draws y DU, nid yn unig yn Lloegr. 

53. Yn eu cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y gwasanaeth, cynigiodd reolaeth y BBC y dylid cau 
pob un o’r bwletinau newyddion pwrpasol gyda’r nos ac ar y penwythnos. Roeddem yn 
herio’r cynlluniau hyn, gan gyfeirio at ein hymchwil cynulleidfa sy'n dangos pa mor bwysig 
yw newyddion i wrandawyr, ynghyd â’u pwysigrwydd cyffredinol o ddarparu pwrpasau 
cyhoeddus y BBC. Wrth ymateb i bryderon yr Ymddiriedolaeth, mae rheolaeth y BBC wedi 
diwygio eu cynlluniau a’r bwriad yn awr yw cadw'r bwletinau newyddion pwrpasol ar 
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draws yr amserlen. Mae’r orsaf hefyd wedi cytuno i wneud mwy i gynnig straeon 
newyddion sy’n berthnasol i gymunedau Asiaidd ar draws y DU. 

54. Bydd Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn canfod ffyrdd o ddod â gwerth at y BBC ehangach 
drwy sicrhau bod ei gynnwys ar gael i orsafoedd eraill. Bydd hefyd yn ceisio canfod ffyrdd 
mwy effeithlon o weithio drwy gydweithredu’n agosach â Radio Lleol y BBC i ddarparu 
cynnwys i gynulleidfaoedd lleol. Ar yr amod y gwneir arbedion yn rhywle arall, cefnogwn 
gynlluniau rheolaeth y BBC i ail-fuddsoddi £0.3 miliwn mewn gohebwyr i ganolbwyntio ar 
gynhyrchu straeon newyddion gyda dimensiwn Asiaidd ar gyfer gweddill y BBC. 

Pwynt Gweithredu 3: Dylai’r Rhwydwaith Asiaidd fuddsoddi mewn 

darparu straeon newyddion Asiaidd i wasanaethau eraill y BBC 

Rydym wedi cymeradwyo cynlluniau Rhwydwaith Asiaidd y BBC o dan DQF i 
fuddsoddi yn ei newyddiaduraeth i ddod â straeon newyddion gyda dimensiwn 
Asiaidd i weddill rhaglenni’r BBC. 

Amseru: Yn syth 

 

Ni fydd darlledu chwaraeon parhaus yn rhan o’r amserlen mwyach 

55. Fel rhan o'i rhesymeg ar gyfer symleiddio amserlen yr orsaf, a thrwy broses o nodi 
meysydd i arbed costau, mae rheolaeth y BBC hefyd wedi nodi rhai mathau o raglenni y 
maent yn teimlo nad ydynt yn bwysig i wrandawyr, neu nad yw llawer o bobl yn gwrando 
arnynt. Mae wedi cynnig torri neu dynnu’r eitemau hyn allan o’r amserlen; yn eu plith mae 
rhaglenni chwaraeon parhaus. 

56. Ar sail ein hymchwil cynulleidfa, mae darlledu chwaraeon parhaus yn cael ei ystyried gan 
wrandawyr i fod yn flaenoriaeth gymharol isel ar gyfer yr orsaf. I bob golwg, y rheswm 
am hyn yw bod y galw gan y gynulleidfa am y math yma o raglenni’n cael ei gwrdd gan 
wasanaethau teledu a radio eraill. 

 

Ffigwr 9: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Chwaraeon Parhaus 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Chwaraeon 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 
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Er ein bod yn disgwyl i’r Rhwydwaith Asiaidd barhau i ddarparu bwletinau chwaraeon 
perthnasol fel rhan o'i allbwn newyddion parhaus, rydym wedi cymeradwyo cynnig 
rheolaeth y BBC i ddileu chwaraeon fel un o brif nodweddion y drwydded wasanaeth. 

Pwynt Gweithredu 4: Nid yw chwaraeon mwyach yn un o 

nodweddion allweddol y Rhwydwaith Asiaidd 

Rydym wedi cymeradwyo cynlluniau Rhwydwaith Asiaidd y BBC i dynnu 
rhaglenni chwaraeon rheolaidd allan o’r amserlen. 

Amseru: Yn syth 

 
 

Rhaglenni Dogfen 

57. Dywedodd y rhan fwyaf o’r gwrandawyr yn ein hymchwil na allent gofio unrhyw raglenni 
dogfen ar Rwydwaith Asiaidd y BBC ac, felly, nad oedd unrhyw ddiddordeb mawr mewn 
cael yr orsaf i’w darparu.  

 

Ffigwr 10: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Dogfen 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Rhaglenni Dogfen 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

58. Fodd bynnag, i bob golwg roedd peth dryswch ymhlith y gwrandawyr ynghylch beth oedd 
rhaglen ddogfen. Dywedodd amryw eu bod yn gwrando ar raglenni’n trafod materion 
oedd yn cael eu darlledu drwy raglenni dogfen yr orsaf, fel priodasau hoyw, cymryd nifer 
o wragedd a phriodasau wedi eu trefnu. Roedd gwrandawyr yn gwerthfawrogi’r rhaglenni 
hyn, eto nid oeddent yn eu diffinio fel rhaglenni dogfen ond, yn hytrach, fel rhan o 
raglenni newyddion a / neu drafodaeth. Efallai mai’r rheswm am hyn oedd credu bod yr 
eitemau hyn wedi eu hamseru a'u brandio fel rhaglenni newyddion estynedig. Teimlai’r 
rhan fwyaf o wrandawyr fod darparu rhywfaint o’r cynnwys ‘rhaglen ddogfen’ yma’n 
bwysig. 

