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Cyflwyniad 
Cwmpas yr adolygiad hwn 

1. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ein hail adolygiad gwasanaeth o 
wasanaethau plant y BBC. Cyhoeddwyd ein hadroddiad cyntaf yn 2009.  Mae Atodiad 
1 yn crynhoi prif ganfyddiadau a chanlyniadau'r adroddiad hwnnw.  

2. Mae Rhan 1 yr adroddiad hwn yn ystyried i ba raddau y mae CBeebies a CBBC erbyn 
hyn yn perfformio o'i gymharu â'u trwyddedau gwasanaeth (ffigwr 1).  

Ffigwr 1: Cylchoedd gwaith trwydded gwasanaeth CBeebies a CBBC  

CBeebies  

Cynnig rhaglenni o safon uchel sy'n cael eu cynhyrchu ar y cyfan yn y DG i addysgu a 
diddanu cynulleidfa ieuengaf y BBC. Dylai'r gwasanaeth hwn ddarparu ystod o 
raglenni a ddylunnir i annog dysgu drwy chwarae mewn amgylchedd sy'n gyson 
ddiogel i blant 6 oed neu iau. 

CBBC  

Darparu ystod eang o gynnwys nodedig o safon uchel i rai 6-12 oed, yn cynnwys 
drama, adloniant, comedi, animeiddio, newyddion a ffeithiol. Dylai'r rhan helaethaf o'r 
cynnwys hwn gael ei gynhyrchu yn y DG.  

Dylai CBBC ddarparu amgylchedd ysgogol, creadigol a phleserus sydd hefyd yn 
ddiogel a dibynadwy. Dylai'r gwasanaeth gael ffocws penodol ar ddysgu anffurfiol, 
gyda phwyslais ar annog cyfranogiad. 

Sylwer: Gellir gweld y trwyddedau gwasanaeth llawn ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC 
yn www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/television/service_licences.html  

3. Rydym wedi adolygu i ba raddau y mae gwasanaethau plant y BBC yn cael eu 
defnyddio gan eu cynulleidfa darged, yn darparu ystod o gynnwys o safon uchel, ac yn 
cyfrannu at ddibenion cymdeithasol y BBC. O dan y Siarter Brenhinol mae gan y BBC 
chwe diben cyhoeddus. Sef: 

 Dinasyddiaeth - cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas wâr 

 Dysgu - hyrwyddo addysg a dysg 

 Creadigrwydd - ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

 Amrywiaeth - cynrychioli'r DG, ei gwledydd, rhanbarthau a chymunedau 

 Byd-eang - cyflwyno'r DG i'r byd a'r byd i'r DG 

 Cyfathrebu datblygol - helpu i gyflenwi budd technolegau cyfathrebu a 
gwasanaethau datblygol i'r cyhoedd 

4. Rydym hefyd yn archwilio'r cynnydd y mae'r BBC wedi'i wneud gyda'i mentrau a 
gymeradwywyd gan yr Ymddiriedolaeth yn 2012 i gefnogi darpariaeth radio i blant. 
Gellir lawr lwytho cynnwys sain CBeebies drwy ei wefan ond cyfrifoldeb Radio 4 Extra 
yw darparu radio sy'n apelio i blant hŷn. 
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5. Mae Rhan 2 yn ystyried beth yw sefyllfa Gwasanaeth Plant y BBC o ran wynebu heriau 
strategol allweddol y blynyddoedd nesaf wrth i Siarter gyfredol y BBC ddod i ben yn 
2017. Rydym yn dynodi'r rhain fel a ganlyn: 

 Yr her ariannol: Diogelu safle'r BBC fel conglfaen cynnwys plant a gynhyrchir 
yn y DG 

 Yr her dechnolegol: Bod yn bresennol ble mae plant yn disgwyl gweld y 
gwasanaethau; 

 Her i'r BBC cyfan: Sut mae Gwasanaethau perthnasol eraill y BBC (Teledu, 
radio ac ar-lein) yn cynllunio i wasanaethu plant o dan 16 oed. 

Dull  

6. Rydym wedi defnyddio'r dulliau canlynol i gasglu tystiolaeth i ffurfio'r adroddiad hwn: 

 Ymgynghoriadau cyhoeddus: Rydym wedi derbyn 8,143 o ymatebion gan 
blant i holiadur wedi'i deilwra'n benodol i blant ar CBBC ac arferion gwrando ar 
radio a 2,783 o ymatebion gan rieni, gofalwyr a rhanddeiliaid eraill i'r fersiwn 
'oedolion' yn ymwneud â CBeebies a CBBC yn ogystal ag arferion gwrando ar 
radio. Gellir gweld dadansoddiad manwl o'r ymgynghoriadau yn ein gwefan yn 
[x] 

 Ymchwil cynulleidfa ansoddol: Bu i asiantaeth ymchwil plant arbenigol 
gynnal grwpiau ffocws gyda phlant a'u rhieni mewn sampl o gartrefi o gwmpas 
y DG i ddeall yn well eu harferion o ran defnyddio cyfryngau, yn deledu, radio 
ac ar-lein. Bu i ni geisio cael eu safbwyntiau ar sut mae CBeebies a CBBC yn 
perfformio o'i gymharu â'u trwyddedau gwasanaeth ac yn benodol i ba raddau 
maent yn cyflenwi'r dibenion cyhoeddus. Gellir gweld adroddiad llawn yr 
ymchwil yn ein gwefan yn [x]. 

 Dadansoddi perfformiad: Bu i ni adolygu ffigyrau gwylio CBeebies a CBBC 
gan gymharu eu perfformiad â darlledwyr eraill. Dadansoddwyd y ffigyrau yn 
ôl grwpiau demograffig gwahanol a gwledydd a rhanbarthau'r DG, pan fo 
meintiau'r samplau'n caniatáu. Bu i ni hefyd adolygu ffigyrau defnyddio ar-lein 
ar gyfer CBeebies a CBBC yn ogystal â ffigyrau gwrando ar radio ymysg plant. 
Gellir gweld dadansoddiad perfformiad manwl yn ein gwefan yn [x]. 

 Cyflwyniadau gan y Cyngor Cynulleidfa. Bu i bedwar Cyngor Cynulleidfa'r 
Ymddiriedolaeth yng Ngogledd Iwerddon, Cymru, Yr Alban a Lloegr gyflwyno 
ymatebion i'r adolygiad ar berfformiad eu gwasanaethau yn seiliedig ar waith 
allgymorth gyda chynulleidfaoedd ac arolygon o'u haelodau.  

 Cyfweliadau ag uwch staff gweithredol y BBC a rhanddeiliaid allanol, yn 
cynnwys cyflwyno dogfennau i'r ymgynghoriad cyhoeddus.  
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Cipolwg  

Perfformio 

Mae Gwasanaethau Plant y BBC ar deledu ac ar-lein yn perfformio'n dda iawn ac yn 
cyfrannu'n gryf at y dibenion cyhoeddus. CBeebies a CBBC yw'r sianelau plant mwyaf 
poblogaidd yn y DG ymysg eu cynulleidfaoedd targed penodol. Mae adborth cyffredinol 
gan blant, rhieni, Cynghorau Cynulleidfa'r Ymddiriedolaeth a rhanddeiliaid am y 
gwasanaethau yn bositif iawn. Derbyniodd CBeebies ganmoliaeth syfrdanol am ei 
gynnwys o safon uchel sy'n ysgogi dysgu a datblygiad. Mae CBBC yn cael ei ganmol am ei 
ystod o raglenni neilltuol yn y DG, yn arbennig drama a chynnwys ffeithiol, ac am daro'r 
cydbwysedd priodol rhwng addysg ac adloniant.  

Yr her allweddol o ran perfformio i Wasanaeth Plant y BBC yw cynnal cyrhaeddiad a 
dylanwad CBeebies a CBBC mewn amgylchedd ble mae defnydd plant hŷn o'r cyfryngau 
yn arbennig yn gynyddol dameidiog a ble ceir mwy o ddewis nag erioed o'r blaen. 

Mae strategaeth y Weithrediaeth i wasanaethu arferion gwrando ar sain a radio ymysg 
plant wedi cael peth llwyddiant. Mae lawr lwythiadau sain meithrin CBeebies sydd ar gael 
ar-lein yn gymharol boblogaidd ond canfuom mai ymwybyddiaeth isel iawn sydd ymysg y 
gynulleidfa o ddarpariaeth radio benodol ar gyfer plant hŷn ar Radio 4 Extra. Fodd bynnag 
mae niferoedd cymharol fawr o blant yn gwrando ar BBC Radio 1 a Radio 2.  

Heriau strategol 

Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ei wynebu 
yn ystod gweddill cyfnod presennol setliad ffi trwydded y BBC hyd at 2016-17.   

 Yr her ariannol: Fel yn achos holl wasanaethau eraill y BBC, mae angen i 
Wasanaeth Plant y BBC wneud arbedion ariannol a gweithredu ar lai o gyllid. 
Rydym yn disgwyl cyflawni hyn gyda'r effaith lleiaf posibl ar gynulleidfaoedd 
CBeebies a CBBC.  

 Yr her dechnolegol: Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn datblygu cynlluniau i wella 
cynigion ar-lein a rhyngweithiol y gwasanaeth i fodloni arferion defnyddio 
cyfryngau plant sy'n newid yn gyflym. Rydym yn credu y dylai allbwn CBeebies a 
CBBC fod ar gael ar yr holl blatfformau sy'n ddisgwyliedig gan blant a'u teuluoedd. 

 Her i'r BBC cyfan: Y dilyn y penderfyniad i symud rhaglenni penodol i blant oddi 
ar BBC 1 a BBC 2, mae Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithio gyda rhannau eraill 
o'r BBC i hyrwyddo a datblygu cynnwys i blant. Mae'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i 
wasanaethau prif lif y BBC ystyried plant fel cynulleidfa botensial ac i Wasanaeth 
Plant y BBC ffurfio partneriaethau cryf gyda'r gwasanaethau hyn er mwyn bodloni 
anghenion plant.   

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi cynlluniau Gwasanaeth Plant y BBC i wynebu'r heriau 
hyn ac mae'r camau yn yr adroddiad hwn ar gyfer helpu'r Weithrediaeth i sicrhau bod 
ansawdd a chwmpas allbwn plant yn cael ei warchod a bod proffil ac atebolrwydd y 
gwasanaeth yn cael ei gryfhau. Byddwn yn monitro gweithredu cynlluniau'r Weithrediaeth 
fel eu bod yn cael eu cyflenwi'n effeithiol ac effeithlon.  
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Crynodeb Gweithredol  
Cyfraniad y BBC i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus i blant yn y DG 
 
2. Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried bod darparu rhaglenni plant rhagorol wedi'u 

cynhyrchu yn y DG fel rhan ganolog o genhadaeth a dibenion cyhoeddus y BBC. Mae 
ymchwil y BBC ei hun yn dangos y dylanwad positif y mae cynnwys penodol i blant yn 
ei gael ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd ynglŷn â'r BBC. Mae'n briodol bod y 
Gwasanaeth Plant yn un o bum blaenoriaeth olygyddol y BBC ac mae'n haeddu 
gwarchodaeth ac amlygrwydd arbennig.  
 

3. Er bod gan blant yn y DG ddewis anferth o sianelau a rhaglenni plant, mae nifer y 
rhaglenni newydd a gynhyrchir ar eu cyfer yn y DG yn gostwng. Erbyn hyn mae yna 
32 o sianelau teledu digidol penodol ar gyfer cynnwys plant yn y DG. Fodd bynnag, ar 
hyn o bryd 20% yn unig o'r rhaglenni gwreiddiol sy'n cael eu cynhyrchu yn y DG, a'r 
BBC ers tro fu comisiynydd mwyaf rhaglenni o'r fath, yn arbennig o ran cynnwys 
ffeithiol a drama. Yn ehangach, mae Ofcom yn adrodd am newidiadau pwysig i 
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus i blant (DGC) yn y DG yn ystod y blynyddoedd 
diweddar. O'i gymharu â'r sefyllfa yn 2006, mae llai o lawer o arian yn cael ei wario ar 
raglenni plant gan DGCau masnachol yn arbennig. Yn ychwanegol at hyn, er bod 
DGCau ar y cyfan yn dangos mwy o oriau o raglenni plant, yn ystod y blynyddoedd 
diweddar mae cyfanswm y rhaglenni gwreiddiol sy'n cael eu darlledu am y tro cyntaf 
(h.y. ddim yn cynnwys ailddarllediadau a chaffaeliadau) gan yr holl DGCau wedi cael 
ei haneru.1  

 
4. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae cynlluniau gwario'r BBC ar gynnwys plant wedi 

amcanu at flaenoriaethu rhaglenni sy'n gwneud i'r gwasanaethau fod yn neilltuol, yn 
arbennig drama a chynnwys ffeithiol ar CBBC, tra'n lleihau'r amser yn yr amserlen ar 
gyfer cynnwys adloniannol rhatach. Drwy neilltuo mwy o adnoddau ar lai o raglenni, 
mae'r BBC yn amcanu i ganolbwyntio ar gynnwys o safon yn hytrach na swm. 
 

Newidiadau mewn arferion plant wrth ddefnyddio cyfryngau 

5. Mae technoleg gyfryngol wedi sbarduno newid chwim mewn ymddygiad 
cynulleidfaoedd ac mae'n gynyddol yn ailffurfio disgwyliadau plant a rhieni ynglŷn â 
sut y dylent allu cael mynediad at gynnwys. Yn 2012 roedd tua un mewn saith o blant 
5-15 oed yn defnyddio dyfais dabled megis iPad yn y cartref, cynnydd triphlyg ers 
2011. Mae gan niferoedd cynyddol o blant hefyd fynediad i ffonau clyfar. Yn 2012, 
roedd gan 28% o rai 5-15 oed ffôn o'r fath o'i gymharu â 20% yn 2011, gyda phlant 
hŷn yn sbarduno'r berchnogaeth.2   

6. Mae plant hefyd yn gynyddol yn dewis gwylio rhaglenni ar adeg sy'n gyfleus iddyn 
nhw. Er enghraifft, ym mhedwar mis cyntaf 2013 cafwyd cyfartaledd o 10.8 miliwn o 
geisiadau am gynnwys ar gais Gwasanaeth Plant y BBC bob wythnos drwy BBC iPlayer, 
o'i gymharu â chyfartaledd wythnosol o 6.6 miliwn o geisiadau yn ystod 2012.  

                                                 
1  Ofcom, Adroddiad ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 2013: Atodiad F, Adroddiad plant 
2 Ofcom, Plant a rhieni: adroddiad ar ddefnydd o'r cyfryngau ac agweddau 2012  



Ymddiriedolaeth y BBC /  
 

Medi 2013 

 

6.  Mae ymchwil Ofcom yn cadarnhau'r rôl bwysig y mae teledu yn ei chwarae ym 
mywydau plant, yn arbennig plant iau. Yn ôl Ofcom, gwylio teledu o hyd yw'r 
gweithgaredd cyfryngol y mae'r rhan fwyaf o blant ym mhob grŵp oedran yn ei 
wneud bron bob dydd, a'r cyfrwng y mae plant 5-7 ac 8-11 oed yn dweud y 
buasent yn ei golli fwyaf.3  

                                                 
3 Ofcom, 2012 



Ymddiriedolaeth y BBC /  
 

Medi 2013 

 

Canfyddiadau allweddol 
Perfformiad y gwasanaethau: Denu a chadw cynulleidfaoedd 

Mae CBeebies a CBBC wedi gwreiddio'u hunain yn gadarn ym mywydau llawer 
o blant a theuluoedd y DG 

7. Ers cyhoeddi ein hadolygiad cyntaf yn 2009, mae perfformiad cryf CBeebies a CBBC 
wedi'i gynnal. Mewn pob math o gartrefi, mae'r ddwy sianel yn parhau i fod y sianelau 
plant mwyaf poblogaidd yn y DG ymysg eu cynulleidfaoedd targed penodol. Mae hyn 
yn berfformiad trawiadol yn ddiamau o ystyried yr amrywiaeth anferth o anghenion a 
gynrychiolir gan blant 12 oed ac iau a'r amrywiaeth cynyddol o gynhyrchion a 
gwasanaethau sy'n cystadlu am eu sylw. Yn 2012-13 roedd gan CBeebies gyrhaeddiad 
wythnosol o 48% o'i gynulleidfa darged (dynodwyd gan BARB fel gwragedd tŷ gyda 
phlant 0-3 oed a phlant 4-6 oed), sy'n fwy na dwywaith gymaint â'i gystadleuydd 
agosaf, Disney Junior. Ar hyn o bryd mae CBBC yn cyrraedd 36% o blant 6-12 oed, 
sy'n sylweddol uwch na Disney Channel (22%) a CITV (21%). I ddau wasanaeth y 
BBC, mae'r ffigyrau hyn yn cynrychioli gostyngiad mewn niferoedd gwylio o'i gymharu 
â 2011-2012 ond roedd hwn yn uchafbwynt pum mlynedd i'r ddwy sianel. 

8. Er bod y prif ffigyrau gwylio yn bositif iawn nid ydynt yn adrodd y stori gyfan. Bu i'n 
hadolygiad cyntaf ddynodi rhai heriau o ran perfformio. Bum mlynedd yn 
ddiweddarach mae'r heriau hyn yn dal i fodoli:    

 Nid yw Gwasanaeth Plant y BBC yn perfformio mor gryf mewn cartrefi 
ble mae gan blant fwy o ddewis o beth i'w wylio. Mae'r rhan fwyaf o 
sianelau teledu eraill i blant wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ochr yn ochr â 
CBeebies a CBBC. Mewn cartrefi sydd â lloeren a chebl, ble ceir y rhan fwyaf o 
sianelau plant, nid yw perfformiad dau wasanaeth y BBC mor gryf. CBeebies o hyd 
yw'r sianel cyn ysgol fwyaf poblogaidd yn y cartrefi hyn, ond mae ein hymchwil 
cynulleidfa yn dangos llai o ffyddlondeb cynulleidfa tuag ato nag mewn cartrefi 
gwasanaeth am ddim. Mae CBBC yn wynebu her anoddach o ystyried maint y 
gystadleuaeth. Mae Disney wedi ei disodli fel y sianel blant fwyaf poblogaidd 
mewn cartrefi â lloeren a chebl. Dylid nodi bod CBeebies a CBBC ar ail dudalen 
amserlen rhaglenni electronig plant (EPG) mewn cartrefi SKY, a gall hyn fod yn 
effeithio ar arferion gwylio.   

 Mae plant hŷn yn llai tueddol o hyd i wylio'r gwasanaethau. Yn achos 
CBeebies, yn 2012-13 roedd cyrhaeddiad ymysg plant chwech oed yn 14 o 
bwyntiau canran yn is nag ymysg plant pedair oed ac mae'r bwlch hwn wedi 
parhau'n uchel ers 2008-09. Yn achos CBBC, bu i gyrhaeddiad wythnosol ymysg 
plant 12 oed aros ar 30% o'i gymharu â 44% ymysg plant naw oed, sy'n 
cynrychioli pegwn yr oedran gwylio. Mae CBBC hefyd yn parhau i gael trafferth 
etifeddu gwylwyr iau sy'n symud oddi wrth CBeebies.  