59. Fel rhan o’u cynlluniau DQF ar gyfer yr orsaf, roedd rheolaeth y BBC yn bwriadu cwtogi ar 
holl gynnwys rhaglenni dogfen yr orsaf. Fodd bynnag, ar ôl ystyried darganfyddiadau ein 
hymchwil, rydym yn falch bod rheolaeth y BBC yn awr wedi ailfeddwl ynghylch faint o 
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doriadau sydd i’w gwneud yn y maes hwn ac am gadw rhai rhaglenni dogfen pob 
blwyddyn.  

Pwynt Gweithredu 5: Dylai’r Rhwydwaith Asiaidd barhau i 

ddarparu allbwn rhaglenni dogfen cryf sy’n apelio’n eang at y 

gwrandawyr 

Rydym yn disgwyl i’r Rhwydwaith Asiaidd barhau i chwilio am effaith 
cynulleidfa drwy ei raglenni dogfen ar y lefel is hon, oherwydd mae’n 
parhau i fod yn elfen bwysig o allbwn llafar a newyddiadurol yr orsaf. 

Amseru: Parhaus 

 

 

Sbarduno creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

60. Dengys ein hymchwil fod Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn cael ei weld yn bennaf i fod yn 
perfformio’n dda yn erbyn y pwrpas Creadigrwydd. Mae llawer o wrandawyr yn teimlo bod 
yr orsaf yn darparu allbwn sy'n torri tir newydd, yn enwedig o ran cerddoriaeth newydd a 
thalent Asiaidd Brydeinig. Edrychwn ar y gwahanol ffyrdd y mae’r orsaf yn cyfrannu at 
gyflawni’r pwrpas hwn isod. 

 

Cerddoriaeth 

61. I bron yr holl ymatebwyr i’n hymchwil ansoddol, beth bynnag oedd eu hoed neu grŵp 
ethnig, cerddoriaeth oedd y prif reswm dros wrando ar Rwydwaith Asiaidd y BBC.  

Ffigwr 11: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Cerddoriaeth 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Cerddoriaeth 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

62. Mae gwrandawyr yn teimlo bod yr orsaf yn gryf iawn o ran darparu ystod eang o genres 
cerddoriaeth, gyda phwyslais ar gerddoriaeth newydd ac Asiaidd Brydeinig. Tynnwyd 
sylw’n ddigymell at hyn fel nodwedd fwyaf unigryw’r orsaf o'i chymharu â gorsafoedd 
radio Asiaidd eraill. Roedd cytundeb unfrydol bron bod yr orsaf yn llwyddo i ddarparu'r 
agwedd hon ar y pwrpas cyhoeddus o Greadigrwydd. 
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63. Roedd darlledu cerddoriaeth Asiaidd Brydeinig newydd yn cael ei ystyried i fod yn o’i phrif 
gryfderau. Dengys ein hymchwil fod yr orsaf yn cael ei chanmol am hyrwyddo artistiaid 
Asiaidd Prydeinig newydd a’r teimlad bod hyn yn agwedd unigryw ar y Rhwydwaith. 
Awgrymodd rai gwrandawyr eu bod yn gallu gwrando ar gerddoriaeth ac artistiaid na 
fyddent efallai’n eu clywed yn unlle arall. Roedd hyn yn rhoi balchder yn yr orsaf ac yn 
nhalent gerddorol ‘frodorol’ y gymuned Dde Asiaidd yn y DU. Cytunodd gynghorau 
cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth â hyn, a bod actau newydd yn cael eu datblygu a’u cefnogi 
ar raglenni fel Bhangra Breakdown  ac ar ‘Khan-Dan’s Got Talent’ 

Ffigwr 12: Mae’r Rhwydwaith Asiaidd yn cefnogi’r sin gerddoriaeth Asiaidd 
Brydeinig 

 

Cytuno’n Gryf / Cytuno / Na’n cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n Gryf / Ddim yn Gwybod 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

64. Yn ein hadolygiad, rhoddodd reolaeth y BBC sawl enghraifft inni o artistiaid a gefnogwyd 
ganddynt bron ers y dechrau gan ddangos eu bod yn cymryd y rhan yma o’u cylch gwaith 
gwasanaeth cyhoeddus o ddifrif. Mae rôl y Rhwydwaith Asiaidd at BBC Yn Cyflwyno a’i fod 
yn gallu hyrwyddo cerddoriaeth Asiaidd Brydeinig ar orsafoedd mwy prif ffrwd gan y BBC 
yn rhan bwysig o’i werth cyhoeddus a dylid parhau i’w drin fel blaenoriaeth.  

Ystyrir bod y Rhwydwaith Asiaidd yn hwylusydd pwysig o 
ddigwyddiadau a cherddoriaeth fyw, ac mae’r orsaf yn denu cynulleidfa 
eang i wylio digwyddiadau ar Fotwm Coch y BBC. 

65. Mae gwrandawyr yn cytuno bod y Rhwydwaith Asiaidd yn cefnogi a darlledu cerddoriaeth 
fyw fel melas rhanbarthol ac yn cynnig mynediad at ddigwyddiadau drwy Fotwm Coch y 
BBC. 

66. Roedd y rhan fwyaf a gyfrannodd at ein hymchwil ansoddol yn gwybod bod y Rhwydwaith 
Asiaidd yn darlledu melas mewn dinasoedd gyda phoblogaethau Asiaidd mawr ac yn 
gwerthfawrogi hyn ar y cyfan.  Ystyriwyd eu bod yn dod â chymunedau lleol at ei gilydd 
ar draws gwahanol grwpiau ethnig i rannu cerddoriaeth fyw, bwyd a gwybodaeth 
ranbarthol. Teimlai'r gwrandawyr fod y digwyddiadau hyn yn rhoi mynediad at dalent 
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newydd i gymunedau lleol ac yn dangos ymrwymiad yr orsaf a’r BBC i gymunedau De 
Asiaidd lleol.  