 Fel gwasanaethau teledu eraill y BBC, nid yw perfformiad CBeebies a 
CBBC yn unffurf o gwmpas y DG. Mae CBBC a CBeebies yn parhau i 
danberfformio yng Ngogledd Iwerddon yn arbennig. Yn rhanbarthau Lloegr, yn 
2012-13 roedd cyrhaeddiad wythnosol CBBC yn naw pwynt yn uwch yn y De (ac 
eithrio Llundain) o'i gymharu â'r Gogledd, ble mae cyrhaeddiad wedi gostwng fesul 
blwyddyn ers 2012-11.  
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Gweithredu:   
 
1. Nid ydym yn diystyru'r heriau sy'n wynebu CBeebies a CBBC wrth 
wasanaethu'r holl blant 12 oed  ac iau. Ond rydym yn disgwyl i'r gwasanaethau 
ddarparu peth cynnwys neilltuol o safon uchel i bob plentyn yn yr ystod oedran 
hwn.  Rydym yn llwyr gefnogi cynlluniau Gwasanaeth Plant y BBC i wella 
cyrhaeddiad y gwasanaethau i blant hŷn a'r plant hynny sydd â mwy o ddewis 
mewn cartrefi lloeren a chebl. Rydym hefyd yn cefnogi cynlluniau i wella pontio 
plant 4-6 oed rhwng CBeebies a CBBC. Mae'r cynnydd mewn gwylio aflinellog 
yn creu mwy o gyfleoedd i wasanaethu plant o wahanol oed mewn gwahanol 
ffyrdd. Rydym yn gwerthfawrogi bod lefelau cyrhaeddiad ymysg y gwahanol 
grwpiau oedran yn amrywio ond dylai Gwasanaeth Plant y BBC fonitro lefelau 
perfformio a sicrhau nad oes gostyngiad wrth iddo weithredu'r cynlluniau hyn. 
 
 Amseru: Byddwn yn monitro perfformiad y sianelau ymysg gwahanol grwpiau 
oedran mewn un flwyddyn a hynny'n barhaus. 

Mae cynulleidfaoedd yn parhau i fod yn hapus iawn â safon ac ystod CBeebies a 
CBBC  

9. Yn gyffredinol, mae'r adborth gan gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid ynglŷn â'u barn am 
gynigion penodol CBeebies a CBBC wedi bod yn eithriadol o bositif. Roedd rhaglenni a 
ddangoswyd ar y ddwy sianel yn gyson yn cael eu hystyried fel rhai neilltuol o safon 
uchel oedd yn cynnwys ystod eang. Mae plant a'u teuluoedd yn ymddiried yn y 
gwasanaethau i gyflenwi cynnwys mewn amgylchedd diogel heb hysbysebion.  

10. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae strategaeth Gwasanaeth Plant y BBC o 
ganolbwyntio ar gomisiynu nifer llai o raglenni drud o safon uchel ('llai, mwy, gwell') 
wedi arwain at ostyngiad mewn cynnwys plant gwreiddiol newydd yn cael ei ddarlledu 
ar y BBC. Bu hefyd ostyngiad bach mewn oriau o ganlyniad i benderfyniad y 
Weithrediaeth i derfynu comisiynu rhaglenni ar gyfer slotiau boreol ar BBC1 a BBC 2, 
gan nad oeddent yn perfformio'n dda wrth eu darlledu ar sianel CBBC. Yr oriau a 
neilltuwyd i raglenni adloniant sydd wedi gostwng fwyaf o'i gymharu â genres eraill. 
Bu peth gostyngiad mewn oriau rhaglenni ffeithiol tra bod yr oriau gaiff eu neilltuo i 
raglenni drama wedi aros yn gymharol sefydlog yn ystod cyfnod yr adolygiad. 

11. Mae 'argraff gyffredinol' cynulleidfaoedd o CBBC a CBeebies yn cymharu'n ffafriol iawn 
â gwasanaethau eraill y BBC. Fodd bynnag, mae'r sgoriau yn adlewyrchu argraff 
oedolion o'r gwasanaeth yn hytrach na safbwyntiau plant. Yn ddiweddar mae 
Gwasanaeth Plant y BBC wedi datblygu arolwg ar-lein newydd sy'n benodol yn ceisio 
safbwyntiau plant (a rhieni plant ifanc iawn) ar ansawdd rhaglenni a chanfyddiadau 
cyffredinol am y gwasanaethau. Ar ôl sefydlu hyn, dylai gwybodaeth o'r fath helpu 
rheoli ei berfformiad, atebolrwydd a'r broses o wneud penderfyniadau. Dylai data o'r 
fath hefyd helpu Gwasanaeth Plant y BBC i hyrwyddo ansawdd ei gynnwys yn well 
drwy'r BBC yn gyffredinol a hwyluso gwell cyfleoedd i ddangos teitlau cryf ar sianelau 
eraill y BBC. 

 

 

Mae CBeebies a CBBC yn gwneud cyfraniadau cryf a gwerthfawr i'r dibenion 
cyhoeddus  
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12. Mae ein tystiolaeth yn dangos bod CBeebies a CBBC yn gwneud cyfraniadau 
arwyddocaol i gyflenwi'r dibenion cyhoeddus. Roedd rhieni a phlant yn teimlo bod eu 
cryfderau penodol yn ei neilltuo oddi wrth sianelau eraill, yn cynnwys eu 'Prydeindod' 
a'u hymrwymiad i gynrychioli amrywiaeth a chynhwysedd.  

13. Roedd plant yn arbennig yn gwerthfawrogi'r ffordd hwyliog y mae'r ddau wasanaeth 
yn eu haddysgu ac yn cyflwyno gwybodaeth iddynt. Bu i Wasanaethau Pant y BBC 
ddarparu mwy na'r lleiafswm cwota o oriau a ragnodir yn nhrwydded gwasanaeth 
CBBC ar gyfer rhaglenni ffeithiol bob blwyddyn a bu i rieni a phlant fel ei gilydd farnu 
bod CBBC yn dda am ddweud beth sy'n digwydd yn y byd wrth ei gynulleidfa  mewn 
ffordd sy'n eglur a dealladwy. 

14. Yn gyffredinol mae Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithio'n dda gyda’r diwydiant 
creadigol. Mae symud yr Adran i Salford i fod yn rhan o grŵp BBC North wedi arwain 
at fwy o gydweithio rhwng y BBC a chynhyrchwyr annibynnol y tu allan i Lundain. 

Mae'r BBC yn cynnig rhai rhaglenni sain a radio pwrpasol i blant  

15. Ar ddiwedd 2010, bu i'r BBC ailstrwythuro ei allbwn radio a sain i blant. Bu iddo 
ddatblygu darpariaeth sain cyn ysgol ar-lein CBeebies sydd ar gael i'w lawr lwytho, 
cynnwys teulu gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 4 Extra,  a chytuno i ryddhau archif radio 
plant yn fasnachol ar gyfer darlledu gan drydydd partïon.  

16. Mae lawr lwythiadau CBeebies wedi tyfu mewn poblogrwydd yn dilyn ailadeiladu 
gwefan CBeebies yn 2011 a roddodd fwy o amlygrwydd i gynigion 'CBeebies Radio'. 
Erbyn hyn mae'r lawr lwythiadau hefyd ar gael ar ap symudol BBC iPlayer Radio. Fodd 
bynnag, canfuom fod yr ymwybyddiaeth o'r ddarpariaeth hon yn isel iawn o hyd 
ymysg rhieni a gofalwyr a gymerodd ran yn yr adolygiad hwn. 

17. Ar hyn o bryd gwrandewir ar Radio 4 Extra gan tua 26,000 o blant 10-14 oed bob 
wythnos (y grŵp oedran ieuengaf y cesglir oriau gwrando ar ei gyfer gan RAJAR). Mae 
hyn yn cymharu â chyrhaeddiad gwrandawyr wythnosol cyffredinol  yr orsaf o 1.7 
miliwn. Gwireddir ymrwymiad trwydded gwasanaeth yr orsaf i ddarlledu rhaglenni 
plant yn bennaf drwy The 4 0’Clock Show, rhaglen lafar ddyddiol am awr sydd wedi'i 
dylunio i apelio at blant hŷn ac oedolion. Oherwydd y nifer cymharol isel o blant sy'n 
gwrando ar Radio 4 Extra, nid yw arolwg RAJAR yn ein galluogi i fesur ac adrodd yn 
ddibynadwy ar faint o blant sy'n gwrando ar y rhaglen o blith cyfanswm y gynulleidfa 
o tua 166,000 o wrandawyr. Nid oedd y rhan fwyaf o'r rhieni a ymatebodd i'n 
hymgynghoriad yn ymwybodol o unrhyw ddarpariaeth oedd wedi ei dargedu at blant 
ar radio BBC ac ni fu i'r un o'r plant a ymatebodd i'r cwestiwn ynglŷn â pha raglenni 
radio maent yn gwrando arnynt gyfeirio at Radio 4 Extra.  

18. Mae'r BBC yn credu bod y prif werth y caiff plant o radio BBC yn dod o'i frandiau a'i 
wasanaethau prif lif, yn arbennig Radio 1 a Radio 2 sydd wedi cael peth llwyddiant 
wrth ddenu plant hŷn at eu rhaglenni brecwast a dydd yn arbennig.  

19. Cyfran fechan yn unig o archif radio plant sydd wedi cael ei rhyddhau'n  llwyddiannus i 
drydydd partïon ac mae'n amlwg nad oedd y Weithrediaeth wedi llwyr werthfawrogi 
cymhlethdod gwneud hyn.  

Gweithredu:   
 
2. Rydym yn cefnogi cwmpas presennol allbwn radio a sain y BBC ar gyfer plant 
ond dylai'r Weithrediaeth ganfod ffyrdd o'u hyrwyddo'n fwy effeithiol fel bod 
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lefelau ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd yn codi a bod mwy o blant yn dod i 
ddarganfod rhaglenni radio llafar sy'n apelio atynt.   
 
Amseru: Dylai'r Weithrediaeth  ein hysbysu am y newyddion diweddaraf 
parthed cynlluniau i gynyddu ymwybyddiaeth plant  a niferoedd gwrando ar 
gynnwys radio pwrpasol o fewn 6 mis.      

Wynebu'r heriau strategol 

Yr her ariannol: Diogelu safle'r BBC fel conglfaen cynnwys plant a gynhyrchir 
yn y DG 

Mae CBeebies a CBBC yn parhau i gyflenwi canlyniadau da am yr arian maent 
yn ei dderbyn gan rai sy'n talu ffi'r drwydded 

 
20. Mae cost yr awr CBeebies yn isel iawn o'i gymharu â gwasanaethau eraill y BBC. Mae 

ystod y dystiolaeth yr ydym wedi ei gasglu ar ei berfformiad, yn arbennig 
canfyddiadau positif iawn y gynulleidfa ynghylch ansawdd a dylanwad, yn dangos bod 
y gwasanaeth yn parhau i gyflenwi canlyniadau da am yr arian mae'n ei dderbyn gan 
rai sy'n talu ffi'r drwydded. 
 

21. Mae cost yr awr CBBC yn gymharol uchel o'i gymharu â gwasanaethau teledu eraill y 
BBC o ganlyniad i amrywiaeth yn y math o raglenni mae'n ei gynhyrchu (mae drama 
yn arbennig o gostus) a'i gynulleidfa darged o'i gymharu â'r gwasanaethau eraill. 
Cododd cost yr awr CBBC yn 2012-13 yn rhannol oherwydd bod ffigyrau gwylio wedi 
gostwng. Fodd bynnag, mae'r adborth positif a dderbyniwyd gan gynulleidfaoedd 
ynghylch perfformiad y gwasanaeth, ar adeg pan nad yw plant erioed wedi cael 
cymaint o ddewis o beth i'w wylio, yn dangos bod CBBC hefyd yn cyflenwi gwasanaeth 
pwysig i rai sy'n talu ffi'r drwydded.  
 

Mae'r buddsoddiad ychwanegol a roddwyd i wasanaeth Plant y BBC yn dilyn yr 
adolygiad diwethaf wedi cefnogi gwahanolrwydd y ddau wasanaeth 

22. Yn dilyn yr adolygiad diwethaf, rhoddodd y Weithrediaeth gynnydd yng nghyllid 
Gwasanaeth Plant y BBC o 2012-11 i 2012-13. Dyluniwyd i'r arian ychwanegol 
warchod cynnwys plant rhag y pwysau cyllidebol a wynebai’r adran bryd hynny yn 
cynnwys diffygion mewn incwm masnachol. Mae'r adran yn parhau i elwa o ailaddasu 
ei chyllideb sylfaenol, sy'n cymryd y bydd y buddsoddiad ychwanegol yn parhau hyd at 
2016-17, diwedd cyfnod setliad ffi'r drwydded presennol. 

23. Mae'r arian ychwanegol wedi cefnogi buddsoddi mewn rhaglenni drytach yn arbennig 
drama ac animeiddio. Mae'r teitlau hyn wedi denu cynulleidfaoedd hŷn i CBeebies a 
CBBC. Mae nifer o raglenni sydd wedi elw o'r arian hwn hefyd wedi cyfrannu at 
gyflenwi'r dibenion cyhoeddus yn arbennig o ran dinasyddiaeth.  

24. Mae'r arian ychwanegol hefyd wedi galluogi Gwasanaeth Plant y BBC i ddatblygu 
rhaglenni drytach sydd wedi denu arian cydgynhyrchu. Er bod y comisiynau a 
gydgynhyrchwyd â phartneriaid masnachol hyd yma yn alinio'n dda â'r dibenion 
cyhoeddus ac yn cefnogi gwahanolrwydd, gallai pwysau cynyddol i ganfod arian, os na 
chaiff ei reoli'n ofalus, arwain at rai mathau o raglenni plant yn cael eu ffafrio ar draul 
cymysgedd ehangach mewn cynnwys.  
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Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn bwriadu rheoli gostyngiad yn ei gyllideb fel 
mai ymylol fydd yr effaith ar ei gynulleidfa  

25. Wrth gymeradwyo cynigion ynghylch arbedion Cyflenwi Safon yn Gyntaf (CSyG) y BBC 
bu i ni gefnogi cynlluniau'r Weithrediaeth i warchod cynnwys plant fel un o bum 
blaenoriaeth olygyddol y BBC. Mae'r Weithrediaeth wedi cymryd camau penodol i 
warchod cyllideb adrannol y Gwasanaeth Plant, sy'n golygu bod y gostyngiad yn ei 
gyllideb o 10.5% yn ystod cyfnod y CSyG yn llawer llai yn gyfatebol na'r gostyngiadau 
y cytunwyd arnynt ar gyfer gwasanaethau eraill y BBC. Bydd cyllideb yr adran yn 
gostwng o £101.7m yn 2011-12 i £91m yn 2016-17 yn nhermau arian. Mae'r 
Weithrediaeth yn disgwyl rheoli'r gostyngiad hwn yn bennaf drwy gynnydd mewn 
cynhyrchiant a thrwy ennill mwy o refeniw masnachol.  

26. Pan fu i'r Ymddiriedolaeth gymeradwyo cynlluniau CSyG y Weithrediaeth, disgwyliwyd 
y byddai'r cwtogi ar gwmpas cynnwys rhaglenni plant yn fychan iawn y tu hwnt i 
arbedion mewn ffioedd ailddarlledu o ganlyniad i derfynu darlledu allbwn ar BBC 1 a 
BBC 2. Disgwyliwyd y byddai Gwasanaeth Plant y BBC yn gwneud arbedion 
effeithlonrwydd, fel pob adran arall yn y BBC. Bydd Gwasanaeth Plant y BBC yn gorfod 
cwtogi tua 8% a 5% ar gyllidebau comisiynu CBBC a CBeebies yn ôl eu trefn (i greu 
arbediad o £6.1m yn 2012/14). O ganlyniad, bydd y ddau wasanaeth yn comisiynu llai 
o raglenni gwreiddiol yn ystod y ddwy flynedd nesaf. 

27. Mae CBBC a CBeebies yn anelu at leihau'r effaith y newidiadau hyn ar 
gynulleidfaoedd. I barhau i fuddsoddi mewn drama, mae CBBC yn cyfnewid rhai  
rhaglenni adloniant ffeithiol drud am gyfresi ffeithiol newydd rhatach. Bydd CBeebies 
hefyd yn newid cymysgedd ei gomisiynau. 

28. Drwy'r adolygiad hwn, mae Gwasanaeth Plant y BBC wedi nodi ei fod yn credu y gall 
gostyngiad yng nghwota rhaglenni gwreiddiol CBeebies ganiatáu iddo ymestyn ei 
gyllideb cynhyrchu ymhellach tra'n cynnal ansawdd ei allbwn. Byddai cynnig i newid y 
cwota angen cymeradwyaeth gan Fwrdd Gweithredol y BBC a'r Ymddiriedolaeth a 
chymeradwyaeth gan Ofcom. 

Gweithredu:   
 
3. Byddwn yn parhau i fonitro effaith y fenter Cyflenwi Safon yn Gyntaf ar 
Wasanaeth Plant y BBC i sicrhau mai bach iawn fydd yr angen i dorri ar 
gwmpas y tu hwnt i'r rhai a enillir drwy derfynu darlledu allbwn ar BBC 1 a BBC 
2.  Gwneir hyn er mwyn amddiffyn safon a chwmpas allbwn gwasanaeth plant 
y BBC.   
 
4. I'n galluogi i fonitro effaith y CSyG yn fwy effeithiol, ac i geisio cefnogi 
atebolrwydd perfformiad yn gyffredinol, dylai'r Weithrediaeth sefydlu metrigau 
ansawdd trylwyr, gaiff eu dadansoddi a'u hadrodd yn rheolaidd i'r 
Ymddiriedolaeth fel safon, ar gyfer cynnwys plant.  
 
Amseru:  Byddwn yn monitro'r effaith hwn yn chwarterol bob blwyddyn.  
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Yr her dechnolegol: Bod yn bresennol ble mae plant yn disgwyl gweld y 
gwasanaethau 

Mae perfformiad gwefan CBBC wedi gwella yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac 
mae gwefan y ddau wasanaeth yn cael eu graddio'n uchel iawn gan y 
gynulleidfa 

29. Roedd ein hadolygiad blaenorol yn argymell y dylai'r Weithrediaeth fynd i'r afael a'r 
gostyngiad mewn defnydd o CBBC ar-lein. Mae newidiadau yn y ffordd y caiff 
perfformiad ar-lein ei fesur yn golygu nad yw'n bosibl tracio tueddiadau'n gywir o 
2008-09 i 2012-13. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod cyrhaeddiad pori unigryw 
wythnosol i wefan CBBC wedi bod ar gyfartaledd yn 927,000 yn 2012-13, cynnydd o 
8% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Yn achos gwefan CBeebies, roedd y 
cyrhaeddiad wythnosol yn 2012-13 ar gyfartaledd yn 824,000 o borwyr unigryw. Mae'r 
ffigyrau hyn yn gryf o ystyried maint cymharol y gynulleidfa, er bod ffigyrau 2013-14 
hyd yma yn dangos bod defnydd o wefan CBBC wedi gostwng o'i gymharu â'r un 
cyfnod y llynedd. Gan wefannau CBeebies a CBBC yn rheolaidd mae'r sgoriau ansawdd 
argraff ar gynulleidfa uchaf o blith y 10 gwefan ar-lein sydd gan y BBC. 

30. Mae cyrhaeddiad i'r gwefannau yn bennaf yn cael ei yrru gan gemau, yr oedd llawer 
o'r plant a'r rheini a ymatebodd i'n hymgynghoriad yn eu canmol ar sail eu gwerth 
addysgol. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau fel y cyfryw yn ymrwymedig i gynnig y 
gemau elfennol, er bod cynnydd yn y gyllideb ryngweithiol a ddilynodd ein hadolygiad 
diwethaf wedi galluogi Gwasanaeth Plant y BBC i ddatblygu nifer o gemau mwy 
cymhleth yn ogystal ag ariannu arloesedd mewn creu fersiynau o raglenni poblogaidd 
ar-lein.  

Mae Gwasanaeth Plant y BBC eisiau gwneud i'w gynigion ar-lein fod yn fwy 
ymatebol i anghenion y gynulleidfa ac arferion defnyddio 

31. Er gwaetha'r gwelliannau hyn, mae Gwasanaeth Plant y BBC yn teimlo bod yna risg 
iddo lithro y tu ôl i arferion plant o ddefnyddio cyfryngau. Mae rhanddeiliaid hefyd 
wedi lleisio pryder ynglŷn â hyn. Mae'r cynigion rhyngweithiol gan CBeebies a CBBC yn 
gymharol elfennol o'i gymharu â darpariaethau masnachol eraill a cheir rhai 
awgrymiadau bod eu cyfyngiadau - ar hyn o bryd lleiafrif y cynnwys sy'n gweithio'n 
dda ar ffonau clyfar - efallai'n dechrau effeithio ar gyrhaeddiad. 