67. Roedd tua thri o bob deg o’r rhai a holwyd wedi defnyddio gwasanaeth Botwm Coch y 
BBC i wylio digwyddiadau a cherddoriaeth Asiaidd Brydeinig fyw, gyda nifer fawr yn 
gwylio digwyddiadau penodol sef ffigurau cyrhaeddiad llawer uwch na chan yr orsaf yn 
gyffredinol. Er enghraifft, roedd tua 790,000 wedi gwylio rhaglen Botwm Coch ddiweddar 
sef Asian Network Gold – Iconic Music from Four Decades of BBC Archive, a ddarlledwyd 
ym mis Ionawr 2012. 

Mae rhai wedi galw ar i’r orsaf chwarae ystod ehangach o gerddoriaeth 
ranbarthol ac arbenigol 

68. O dan drwydded wasanaeth y Rhwydwaith Asiaidd rhaid chwarae ystod eang o 
gerddoriaeth tra’n annog gwrandawyr i werthfawrogi cerddoriaeth o gymunedau a 
diwylliannau na ddaethant efallai ar eu traws o’r blaen.  

69. Dywedodd rai a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus y byddent yn croesawu ystod 
ehangach fyth o gerddoriaeth ranbarthol ac arbenigol ar yr orsaf. Roedd enghreifftiau’n 
cynnwys cerddoriaeth glasurol, farddonol, ghazals, qawwalis yn ogystal ag arddulliau o 
wahanol ranbarthau yn Ne Asia, gan gynnwys Pacistan a De India. Roedd rhai hefyd am 
glywed llai o Bollywood a bhangra yn ystod y dydd. Fodd bynnag, yn ôl ein hymchwil 
cynulleidfa, ar y cyfan mae amrediad y gerddoriaeth yn un o brif gryfderau’r orsaf. 

Rydym wedi cymeradwyo cynlluniau i chwarae mwy o gerddoriaeth ar y 
Rhwydwaith Asiaidd, ar yr amod ei bod yn parhau i fod yn wahanol i’r 
hyn a chwaraeir ar orsafoedd radio Asiaidd eraill, yn enwedig yn ystod y 
dydd. 

70. Mae rheolaeth y BBC wedi cynnig cynyddu’r gyfran o allbwn cerddorol o’i gymharu â’r 
allbwn llafar i roi rhaniad o 60:40 rhwng cerddoriaeth a llafar ar yr orsaf. 

71. Dywedodd lawer o’r rhai a gyfrannodd at ein hymchwil ansoddol na ddylai’r Rhwydwaith 
leihau natur unigryw’r orsaf drwy lastwreiddio ei hallbwn cerddorol gyda rhaglenni 
ehangach cyffredinol. Codwyd y mater hwn hefyd gan RadioCentre a gweithredwr Radio 
Sunrise, Litt Corporation; roedd hefyd yn berthnasol i radio’r BBC yn fwy cyffredinol. Er i’n 
hymchwil cynulleidfa awgrymu bod cerddoriaeth, ar y cyfan, yn cael ei hystyried gan 
gynulleidfaoedd i fod yn rhan unigryw o’r Rhwydwaith Asiaidd, rydym hefyd yn cydnabod 
bod allbwn cerddorol unigryw’n gyffredinol yn fater a godwyd gan randdeiliaid mewn 
adolygiadau blaenorol o wasanaethau radio’r BBC.  

72. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi herio rheolaeth y BBC i sicrhau na fydd y 
cynlluniau hyn yn amharu ar gymeriad unigryw allbwn cerddorol yr orsaf, ac yn 
enwedig ei hymrwymiad i gerddoriaeth Asiaidd Brydeinig a newydd.  
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73. Penderfynwyd comisiynu dadansoddiad annibynnol i gymharu’r math o gerddoriaeth a 
chwaraeir gan y Rhwydwaith heddiw a'i gynlluniau i'r dyfodol gyda gorsafoedd radio 
Asiaidd eraill. Dangosodd hyn fod allbwn cerddorol yr orsaf yn unigryw o’i gymharu ag 
allbwn cerddorol y rhan fwyaf o’r gorsafoedd eraill sy’n targedu cynulleidfaoedd Asiaidd yn 
y DU. Credwn ei bod yn bwysig dal ein gafael ar yr elfennau hynn o bolisi cerddorol yr 
orsaf sy’n ei gwneud yn wahanol i ddarparwyr masnachol. 

74. Dengys Ffigwr 13 isod lefel isel o orgyffwrdd cynnwys â gorsafoedd radio Asiaidd 
masnachol eraill. O fewn y lefel gyffredinol o orgyffwrdd cynnwys, dengys y siart hefyd 
lefel y gorgyffwrdd yn ôl genre. Er enghraifft, roedd Radio XL a’r Rhwydwaith Asiaidd wedi 
chwarae 15% o’r un traciau amser brecwast ac yn ystod oriau gyrru dros dridiau ym mis 
Mawrth; roedd 67% o'r gorgyffwrdd hwn yn genre cerddoriaeth Bollywood. 