32. Mae yna gynlluniau i ddelio â'r materion hyn, yn cynnwys lansio gemau sy'n fwy cytûn 
â ffonau symudol, ap CBeebies a lansiwyd ym mis Awst 2013 ac ap CBBC arfaethedig 
fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach yn 2013-14. Fel rhan o fenter y BBC cyfan, y 
flwyddyn nesaf mae'r Weithrediaeth hefyd yn bwriadu cyhoeddi cynnwys yn gyfochrog 
ar gyfer dyfeisiadau bwrdd gwaith a symudol, er nad yw'r cynlluniau hyn yn cynnwys 
gwneud yr holl gemau i fod ar gael ar ffonau clyfar a thabledi. 

33. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd eisiau gweithio gyda gwefannau allanol sydd â 
swyddogaeth gymdeithasol. Mae CBeebies wedi gwneud gwell cynnydd yn y cyswllt 
hwn gan ei fod yn targedu rhieni a gofalwyr yn unig, ac felly nid yw'n ddarostyngedig i 
gyfyngiadau polisi amddiffyn plant a golygyddol fel yn achos CBBC. Mae YouTube yn 
arbennig yn boblogaidd iawn gyda chynulleidfa CBBC ac mae Gwasanaeth Plant y BBC 
eisiau cyrraedd y gynulleidfa hon a'u cyfeirio at wefan y BBC. Mae Gwasanaeth Plant y 
BBC yn gweithio ag adrannau eraill y BBC yn cynnwys Polisi Golygyddol er mwyn 
datblygu'r cynlluniau hyn. Wrth wneud hyn, bydd yn hanfodol bod yr holl gamau 
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angenrheidiol yn cael eu dilyn i leihau'r risg o blant yn cael mynediad i gynnwys 
amhriodol.  

Gweithredu:  
 
5. Rydym yn cefnogi datblygu cynlluniau Gwasanaeth Plant y BBC i wella ei 
gynigion ar-lein a rhyngweithiol i fodloni anghenion a disgwyliadau'r 
gynulleidfa'n well. Mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw gymeradwyaeth a bod 
y cynlluniau'n ddarostyngedig i ganllawiau a pholisïau syndicetiad , golygyddol 
a rhai eraill presennol y BBC.    
 
Amseru: Byddwn yn asesu cynnydd y cynlluniau hyn ymhen blwyddyn. 

Her i'r BBC cyfan: Gweithio gyda'n gilydd i wasanaethu plant a 
chynulleidfaoedd ifanc 

 
Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithio gyda gweddill y BBC i hyrwyddo a 
datblygu cynnwys i blant  

 
34. Roedd hi'n amlwg i ni, yn dilyn y penderfyniad i dynnu rhaglenni penodol i blant oddi 

ar BBC 1 a BBC 2, y byddai'n hanfodol sicrhau bod plant a'u rhieni yn parhau i fod yn 
ymwybodol bod y BBC yn darparu rhaglenni i blant. Mae hyn yn arbennig o bwysig 
gan fod 2.1 miliwn o blant yn gwylio BBC 1 a BBC 2 bob wythnos ond nad ydynt ar 
hyn o bryd yn gwylio naill ai CBeebies neu CBBC. Yn gyffredinol dylai'r rhai sy'n talu 
ffi'r drwydded hefyd fod yn ymwybodol bod y BBC yn darparu gwasanaethau penodol i 
blant. Fel rhan o'i weithgaredd marchnata arferol, mae'r BBC yn codi ymwybyddiaeth o 
gynnwys plant ar BBC 1 a BBC 2 drwy gydol 2013-14.  

35. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd mewn trafodaethau â gwasanaethau teledu eraill i 
ddynodi rhaglenni plant y gellid eu dangos ar sianelau eraill y BBC. Ar hyn o bryd 
mae'r trafodaethau hyn yn cael eu cynnal yn eithaf anffurfiol. Er ein bod wedi cael ein 
hannog gan y dystiolaeth yr ydym wedi ei gweld o'r cydweithio rhwng Gwasanaeth 
Plant y BBC ac adrannau eraill, mae yna feysydd yr ydym yn credu y gellid gwella’r 
ystyriaeth am anghenion plant ynddynt.  

36. Mae perthynas gref â Theledu BBC yn arbennig o bwysig gan fod BBC 1 yn cyrraedd 
66% o blant 6-12 oed bob wythnos, a rhai rhaglenni'n benodol yn boblogaidd iawn 
gyda chynulleidfa darged CBBC. Mae Gwasanaeth Plant y BBC wedi ychwanegu ei 
fersiynau ei hun o sioeau adloniant ffeithiol poblogaidd BBC 1 a BBC 2 i'w gymysgedd 
o raglenni ac mae'n ystyried ail-greu fersiynau o rai rhaglenni BBC 1 sy'n perfformio'n 
dda ymysg pobl ifanc yn eu harddegau. Er bod strategaethau o'r fath yn helpu i 
gyflenwi cynnwys yn gost effeithiol, roedd rhai rhanddeiliaid yn mynegi pryder y gallai 
gorddibynnu ar ail-greu rhaglenni effeithio ar arloesedd.  

37. Bydd cyfleoedd i ddangos cynnwys sy'n apelio i'r teulu cyfan ar y prif sianelau bob 
amser yn gyfyngedig oherwydd gofynion eu hamserlenni. Fel dewis arall, mae 
Gwasanaeth Plant y BBC yn awyddus i ddatblygu allbwn megis comedi sy'n apelio at 
aelodau iau a hŷn y teulu. 

Mae'r BBC yn ystyried sut i wasanaethu cynulleidfaoedd ifanc yn well wedi 
iddynt symud ymlaen o CBBC 

38. Mae cyrhaeddiad teledu a radio BBC yn is ymysg plant hŷn a rhai yn eu harddegau o'i 
gymharu ag oedolion (ar wahân i rai 16-24 oed). Mae Gweithrediaeth y BBC yn 
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parhau i edrych ar ffyrdd o wasanaethu cynulleidfaoedd ifanc wedi iddynt symud 
ymlaen o CBBC i deledu, radio a gwasanaethau ar-lein prif lif.    

Gweithredu:  
 
6. Hoffem weld mwy o weithredu cydunol gan deledu, radio a gwasanaethau'r 
BBC i ystyried plant fel cynulleidfa ar gyfer allbwn prif lif ac i barhau i geisio 
cyfleoedd i gynnwys allbwn perthnasol Gwasanaeth Plant y BBC fel rhan o'u 
cynigion. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried plant fel cynulleidfa pan fyddwn 
yn adolygu gwasanaethau teledu a radio'r BBC yn ystod y blynyddoedd nesaf. 
 
 Amseru: Bydd ein hadolygiad o Deledu'r BBC yn dechrau'r hydref hwn ac 
adolygiad o Radio'r BBC yn ystod y blynyddoedd nesaf.     
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Rhan 1: Cyd-destun a 
Pherfformiad 
Mae'r BBC yn gwneud cyfraniad sylweddol i farchnad gyfryngol plant yn y DG 
 
1. Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried bod darparu rhaglenni plant rhagorol wedi'u 

cynhyrchu yn y DG i rai sy'n talu ffi'r drwydded a'u plant fel rhan ganolog o 
genhadaeth a dibenion cyhoeddus y BBC. Mae ymchwil y BBC ei hun yn dangos y 
dylanwad positif y mae cynnwys penodol i blant yn ei gael ar ganfyddiadau 
cynulleidfaoedd ynglŷn â'r BBC. Mae'n briodol bod gwasanaeth o'r fath yn un o bum 
blaenoriaeth olygyddol y BBC ac mae'n haeddu gwarchodaeth ac amlygrwydd 
arbennig.  
 

2. Erbyn hyn mae gan y DG 32 o sianelau teledu digidol penodol ar gyfer cynnwys plant 
ond, yn yr holl sianelau hyn, 20% yn unig o'r rhaglenni gwreiddiol sydd ar hyn o bryd 
yn cael eu cynhyrchu yn y DG. Mae'r rhan fwyaf o'r rhaglenni ar y sianelau plant 
masnachol yn tarddu'n bennaf o UDA, oherwydd bod y rhan fwyaf o'r sianelau'n eiddo 
i dri chwmni Americanaidd: Walt Disney, Turner, a Viacom. Mae dadansoddiad Ofcom o 
sianelau DGC yn dangos yn benodol bod 85% o raglenni plant yn 2011 wedi cael eu 
cynhyrchu yn y DG4. 

 
3. Ers peth amser bellach y BBC yw comisiynydd rhaglenni mwyaf y DG yn arbennig 

yn achos cynnwys ffeithiol a drama. Yn 2012, roedd y Gorfforaeth yn gyfrifol am 
£88 miliwn o'r £92 miliwn a wariwyd gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 
(DGC) yn y DG ar raglenni plant5. Cyfanswm gwariant DGC ar gynnwys gwreiddiol 
oedd £83 miliwn, a'r BBC gyfrannodd £80 miliwn o'r arian hwnnw. Yn nhermau 
oriau darlledu, o'r 777 awr o allbwn DGC plant oedd yn DGC cyntaf gwreiddiol yn 
2012, comisiynwyd y rhan helaeth (597 awr) gan y BBC. 

 
     4.  Fel rhan o'i adroddiad blynyddol 2013 ar ddarlledu gwasanaethu cyhoeddus, 

nododd Ofcom nifer o newidiadau arwyddocaol yn y farchnad blant yn ystod y 
blynyddoedd diweddar6. Mae'r newidiadau yma'n cynnwys: 

 
�  Mynediad i bawb bron i sianelau plant. Ar ôl cwblhau'r newid digidol yn 

hydref 2012, mae cyfran y plant sydd â mynediad i deledu digidol wedi tyfu i 
tua 95%. Rydym yn disgwyl i'r ffigwr fod yn agos i 100% erbyn hyn. Yn 
ychwanegol at hyn, mae gan y rhan fwyaf o gartrefi â phlant (65%) fynediad i 
deledu am dâl.  

                                                 
4  Ofcom, Adroddiad ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 2013: Atodiad F, Adroddiad plant. 
5 Ofcom, Adroddiad ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 At ddibenion ei Adroddiadau Blynyddol ar DGC, mae Ofcom 

yn adrodd ffigyrau yn seiliedig ar flwyddyn galendr yn hytrach na blwyddyn ariannol. Mae'r ffigyrau ariannol a nodir yn 

seiliedig ar brisiau 2012. 
6 Ofcom, 2013 
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� Gostyngiad sylweddol, mewn termau real, mewn cyfanswm gwariant 

gan ddarlledwyr DGC ar raglenni plant. Yn ystod y cyfnod yr oedd Ofcom 
yn adrodd amdano (2006 - 2011), bu i gyfanswm gwariant gan DGCau ar 
raglenni plant ostwng 22%. Ers 2006, mae cyfanswm gwariant darlledwyr DGC 
ar raglenni gwreiddiol newydd wedi gostwng 17% i £91m yn 2011. Mae 
gwariant masnachol DGC wedi gostwng 93% yn ystod y cyfnod hwn o £33m i 
£2m. I'r gwrthwyneb, yn ystod yr un cyfnod mae'r BBC wedi cynyddu ei 
wariant ar raglenni newydd o £77m i £89m. 

 
� Cyfanswm oriau rhaglenni gwreiddiol newydd gan ddarlledwyr DGC 

wedi'i haneru. Oriau gwreiddiol newydd ar sianelau DGC wedi gostwng 51% 
o 2006 i 2011. Gostyngiad rhaglenni plant y BBC yn ystod y cyfnod hwn oedd 
46%. Yn bennaf roedd hyn yn ganlyniad i ostyngiadau ar BBC 2. Arhosodd 
oriau newydd CBeebies yn eithaf sefydlog o 2007, tra bod oriau CBBC wedi 
cynyddu'n arwyddocaol bob blwyddyn o 2007 i 2011. Yn 2011, roedd 91% o 
gynnwys DGC plant yn gyffredinol yn ailddarllediadau, o'i gymharu ag 84% yn 
2006.  

 
� Gostyngiad parhaus mewn oriau drama a chynnwys ffeithiol DGC 

gwreiddiol newydd.  Eto, yn dilyn tuedd dros dymor hirach, mae Ofcom yn 
adrodd bod allbwn drama plant ar sianelau DGC wedi gostwng ychydig dros un 
rhan o dair (36%) o 2006 i 2011 tra bod rhaglenni ffeithiol wedi gostwng dwy 
ran o dair (63%). Y BBC yw'r darparwr mwyaf o ddigon ym maes drama, 
ffeithiol a rhaglenni newyddion i blant yn y DG. Yn ystod y blynyddoedd 
diweddar, mae cynlluniau gwario'r BBC ar gynnwys plant wedi amcanu at 
flaenoriaethu rhaglenni sy'n gwneud i'r gwasanaethau fod yn neilltuol, yn 
arbennig drama a chynnwys ffeithiol, tra'n lleihau'r amser yn yr amserlen ar 
gyfer cynnwys adloniannol rhatach. 
 

� Y BBC nawr yw prif ddarparwr rhaglenni DGC i blant. Yn 2011 
cyfrannodd y BBC tua 90% o raglenni gwreiddiol newydd DGC o'i gymharu â 
80% yn 2006 a 37% wrth edrych yn ôl i 1998.  
 

� Mae awydd plant i weld rhaglenni o'r DG yn parhau yn gryf. Yn achos 
yr holl sianelau, er mai 20% o raglenni plant oedd wedi eu cynhyrchu yn 2011, 
roedd y rhaglenni hyn yn 45% o'r holl raglenni yr oedd plant yn eu gwylio.  

 
Arferion plant gyda chyfryngau a phatrymau defnyddio 
 
Mae mynediad plant i dechnoleg gyfryngol yn tyfu'n gyflym 

5. Mae technoleg gyfryngol wedi cyflymu newidiadau mewn ymddygiad cynulleidfaoedd 
ac mae'n gynyddol yn ailffurfio disgwyliadau plant a rhieni ynglŷn â sut y dylent allu 
cael mynediad i gynnwys.  

  6.   Erbyn hyn mae gan 90% o blant 5 i 15 oed fynediad i'r rhyngrwyd yn eu 
cartrefi (ffigwr 2) ac mae ganddynt amrywiaeth gynyddol o ddyfeisiadau i'w 
defnyddio i fynd ar-lein (ffigwr 3). Mae cyfrifiaduron bwrdd gwaith a 
gliniaduron erbyn hyn yn y rhan fwyaf o gartrefi yn y DG, a thabledi a ffonau 
clyfar yn cael eu defnyddio’n amlach gan blant, yn arbennig plant hŷn. Yn 2012 
roedd tua un o bob saith o blant 5-15 oed yn defnyddio dyfais dabled, cynnydd 
triphlyg ers 2011 ac roedd gan 28% o blant 5-15 oed ffôn clyfar o'i gymharu 
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ag 20% yn 2011. Yn 2012 roedd gan 62% o blant 12-15 oed ffonau o'r fath o'i 
gymharu â 41% yn 2011.7 

     
Ffigwr 2: Argaeledd y rhyngrwyd yn y cartref 
Mynediad i'r rhyngrwyd 
(yn y cartref)  

2007 (%)  2012 (%)  

Plant 5-15 oed 75 91 
Plant 5-7 oed 68 87 
Plant 8-11 oed 71 90 
Plant 12-15 oed 77 96 
Ffynhonnell: Ofcom 
 
Ffigwr 3: Dyfeisiadau a ddefnyddir gan blant i fynd ar-lein yn y cartref   
 5 -15 5 -7  8 -11 12 -15 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Cyfrifiadur 
personol/gliniadur/rhwydlyfr 

82 82 65 58 85 87 93 95 

Ffôn symudol  14 22 2 5 9 12 29 44 
Tabled 2 9 1 6 3 9 3 11 
Consol gemau 17 18 8 6 19 18 23 27 
Ffynhonnell: Ofcom  
 
 7. Mae dadansoddiad diweddaraf Ofcom o'r sector gyfathrebu yn amlygu twf cyflym 

mewn perchnogaeth cyfrifiaduron tabledi, sydd wedi mwy na dyblu rhwng 2012 a 
2013. Erbyn hyn mae bron i chwarter (24%) y cartrefi yn berchen ar o leiaf un o'r 
dyfeisiadau hyn, a rhieni'n tueddu i fod yn 'fabwysiadwyr cynnar' y dechnoleg. 
Dywedodd 91% o rieni oedd â thabledi bod eu plant naill ai'n defnyddio'u tabled, neu 
fod ganddynt dabled eu hunain i'w ddefnyddio, ar gyfer gweithgareddau ar wahân i 
wylio cynnwys teledu yn unig. Dywedodd pedwar o bob pum rhiant bod eu plant yn 
defnyddio cyfrifiadur tabled o leiaf unwaith yr wythnos, a dau o bob pump yn adrodd 
bod eu plant yn eu defnyddio'n ddyddiol. Mae'r rhan fwyaf (76%) o'r rhieni hyn yn 
ystyried bod y tabled yn declyn defnyddiol ar gyfer diddanu a/neu addysgu eu plant.8  

8. Yn yr un modd bu i'n hymchwil cynulleidfa ein hunain ganfod hyd yn oed os nad oes 
gan blant eu tabled neu ffôn clyfar eu hunain, maent yn debygol o gael mynediad 
rheolaidd i'r dyfeisiadau hyn drwy eu rhieni neu frodyr neu chwiorydd hŷn. Mae natur 
sythweledol tabledi a ffonau clyfar yn golygu ei bod yn ymddangos bod llawer o blant 
yn dysgu sut i'w defnyddio yn gymharol gyflym. Maent yn mwynhau'r annibyniaeth y 
maent yn aml yn ei gael wrth eu defnyddio gan nad ydynt yn gyffredinol angen help 
oedolyn, yn arbennig wrth chwarae gemau. 

9. Er gwaetha'r twf hwn mewn defnyddio dyfeisiadau eraill, mae'n bwysig pwysleisio bod 
teledu yn parhau i chwarae rôl allweddol ym mywydau plant. Mae ymchwil Ofcom yn 
dangos mai gwylio teledu yw'r gweithgaredd cyfryngol y mae'r rhan fwyaf o blant ym 
mhob grŵp oedran yn ei wneud bron bob dydd, a'r cyfrwng y mae plant 5-7 ac 8-11 
oed yn dweud y buasent yn ei golli fwyaf. Yn ychwanegol at hyn, mae ymchwil y BBC 
ei hun un awgrymu bod gwylio drwy iPlayer naill ai'n ychwanegol neu'n ategol i wylio 
teledu. 

                                                 
7  Ofcom, Plant a rhieni: adroddiad ar ddefnydd o'r cyfryngau ac agweddau 2012 
8 Ofcom, Adroddiad ar  y Farchnad Gyfathrebu 2013 
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Mae defnydd plant o gyfryngau hefyd yn newid yn gyflym  

  10. Mae plant yn gynyddol yn gwylio cynnwys darlledu ar adeg sy'n gyfleus iddyn nhw. 
Bu i ymchwil Ofcom ganfod bod mwy nag un mewn pedwar o blant (28%) 5-15 oed 
yn defnyddio gwasanaethau ar gais yn 2012.9  Er nad yw'r ffigwr cyffredinol hwn 
wedi newid ers 2011 roedd wedi cynyddu'n amlwg ymysg rhai 12-15 oed (40% o'i 
gymharu â 32%).   

11. Mae ymchwil y BBC ei hun yn dangos bod cynnydd wedi bod mewn ceisiadau am 
gynnwys plant ar y BBC iPlayer. Mae'r cynnydd wedi bod yn arbennig o drawiadol ers 
dechrau 2013. Ym mhedwar mis cyntaf 2013 cafwyd cyfartaledd o 10.8 miliwn o 
geisiadau am gynnwys Gwasanaeth Plant y BBC bob wythnos drwy iPlayer, o'i 
gymharu â chyfartaledd wythnosol o 6.6 miliwn o geisiadau yn ystod 2012.  

12. Tra bod cynnwys poblogaidd yn sbarduno defnydd, mae'n debygol y gellir priodoli'r 
cynnydd mawr mewn ceisiadau iPlayer i fwy o berchnogaeth o ddyfeisiadau symudol. 
Mae sampl mis o Ebrill 2013 yn dangos bod 48% o holl geisiadau iPlayer am gynnwys 
Gwasanaeth Plant y BBC wedi dod o ddyfeisiadau llaw a thabledi (ffigwr 4). Mae hyn 
yn cymharu â 29% yn 2012. Erbyn hyn y Gwasanaeth Plant yw genre cyntaf y BBC i 
weld mwy o wylio iPlayer drwy ffonau symudol a thabledi na thrwy gyfrifiaduron 
bwrdd gwaith neu liniaduron. 

Ffigwr 4: Ceisiadau BBC iPlayer yn ôl genre a sgrin, Ebrill 2013 
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 13. Mae plant hefyd yn dod yn gynyddol fedrus wrth amldasgio wrth ddefnyddio cynnwys 
cyfryngol. Mae un mewn tri o blant 8-15 oed (34%) sydd â ffôn symudol, sy'n gwylio 

                                                 
9  Gellir cael mynediad i gynnwys teledu ar gais drwy ddefnyddio iPlayer ar gyfrifiaduron, ffonau symudol, tabledi, 

chwaraewyr cyfryngau symundol, consolau gemau a theledyddion sydd â swyddogaeth ar gais yn cynnwys Sky, Virgin 

Media a YouView.  
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teledu ac sy'n mynd ar-lein yn y cartref, yn dweud hefyd eu bod yn cyflawni rhyw fath 
o amldasgio traws gyfryngol 'y rhan fwyaf o'r amser' wrth ddefnyddio'r cyfryngau hyn. 
Er enghraifft, maent yn anfon negeseuon testun at ffrindiau neu'n pori'r rhyngrwyd 
wrth wylio teledu. Mae hyn yn llawer mwy tebygol yn achos plant yn eu harddegau 
neu'n ymylu ar fod (12-15 oed) nag yn achos plant 8-11 oed (44% o'i gymharu â 
14%).10   

                                                 
10 Ofcom, 2012 
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Perfformiad Gwasanaeth Plant y BBC wrth ddenu a chadw cynulleidfaoedd 

Cyrhaeddiad cyffredinol ar deledu: Mae CBeebies a CBBC wedi gwreiddio'u 
hunain yn gadarn ym mywydau llawer o blant a theuluoedd y DG 

14. Ers cyhoeddi'n hadolygiad cyntaf yn 2009 mae perfformiad cryf CBeebies a CBBC wedi 
cael ei gynnal, a ffigyrau gwylio CBeebies yw'r mwyaf sefydlog o'r ddau wasanaeth. 
Mewn pob math o gartrefi, mae'r ddwy sianel yn parhau i fod y sianelau plant mwyaf 
poblogaidd yn y DG ymysg eu cynulleidfaoedd targed penodol (ffigwr 5 a ffigwr 6). 
Mae hyn yn ddi-gwestiwn yn berfformiad trawiadol o ystyried y byd cystadleuol iawn y 
mae Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithredu ynddo. Mae'r paragraffau isod yn ystyried 
perfformiad y gwasanaethau ar deledu. Rydym yn ystyried perfformiad ar-lein yn Rhan 
2. 

15. Yn 2012-13, gwyliwyd CBeebies gan bron i hanner ei gynulleidfa darged (dynodwyd 
gan BARB fel gwragedd tŷ gyda phlant 0-3 oed a phlant 4-6 oed) gan lwyddo i greu 
cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog o 48% (2.3 miliwn). Mae'r gyfran hon yn fwy na 
dwywaith gymaint â'i gystadleuydd agosaf, Disney Junior. Ar hyn o bryd mae CBBC yn 
cyrraedd 36% o blant 6-12 oed (1.7 miliwn), sy'n sylweddol uwch na Disney Channel 
(22%) a CITV (21%). I ddau wasanaeth y BBC mae'r ffigyrau hyn yn cynrychioli 
gostyngiad mewn gwylio o'i gymharu â 2011-12. Roedd y flwyddyn olaf yn 
uchafbwynt pum mlynedd i'r ddwy sianel a pherfformiad yn cael ei sbarduno gan 
deitlau poblogaidd megis drama Tracy Beaker Returns a Sarah Jane Adventures ar 
CBBC ac animeiddiad Tree Fu Tom a chyffro byw Justin's House. 

Ffigwr 5: Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBeebies a phrif ddarlledwyr 
masnachol plant cyn ysgol, 2008-09 - 2012-13 
 

 

Pob cartref, gwragedd t� gyda phlant 0-3 oed a phlant 4-6 oed (%). 
Ffynhonnell: BARB, 0600-1900. *Milkshake 0600-0900. 



Ymddiriedolaeth y BBC /  
 

Medi 2013 

 

 

 

 

Ffigwr 6: Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBBC a phrif ddarlledwyr 
masnachol plant cyn, 2008-09 - 2012-13 
 

 
Pob cartref, Plant 6-12 oed (%) 
Ffynhonnell: BARB 
 

16. Yn y cyd-destun hwn, mae hi hefyd yn bwysig nodi datblygiad CITV a chynnig cyn 
ysgol Channel 5, Milkshake. Yn 2012-2013, cwympodd cyrhaeddiad wythnosol 
cyfartalog CBBC tua 150,000 tra bod cyrhaeddiad CITV wedi aros yn sefydlog ar tua 1 
miliwn o wylwyr bob wythnos yn dilyn cynnydd cyson yn y blynyddoedd diweddar. Mae 
perfformiad Milkshake wedi bod yn gwella'n gyson yn y blynyddoedd diweddar, ac yn 
ei slot penodol ar Channel 5 mae'n parhau i fod y cystadleuydd cryfaf i CBeebies. 

17. Mae'r ffigyrau hyn yn cadarnhau bod Gwasanaethau Plant y BBC wedi gwreiddio'u 
hunain yn gadarn ym mywydau llawer o blant a theuluoedd y DG Fodd bynnag, mae’r 
Weithrediaeth yn ymwybodol nad yw'r prif ffigyrau yn adrodd yr holl stori. Mae'n 
ymddangos bod y gostyngiad diweddar yng nghyrhaeddiad CBBC ac, i raddau llai, yn 
achos CBeebies yn gysylltiedig â rhai heriau pwysig y mae Gwasanaeth Plant y BBC yn 
bwriadu mynd i'r afael â hwy er mwyn denu a chadw ei gynulleidfa darged yn well. Yn 
benodol, mae yna ddau brif grŵp allweddol o'r gynulleidfa y mae'r Weithrediaeth 
eisiau eu gwasanaethu'n well: 

 Plant mewn cartrefi lloeren a chebl  

 Plant ym mhen hynaf cynulleidfa darged y ddau wasanaeth 

18. Rydym yn ymhelaethu isod ar yr heriau o ran cyrraedd y cynulleidfaoedd hyn yn 
ogystal ag amlygu rhai tueddiadau perfformio ymysg gwahanol grwpiau o'r 
gynulleidfa. Gall ei bod yn anodd segmentu data cyrhaeddiad yn ôl gwahanol fath o 
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gynulleidfa ar gyfer CBeebies a CBBC o ganlyniad i faint sampl bach, dylid dehongli'n 
canfyddiadau gyda gofal.  

Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn perfformio'n waeth mewn cartrefi lloeren a 
chebl 

19. Mae dadansoddi 'r ffigyrau gwylio'n fanylach yn dangos, mewn marchnad sy'n 
gynyddol fwy tameidiog, nad yw Gwasanaeth Plant y BBC yn perfformio cystal mewn 
cartrefi ble mae gan blant fwy o ddewis o beth i'w wylio. Bu i'n hadolygiad diwethaf 
ddynodi tuedd debyg ac mae'r un mater, os rhywbeth, wedi dod yn fwy acíwt. Erbyn 
hyn ceir 32 o sianelau digidol penodol ar gyfer rhaglenni plant ac mae'r rhan fwyaf 
wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd ochr yn ochr â CBeebies a CBBC (er bod y rhan 
fwyaf wedi profi gostyngiad tebyg mewn perfformiad yn 2012-13). 

20. Mewn cartrefi sydd â lloeren a chebl, ble ceir y sianelau hyn, nid yw perfformiad y BBC 
mor gryf. Yn 2012-13, cwympodd cyrhaeddiad CBeebies 2 bwynt canran ond hon o 
hyd yw'r sianel cyn ysgol fwyaf poblogaidd. Fodd bynnag, mae ein hymchwil i 
gynulleidfaoedd yn awgrymu bod yna lai o ffyddlondeb i'r sianel mewn cartrefi lloeren 
a chebl o'i gymharu â chartrefi gwasanaeth am ddim.  Mae gan CBBC fwy o 
gystadleuaeth: mewn cartrefi lloeren a chebl, mae cyrhaeddiad y sianel wedi gostwng 
i 27% yn 2012-13 ac erbyn hyn mae wedi cael ei disodli gan Disney fel y sianel blant 
sy'n cael ei gwylio fwyaf yn y cartrefi hyn (ffigwr 7).  

Ffigwr 7: Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBBC ar wahanol blatfformau, 
2012-13  
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Ffynhonnell: BARB 

21. Mae ymchwil y BBC ei hun yn awgrymu ei bod yn ymddangos bod gostyngiad yn apêl 
CBBC a CBeebies mewn cartrefi lloeren a chebl yn rhannol gysylltiedig â 
chanfyddiadau'r gynulleidfa ynghylch brandiau a chynnwys sianeli, a p’un a yw 
teledu'n cael ei ddefnyddio mwy fel adnodd addysgol neu adloniannol. Bu i'r ymchwil 
ganfod bod teuluoedd sy'n ystyried teledu'n fwy fel adnodd adloniant yn tueddu i fod 
yn fwy ymlaciol ynghylch arferion eu plant wrth ddefnyddio cyfryngau a'u mynediad i 
dechnoleg. Mae CBeebies a CBBC yn tueddu i fod â pherthynas cymharol wannach â'r 
cynulleidfaoedd hyn. Hefyd mae'n bwysig amlygu yn y cyd-destun hwn bod CBeebies 
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a CBBC ar hyn o bryd ar ail dudalen amserlen rhaglenni electronig Plant (EPG) mewn 
cartrefi SKY, a gall hyn fod yn effeithio ar arferion gwylio.    

Mae plant hŷn yn llai tueddol o wylio CBeebies a CBBC  

22. Bu i'n hadolygiad diwethaf amlygu bod CBeebies a CBBC yn colli plant ym mhen hynaf 
eu hystod oedran targed perthnasol ac mae'n parhau i fod yn wir fod llai o blant hŷn 
yn dewis gwylio'r gwasanaethau. Yn achos CBeebies, mae'r gwahaniaeth mewn 
cyrhaeddiad rhwng plant pedair a chwech oed wedi lleihau ers 2008-09 ond mae'n dal 
yn uchel. Yn 2012-13, roedd cyrhaeddiad yn 53% ymysg plant pedair oed a 39% 
ymysg plant chwech oed (ffigwr 8). Yn achos CBBC, yn 2012-13 roedd y cyrhaeddiad 
wythnosol ymysg plant 12 oed yn 30% o'i gymharu â 44% ymysg plant 9 oed (ffigwr 
9). Mae CBBC hefyd yn parhau i gael trafferth etifeddu gwylwyr iau sy'n symud oddi 
wrth CBeebies. 

Ffigwr 8: Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBeebies (%), 2008-09 o'i 
gymharu â 2012-13  

Ffynhonnell: BARB Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffigwr 9: Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBBC (%), 2008-09 o'i gymharu â 
2012-13 
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Ffynhonnell: BARB Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog (%) 

23. Nid ydym yn diystyru'r heriau y mae Gwasanaeth Plant y BBC yn ei wynebu wrth 
wasanaethu plant 12 oed ac iau, o ystyried yr amrywiaeth o anghenion a gynrychiolir 
a'r amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cystadlu am eu sylw. Fodd 
bynnag, mae ein hadborth gan gynulleidfaoedd yn cynnwys Cynghorau Cynulleidfa yn 
dangos yn eglur, yn achos CBeebies, bod plant rhwng 4-6 oed yn dechrau teimlo bod 
llawer o'r cynnwys yn rhy fabïaidd, ond mae'r plant a'u rhieni'n teimlo nad ydynt yn 
ddigon hen eto ar gyfer llawer o gynnwys CBBC. Yn achos CBBC, mae plant sy'n hŷn 
na naw oed yn dechrau chwilio am raglenni sy'n gogwyddo tuag at rai yn eu 
harddegau ar sianelau eraill yn arbennig dramâu ac operâu sebon.  

24. Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn bwriadu mynd i'r afael â'r her berfformio hon drwy 
gomisiynu mwy o gynnwys sy'n apelio'n benodol at y plant hŷn ymysg eu 
cynulleidfaoedd targed. Mae perfformiad cryf rhai teitlau ymysg gwylwyr hŷn, megis 
Dani's House a The Dumping Ground ar CBBC neu Tree Fu Tom a Old Jack's Boat ar 
CBeebies, yn dangos y gall CBBC a CBeebies ddenu'r plant yma. Mae teitlau o'r fath 
hefyd yn boblogaidd ymysg plant mewn cartrefi lloeren a chebl. Fodd bynnag, mae'r 
math yma o raglenni yn ddrud ac yn aml yn gofyn am fuddsoddiad masnachol i 
gefnogi eu cynhyrchu. Wrth ariannu'r cynlluniau hyn, mae angen i Wasanaeth Plant y 
BBC sicrhau nad ydynt yn arwain at effaith negyddol ar weddill y gynulleidfa. Bu i rai 
rheini a ymatebodd i'n hymgynghoriad cyhoeddus awgrymu bod CBBC yn anelu 
gormod at ben hynaf yr ystod ac y dylid cael mwy o gynnwys wedi'i anelu at blant 6-8 
oed.   

25. Mae CBeebies a CBBC yn anelu at weithio gyda'i gilydd i ddarparu cynnig mwy cydunol 
i blant 12 oed ac iau. Mae'r cynlluniau i wella pontio plant 4-6 oed rhwng y sianelau yn 
eu camau cychwynnol ond maent yn cynnwys canfod cyfleoedd strategol i groes 
hyrwyddo a chyd gomisiynu cynnwys rhwng y ddau wasanaeth. Mae CBeebies hefyd 
yn ystyried opsiynau i gyfeirio at gynnwys CBBC sy'n addas i blant 4-6 oed ar adegau 
o'r diwrnod pan fo CBeebies yn dangos rhaglenni ar gyfer y grŵp oedran hwn. 

 

Gweithredu:  
 
1. Nid ydym yn diystyru'r heriau sy'n wynebu CBeebies a CBBC wrth 
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wasanaethu'r holl blant 12 oed  iau. Ond rydym yn disgwyl i'r gwasanaethau 
ddarparu peth cynnwys neilltuol o safon uchel i bob plentyn yn yr ystod oedran 
hon.  Rydym yn llwyr gefnogi cynlluniau Gwasanaeth Plant y BBC i wella 
cyrhaeddiad y gwasanaethau i blant hŷn a'r rhai hynny sydd â mwy o ddewis 
mewn cartrefi lloeren a chebl oherwydd bod y BBC yn darparu gwasanaeth 
cyhoeddus neilltuol sy'n berthnasol i bob plentyn. Rydym hefyd yn cefnogi 
cynlluniau i wella pontio plant 4-6 oed rhwng CBeebies a CBBC. Mae'r cynnydd 
mewn gwylio aflinellog yn creu mwy o gyfleoedd i wasanaethu plant o wahanol 
oed drwy gynigion dal i fyny ac ar gais wedi'u curadu. Rydym yn 
gwerthfawrogi bod lefelau cyrhaeddiad ymysg y gwahanol grwpiau oedran yn 
amrywio ond dylai Gwasanaeth Plant y BBC fonitro lefelau perfformio a sicrhau 
nad oes gostyngiad wrth iddo weithredu'r cynlluniau hyn.    
 
Amseru: Byddwn yn monitro perfformiad y sianelau ymysg gwahanol grwpiau 
oedran mewn un flwyddyn a hynny'n barhaus. 

Mae llai o fechgyn yn gwylio CBBC 

26. Fel sy'n gyffredin yn achos nifer o sianelau plant, mae'n anoddach denu bechgyn na 
genethod at CBBC. Yn  2012-13 roedd mwy o enethod na bechgyn yn gwylio'r sianel 
(bwlch mewn cyrhaeddiad o bedwar pwynt canran) er bod cyfrannau tebyg ohonynt 
wedi gwylio yn ystod y ddwy flynedd flaenorol. Yn achos CBeebies, ers 2011-12 
ychydig iawn o wahaniaeth sydd wedi bod mewn cyrhaeddiad wythnosol rhwng 
bechgyn a genethod.  

Mae plant o wahanol grwpiau economaidd gymdeithasol yn gwylio CBeebies a 
CBBC mewn cyfrannau tebyg ond mae plant o gartrefi Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig yn gwylio llai o CBBC na phlant gwyn. 

27. Mae'r dadansoddiad sydd ar gael yn awgrymu bod cyfrannau bron yn cyfartal  o blant 
o gartrefi C2DE a ABC1 nawr yn gwylio CBBC a CBeebies yn dilyn anwadaliad yn ystod 
y blynyddoedd diweddar. Yn achos CBeebies, roedd cyrhaeddiad ymysg plant ABC1 yn 
49% tra bod cyrhaeddiad plant C2DE yn 48%. Yn achos CBBC, y ffigyrau oedd 35% a 
36% yn ôl eu trefn. 

28. Bu i'n hymchwil blaenorol ganfod bod cyrhaeddiad CBBC yn is, ar gyfartaledd, ymysg 
plant o gartrefi Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) o'u cymharu â phlant gwyn. 
Er bod cynulleidfaoedd bryd hynny'n teimlo bod y gwasanaeth yn cynrychioli 
amrywiaeth yn dda, roedd yn wynebu mwy o gystadleuaeth gan gyfryngau ethnig a 
chrefyddol arbenigol, yn arbennig sianelau teledu Asiaidd. Er bod cyrhaeddiad 
wythnosol wedi codi o 29.6% i 32.4% ymysg plant o gartrefi BAME rhwng 2008-09 a 
2012-13, mae cyrhaeddiad ymysg plant gwyn yn dal yn uwch (36.1% yn 2012-13). 
Rydym yn deall bod yna heriau i'r rhan fwyaf o wasanaethau'r BBC wrth wasanaethu 
gwahanol grwpiau o'r gynulleidfa cystal â'i gilydd, fel y dangosodd cyfrifiad 
cenedlaethol 2011, mae poblogaeth y DG yn dod yn gynyddol fwy amrywiol. Fodd 
bynnag, nid ydym yn dymuno gweld y bwlch hwn yn tyfu'n sylweddol fwy yn achos 
CBBC. Roedd meintiau'r samplau'n rhy fach i gynhyrchu canlyniadau ar gyfer 
CBeebies. 
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Nid yw perfformiad CBeebies a CBBC yn unffurf o gwmpas y DG.  

29. Bu i'n hadolygiad diwethaf ganfod bod y ddau wasanaeth yn tangyflawni yn arbennig 
yng Ngogledd Iwerddon ac mae'n dadansoddiad o gyrhaeddiad yn y gwledydd a 
rhanbarthau Lloegr yn dangos bod hyn yn parhau i fod yn wir. Yn achos rhanbarthau 
Lloegr, yn 2012-13 roedd cyrhaeddiad wythnosol CBBC yn naw pwynt canran yn uwch 
yn y De (ac eithrio Llundain) o'i gymharu â'r Gogledd, ble mae cyrhaeddiad wedi 
gostwng fesul blwyddyn ers 2012-11 (ffigwr 10).  