Ffigwr 13: Canran o’r traciau sy’n gorgyffwrdd rhwng y Rhwydwaith Asiaidd a 
gorsafoedd radio Asiaidd masnachol eraill – rhaniad yn ôl genres 

 

Canran o ganeuon yn ôl genre sydd hefyd yn cael eu chwarae gan y Rhwydwaith Asiaidd 

Bollywood / Asiaidd Prydeinig - Bhangra / Asiaidd Prydeinig - Trefol-Asiaidd / Asiaidd Prydeinig - Arall / Nid yn 
Asiaidd / De Asiaidd 

Ffynhonnell: Dadansoddiad gan Ymddiriedolaeth y BBC (amser brecwast ac oriau gyrru dros dridiau ym mis 
Mawrth) 

75. Mewn ymateb i bryderon inni eu codi am y cynigion, cynigiodd reolaeth y BBC nifer o 
amodau newydd i’r drwydded wasanaeth i warantu natur unigryw'r allbwn cerddorol. Y 
rhain yw: 



 

Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

Mai 2012 30
 

 

− Y dylai 30% o'r allbwn cyffredinol fod yn gerddoriaeth Asiaidd Brydeinig (i 
lawr o 40%, ond dim lleihad yn nifer bresennol y traciau a chwaraeir) 
 

− y dylai 30% o'r allbwn cerddorol yn ystod y dydd fod yn gerddoriaeth 
newydd 

− y dylai 10% o'r allbwn cerddorol yn ystod y dydd fod yn ‘gerddoriaeth De 
Asiaidd ranbarthol’ 

− Y dylai’r Rhwydwaith Asiaidd ddarlledu i fyny at 10 o ddigwyddiadau neu 
wyliau Asiaidd byw yn y DU pob blwyddyn. 

76. Wrth gymeradwyo cynlluniau rheolaeth y BBC, rydym wedi pwysleisio pa mor bwysig yw 
gwarchod natur unigryw’r orsaf dros yr oriau brig yn ystod y dydd. Er mwyn cyflawni hyn 
yng nghyd-destun y cynnydd cyffredinol yng nghyfran y gerddoriaeth ar yr orsaf, byddwn 
yn newid trwydded wasanaeth y Rhwydwaith Asiaidd fel bod cydbwysedd o tua 50:50 
rhwng llafar a cherddoriaeth yn ystod y dydd (a ddiffinnir fel 6am-7pm yn ystod yr 
wythnos ac 8am-2pm ar y penwythnos). 

 

 

Pwyntiau Gweithredu 6 & 7: Mae cynnig y Rhwydwaith Asiaidd i 

gynyddu ei gyfran gyffredinol o allbwn cerddorol i 60% wedi’i 

gymeradwyo, ond dylai cymysgedd yr allbwn aros yn unigryw, yn 

enwedig yn ystod y dydd. 

Bydd yr amod trwydded wasanaeth ar gydbwysedd llafar a cherddorol yr orsaf 
yn cael ei newid fel bod rhaniad o tua 50:50 rhwng llafar a cherddoriaeth yn 
ystod y dydd ar yr orsaf. 

Bydd amodau newydd a diwygiedig hefyd yn cael eu hychwanegu at y 
drwydded wasanaeth i ddiogelu natur unigryw allbwn cerddorol y 
Rhwydwaith. 

Amseru: Yn syth Byddwn yn asesu perfformiad yn y maes hwn, gan gynnwys 
yn erbyn yr amodau rhifol, ymhen blwyddyn a phob blwyddyn wedyn. 

 

Mae drama ar y Rhwydwaith Asiaidd yn costio’n ddrud ac nid yw’n cael 
ei ystyried mwyach i fod yn rhan bwysig o’r gwasanaeth 

77. Er mai’r Rhwydwaith Asiaidd, yn flaenorol, a arloesodd y ddrama boblogaidd Silver Street, 
a fu’n rhedeg am hir ac a oedd wedi’i hanelu at y gymuned Asiaidd yn y DU, nid oedd y 
rhan fwyaf o’r gwrandawyr yn ein hymchwil ansoddol yn ymwybodol o unrhyw allbwn 
drama ar yr orsaf ar hyn o bryd.  Felly, ni ystyriwyd bod yr elfen hon o'r pwrpas 
cyhoeddus Creadigrwydd yn cael ei darparu. Ni theimlai’r rhan fwyaf o wrandawyr fod ei 
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hangen oherwydd bod yr amryw byd o sianeli teledu Asiaidd oedd ar gael yn y DU yn 
diwallu’r angen hwn yn dda. 

Ffigwr 14: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Drama 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Drama 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

78. O dan drwydded wasanaeth bresennol y Rhwydwaith Asiaidd, mae’n ofynnol i’r orsaf 
gomisiynu drama radio sy’n berthnasol i gynulleidfa Asiaidd yn y DU gan annog talent 
ysgrifennu, cyfarwyddo a pherfformio newydd. Fodd bynnag, fel rhan o’u cynlluniau DQF, 
mae rheolaeth y BBC wedi cynnig tynnu drama allan o amserlen y Rhwydwaith Asiaidd 
tra’n gwneud mwy i hyrwyddo drama ar wasanaethau eraill y BBC a fyddai'n berthnasol ac 
o ddiddordeb i wrandawyr Asiaidd Prydeinig.  

Pwynt Gweithredu 8: Ni fydd drama mwyach yn rhan o drwydded 

wasanaeth y Rhwydwaith Asiaidd 

Rydym am gytuno i gynllun yr orsaf i dynnu drama allan o’r Rhwydwaith 
Asiaidd, ond yn disgwyl i’r rhwydwaith sicrhau bod ei wrandawyr yn 
ymwybodol o ddrama berthnasol ar wasanaethau eraill gan y BBC. 