 

Ffigwr 10: Map yn dangos cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog CBBC yn ôl Gwlad 
a rhanbarthau Lloegr, 2012-13 
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Ffynhonnell: BARB Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog (%). 

30. Mae ymchwil y BBC ei hun yn dangos ei bod yn ymddangos bod y rhesymau am y 
gwahaniaethau cenedlaethol a rhanbarthol yn rhannol yn gysylltiedig â gostyngiad yn 
apêl y gwasanaethau ymysg plant mewn cartrefi lloeren a chebl, oherwydd bod cyfran 
fwy o gartrefi o'r fath mewn ardaloedd o'r wlad ble nad yw'r BBC yn perfformio cystal. 
Mae ein Cynghorau Cynulleidfa yng Ngogledd Iwerddon, Cymru Lloegr a'r Alban wedi 
nodi'r rôl bwysig y mae rhaglenni CBeebies a CBBC yn eu chwarae mewn portreadu 
amrywiaeth cenhedloedd a rhanbarthau'r DG i blant. Er eu bod yn ystyriol o'r pwysau 
ar gyllideb y Gwasanaeth Plant, roedd y Cynghorau'n awyddus i'r Weithrediaeth 
barhau i fuddsoddi mewn a datblygu rhaglenni o'r fath drwy, er enghraifft, gynnwys 
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ystod hyd yn oed ehangach o leisiau ac acenion ar y sianelau. Roedd llawer o'r rhieni 
a ymatebodd i'n hymgynghoriadau yn teimlo ei bod yr un mor bwysig bod cynnwys o'r 
fath yn cael ei gynnal.  

31. Er mwyn estyn allan i gynulleidfaoedd yng Ngogledd Lloegr yn arbennig rydym wedi 
cael ein plesio gan benderfyniad Gwasanaeth Plant y BBC i fanteisio ar y symud i 
Salford. Cyn y symud, nid oedd yr adran yn trefnu unrhyw ddigwyddiadau i gyfarfod 
â'r gynulleidfa yn Llundain ers nifer o flynyddoedd. Ers y symud yn 2011 mae hi wedi 
cynnal 10 o ddigwyddiadau cynulleidfaoedd a darlledu mewn nifer o leoliadau o 
gwmpas y rhanbarth. Gyda'i gilydd mae degau o filoedd o deuluoedd wedi cymryd 
rhan yn y digwyddiadau hyn. Rydym yn gobeithio bydd y gweithgareddau hyn, ynghyd 
ag ystyriaeth am unrhyw faterion golygyddol allai helpu, yn galluogi Gwasanaeth Plant 
y BBC i fynd i'r afael â chyrhaeddiad cynulleidfaoedd is ymysg rhai cenhedloedd ac 
mewn rhai rhanbarthau. 

Ansawdd ac effaith CBeebies a CBBC  

Mae cynulleidfaoedd yn parhau i fod yn hapus iawn â safon ac ystod CBeebies a 
CBBC  

32. Yn gyffredinol rydym wedi derbyn adborth positif iawn gan gynulleidfaoedd a 
rhanddeiliaid ynghylch eu barn am gynigion CBeebies a CBBC. Ar y cyfan roedd 
rhaglenni a ddangosir ar y ddwy sianel yn cael eu hystyried gan blant a rhieni fel rhai 
neilltuol o safon uchel sy'n cynnwys ystod eang o genres. Mae cynulleidfaoedd yn 
ymddiried yn y gwasanaethau i gyflenwi cynnwys mewn amgylchedd diogel heb 
hysbysebion. Roedd yr adborth a dderbyniwyd hefyd yn dangos pwysigrwydd cyswllt 
annileadwy â dilyniant cyflwynwyr i'r ddau wasanaeth, a nifer o blant a rhieni'n nodi 
bod brwdfrydedd ac amrywiaeth y tîm cyflwyno yn gryfderau allweddol. Roedd plant 
yn arbennig yn gwerthfawrogi'r cyfle i ryngweithio â CBBC drwy gymryd rhan mewn 
cystadlaethau a gemau ac anfon cwestiynau at gyflwynwyr ac enwogion.  

33. Mae sgoriau argraff cyffredinol y BBC ar gyfer CBBC a CBeebies yn cymharu'n ffafriol 
iawn â gwasanaethau eraill y BBC (ffigwr 11). Fodd bynnag, mae'r sgoriau yn 
adlewyrchu argraff y gwasanaethau yn hytrach na rhaglenni unigol, a phobl dros 16 
oed yn unig sy'n rhan o'r arolwg. Yn ddiweddar mae Gwasanaeth Plant y BBC wedi 
datblygu arolwg ar-lein newydd sy'n benodol yn ceisio safbwyntiau plant (a rhieni 
plant ifanc iawn) fel ei bod yn dechrau casglu data cynulleidfaoedd ar ansawdd 
rhaglenni a chanfyddiadau cyffredinol am y gwasanaethau. Mae datblygu'r arolwg hwn 
wedi bod yn broses hir oherwydd bod y Weithrediaeth wedi gorfod datrys nifer o 
heriau methodolegol. Ar ôl sefydlu hyn, dylai gwybodaeth o'r fath helpu rheoli ei 
berfformiad, atebolrwydd a'r broses o wneud penderfyniadau. Dylai data o'r fath hefyd 
helpu'r adran i hyrwyddo ansawdd ei gynnwys yn well drwy'r BBC yn gyffredinol a 
hwyluso gwell cyfleoedd i ddangos teitlau cryf ar y sianelau prif lif. 

Ffigwr 11: Cymedr sgoriau argraff gyffredinol CBBC, CBeebies ac unrhyw 
wasanaeth y BBC, pedwerydd chwarter 2012 - chwarter cyntaf 2013, oedolion 
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Ffynhonnell: Traciwr Atebolrwydd ac Enw Da'r BBC (ART) 

34. Mae CBeebies a CBBC hefyd yn uchel eu parch yn y diwydiant teledu plant. 
Derbyniodd CBBC wobr Sianel y Flwyddyn yng ngwobrau BAFTA Plant 2012 ac yn 
ystod y blynyddoedd diweddar mae ei rhaglenni wedi bod yn geffylau blaen yng 
nghategorïau gwobrau comedi, drama, ffeithiol ac adloniant. CBeebies enillodd wobr 
Sianel y Flwyddyn am y ddwy flynedd flaenorol a bu'n Sianel y Flwyddyn Freesat yn 
2012. 

35. Mae adborth cynulleidfaoedd a rhanddeiliaid yn cadarnhau bod CBeebies yn 
cynrychioli cynnig cyn ysgol unigryw a gwerthfawr iawn. Mae dadansoddiad o 
amserlenni diweddar yn dangos yn eglur bod y sianel yn cynnig ystod o genres, o 
ddrama fywiog i'r ffeithiol a drama animeiddiedig mewn nifer o wahanol steiliau. 
Roedd y rhieni y bu i ni siarad â hwy yn gwerthfawrogi'n fawr nad yw'r sianel yn cael 
ei harwain gan un neu ddwy o sioeau mawr. Ceir hefyd ystod dda o raglenni 'hybrid' 
arloesol sy'n gwau cynnwys addysgol yn ofalus â fformatau adloniant. Roedd rhai 
rhieni'n awgrymu y dylai CBeebies anelu at gynnig mwy o ddrama oherwydd prinder y 
math yma o raglenni ym mhob man arall. Mae'r Weithrediaeth yn ymwybodol o'r 
safbwynt hwn ac yn ddiweddar mae wedi comisiynu drama newydd ac ychwanegol ar 
gyfer y sianel.   

36. Yn achos CBBC, mae dadansoddiad o'r oriau darlledu DGC diweddaraf a adroddwyd i 
Ofcom yn cadarnhau bod ystod yr allbwn heb ei debyg (ffigwr 12). Fel cyfran o 
gyfanswm yr oriau darlledu ar CBBC yn 2012, roedd 36% yn ddrama, 25% yn 
adloniant, 22% yn ffeithiol, 15% yn animeiddio a 2% yn newyddion. Bu i nifer o'r 
plant a ymatebodd i'n hymgynghoriad neu a gymerodd ran yn yr ymchwil nodi'n 
ddigymell bod gan CBBC amrywiaeth dda o sioeau 
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Ffigwr 12: Dadansoddiad Ofcom o allbwn DGC plant yn ôl is-genre, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37. Er bod teitlau drama a ffeithiol yn cael eu neilltuo'n rheolaidd ar gyfer canmoliaeth yn 
adborth y gynulleidfa, bu i rai grwpiau rhanddeiliaid ddweud eu bod yn teimlo bod 
CBBC yn cynnig ystod gulach o raglenni o'r fath o ganlyniad i flaenoriaethu buddsoddi 
yn ei brandiau rhaglenni mwyaf yn ystod y blynyddoedd diweddar. Roeddent yn teimlo 
bod yr amserlen yn rhoi gormod o bwys ar gyfresi hir cyfarwydd ar draul ystod 
ehangach o raglenni. Bu i rai plant a ymatebodd i'n hymgynghoriad hefyd fynegi 
rhwystredigaeth ynghylch dangos ailddarllediadau gefn-wrth-gefn ar benwythnosau o'r 
un cyfresi ar CBBC oedd wedi cael eu dangos y tro cyntaf yn gynharach yn y flwyddyn. 
Mae'n amlwg i ni mai ystod mewn allbwn yw un o gryfderau neilltuol sianelau 
Gwasanaeth Plant y BBC ac nid ydym felly'n dymuno gweld cwtogi gormod ar ystod 
gan roi mwy o ffafriaeth i lai o deitlau mawr sy'n cael eu gyrru gan gyrhaeddiad.   

38. Mae cyfanswm oriau darlledu cynnwys plant gwreiddiol newydd ar y BBC wedi 
gostwng o 2008-09 i 2012-13 (ffigwr 13). Mae'r gostyngiad yn bennaf yn ganlyniad i 
strategaeth Gwasanaeth Plant y BBC ar ganolbwyntio ar gomisiynu nifer llai o raglenni 
drud o safon uchel ('llai, mwy, gwell'). Mae'r gostyngiad hefyd yn rhannol yn ganlyniad 
i benderfyniad y Weithrediaeth na fyddai, o 2009-10, mwyach yn comisiynu allbwn 
plant gwreiddiol ar gyfer BBC 1 a BBC 2 gan nad oedd yn perfformio'n dda wrth ei 
ddarlledu ar sianel CBBC. Mae ein dadansoddiad yn dangos, yn unol â strategaeth y 
Weithrediaeth, mai cyfran yr oriau a neilltuir i raglenni adloniant sydd wedi gostwng 
fwyaf, er bu peth gostyngiad mewn oriau rhaglenni ffeithiol hefyd. Mae cyfran yr oriau 
a neilltuwyd i raglenni drama wedi parhau'n gymharol sefydlog.  

 

 

 

 

 

           Ffynhonnell: Ofcom Sylwer: Mae cynnwys cyn ysgol yn cael ei ddosbarthu fel term 
cyffredinol at ddibenion adrodd Ofcom.  
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Ffigwr 13: Cyfanswm cynnwys darlledu oriau gwreiddiol newydd Gwasanaeth 
Plant y BBC yn ôl genre, 2008-09 - 2012-13 

 

Ffynhonnell: BBC Rheolaethol 

Sylwer: Mae dadansoddi’n cynnwys darlledu gwreiddiol newydd ar BBC 1, BBC 2, CBBC a CBeebies 

39. Canfyddiad amlwg o'n grwpiau ymchwil gyda phlant oedd, yn arbennig mewn cartrefi 
lloeren a chebl, bod mwy o ddewis yn arwain at lai o blant yn darganfod yr ystod lawn 
o raglenni ar CBBC. Mae ganddynt gymaint o ddewisiadau ar gael iddynt erbyn hyn, 
yn cynnwys gwylio rhaglenni ar gais, fel ein bod wedi canfod bod nifer o'r plant oedd 
yn cymryd rhan yn yr ymchwil yn tueddu i lynu at raglenni y maent yn gyfarwydd â 
hwy ac maent yn eu caru. Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn cydnabod ei fod yn 
wynebu her anodd, o ystyried y cyd-destun hwn yn arbennig, wrth gyflwyno plant i 
raglenni ffeithiol newydd. 

40. Yn erbyn cefndir cyffredinol o werthfawrogiad mawr am ansawdd allbwn CBeebies 
a CBBC, bu i blant a rhieni oedd yn cymryd rhan yn yr adolygiad fynegi peth 
anfodlonrwydd ynghylch swm yr ailddarllediadau ar y ddwy sianel. Yn 2012-13 
roedd 83% o gyfanswm oriau darlledu CBBC yn ailddarllediadau, yr un gyfran â'r 
ddwy flynedd flaenorol. Yn achos CBeebies y ffigwr oedd 88%, ychydig yn uwch 
nag yn y blynyddoedd diweddar. Mae'r rhifau hyn yn cymharu â thua 90% ar gyfer 
ailddarllediadau ar sianelau plant DGC yn gyffredinol, ac rydym yn amcangyfrif bod 
yna hyd yn oed lefelau uwch o ailddarllediadau ar sianelau masnachol.11 

41. Mae yna resymau positif dros ddangos rhaglenni fwy nag unwaith yn cynnwys 
sicrhau gwerth da am arian buddsoddi mewn rhaglenni. Mae ailddarlledu hefyd yn 
creu buddion penodol i raglenni plant. Er enghraifft, gall plant cyn ysgol fwynhau 
ac elwa'n ddatblygiadol o wylio'r un rhaglen fwy nag unwaith. A gall plant hŷn gael 
y cyfle i wylio rhaglenni y maent wedi eu colli ar y cynnig cyntaf o ganlyniad i 
ysgol neu ymrwymiadau eraill. Yn Rhan 2 yr adroddiad hwn rydym yn amlygu y 
bydd CBeebies a CBBC yn comisiynu llai o raglenni gwreiddiol yn ystod y ddwy 
flynedd nesaf oherwydd gostyngiad yn eu cyllidebau. O ganlyniad, bydd peth 

                                                 
11  Ofcom, 2013. Mae Ofcom yn amcangyfrif mai 2% o'r holl raglenni ar y sianelau plant masnachol oedd yn rhai newydd yn 

2011 (yn rhai gwreiddiol ac wedi'u caffael).  
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cynnydd yn lefel yr ailddarlledu ar y ddwy sianel. Rydym yn derbyn bod lefel uchel 
o ailddarlledu ar y sianelau yn arfer safonol ar deledu plant wrth wasanaethu eu 
cynulleidfaoedd a helpu i ddarparu gwerth da am arian. Fodd bynnag, mae 
adborth ein cynulleidfaoedd yn dangos bod raid i'r Weithrediaeth barhau i drin 
amserlennu ailddarllediadau'n ofalus fel nad yw hynny'n effeithio'n sylweddol ar 
ganfyddiadau'r gwylwyr o'r gwasanaethau.     

Mae CBeebies a CBBC yn gwneud cyfraniadau cryf a gwerthfawr i gyflenwi'r 
dibenion cyhoeddus 

42. O dan y Siarter Brenhinol mae gan y BBC chwe diben cyhoeddus. Sef: 

 Dinasyddiaeth - cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas wâr 

 Dysgu - hyrwyddo addysg a dysg 

 Creadigrwydd - ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

 Amrywiaeth - cynrychioli'r DG, ei gwledydd, rhanbarthau a chymunedau 

 Byd-eang - cyflwyno'r DG i'r byd a'r byd i'r DG 

 Cyfathrebu datblygol - helpu i gyflenwi budd technolegau cyfathrebu a 
gwasanaethau datblygol i'r cyhoedd. 

43. Mae trwydded gwasanaeth CBBC yn gofyn am iddo wneud cyfraniad i bob un o'r 
chwe diben yma. Yn dilyn ein hadolygiad diwethaf, mae trwydded gwasanaeth 
CBeebies nawr y nodi y dylai'r gwasanaeth gyfrannu at bump a'r eithriad yw 
dinasyddiaeth, oherwydd nid yw'n debygol y bydd hyn yn briodol i blant ifanc 
iawn.  

44. Mae ein tystiolaeth yn dangos yn amlwg bod CBeebies a CBBC yn gyffredinol yn 
parhau i wneud cyfraniadau cryf a gwerthfawr i'r dibenion cymdeithasol. Mae 
Gwasanaeth Plant y BBC wedi aros yn ffyddlon i'r hyn y mae'r gynulleidfa yn ei 
werthfawrogi ynghylch ei gynnwys, sef y gwahaniaeth rhyngddo â darlledwyr eraill 
oherwydd ei ddarpariaeth o genres megis rhaglenni byw, ffeithiol a drama. 
Agweddau o'r gwasanaethau a gafodd ganmoliaeth eang oedd eu 'Prydeindod' yn 
ogystal â'u hymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysedd. Yn y paragraffau canlynol 
rydym yn ystyried sut mae'r gwasanaethau'n cyfrannu i'r dibenion unigol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas wâr 

45. Mae CBBC yn gwireddu'r pwrpas hwn drwy ddarparu rhaglenni newyddion, 
materion cyfoes a ffeithiol sy'n ymgysylltu plant â'r teimlad o ddinasyddiaeth a 
hefyd eu rhoi mewn cysylltiad â digwyddiadau cenedlaethol a byd-eang. Mae CBBC 
yn parhau i gyflenwi ei ymrwymiad o dan y drwydded gwasanaeth i ddarparu 85 
awr o newyddion y flwyddyn.  

46. Roedd nifer o rieni a phlant a ymatebodd i'n hymgynghoriad ac a gymerodd ran yn 
ein ymchwil yn teimlo bod CBBC yn dda am ddweud wrth blant beth sy'n digwydd 
ar y newyddion mewn ffordd sy'n eglur a dealladwy. Mae'r gyfres ddogfen, My Life, 
sydd wedi cael canmoliaeth feirniadol, yn ogystal â rhaglenni arbennig Newsround, 
wedi derbyn canmoliaeth gan randdeiliaid am ddwyn sylw at faterion pwysig 
ynghylch dinasyddiaeth ac am y ffordd y mae'r plant eu hunain, o gefndiroedd 
amrywiol, wedi cyflwyno'r pynciau.    
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47. Bu i'n hadolygiad diwethaf ganfod y bu gostyngiad tymor hir yn niferoedd y 
gynulleidfa ar gyfer Newsround a Blue Peter a bu i ni ofyn i'r Weithrediaeth 
ddatblygu cynlluniau i newid y duedd hon. Ers hynny mae Gwasanaeth Plant y BBC 
wedi symbylu newidiadau i fformat a hyd y ddau deitl i geisio gwasanaethu'r 
gynulleidfa darged yn well, er bod rhai rhanddeiliaid wedi lleisio pryderon ynghylch 
hydoedd byrrach y rhaglenni. Mae dadansoddiad o sut mae'r ddwy raglen wedi 
bod yn perfformio ar CBBC yn ystod cyfnod yr adolygiad yn dangos cynnydd 
sylweddol mewn cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog ymysg plant 6-12 oed yn 2010. 
Ers hynny mae perfformiad wedi bod yn gymharol sefydlog, er bod y ddwy wedi 
gostwng ychydig yn 2013.  

48. Bu i blant a gymerodd ran yn ein ymchwil ac a ymatebodd i'n hymgynghoriad 
ddweud eu bod yn mynd yn aml i dudalen Newsround ar wefan CBBC. Mae 
dadansoddiad o ffigyrau defnyddio yn dangos bod Newsround wedi dod yn rhan 
allweddol o gynnig ar-lein CBBC, gan sbarduno hyd at 20% o draffig ar-lein yn 
2012-13 gyda chyfartaledd o 240,000 o borwyr unigryw bob wythnos.  

Hyrwyddo addysg a dysg  

49. Mae'n ofynnol i CBBC hyrwyddo dysgu anffurfiol ac o dan ei drwydded gwasanaeth 
mae'n ofynnol iddo ddarlledu 550 awr o gynnwys ffeithiol bob blwyddyn i gefnogi 
cyflenwi'r diben hwn. Yn 2012-13, darlledodd 890 awr o gynnwys o'r fath. Mae'r 
ymrwymiad i addysg a dysg gan CBeebies yn gryfach oherwydd dylai'r rhan fwyaf 
o'r cynnwys gefnogi'r cwricwlwm ysgol a chyn ysgol. 

50. Mae ethos CBBC o 'chwerthin wrth ddysgu' yn cyflenwi canlyniadau da. Roedd y 
rhan fwyaf o'r plant a gymerodd ran yn ein hymchwil neu a ymatebodd i'n 
hymgynghoriad yn teimlo bod gwybodaeth ffeithiol yn cael ei gyflenwi ar CBBC 
mewn ffordd ysgafn a hwyliog. Roeddent yn teimlo bod y sianel wedi eu helpu i 
ddysgu ffeithiau a gwybodaeth newydd a diddorol, oedd yn gwneud i'r sianel fod 
yn ganfyddiadol wahanol i sianelau eraill. Mae adloniant a chomedi'n cael eu 
hymgorffori'n dda mewn fformatau ffeithiol.  

51. Mae gan CBeebies ffocws gref ar ddysgu, yn seiliedig yn bennaf ar fformatau byw 
gyda chyflwynwyr sy'n cael eu cynhyrchu mewn ffordd hwyliog ac ymgysylltiol. 
Mae nifer o rieni'n gwerthfawrogi hyn yn fawr ac yn teimlo bod beth bynnag fydd 
eu plant yn ei wylio ar CBeebies yn mynd i ddysgu rhywbeth iddynt. Maent yn 
credu bod CBeebies yn annog plant i adeiladu eu gwybodaeth am rifau a ffoneg a 
dawns a symudiad yn ogystal â helpu i ddysgu sgiliau bywyd a chymdeithasol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

52. O dan y diben hwn, dylai CBeebies a CBBC ddangos cyfran uchel o gynyrchiadau 
gwreiddiol o'r DG a gwneud cyfraniad sylweddol i’r sector cynhyrchu i blant yn y 
DG. Felly mae'n fwy o fesur er mwyn wynebu'r diwydiant na wynebu'r gynulleidfa. 
Yn ystod cyfnod yr adolygiad hwn, bu i'r ddau wasanaeth wireddu eu cwota 
blynyddol o 80% o gynyrchiadau gwreiddiol ar gyfer CBeebies a 70% ar gyfer 
CBBC. Yn 2012-13 bu i CBBC gynhyrchu 11% yn fwy na'i gwota.  

53. Roedd PACT, y gymdeithas fasnach sy'n cynrychioli cynhyrchwyr annibynnol, yn 
teimlo bod gan Wasanaeth Plant y BBC yn gyffredinol berthynas dda â'r sector a'i 
fod yn comisiynu mwy nag erioed o'r blaen gan gynhyrchwyr annibynnol. Fel yn 
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achos holl wasanaethau'r BBC, mae 50% o holl gynyrchiadau plant gwreiddiol yn 
cael eu gwarantu ar gyfer cynyrchiadau mewnol y BBC ac mae 25% yn cael eu 
gwarantu ar gyfer cynhyrchwyr annibynnol. Yn y 25% arall, a elwir yn Ffenestr 
Cystadleuaeth Greadigol (WoCC), mae cynhyrchwyr annibynnol yn cystadlu â 
chynhyrchwyr mewnol i ennill comisiynau ar gyfer cynyrchiadau plant. Yn 2012-13, 
aeth 62% o gynyrchiadau o'r fath i gynhyrchwyr allanol o'i gymharu â 81% y 
flwyddyn flaenorol a 57% yn 2010-11. Mae'r amrywiadau blynyddol mewn 
comisiynau yn dangos bod cystadleuaeth yn y farchnad yn iach. 

54. Bu i PACT amlygu rhai pryderon ynghylch yr amser y mae Gwasanaeth Plant y BBC 
yn ei gymryd i gyfathrebu ei benderfyniadau ynghylch comisiynu. Mae hefyd wedi 
nodi ei bod nawr yn llai cyffredin i'r BBC ariannu comisiynau plant yn llawn, sy'n 
golygu bod cynhyrchwyr allanol yn aml yn gorfod ariannu cynyrchiadau mewn 
ffyrdd eraill, yn aml drwy werthiant eilaidd. Gall model ariannu o'r fath olygu bod 
comisiynau penodol, yn arbennig allbwn drama CBBC, yn llai deniadol i 
gynhyrchwyr annibynnol. 

55. O ran gweithio'n fwy cyffredinol gyda'r sector greadigol, uchelgais Gwasanaeth 
Plant y BBC yw troi ei gartref newydd yn Salford yn ganolfan cynnwys Gwasanaeth 
Plant o safon uchel. Mae'r symud eisoes wedi arwain at fwy o gydweithio rhwng y 
BBC a chynhyrchwyr annibynnol o gwmpas y DG. Mae CBeebies a CBBC wedi, er 
enghraifft, comisiynu nifer o gynyrchiadau teledu ac ar-lein gan gwmnïau 
annibynnol yn y gogledd. Hefyd mae cynyrchiadau mewnol CBeebies a CBBC wedi 
eu lleoli yn Salford, sydd â'r potensial i ddatblygu a chynnal diwydiant cynhyrchu 
ac ôl-gynhyrchu yn y Gogledd. 

Cynrychioli'r DG, ei gwledydd, rhanbarthau a chymunedau 

56. Gyda'u cyfran uchel o gynnwys o'r DG, dylai CBeebies a CBBC adlewyrchu 
cymysgedd eang o gynnwys sy'n adlewyrchu hyd a lled y DG. Bu i'r rhan fwyaf o'r 
plant, rhieni a rhanddeiliaid yn cynnwys ein Cynghorau Cynulleidfa ganmol y ffordd 
y mae'r ddau wasanaeth yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysedd drwy 
gynrychioli cymysgedd eang o blant a chyflwynwyr o ran ethnigrwydd, rhyw ac 
anabledd. Cafwyd peth adborth oedd yn awgrymu y gellid cael mwy o gymeriadau 
benywaidd cryf mewn rhaglenni CBeebies i gynnig modelau rôl priodol i blant, ond 
yn gyffredinol canmolwyd CBeebies am ei allbwn cryf yn y cyswllt hwn, yn 
cynnwys cynnwys sy'n nodi gwahanol fathau o ddigwyddiadau crefyddol a 
diwylliannol. 

57. Roedd y rhan fwyaf o'r rhieni a'r plant a gymerodd ran yn yr adolygiad yn teimlo 
bod y cynnwys a ddangoswyd ar y ddau wasanaeth yn berthnasol iddyn nhw a'u 
byd.  Bu i blant oedd yn cymryd rhan yn ein ymchwil amlygu bod rhai sioeau 
drama poblogaidd, er yn annodweddiadol o'u bywydau, wedi eu dysgu am yr 
amrywiaeth o ffyrdd o fyw a geir yn y DG. Fodd bynnag, bu i rai grwpiau 
rhanddeiliaid cynulleidfa leisio pryderon bod, ac eithrio rhai teitlau allweddol, 
amserlen drama CBBC yn dangos arwyddion  o ogwyddo gormod tuag at antur 
ffantasïol yn hytrach na phrofiadau bywyd go iawn sy'n adlewyrchu hyd a lled y 
gymdeithas. Mae'n amlwg i ni y dylai'r sianelau gael rhyddid i gomisiynu'r syniadau 
gorau mewn drama a genres eraill ac y gall hyn arwain at ychydig o ddiffyg 
cydbwysedd o ran mathau o allbwn ar brydiau. Fodd bynnag, mae dangos drama 
gyfoes am fywyd go iawn ar CBBC yn amlwg yn rhywbeth a werthfawrogir yn fawr 
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gan gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid a byddwn eisiau gweld hanes cyfoethog y 
gwasanaeth yn y cyswllt hwn yn parhau.   

58. O dan eu trwyddedau gwasanaeth, mae'n rhaid i CBeebies a CBBC gyfrannu at 
ymrwymiad y BBC i gynhyrchu cyfran sylweddol o holl raglenni teledu'r BBC y tu 
allan i ardal yr M25. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Gwasanaethau Plant y 
BBC wedi gwneud yn well na'i dargedau blynyddol o ran neilltuo cyfran o'r 
gwariant i’r gwledydd a rhanbarthau Lloegr y tu allan i Lundain. Ers symud i 
Salford, mae gwariant yn y rhanbarthau wedi tyfu'n sylweddol a rhagfynegir y 
bydd yn parhau i wneud hynny. 

Cyflwyno'r DG i'r byd a'r byd i'r DG 

59. Bu i'n hadolygiad diwethaf arwain at drwydded gwasanaeth CBeebies yn cael ei 
diwygio i adlewyrchu a diogelu'r cyfraniad yr oedd y gwasanaeth eisoes yn ei 
wneud i'r diben byd-eang.  Mae CBeebies a CBBC yn parhau i chwarae eu rhan 
wrth gefnogi'r diben hwn, yn bennaf drwy ddod â'r byd i'r DG.  

60. Mae i deitlau Newsround a Blue Peter ar CBBC bwysigrwydd sylfaenol yng 
nghyswllt y diben byd-eang ond bu i randdeiliaid hefyd nodi rhaglenni ffeithiol 
megis Show Me What You’re Made Of a All Over The Place USA, sy'n llwyddo i 
ddangos sut mae bywyd mewn gwledydd eraill.  

61. Mae rhaglenni CBeebies yn rheolaidd yn cynnwys plant ifanc o ystod o gefndiroedd 
diwylliannol, a bu i randdeiliaid ddynodi rhaglenni megis Little Human Planet a 
Andy’s Wild Adventures fel enghreifftiau da o sut mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at 
y diben hwn.  Roedd rhieni a gymerodd ran yn ein hymchwil yn teimlo bod 
CBeebies yn gwneud yn dda o ran adlewyrchu'r byd y mae eu plant yn gyfarwydd 
ag ef, ac mae hyn yn bwysicach nac adlewyrchu'r byd ehangach, sy'n llawer 
anoddach i blant ei ddeall.  

62. Nododd rhai rhanddeiliaid mai, ac eithrio animeiddio Americanaidd, ychydig iawn o 
gynnwys caffael o dramor sydd ar y ddwy sianel, ond nid ydym yn meddwl y dylai 
hyn fod yn achos pryder oherwydd mai prif swyddogaeth y sianelau yw cynnig 
rhaglenni o'r DG. 

Cyflenwi budd technolegau cyfathrebu a gwasanaethau datblygol i'r cyhoedd. 

63. Rydym yn ystyried i ba raddau y mae Gwasanaeth Plant y BBC yn cyfrannu at y 
diben hwn yn Rhan 2 ble rydym yn ystyried cynigion ar-lein a rhyngweithiol y ddau 
wasanaeth. 

Mae'r BBC yn cynnig rhai rhaglenni sain a radio pwrpasol i blant  

64. Bu i'n hadolygiad diwethaf ganfod bod ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad cynnwys 
radio'r BBC i blant yn isel iawn oherwydd bod rhaglenni penodol yn cael eu 
darlledu ar adegau anghyfleus ac ar orsafoedd sy'n cael eu hanelu at gynulleidfa 
hŷn ble mae plant yn annhebygol o chwilio am gynnwys pan fo ar gael. Mae'r 
Weithrediaeth wedi cydnabod y byddai angen newid y trefniadau presennol ar 
gyfer radio plant o ystyried y niferoedd cynulleidfa cyson o isel ac aeth ati i asesu'r 
dewisiadau sydd ar gael. 

65. Ar ddiwedd 2010, bu i'r BBC ailstrwythuro ei allbwn radio a sain i blant. Bu iddo 
ddatblygu darpariaeth sain cyn ysgol ar-lein CBeebies sydd ar gael i'w lawr lwytho, 
cynnwys teulu gyfeillgar i blant hŷn ar Radio 4 Extra,  a chytuno i ryddhau archif 
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radio plant yn fasnachol ar gyfer darlledu gan drydydd partïon. Rydym yn ystyried 
y cynnydd a wnaed gan y mentrau hyn isod. 

Cynnwys sain CBeebies 

66. Mae lawr lwythiadau sain CBeebies sydd ar gael ar wefan CBeebies wedi 
cynyddu'n raddol mewn poblogrwydd. Bu i ailadeiladu'r safle yn 2011 helpu'n 
sylweddol yn y cyswllt hwn. Rhoddwyd llawer mwy o amlygrwydd i 'CBeebies 
Radio' ar dudalen flaen y wefan. Mae'n ymddangos bod y newid hwn wedi 
sbarduno traffig at y cynnig hwn. Yn 2012-13 bu i CBeebies Radio ddenu tua 
64,000 o borwyr unigryw bob wythnos ar gyfartaledd, o'i gymharu â 15,000 o 
borwyr unigryw bob wythnos yn 2011-12. Erbyn hyn mae CBeebies Radio hefyd ar 
gael i'w lawr lwytho ar ap symudol BBC iPlayer Radio. Fodd bynnag, bu i ni ganfod 
bod ymwybyddiaeth o'r ddarpariaeth hon yn isel iawn o hyd ymysg y rhieni a 
gymerodd ran yn yr adolygiad hwn, sy'n awgrymu y gellid gwneud mwy i godi 
ymwybyddiaeth o'r cynnig hwn. 

Cynnwys teulu gyfeillgar sy'n apelio i blant hŷn ar radio 4 Extra 

67. Mae Radio 4 Extra ar gael ar blatfformau radio digidol a theledu digidol ac ar-lein. 
Ei gylch gwaith yw darparu adloniant llafar drwy amserlen sy'n cynnwys comedi, 
drama, storïau, a rhaglenni sy’n apelio at blant. Mae'r rhan fwyaf o'i allbwn yn dod 
o archif y BBC. Gwrandewir ar Radio 4 Extra gan tua 26,000 o blant 10-14 oed bob 
wythnos (y grŵp oedran ieuengaf y cesglir oriau gwrando ar ei gyfer gan RAJAR). 
Mae hyn yn cymharu â chyrhaeddiad wythnosol cyffredinol  yr orsaf o 1.7 miliwn o 
wrandawyr.  

   
68. Mae trwydded gwasanaeth Radio 4 Extra yn ei ymrwymo i ddarlledu o leiaf 350 

awr o raglenni plant bob blwyddyn fel rhan o'i gyfraniad i'w dibenion addysg a 
dysg. Mae'n cyflawni’r diben hwn yn bennaf drwy The 4 0’Clock Show, rhaglen 
lafar ddyddiol, wedi'i chomisiynu gan Radio BBC, sydd wedi'u dylunio i apelio at 
blant hŷn ac oedolion. Fodd bynnag, o ganlyniad i nifer fechan y plant sy'n 
gwrando ar Radio 4 Extra yn gyffredinol, nid ydym yn gallu mesur nac adrodd yn 
ddibynadwy am faint o blant sy'n gwrando ar y rhaglen sydd â chynulleidfa 
sefydlog o tua 166,000 o wrandawyr.  

 
69. Ni fu i'r un o'r plant a ymatebodd i gwestiwn ein hymgynghoriad ynghylch pa 

orsafoedd a rhaglenni radio maent yn gwrando arnynt gyfeirio at Radio 4 Extra, er 
bod nifer fechan wedi cyfeirio at Radio 4 a Radio 5 mewn perthynas â radio llafar.  
Nid oedd y rhan fwyaf o rieni a gofalwyr a ymatebodd i'n hymgynghoriad ac a 
gymerodd ran yn ein hymchwil yn ymwybodol o unrhyw ddarpariaeth oedd wedi ei 
dargedu at blant ar radio BBC. Bu i Gynghorau Cynulleidfa hefyd adrodd am 
ddiffyg ymwybyddiaeth o ddarpariaeth o'r fath. Fodd bynnag, bu i'r nifer fechan o 
rieni a ddywedodd eu bod wedi gwrando ar allbwn plant Radio 4 Extra ddweud y 
buasent yn hoffi clywed mwy o raglenni fel hyn ac iddynt fod ar gael mewn 
fformatau megis podlediadau i'w lawr lwytho. Byddai hyn yn hwyluso gwrando ar 
gynnwys o'r fath wrth deithio yn y car er enghraifft.  

  
70. Bu i rai grwpiau rhanddeiliaid cynulleidfa a ymatebodd i'n hymgynghoriad 

gwestiynu ai Radio 4 Extra, fel gorsaf ddigidol ac un  sydd hefyd yn cynnig 
cynnwys mwy heriol i oedolion drwy gydol y dydd, oedd y lle mwyaf priodol i 
gynnwys radio penodol i blant ar y BBC. Cyfrifoldeb y Weithrediaeth yw sicrhau 
bod penderfyniad amserlennu yn seiliedig ar ddisgwyliadau'r gynulleidfa o bob 
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gwasanaeth radio a'u bod yn cael eu ffurfio gan eu gwybodaeth ynghylch pa bryd 
y mae plant yn debygol o fod yn gwrando ar y gwasanaeth. Dylid dwyn sylw 
amlwg at ddeunydd annisgwyl neu heriol i osgoi creu tramgwydd. Cyn belled â 
bod cynnwys a ddarlledir yn agos i raglenni fel The 4 O’Clock Show  yn 
cydymffurfio â Chanllawiau Golygyddol llymach y BBC sy'n berthnasol i allbwn 
plant, dylai gweddill amserlen yr orsaf gydymffurfio  â Chanllawiau Golygyddol 
cyffredinol y BBC. O ystyried cylch gwaith Radio 4 Extra, ni fyddai'n ddichonadwy i 
holl amserlen y dydd fod yn addas i blant bob amser.  

 
71. Mae'r Weithrediaeth yn teimlo y daw'r prif werth y caiff plant o radio BBC o'u 

defnydd o wasanaethau prif lif ac mae'n nodi bod yna rannau mawr o radio BBC 
sy'n addas ar gyfer y teulu. Mae ffigwr 14 yn dangos cyrhaeddiad wythnosol 
gwasanaethau radio rhwydwaith y BBC ymysg plant 10-14 oed yn 2012-13. Yn 
gyffredinol, mae radio BBC yn cyrraedd 49% o blant hŷn bob wythnos. Mae hyn yn 
is na chyrhaeddiad radio BBC ymysg poblogaeth y DG yn gyffredinol (65%). Mae 
Radio 1 a Radio 2 yn arbennig wedi cael peth llwyddiant wrth ddenu cynulleidfa 
ifanc. Mae'r olaf ar hyn o bryd yn cyrraedd 27% o blant hŷn, ac mae'n ymddangos 
bod amserlen teulu gyfeillgar y dydd wedi cyfrannu at gynnydd mewn gwrando 
ymysg plant yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o 13% i 18%. Yn achos y BBC neu 
radio masnachol, mae'n bwysig pwysleisio yn y cyd-destun hwn bod plant hŷn yn 
gwrando llai a llai ar radio, gydag oriau cyfartalog pob gwrandäwr yn disgyn tua 
15% yn ystod y pedair blynedd diwethaf. 