Amseru: Yn syth 

 

 Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

79. Ar y cyfan, dywed gwrandawyr fod y Rhwydwaith Asiaidd yn adlewyrchu amrywiaeth y 
boblogaeth Asiaidd Brydeinig ac yn ceisio diwallu eu hanghenion a’u diddordebau. Yn ein 
hymchwil ansoddol, cyfeiriwyd at raglenni cerddoriaeth a thrafodaeth a rhaglenni 
defosiynol ac iaith rhanbarthol yr orsaf fel enghreifftiau o'i llwyddiant i ddarparu 
gwasanaeth cynhwysol. Yn gyffredinol, teimlai’r gwrandawyr fod yr orsaf yn diwallu'r 
diddordebau diwylliannol, crefyddol a chymdeithasol yn dda. Pan holwyd pobl yn benodol 
am berthnasedd y rhaglenni trafodaeth (gweler Ffigwr 15), teimlai dros eu hanner (58%) 
fod y rhaglenni’n sôn am bynciau oedd yn berthnasol iddynt, er nad oedd lleiafrif (15%) 
yn cytuno. Os edrychwn ond ar y rhai sy’n honni eu bod yn gwrando ar raglenni 
trafodaeth, cytunodd 73% o’r grŵp hwn fod y rhaglenni’n trafod pynciau oedd yn 
berthnasol iddynt. 
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Ffigwr 15: Mae’r rhaglenni trafodaeth yn sôn am bynciau sy’n berthnasol imi 

 

 
Cytuno’n Gryf / Cytuno / Na’n cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n Gryf / Ddim yn Gwybod 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

80. Yn ein hymchwil ansoddol, cyfeiriwyd at y dadlau a’r trafodaethau rheolaidd fel un o brif 
gryfderau'r orsaf. Teimlai’r gwrandawyr fod y rhaglenni hyn yn trafod pynciau oedd o 
ddiddordeb iddynt ond na chawsant sylw’n aml gan gyfryngau De Asiaidd eraill, a’u bod 
yn eu cynnwys drwy gyfryngau cymdeithasol a ffonio mewn.  Roedd llawer o ymatebwyr 
iau yn gwerthfawrogi’r ffaith bod yr orsaf yn ddigon dewr i godi materion oedd efallai’n 
cael eu hystyried i fod yn ‘dabŵ’. Roedd hyn yn cynnwys materion oedd yn effeithio ar 
fywydau Asiaid Prydeinig ifanc yn y DU, fel cyffuriau. Felly, y teimlad oedd bod y pwrpas 
Dinasyddiaeth, i raddau helaeth, yn cael ei ddarparu. 

Ffigwr 16: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Trafodaeth 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Trafodaeth 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

Mae’r orsaf yn helpu i ddod â phobl at ei gilydd drwy ddarlledu gwyliau 
crefyddol, ond ni fydd rhaglenni ffydd ben bore mwyach yn cael eu 
darlledu  

81. Y teimlad oedd bod yr orsaf yn cynnwys yr holl brif grefyddau De Asiaidd. Cyflawnwyd 
hyn yn bennaf drwy raglenni trafodaeth traws-ffydd, a thrwy gydnabod a dathlu’r holl brif 
wyliau, fel Diwali, Vaisakhi, Ramadan ac Eid, a hefyd drwy’r rhaglenni defosiynol ben 
bore, i rai oedd yn ymwybodol ohonynt.  
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82. Fel rhan o’u cynlluniau ehangach i gwtogi ar amserlen yr orsaf, mae rheolaeth y BBC wedi 
cynnig tynnu rhaglenni ffydd penodol ben bore allan o’r amserlen. Ar hyn o bryd mae’r 
Rhwydwaith Asiaidd yn darlledu cerddoriaeth ddefosiynol yn fuan iawn yn y bore yn ystod 
yr wythnos ac ar y penwythnos. Mae cyrhaeddiad wythnosol y rhaglenni defosiynol yn isel 
iawn. Er enghraifft, dim ond 16,000 o wrandawyr sydd rhwng 4am a 7am.  

83. Dengys ein hymchwil cynulleidfa fod y rhan fwyaf o wrandawyr yn teimlo nad oes llawer o 
angen i’r Rhwydwaith ddarparu'r math yma o raglenni. Mae rhai’n gwrando ar 
gerddoriaeth ddefosiynol ar adegau pwysig o’r flwyddyn, yn ystod Ramadan er enghraifft, 
ond yn tueddu i wrando ar gyfryngau ffydd-benodol fel Ramadan Radio neu’r Sianel 
Islam. Mae cyfran dda o wrandawyr hŷn yn gwrando ar allbwn a cherddoriaeth 
ddefosiynol ar y radio, ond yn teimlo bod eu hanghenion yn cael eu diwallu ar orsafoedd 
eraill (e.e. Radio Sanskar , Radio Raaj a Radio Sunrise), ar y teledu (e.e. y Sianel Sikh a’r 
Sianel Islam ) neu ar y we. 

84.  Fodd bynnag, dywedodd wrandawyr yn ein hymchwil y byddent yn hoffi gweld y 
Rhwydwaith yn parhau i drafod materion crefyddol a ffydd mewn ffordd briodol ar draws 
yr amserlen. 

Ffigwr 17: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Crefyddol a Defosiynol 

 
Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Defosiynol 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

 

85. Rydym wedi cymeradwyo cynnig rheolaeth y BBC i dynnu rhaglenni ffydd ben bore allan 
o’r amserlen. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i’r orsaf barhau i ddarlledu materion 
crefyddol a ffydd, er enghraifft drwy ei rhaglenni trafodaeth. 

Pwynt Gweithredu 9: Bydd y Rhwydwaith Asiaidd yn tynnu rhaglenni 

crefyddol a defosiynol allan o’i amserlen, ond yn parhau i drafod 

materion ffydd drwy raglenni eraill 

Rydym yn cytuno i gynllun yr orsaf i dynnu rhaglenni ffydd allan o’r 
Rhwydwaith Asiaidd, ond byddwn yn disgwyl i’r Rhwydwaith barhau i roi sylw i 
faterion crefyddol a ffydd mewn ffordd briodol ar draws yr amserlen. 

Amseru: Yn syth 
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Bydd yr orsaf yn parhau i ddarparu cynnwys amlieithog yn ystod yr 
wythnos ac yn symud ei rhaglenni ieithoedd lleiafrifol penodol i’r 
penwythnos 

86. Ar hyn o bryd mae trwydded wasanaeth yr orsaf yn nodi y dylai rhaglenni mewn 
Hindi/Urdu, Bengali, Gujarati, Mirpuri a Punjabi geisio cysylltu gwrandawyr â’i gilydd, ac 
â’u gwreiddiau diwylliannol ac ieithyddol. Mae rheolaeth y BBC wedi cynnig torri’n ôl ar 
oriau'r math yma o raglenni, a symud rhaglenni ieithoedd rhanbarthol penodol i slot ‘parth 
iaith’ ar y penwythnos. Bydd hyn yn lle cael rhaglenni dyddiol gyda’r nos. 

87. Er bod y rhaglenni ieithoedd De Asiaidd yn llai pwysig na mathau eraill o raglenni ym 
marn gwrandawyr yn ein hymchwil cynulleidfa, roedd y nifer oedd yn gwrando arnynt yn 
gymharol uchel er hynny. Yn ôl ein hymchwil ansoddol, roedd gwrandawyr ar draws yr 
holl grwpiau oed a hefyd rheini sydd heb fawr o Saesneg ac sydd am wella sgiliau iaith yn 
eu mamiaith, yn awyddus iawn i glywed cynnwys ieithoedd arbenigol. Fodd bynnag, 
roedd hwn yn cael ei weld fel maes lle gellid cyfaddawdu rhywfaint arno o ran amserlen.  

Ffigwr 18: Arolwg gwrandawyr – Rhaglenni Iaith 

 

Yn gwrando ar % / Yn ystyried i fod bwysicaf % / Ieithoedd 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar y 
Rhwydwaith Asiaidd dros y 4 wythnos diwethaf (n=100) 

88. Soniwn am gynlluniau cyffredinol rheolaeth y BBC i symleiddio amserlen yr orsaf yn 
gynharach yn yr adroddiad hwn o dan yr adran Cyrhaeddiad. Ar y cyfan, credwn y bydd 
cynlluniau rheolaeth y BBC i greu parth iaith, ac i draws-hyrwyddo hyn ar wasanaethau 
Radio Lleol eraill y BBC (gweler adolygiad gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth o Radio Lleol y 
BBC), yn ddefnyddiol i gynulleidfaoedd sydd am gael a gwrando’n gyson ar y math yma o 
gynnwys.  

 

Gwerth am arian 
Mae costau gwneud rhaglenni’r Rhwydwaith Asiaidd wedi gostwng yn y 
blynyddoedd diwethaf 

Tabl 3: Gwariant yn erbyn cyllideb y drwydded wasanaeth, 2007-08 tan 2010-
11 
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 2007-08 

£m 

2008-09 

£m 

2009-10 

£m 

2010-11 

£m 

Cyllideb y drwydded wasanaeth 9.7 8.7 8.7 9.2 

Costau uniongyrchol gwneud 
rhaglenni4 

10.1 9.2 8.9 8.6 

 Gwariant gwirioneddol vs cyllideb y 
drwydded wasanaeth 

+4% +6% +2% -7% 

 Costau dosbarthu 0.8 0.5 1.2 1.4 
 Costau seilwaith / cymorth 2.1 2.4 2.8 2.6 
 Cyfanswm costau’r gwasanaeth 13 12.1 12.9 12.6 

Ffynhonnell: Adroddiad blynyddol y BBC 

 

1. Mae costau’r Rhwydwaith Asiaidd wedi gostwng ers rhai blynyddoedd, yn bennaf 
oherwydd i fformat ei raglenni drama esblygu o ddramâu sebon a fu’n rhedeg ers tro i 
gynhyrchu dramâu untro’n unig. Mae costau dosbarthu wedi codi, oherwydd maent yn 
awr yn cynnwys costau am ddosbarthu DAB a thestun digidol, oedd yn gostau canolog o’r 
blaen. 

Mae costau cynnwys y Rhwydwaith Asiaidd yn uwch na chostau 
gorsafoedd digidol eraill y BBC ond yn is na chostau gwasanaethau eraill 
sy’n targedu cynulleidfaoedd penodol 

2. Mae'r gost o redeg Rhwydwaith Asiaidd y BBC yn ymddangos i fod yn uwch na chostau 
gorsafoedd digidol eraill y BBC fel 6 Music ac 1Xtra, ond yn is na gwasanaethau radio 
eraill y BBC a dargedir at rannau penodol o boblogaeth y DU, fel gwasanaethau radio’r 
BBC i’r gwledydd datganoledig. 

Ffigwr 20: Cymhariaeth costau cynnwys radio 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

4 Costau a reolir yn bennaf gan reolaeth y Rhwydwaith Asiaidd ynghyd â gorbenion wedi eu dyrannu’n ganolog. 
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Ffynhonnell: Adroddiad blynyddol y BBC: costau cynnwys (£m) 

3. Mae Rhwydwaith Asiaidd y BBC wedi cyrraedd ei dargedau effeithlonrwydd o gyfrannu at 
ymrwymiad traws-gorfforaeth y BBC i wneud arbedion o 3% y flwyddyn rhwng 2007-08 a 
2012-13.  