Ffigwr 2: Cyrhaeddiad wythnosol (%) gwasanaethau radio rhwydwaith a 
chyrhaeddiad Radio BBC yn gyffredinol, plant 10-14 oed o'i gymharu â phob 
cynulleidfa (10+), 2012-13  

 

Ffynhonnell: RAJAR  

72. Bu i blant a ymatebodd i'n hymgynghoriad enwi sioeau brecwast Radio1 a Radio 2 
fel y rhaglenni y maent yn gwrando arnynt fwyaf. Mae cystadleuaeth stori fer 
Radio 2 i blant 13 oed ac iau, 500 Words, wedi bod yn llwyddiannus gyda 90,000 o 
gynigion eleni'n unig. Bu i nifer o rieni a ymatebodd nodi bod eu plant yn gwrando 
ar orsafoedd radio yn aml pan fod y rhieni eu hunain y gwrando. Mae'r ymateb 
hwn yn cefnogi ymchwil blaenorol gan y BBC a ganfu bod setiau radio fel rheol yn 
cael eu rheoli gan oedolion, neu'n achlysurol gan frodyr neu chwiorydd hŷn, felly 
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mae plant iau yn tueddu i fod ag ychydig o ddylanwad ar ddewis yr orsaf neu'r 
rhaglenni.  

Rhyddhau archif radio plant y BBC i drydydd partïon 

73. Cyfran fechan yn unig o archif radio plant y BBC sydd wedi'i ryddhau'n 
llwyddiannus i drydydd partïon. Hyd yma, mae cyfanswm o 21 o ddarlleniadau 
wedi cael eu rhyddhau. Mae'n amlwg nad oedd y Weithrediaeth wedi 
gwerthfawrogi'n llwyr yr amser a'r adnoddau fyddai ei angen i gyflawni'r broses. Y 
prif heriau fu sefydlu cynaliadwyedd adnoddau sain, sicrhau'r hawliau 
angenrheidiol ac yna ymgysylltu â thrydydd partïon mewn trafodaethau. 

74. Mae cyfathrebu dryslyd rhwng y Weithrediaeth a thrydydd partïon wedi cyfrannu 
at nifer o gamddealltwriaethau ynglŷn â pha deitlau y gellir eu rhyddhau. Mae 
mwy o waith ar hawliau a data archif erbyn hyn wedi cael ei wneud ac mae'r 
Weithrediaeth yn honni y bydd syndicetiad o'r archif yn haws a chyflymach yn y 
dyfodol. At y diben hwn, mae'r Weithrediaeth yn bwriadu creu cronfa ddata 'archif' 
o gynnwys archif plant cymwys, sydd wedi'i glirio'n awtomatig ymlaen llaw ar gyfer 
defnydd gan drydydd partïon ac a fydd ar gael i bartïon fydd â diddordeb yn 
ddarostyngedig i gyfnod o oedi yn dilyn y darllediad gwreiddiol ac ar sail adennill 
cost.  

Gweithredu: 

2. Rydym yn cefnogi cwmpas presennol allbwn radio a sain y BBC ar gyfer 
plant ond dylai'r Weithrediaeth ganfod ffyrdd o'u hyrwyddo'n fwy effeithiol 
fel bod lefelau ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd yn codi a bod mwy o blant 
yn dod i ddarganfod rhaglenni radio llafar sy'n apelio atynt.  
Amseru: Dylai'r Weithrediaeth  ein hysbysu am y newyddion diweddaraf 
parthed cynlluniau i gynyddu ymwybyddiaeth plant  a niferoedd gwrando ar 
gynnwys radio pwrpasol o fewn 6 mis.      
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Rhan 2: Wynebu'r Heriau 
Strategol 
Yr her ariannol: Diogelu safle'r BBC fel conglfaen cynnwys plant o safon a 
gynhyrchir yn y DG 

Mae CBBC a CBeebies wedi cynrychioli gwerth da am arian i rai sy'n talu ffi'r 
drwydded. 

75. Mae'r cyfanswm gwariant ar gynnwys CBBC a CBeebies o 2008-09 i 2012-13 yn 
cael ei nodi yn ffigwr 15. Mae'r cynnydd sylweddol mewn gwariant ar y ddau 
wasanaeth o 2009-10 i 2010-11 yn deillio o ddau newid a wnaed yn dilyn ein 
hadolygiad diwethaf. Y cyntaf oedd newid y bu i ni argymell i'r Weithrediaeth ei 
wneud i bolisi cyfrifyddu i wella atebolrwydd. Ers 2010-11 mae cyllidebau 
trwydded gwasanaeth CBBC a CBeebies yn talu am eu holl wariant ar raglenni 
teledu, yn cynnwys y rhai a ddarlledwyd ar y cychwyn ar BBC 1 neu BBC 2.  

76. Yn dilyn yr adolygiad diwethaf, rhoddodd y Weithrediaeth hefyd gynnydd yng 
nghyllid Gwasanaeth Plant y BBC o 2012-11 i 2012-13. Dyluniwyd i'r arian 
ychwanegol warchod cynnwys plant rhag y pwysau cyllidebol a wynebai’r adran 
bryd hynny yn cynnwys trafferthion wrth gynhyrchu incwm masnachol. Mae 
Gwasanaeth Plant y BBC yn parhau i elwa o ail addasu ei chyllideb weithredol 
sylfaenol, sy'n cymryd y bydd y buddsoddiad ychwanegol yn parhau hyd at 2016-
17, diwedd cyfnod setliad ffi'r drwydded presennol. 

Ffigwr3: Gwariant trwydded gwasanaeth CBBC a CBeebies, 2008-09 - 2012-13 
(1) 

£miliwn  2008 -09 2009 -10 2010-11(2) 2011 -12 2012 -13 

Cynnwys teledu 
CBBC 

36 39.9 78.3 81.9 81.6 

Cynnwys teledu 
CBeebies 

16 18.1 28.5 29.2 28.9 

Cynnwys ar-lein a 
rhyngweithiol 

- -  10.5 9.5 8.5 

Cyfanswm  52 58 117.5 120.6 119 

 
Nodyn 1: Nodir y ffigyrau yn nhermau arian 
Nodyn 2: Yn dilyn ailddiffinio trwyddedau gwasanaeth CBBC a CBeebies, mae trwyddedau ers 2010-2011 yn 
cynnwys holl wariant cynnwys rhaglenni'r Gwasanaeth Plant ac nid cost y rhaglenni a ddarlledir ar CBBC a 
CBeebies yn unig.  Yn unol â hynny o 2010-11 eithriwyd cost cynnwys rhaglenni'r Gwasanaeth Plant o BBC 1 a 
BBC 2.  Nid yw'r ffigyrau cyn 2010-11 wedi'u haddasu'n ôl-weithredol. Cyn 2010-11 hefyd, nid oedd y 
Gwasanaeth Plant yn adrodd am ei ariannu ar-lein a rhyngweithiol ei hun. 
Ffynhonnell: Adroddiadau a Chyfrifon Blynyddol y BBC  
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77. Mae'r BBC yn defnyddio mesur o'r enw cost yr awr i asesu effeithiolrwydd cost. 
Mae'r mesur hwn yn defnyddio data ar gost a defnydd i sefydlu cost gyfartalog ar 
gyfer pob awr y mae person o'r gynulleidfa darged yn gwylio gwasanaeth. Mae 
ffigwr 16 yn dangos cost fesul awr defnyddiwr ar gyfer CBeebies a CBBC o 2008-
09 i 2012-13. Mae cost fesul awr defnyddiwr CBeebies yn isel iawn o'i gymharu â 
gwasanaethau eraill y BBC. Mae cost cymharol uchel CBBC o'i gymharu â CBBC a 
gweddill portffolio teledu'r BBC o ganlyniad i amrywiaeth yn y math o raglenni 
mae'n ei gynhyrchu (mae drama yn arbennig o gostus) a'i gynulleidfa darged o'i 
gymharu â'r gwasanaethau eraill. Ac eithrio CBeebies. Rydym yn credu bod y gost 
gymharol uchel hon yn gwbl dderbyniol ar gyfer sianel arbenigol.  

 
Ffigwr 4: Cost fesul awr defnyddiwr CBBC a CBeebies, 2008-09 - 2012-13 
 

 
Ffynhonnell: Adroddiadau a Chyfrifon Blynyddol y BBC 

 
 
78. Mae penderfyniad strategol CBBC i ganolbwyntio buddsoddi mewn cynyrchiadau 

drama yn hytrach na theitlau adloniant (rhatach) yn gyfrifol am ran o'r cynnydd 
mewn costau fesul awr defnyddiwr yn 2011-12 a 2012-13. Gellir hefyd priodoli'r 
cynnydd cymharol fawr yn 2012-13 i dynnu allbwn plant o sianelau daearol fel 
rhan Cyflenwi Ansawdd yn Gyntaf, a arweiniodd at ostyngiad o tua 600 o oriau 
gwylio. Cododd cost fesul awr defnyddiwr y ddwy sianel  hefyd oherwydd bod 
ffigyrau gwylwyr wedi gostwng yn 2012-13.  
 

79. Mae'r ystod o dystiolaeth yr ydym wedi ei chasglu fel rhan o'r adolygiad hwn, yn 
arbennig canfyddiadau positif iawn y gynulleidfa ynghylch ansawdd ac effaith, yn 
dangos bod CBeebies a CBBC yn parhau i gyflenwi gwasanaethau pwysig iawn am 
arian rhai sy'n talu ffi'r drwydded. Fodd bynnag, bydd rheoli cyllideb lai yn 
effeithiol yn hanfodol yn ystod y blynyddoedd nesaf er mwyn rhwystro unrhyw 
effaith negyddol ar berfformiad yn y tymor hir.  

 

Mae buddsoddi ychwanegol wedi cefnogi gwahanolrwydd cynnwys plant 

80. Mae'r arian ychwanegol y dechreuodd Gwasanaeth Plant y BBC ei dderbyn yn 
2010-11 wedi cefnogi gwahanolrwydd y ddau wasanaeth ac wedi helpu ymdrin â 
rhai o'r heriau perfformio. Mae'r arian wedi cefnogi buddsoddi mewn rhaglenni 
animeiddio, drama a chomedi drud sydd wedi denu cynulleidfaoedd hŷn at 
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CBeebies a CBBC. Mae nifer o'r rhaglenni hyn wedi bod yn boblogaidd mewn 
cartrefi lloeren a chebl.  Mae nifer o deitlau sydd wedi cael eu cefnogi gan yr arian 
ychwanegol hwn hefyd wedi cryfhau cyflenwi'r dibenion cyhoeddus, yn arbennig 
dinasyddiaeth, y bu i'n hadolygiad diwethaf ei amlygu fel achos pryder.  

81. Pwrpas eilaidd yr arian ychwanegol oedd lliniaru'r diffyg yn incwm masnachol 
Gwasanaeth Plant y BBC ar y pryd. Er mwyn cefnogi cynyrchiadau animeiddio a 
drama yn arbennig, mae Gwasanaeth Plant y BBC yn ceisio arian cydgynhyrchu 
ychwanegol. Yn ystod yr adolygiad diwethaf roedd y Weithrediaeth yn wynebu 
anawsterau o ran cyrraedd ei rhagolygon masnachol o ganlyniad i brinder 
gweithgaredd cydgynhyrchu cynnwys plant yn cynnwys gostyngiad yn lefelau 
buddsoddi i gefnogi CBeebies gan BBC Worldwide.  Mae'r arian ychwanegol wedi 
galluogi Gwasanaeth Plant y BBC i ddatblygu rhaglenni sy'n ddeniadol i Worldwide 
ac mae'r cwmni yn dechrau darparu lefelau uwch o fuddsoddi unwaith eto. 

82. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd wedi ffurfio partneriaethau cydgynhyrchu 
newydd. Ers yr adolygiad diwethaf, mae'r adran wedi datblygu partneriaethau â 
chwmnïau rhyngwladol megis Fremantle a ZDF. Mae'r cytundebau wedi arwain at 
gomisiynu teitlau â gwerthoedd cynhyrchu cryf megis Tree Fu Tom ar CBeebies a 
Wolf Blood, Wizards vs Aliens a Strange Hill High ar CBBC.  

83. Er bod y comisiynau cydgynhyrchu hyd yma yn alinio'n dda â'r dibenion cyhoeddus 
ac yn cefnogi gwahanolrwydd y gwasanaeth, gallai pwysau cynyddol i ganfod arian 
a'r atyniad o elwa o hawliau ategol, os na chaiff ei reoli'n ofalus, arwain at rai 
mathau o raglenni plant yn cael eu ffafrio (yn arbennig rhai'n seiliedig ar 
gymeriadau ac animeiddio) ar draul cymysgedd ehangach mewn cynnwys. Mae'n 
amlwg i ni fod rhaid i wasanaeth Plant y BBC fod yn wyliadwrus o'r risg hwn i 
amddiffyn cynnwys neilltuol o'r DG a gwerthoedd cyhoeddus creiddiol y 
gwasanaethau.  

84. Gall y BBC, drwy ei bartneriaethau masnachol, ddynodi mwy o gyfleoedd i 
CBeebies mewn marchnadoedd domestig a byd-eang nag i CBBC. Yn y DG, mae 
ein hymchwil cynulleidfa yn cefnogi'r farn bod brand CBeebies yn unigryw ac yn 
creu ffyddlondeb cryf ymysg rhieni. Yn fyd-eang ceir llawer o sianelau rhyngwladol 
tebyg yn targedu'r un ystod oedran, ac mae iaith yn llai o broblem gan fod llai o 
bwyslais ar iaith yn y rhaglenni hynny. Mae'r cyfleoedd yn llawer mwy cyfyng i 
CBBC oherwydd nad yw brand y sianel mor gryf â brandiau ei rhaglenni mwyaf 
poblogaidd. Fel mae ein tystiolaeth yn ei gadarnhau, mae'r gynulleidfa yn y DG 
eisiau gweld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu yn y cynnwys ac felly nid yw 
rhaglenni CBBC yn teithio cystal chwaith.  

Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn bwriadu rheoli gostyngiad yn ei gyllideb fel 
mai ymylol fydd yr effaith ar ei gynulleidfa 

85. Cymeradwywyd Cyflenwi Ansawdd yn Gyntaf (DQF) gan yr Ymddiriedolaeth ym 
mis Mai 2012. Hwn yw cynllun y BBC ar gyfer y ffordd orau o gyflenwi'r rhaglenni 
a'r cynnwys o'r safon orau i gynulleidfaoedd hyd at ddiwedd setliad ffi'r drwydded 
presennol yn 2017. Yn y setliad hwn mae ffi'r drwydded wedi'i rewi hyd at 2017, 
felly mae'n rhaid i'r BBC greu arbedion cyffredinol o 20% erbyn 2016-17 (sy'n 
cyfateb i tua £700 miliwn y flwyddyn). 
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86. Wrth gymeradwyo'r cynigion hyn roeddem yn cefnogi cynlluniau'r Weithrediaeth i 
warchod buddsoddi mewn cynnwys plant. Bu i'r Weithrediaeth nodi y byddai'n 
delio â'r gostyngiadau i Wasanaeth Plant y BBC yn bennaf drwy gynnydd mewn 
cynhyrchiant a refeniw masnachol ychwanegol. Roedd disgwyl i'r toriadau i 
gwmpas fod yn fach iawn y tu hwnt i arbedion mewn ffioedd ailddarlledu o 
ganlyniad i derfynu darlledu allbwn ar BBC 1 a BBC 2. 

 
87. Mae'r Weithrediaeth wedi anrhydeddu ei ymrwymiad i warchod cynnwys plant.  Yn 

benodol, cyn cymhwyso targedau DQF dewisodd y Weithrediaeth ailaddasu 
cyllideb adrannol y Gwasanaeth Plant gan dybio y byddai'r buddsoddiad 
ychwanegol a dderbyniodd Gwasanaeth Plant y BBC yn dilyn ein hadolygiad 
diwethaf yn parhau bob blwyddyn hyd at 2016/17. Mae'r gostyngiad yng 
nghyllideb adrannol y Gwasanaeth Plant o 10.5% yn ystod cyfnod DQF yn 
gyfrannol yn llawer llai na'r gostyngiadau a welodd adrannau eraill.   
 

88. Wrth gwrs, bydd raid i Wasanaeth Plant y BBC wario llai o arian. O 2012-13 i 2016-
17, bydd angen iddo gyfrannu arbedion cronnol o tua £34 miliwn. Mae hyn yn 
golygu, yn nhermau arian, y bydd cyllideb yr adran yn gostwng o £101.7m yn 
2011-12 i £91m yn 2016-17. Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn cymryd camau i 
greu gwell effeithlonrwydd o ran ei gynhyrchu teledu a rhyngweithiol ei hun, er 
bod rhai o'i dargedau arbedion yn dibynnu ar lwyddiant mentrau'r BBC drwyddo 
draw. O ran y refeniw masnachol ychwanegol sydd ei angen i warchod cwmpas y 
cynnwys, mae'r Weithrediaeth wedi rhagfynegi lefelau ceidwadol o fuddsoddiad o 
ystyried ansicrwydd cynhenid y ffynhonnell arian hon. Mae'r Weithrediaeth yn 
hyderus bod digon o ystyriaeth wrth gefn yn y rhagfynegiadau hyn. 

 
89. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd wedi cwtogi tua 8% a 5% ar gyllidebau 

comisiynu CBBC a CBeebies yn ôl eu trefn (i greu arbediad o £6.1m yn 2012/-14). 
O ganlyniad, bydd y ddau wasanaeth yn comisiynu llai o raglenni gwreiddiol yn 
ystod y ddwy flynedd nesaf. Gyda'r gyllideb fwyaf, roedd Gwasanaeth Plant y BBC 
yn teimlo y gallai CBBC ymdopi'n well ag effaith y gostyngiad mewn arian. Felly 
mae'n gyfrifol am greu 87% (£5.3m) o'r arbedion angenrheidiol. Mae CBeebies yn 
gyfrifol am greu 13% o'r arbedion angenrheidiol (£0.8m). I gynnal lefel ei 
gynyrchiadau drama, mae CBBC wedi penderfynu cyfnewid rhai rhaglenni 
adloniant ffeithiol drud am gyfresi ffeithiol newydd rhatach. Mae CBeebies wedi 
creu'r arbedion hyn eleni drwy newid cymysgedd ei gomisiynau yn ystod y ddwy 
flynedd ariannol nesaf. 

 
90. Drwy'r adolygiad hwn, mae Gwasanaeth Plant y BBC wedi egluro ei fod yn credu y 

gall gostyngiad yng nghwota rhaglenni gwreiddiol CBeebies, fyddai'n ei alinio â 
sefyllfa sianelau eraill y BBC, ganiatáu iddo ymestyn ei gyllideb cynhyrchu 
ymhellach tra'n cynnal ansawdd ei allbwn. Byddai cynnig o'r fath angen 
cymeradwyaeth gan Fwrdd Gweithredol y BBC a'r Ymddiriedolaeth a 
chymeradwyaeth gan Ofcom. 

 

Gweithredu:  

3.  Byddwn yn parhau i fonitro effaith y fenter Cyflenwi Safon yn Gyntaf ar 
Wasanaeth Plant y BBC i sicrhau mai bach iawn fydd yr angen i dorri ar 
gwmpas y tu hwnt i'r hyn a enillir drwy derfynu darlledu allbwn ar BBC 1 a 
BBC 2.  Gwneir hyn er mwyn amddiffyn safon a chwmpas allbwn 
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gwasanaeth plant y BBC. 

4. I'n galluogi i fonitro effaith y CSyG yn fwy effeithiol, ac i geisio cefnogi 
atebolrwydd perfformiad yn gyffredinol, dylai'r Weithrediaeth sefydlu 
metrigau ansawdd trylwyr, gaiff eu dadansoddi a'u hadrodd yn rheolaidd i'r 
Ymddiriedolaeth fel safon, ar gyfer cynnwys plant. 

Amseru: Byddwn yn parhau i fonitro'r effaith hwn yn chwarterol bob 
blwyddyn. 

 
 
 
 
 
 
Yr her dechnolegol: Bod yn bresennol ble mae'r gynulleidfa yn disgwyl gweld y 
gwasanaethau  

Mae gwefannau CBeebies a CBBC yn perfformio'n dda ac yn uchel eu parch gan 
y gynulleidfa 

91. Roedd ein hadolygiad blaenorol yn argymell y dylai'r Weithrediaeth fynd i'r afael a'r 
gostyngiad mewn defnydd o CBBC ar-lein. Yn 2011, yn dilyn y penderfyniad i 
symud holl wefannau'r BBC i system reoli cynnwys newydd, bu i Wasanaeth Plant 
y BBC ailadeiladu gwefannau bwrdd gwaith CBeebies a CBBC. Mae'r ailadeiladu 
hwn wedi gwella llywio a'r gallu i ddarganfod y cynnwys.  