4. Er bod y gwariant ar gynnwys wedi gostwng yn ddiweddar, mae cyllideb yr orsaf yn uchel 
o’i chymharu â gorsafoedd radio digidol eraill y BBC. Mae rheolaeth y BBC wedi egluro’r 
costau cymharol uchel o redeg yr orsaf yng nghyswllt y nifer uchel o raglenni llafar, gan 
gynnwys rhaglenni drama, dogfen a newyddion gwreiddiol.  

Mae’r berthynas rhwng cost a’r nifer sy’n gwrando ar y Rhwydwaith 
Asiaidd wedi bod yn anwastad dros y blynyddoedd diwethaf 

5. I asesu gwerth am arian, ystyriwn faint o bobl sy’n gwrando ar wasanaeth ochr yn ochr 
â’r gost. Mae hyn yn rhoi metrig ar gyfer pa mor gost-effeithiol ydyw. Dengys y tabl isod y 
gost fesul awr wrando (CpLH) ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd dros y 5 mlynedd diwethaf. 
Mae'r duedd wedi bod yn anwastad, gyda chynnydd mewn CpLH i fyny at 2009-10 pan 
oedd nifer y gwrandawyr yn gostwng, a lleihad mewn CpLH yn 2010/11, yn bennaf 
oherwydd mwy o bobl yn gwrando oherwydd nid yw costau wedi gostwng yn sylweddol.  

Tabl 4: Cost Fesul Awr Wrando y Rhwydwaith Asiaidd, 2006-07 tan 2010-11 

  2006-07 2007-08  2008-09   2009-10   2010-11  
 CpLH (ceiniogau)  5  7  6.9  8.5  6.7 

 
Ffynhonnell: Adroddiad blynyddol y BBC 

 

Ystyriwyd costau Rhwydwaith Asiaidd y BBC ochr yn ochr â phob 
gwasanaeth arall fel rhan o adolygiad traws-gorfforaeth y BBC i leihau 
cyllidebau yn dilyn setliad diweddaraf ffi’r drwydded 

6. Ym mis Hydref 2010 cytunodd y BBC ar setliad ffi’r drwydded newydd â’r Llywodraeth lle 
bydd ffi’r drwydded yn cael ei rhewi ar ei lefelau presennol hyd at 2017. Mae costau uwch 
a chyfrifoldebau ychwanegol, gan gynnwys ariannu’r World Service, Monitro’r BBC ac S4C, 
yn golygu y bydd angen gwneud arbedion cost sylweddol ar draws y BBC. Fel y 
gwasanaethau eraill, effeithir hefyd ar gyllideb y Rhwydwaith Asiaidd. 

7. Mae dau fath o leihad cyllideb ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd (a gwasanaethau eraill y 
BBC): arbedion effeithlonrwydd a thorri’n ôl ar allbwn (arbedion “sgôp”). O ganlyniad i'r 
newidiadau sgôp arfaethedig o dan DQF i leihau cost y gwasanaeth, bydd cyllideb 
trwydded wasanaeth y Rhwydwaith Asiaidd am 2016-17 yn cael ei thorri o 18% i £7.8m. 
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Bydd hyn yn dilyn ailfuddsoddi hyd at £1m - i gyflogi gohebwyr newyddion i gynhyrchu 
straeon Asiaidd penodol ar gyfer allbwn newyddion cyfan y BBC; ac i ddarlledu 
digwyddiadau allgymorth byw ar draws gwahanol blatfformau (gan gynnwys Botwm Coch 
y BBC) er mantais i’r Rhwydwaith Asiaidd a’r BBC yn ehangach. 

8. Bydd y Rhwydwaith hefyd yn gwneud arbedion effeithlonrwydd drwy gau’r orsaf yng 
Nghaerlŷr, cyfuno Timau Newyddion y Rhwydwaith yn swyddfa Newyddion W1 a 
symleiddio’r ochr reoli. Bydd yr arbedion cynhyrchedd yn gyfystyr â cholli £1.4m arall o 
gyllideb y drwydded wasanaeth.  

O ganlyniad i’r cynnydd disgwyliedig mewn gwrando a llai o gyllid, mae rheolaeth y BBC 
yn disgwyl i’r gost fesul awr wrando ar gyfer y Rhwydwaith Asiaidd ostwng o 5.1c heddiw 

89. 5 i tua 3c yn y dyfodol6. Bydd hyn yn dod â’r Rhwydwaith Asiaidd fwy neu lai’n unol â 
chost fesul awr wrando rhwydweithiau digidol eraill y BBC: 1.2c ar gyfer 6 Music, 1.3c ar 
gyfer Radio 4 Extra a 3.7c ar gyfer 1Xtra7. 

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd angen i’r Rhwydwaith Asiaidd sicrhau 
bod y rhaglen heriol o arbedion a gynigir o dan DQF yn cael ei chwrdd 
tra’n cadw natur unigryw’r gwasanaeth. 

 

                                            

 

5 Seiliedig ar Chw. 4 2011 RAJAR (472k, 7awr 18munud) a chyllideb sylfaenol y drwydded wasanaeth o £9.2m  
6 Seiliedig ar gyfanswm cyrhaeddiad o 600k, oriau cyfartalog o 8 a chyllideb ddiwygiedig o £6.4m (yn adlewyrchu newidiadau sgôp a 

chynhyrchedd lleol, ac amcan o’r arbedion gorbenion canolog)  
7 RAJAR Chw. 4 2011, cyllidebau trwydded wasanaeth cyhoeddedig am y flwyddyn ariannol 11/12 
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Atodiad 

Crynodeb o’r diwygiadau i’r drwydded wasanaeth 

Mae’r atodiad hwn yn nodi’r adrannau perthnasol o drwydded wasanaeth Rhwydwaith 
Asiaidd y BBC sydd i’w diwygio o ganlyniad i'r adolygiad hwn. 

 

Cyfeirnod yn y 
drwydded 
wasanaeth  

Testun / gwerth 
 presennol 

Diwygiad 

Adran 3 

(cyllideb) 

£9.2m Bydd lleihad mewn sgôp yn 
digwydd o 2013-14 ymlaen 

Adran 4 

(cydbwysedd llafar 
a cherddoriaeth) 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y BBC 
ddarparu ei gylch gwaith drwy 
raniad o tua 50:50 rhwng llafar 
a cherddoriaeth, gyda’r union 
gydbwysedd yn amrywio dros 
gwrs yr wythnos. 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC ddarparu ei gylch gwaith 
drwy raniad o tua 50:50 
rhwng llafar a cherddoriaeth 
yn ystod y dydd8, gyda’r 
union gydbwysedd yn 
amrywio dros gwrs yr 
wythnos. 

Adran 4 

(drama a 
chwaraeon) 

 

Dylai’r allbwn llafar gynnwys 
ffocws cryf ar raglenni 
newyddion a materion cyfoes 
cywir, di-duedd ac annibynnol, 
ynghyd â thrafodaeth, drama, 
adloniant a chwaraeon. 

Dylai’r allbwn llafar gynnwys 
ffocws cryf ar raglenni 
newyddion a materion cyfoes 
cywir, di-duedd ac 
annibynnol, ynghyd â 
rhaglenni trafodaeth, 
adloniant a diwylliant sy’n 
berthnasol i gynulleidfa 
Asiaidd Brydeinig fodern. 

Adran 4 

(rhaglenni gyda’r 
nos) 

Yn ystod y dydd dylai rhestr 
chwarae helaeth fod yn asgwrn 
cefn i’r amserlen, tra bo’r 
rhaglenni gyda'r nos ac ar y 
penwythnos ganolbwyntio ar 
feysydd mwy arbenigol. 

Yn ystod y dydd dylai rhestr 
chwarae helaeth fod yn 
asgwrn cefn i’r amserlen, tra 
bo’r rhaglenni ar y 
penwythnos yn canolbwyntio 
ar feysydd mwy arbenigol. 

Adran 5.1 (amod Dylai Rhwydwaith Asiaidd y BBC 
sicrhau bod y cynnwys yn 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC sicrhau bod y cynnwys 

                                            

 

8 0600 – 1900 yn ystod yr wythnos a 0800 – 1400 ar y penwythnos 



 

Rhwydwaith Asiaidd y BBC 

Mai 2012 39
 

 

trwydded 
wasanaeth) 

gydbwysedd o tua 50% llafar a 
50% cerddoriaeth pob 
blwyddyn 

yn gydbwysedd o tua 50% 
llafar a 50% cerddoriaeth yn 
ystod y dydd pob blwyddyn 

 

Adran 5.2 (amod 
trwydded 
wasanaeth)  

 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y BBC 
sicrhau bod o leiaf 40% o’r 
gerddoriaeth yn ystod y dydd 
gan artistiaid yn y DU pob 
blwyddyn  

 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC sicrhau, yn ystod y dydd 
a thrwy gydol y flwyddyn: 

 

- bod o leiaf 30% o’i 
allbwn cerddorol gan 
artistiaid yn y DU  

 

- bod o leiaf 30% yn 
gerddoriaeth newydd 
(wedi’i rhyddhau yn y 
deufis diwethaf) 

 

- bod o leiaf 10% yn 
gerddoriaeth De 
Asiaidd9 

 

- bod o leiaf 10 o 
ddigwyddiadau neu 
wyliau byw’n cael eu 
darlledu 

Adran 5.2 

(drama) 

Dylai’r orsaf gomisiynu drama 
radio sy’n berthnasol i’w 
chynulleidfa ac annog talent 
ysgrifennu, cyfarwyddo a 
pherfformio newydd.  

(Dileu) 

 

Adran 5.3 

(fforymau ar-lein) 

Dylai presenoldeb ar-lein y 
Rhwydwaith Asiaidd hwyluso a 
chefnogi twf cymunedau budd, 
gan ddarparu fforymau ar gyfer 
cymunedau ar-lein lle medrant 
drafod newyddion a gosod eu 
agenda eu hunain. 

(Dileu) 

                                            

 

9 Fel arfer cerddoriaeth o Bacistan, India (nid Bollywood), Bangladesh, Sri Lanka a cherddoriaeth 
Ranbarthol / Clasurol, gan gynnwys y genres cerddoriaeth Qawwali a Ghazal. 
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Adran 5.3 

(amcan newydd) 

 Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC gefnogi ac annog 
gwasanaethau eraill gan y 
BBC i greu cynnwys 
newyddiadurol a diwylliannol 
sydd o ddiddordeb i’r 
gynulleidfa hon; dylai helpu 
gwrandawyr i ddod o hyd i’r 
rhaglenni hyn a rhaglenni 
perthnasol eraill ar draws 
gwasanaethau’r BBC. 

Adran 5.3 

(amod trwydded 
wasanaeth) 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC: 

ddarlledu rhwng tair a phump 
awr o raglenni iaith pob dydd ar 
gyfartaledd 

Dylai Rhwydwaith Asiaidd y 
BBC: 

ddarlledu 20 awr o raglenni 
iaith pob wythnos ar 
gyfartaledd, gan gynnwys 
cymysgedd o Hindi / Urdu a 
Saesneg a ieithoedd 
rhanbarthol eraill. 

 