92. Mae newidiadau yn y ffordd y caiff perfformiad ar-lein ei fesur yn golygu nad yw'n 
bosibl tracio tueddiadau'n gywir o 2008-09 i 2012-13. Fodd bynnag, rydym yn 
gwybod bod cyrhaeddiad pori unigryw wythnosol i wefan CBBC wedi bod ar 
gyfartaledd yn 927,000 yn 2012/13, cynnydd o 8% o'i gymharu â'r flwyddyn 
flaenorol. Yn achos gwefan CBeebies, roedd y cyrhaeddiad wythnosol yn 2012-13 
ar gyfartaledd yn 824,000 o borwyr unigryw (ffigwr 17). Roedd y ffigyrau'n 
amrywio drwy gydol y flwyddyn ac yn cael eu gyrru gan alw am gynnwys 
poblogaidd megis Tracy Beaker, ond maent yn gryf o ystyried maint perthnasol y 
cynulleidfaoedd. Mae ffigyrau'r flwyddyn hyd yma ar gyfer 2013-14 (nid ydynt yn 
cael eu dangos yn y ffigwr) yn dangos bod defnydd o wefan CBBC wedi gostwng 
o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  

93. Hefyd, gan wefannau CBeebies a CBBC yn rheolaidd mae'r sgoriau ansawdd uchaf 
o blith y 10 o gynhyrchion ar-lein sydd gan y BBC. Bu i rieni a phlant a gyfrannodd 
i'n hymgynghoriad a'n hymchwil ac a ddefnyddiodd y gwefannau ganfod yn 
gyffredinol eu bod yn hawdd i'w defnyddio a'u bod yn darparu'r hyn yr oeddent 
eisiau ei gael. Cafodd adnoddau addysgol gwefan CBeebies eu canmol gan nifer o 
rieni. Cafodd gwefan CBBC ei chanmol gan blant am amrywiaeth ei chynnwys. 

Ffigwr 5: Perfformiad ar-lein misol gwefannau CBBC a CBeebies, porwyr 
unigryw, Ebrill 2011 - Ebrill 2013 
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 Ffynhonnell: BBC iStats 

94. Mae cyrhaeddiad i'r safleoedd yn cael ei yrru'n bennaf gan ddefnyddwyr eisiau 
chwarae gemau. Mae tua 60% o draffig i gynnig ar-lein Gwasanaeth Plant y BBC 
ar hyn o bryd ar gyfer y diben hwn. Mae hyn yn canu cloch gyda'n hymgynghoriad 
a'n hymchwil, a'r rhan fwyaf o blant yn dweud mai chwarae gemau oedd y prif 
reswm dros ymweld â gwefan CBBC. Mae ffigyrau defnyddio'n dangos eu bod yn 
gyffredinol yn boblogaidd, gyda rhai perfformiadau da iawn.  

95. Mae'r rhan fwyaf o gyllid rhyngweithiol Gwasanaeth Plant y BBC wedi ei ymrwymo 
i gynnig y gemau elfennol, ond mae cynnydd yn yr arian hwn yn dilyn ein 
hadolygiad diwethaf wedi galluogi Gwasanaeth Plant y BBC i ddatblygu nifer o 
gemau mwy cymhleth. Mae hefyd wedi defnyddio'r arian i ariannu nifer o sioeau 
CBeebies ar gyfer eu dangos am y tro cyntaf ar-lein ac i ddatblygu arloesedd 
megis  fersiynau o raglenni poblogaidd ar-lein. Mae'n gobeithio y bydd llawer o'r 
cynnwys hwn yn helpu i ddenu plant o begwn hynaf y gynulleidfa darged at eu 
gwasanaethau. Dywedodd rhai plant a ymatebodd i'n hymgynghoriad y buasent yn 
hoffi chwarae gemau mwy heriol. Er bod yna dystiolaeth bod comisiynau o'r fath 
wedi hybu defnydd ar-lein, nid yw'n bosibl dadansoddi hyn yn ôl oedran gan nad 
yw data o'r fath ar gael. Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Plant y BBC yn rhan o 
dreial ehangach sy'n asesu gwerth cyhoeddus dangos rhaglenni am y tro cyntaf 
ar-lein, ac fe ddylai ddarparu mwy o dystiolaeth am fudd i'r gynulleidfa wedi'i 
ddadansoddi'n ôl demograffeg. 

Mae Gwasanaeth Plant y BBC eisiau gwneud i'w gynigion ar-lein a 
rhyngweithiol fod yn fwy ymatebol i anghenion y gynulleidfa ac arferion 
defnyddio 

96. Er gwaetha'r gwelliannau a wnaed i'r cynnig ar-lein yn ystod y blynyddoedd 
diweddar, mae Gwasanaeth Plant y BBC yn teimlo bod yna risg iddo lithro y tu ôl i 
arferion plant o ddefnyddio cyfryngau a'r arferion hynny'n newid mor gyflym. Mae 
fersiynau bwrdd gwaith o wefannau CBBC a CBeebies yn dal i fod yn gyfrifol am y 

Ailadeil
adu
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rhan helaethaf o borwyr unigryw, sef 90% o gyfanswm traffig y we, ond, fel yr 
ydym yn ei ddisgrifio yn Rhan 1, mae cynulleidfaoedd yn gynyddol yn disgwyl gallu 
cael mynediad i'r un cynigion ar bob platfform. Bu i rai plant a ymatebodd i'n 
hymgynghoriad fynegi rhwystredigaeth ynghylch prinder gemau ar ddyfeisiadau 
symudol a bu i randdeiliaid ddweud bod y gwefannau'n gymharol elfennol o'u 
cymharu â darpariaethau masnachol eraill. Mae'r rhain yn arwyddion bod 
cyfyngiadau'r cynnig presennol - ar hyn o bryd lleiafswm y cynnwys sydd ar gael 
ar ffonau clyfar neu dabled - efallai'n dechrau effeithio ar ffigyrau cyrhaeddiad ar-
lein. 

97. Mae cynlluniau ar y gweill i ymdrin â'r materion hyn. Mae'r Weithrediaeth wedi 
creu ail fersiynau o nifer cyfyngedig o gemau sy'n gydnaws â ffonau symudol ar 
wefan symudol CBeebies, ac yn ddiweddarach eleni bydd yn gwneud hynny ar 
safle symudol CBBC. Lansiodd ap CBeebies ym mis Awst, y gellir ei lawr lwytho ar 
ffonau a thabledi ac yna'u defnyddio heb fynediad i'r rhyngrwyd neu rwydwaith 
symudol, ac mae'n cynllunio i lansio ap CBBC yn ddiweddarach yn 2013-14. Mae'r 
ymatebion i'n hymchwil cynulleidfa a'n hymgynghoriad wedi dangos bod galw am 
apiau o'r fath, sy'n rhoi bodlonrwydd i rieni bod eu plant yn cael mynediad i 
gynnwys mewn amgylchedd caeedig a diogel.  

98. Fel rhan o fenter y BBC cyfan, mae'r Weithrediaeth y flwyddyn nesaf yn bwriadu 
creu safleoedd ymatebol symudol llawn i blant fydd yn dileu'r angen i uwchraddio'r 
fersiynau bwrdd gwaith a symudol y safleoedd ar wahân. Fodd bynnag, nid yw'r 
cynlluniau hyn yn cynnwys gwneud i holl fersiynau bwrdd gwaith y gemau fod ar 
gael ar ddyfeisiadau symudol.   

99. Yn fwy cyffredinol, mae'n hanfodol bod Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithio'n 
agos â gweddill y BBC i sicrhau bod anghenion plant yn cael eu deall yn iawn ac 
yn cael eu bodloni mewn gwelliannau i wasanaethau ar-lein. Mae'r enghreifftiau 
cynyddol o weithio traws adrannol yn y cyswllt hwn yn galonogol. Fel enghraifft 
bwysig, mae Gwasanaeth Plant y BBC mewn trafodaethau agos â Chyfryngau'r 
Dyfodol y BBC a Pholisi Golygyddol fel bod fersiwn newydd yr iPlayer yn gwella 
mynediad i gynnwys rhyngweithiol a theledu plant gan sicrhau bod cynnwys o'r 
fath yn ddigon pell o gynnwys oedolion. Bu i rai rhieni a rhanddeiliaid a ymatebodd 
i'n hymgynghoriad leisio pryder nad yw dyluniad yr iPlayer yn hwylus i blant sydd 
eisiau gwylio a chwilio am gynnwys ar eu pennau eu hunain. 

100. I ymateb yn effeithiol i batrymau defnyddio a gofynion newidiol 
cynulleidfaoedd mae angen deall eu hymddygiad ar-lein yn dda.  Ar hyn o bryd 
mae cyfyngiadau offer mesur cynulleidfaoedd ar-lein y BBC yn rhwystro'r 
Weithrediaeth rhag cael dealltwriaeth dda o sut mae cynulleidfaoedd yn defnyddio 
cynnwys ar yr holl blatfformau. Bu i adolygiad gwasanaeth diweddar yr 
Ymddiriedolaeth o BBC Ar-lein argymell bod y Weithrediaeth yn blaenoriaethu ei 
chynlluniau i wella'r offer mesur yma. Bydd y cynlluniau hyn yn galluogi 
Gwasanaeth Plant y BBC i dracio amser a dreulir ar-lein, fydd yn galluogi mesur 
ymgysylltu'r gynulleidfa â CBeebies a CBBC ar yr holl blatfformau digidol yn fwy 
effeithiol. 

Mae gwasanaeth Plant y BBC hefyd eisiau gwella ei gysylltiad â 
chynulleidfaoedd drwy ddatblygu profiadau mwy cymdeithasol a phersonol. 

101. Mae ymchwil y BBC ei hun yn dangos y byddai plant yn gwerthfawrogi 
mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â ffrindiau. Mae CBBC a CBeebies wedi cael y 
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niferoedd isaf erioed o fewngofnodi, sy'n angenrheidiol ar gyfer personoleiddio. 
Mae lansio My CBBC yn Ionawr 2013 wedi arwain at gynnydd yng nghyfradd 
mewngofnodi CBBC i 25% o 10% ond mae angen i hyn wella eto os yw 
strategaeth ehangach Gwasanaeth Plant y BBC o ddenu a chadw cynulleidfaoedd 
gyda phrofiad defnyddwyr mwy pwrpasol yn mynd i lwyddo.  

102. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd eisiau gweithio gyda gwefannau allanol sydd 
â swyddogaeth gymdeithasol. Mae CBeebies wedi gwneud gwell cynnydd yn y 
cyswllt hwn gan fod ei gynnig o ran cyfryngau cymdeithasol yn targedu rhieni a 
gofalwyr, ac felly nid yw'n ddarostyngedig i gyfyngiadau polisi amddiffyn plant a 
golygyddol fel yn achos CBBC. Ar hyn o bryd mae safle Facebook CBeebies i 
oedolion yn cael ei 'hoffi' gan fwy na 62,000 o ddefnyddwyr ac mae tua 20,000 o 
ddefnyddwyr yn dilyn ei safle Twitter. Yn 2012-13, bu i gyfartaledd o 88,000 o 
borwyr unigryw fynd i wefan CBBC i oedolion bob wythnos. Mae'r safleoedd yn 
gydrannau pwysig o gynnig CBeebies, ble mae rhieni a gofalwyr a'u plant yn gallu 
mynd i gael mwy o wybodaeth ar gynnwys ond hefyd i ddysgu a chwarae gyda'i 
gilydd. Fodd bynnag, ymysg rhieni a gofalwyr a ymatebodd i'n hymgynghoriad, 
roedd ymwybyddiaeth a defnydd yn isel, sy'n awgrymu y gellid gwneud mwy i 
hyrwyddo'r safleoedd.  

103. Mae CBBC wedi bod yn arafach yn adnewyddu byrddau negeseuon ar ei wefan â 
ffurfiau mwy cyfredol o ryngweithio cymdeithasol o ganlyniad i broblemau 
technegol ac amddiffyn plant.  Mae YouTube yn arbennig o boblogaidd ymysg ei 
gynulleidfa darged a gellir canfod cynnwys CBBC ar y safle heb unrhyw gymedroli 
gan y BBC. Mae Gwasanaeth Plant y BBC eisiau cyrraedd y gynulleidfa hon a'u 
cyfeirio drwy gynnwys byr a hysbysebion, i safle CBBC. Mae'n gweithio gyda 
thimau Pholisi Golygyddol ac Amddiffyn Plant i ddatblygu'r cynlluniau hyn. Wrth 
wneud hyn, bydd yn hanfodol bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu dilyn i 
leihau'r risg o blant yn cael mynediad i gynnwys amhriodol.  

Gweithredu: 

5. Rydym yn cefnogi datblygu cynlluniau Gwasanaeth Plant y BBC i wella ei 
gynigion ar-lein a rhyngweithiol i fodloni anghenion a disgwyliadau'r 
gynulleidfa'n well. Mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw gymeradwyaeth a 
bod y cynlluniau'n ddarostyngedig i ganllawiau a pholisïau syndicetiad , 
golygyddol a rhai eraill presennol y BBC.   

Amseru: Byddwn yn asesu cynnydd y cynlluniau hyn ymhen blwyddyn. 

Her i'r BBC cyfan: Cydweithio â gwasanaethau eraill y BBC i barhau i 
ymgysylltu â phlant 

Mae' rhaid i'r BBC barhau i hysbysu'r gynulleidfa ynghylch ble y gellir canfod 
cynnwys plant  

104.  Yn ein canlyniadau Cyflenwi Ansawdd yn Gyntaf, bu i ni gefnogi cynnig y 
Weithrediaeth i newid y ffordd y mae rhaglenni plant yn cael eu hamserlennu ym 
mhortffolio o sianelau'r BBC fel y byddai cynnwys penodol i blant, yn dilyn y newid 
digidol,  yn cael ei ddarlledu ar CBeebies a CBBC yn unig. Bu i'r newid hwn 
ddigwydd yn Ionawr 2013.  
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105. Bu i ni gefnogi'r penderfyniad hwn ar sail y ffaith bod nifer y plant oedd yn 
gwylio blociau penodol o raglenni plant ar BBC1 a BBC 2 yn isel ac wedi gostwng 
yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar. Bryd hynny, 7% yn unig o 
gynulleidfa darged CBBC oedd yn gwylio cynnwys CBBC ar BBC 1 a BBC 2 ac nad 
oedd chwaith yn gwylio sianel CBBC, a'r ffigwr cyfatebol i gynnwys CBeebies oedd 
2.3% o'i gynulleidfa darged.   

106. Roedd yn amlwg i ni, yn dilyn gadael y blociau daearol ar BBC 1 a BBC2, y 
byddai'n hanfodol sicrhau bod plant yn gwybod ym mhle y gellir canfod cynnwys 
penodol ar y sianelau digidol. Mae hi hefyd yn hanfodol bod rhai sy'n talu ffi'r 
drwydded yn gyffredinol, yn cynnwys rhieni newydd a darpar rieni yn parhau i fod 
yn ymwybodol bod y BBC yn darparu gwasanaethau penodol ar gyfer plant. 

107. Fel rhan o'i weithgaredd marchnata arferol, mae'r Weithrediaeth yn cynnal 
cyfres o ymgyrchoedd ar BBC 1 a BBC 2 i godi ymwybyddiaeth o gynnwys plant 
drwy gydol 2013-14. Yn achos CBBC, bydd yr ymgyrch yn amlygu cynnwys 
newydd ac yn dangos yr ystod o gynnwys sydd ar gael. Yn achos CBeebies, bydd y 
ffocws ar hyrwyddo buddion gwasanaeth cyhoeddus y cynnig ar yr holl 
blatfformau.  

Mae Gwasanaeth Plant y BBC yn gweithio gyda gweddill y BBC i hyrwyddo a 
datblygu ei gynnwys  

108. Canlyniad arall i'r ffaith fod CBeebies a CBBC wedi dod oddi ar BBC1 a BBC 
2 yw bod angen canfod cyfleoedd eraill erbyn hyn i godi ymwybyddiaeth o'u 
cynnwys ar gyfer darpar wylwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig oherwydd bod 2.1 
miliwn o blant 4-12 oed yn 2012-13 yn gwylio BBC 1 a BBC 2 bob wythnos ond 
nad oedd yn gwylio naill ai CBeebies neu CBBC.  

109. Mae cymryd mantais o gyfleoedd o'r fath hefyd yn helpu strategaeth 
Gwasanaeth Plant y BBC o ddenu a chadw cynulleidfaoedd mewn ffyrdd pwysig 
eraill. Er enghraifft, mae tua 4.5 miliwn o blant 4-12 oed yn gwylio teledu ar ôl 7 
bob wythnos, wedi i'r ddwy sianel ddod oddi ar yr awyr. Gallai dangos peth o 
gynnwys CBBC fyddai'n apelio at gynulleidfaoedd mwy prif lif ar sianelau eraill ar ôl 
7pm helpu i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith rhaglenni o safon uchel. Hefyd mae 
ymchwil y BBC ei hun yn awgrymu y gallai plant hŷn gael eu denu mwy at wylio 
cynnwys CBBC sydd â gogwydd hŷn petai'n cael ei ddangos ar sianelau eraill y 
BBC. 

110. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae ail greu fersiynau o raglenni 
poblogaidd CBBC megis Horrible Histories a Deadly 60, ynghyd â Christmas 
Pantomime 2012 CBeebies, wedi pontio'n llwyddiannus i slotiau teuluol ar BBC 1. 
Yn fwy diweddar, mae BBC 3 wedi darlledu cynhyrchiad CBBC, Wolfblood. Ar hyn o 
bryd mae'r trafodaethau hyn ynglŷn ag amserlennu yn cael eu cynnal yn eithaf 
anffurfiol ac rydym yn teimlo bod lle i roi ystyriaeth lawnach i sut y gall 
penderfyniadau o'r fath fodloni anghenion cynulleidfaoedd y sianelau hyn.   

111. O edrych ar hyn o ochr arall i'r lens, mae gan BBC 1 yn arbennig 
gyrhaeddiad wythnosol uchel a sefydlog ymysg cynulleidfa darged CBBC. Yn 2012-
13, bu i 66% o blant 6-12 oed wylio'r sianel ar gyfartaledd bob wythnos, sy'n 
sylweddol uwch na sianelau eraill y BBC (ffigwr 18). Mae rhaglenni megis Waterloo 
Road, EastEnders, Merlin, Dr Who, a The Voice yn denu nifer uchel o gynulleidfa 
darged CBBC. 
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Ffigwr 6: Cyrhaeddiad wythnosol (%) BBC 1, BBC 2 a BBC 3 ymysg plant 6-12 
oed, 2008-09 - 2012-13 

 Ffynhonnell: BARB 

112. Mae CBBC wedi ychwanegu ei fersiynau ei hun o sioeau ffeithiol ac 
adloniant ffeithiol poblogaidd BBC 1 a BBC 2 at ei gymysgedd o raglenni, megis 
Junior Masterchef, Trade Your Way to the USA (yn seiliedig ar her o The 
Apprentice), a Junior Bake Off.  Mae hefyd yn bwriadu cynnig fersiynau wedi eu 
haddasu ac sy'n briodol i'r oedran o rai o ddramâu BBC 1 sy'n perfformio'n dda 
ymysg plant yn eu harddegau. Dylai comisiynau o'r fath, drwy gyfeirio atynt yn 
briodol, gyfrannu at godi ymwybyddiaeth o CBBC ymysg plant hŷn sy'n tueddu i 
wylio BBC 1 neu 2 yn bennaf neu yn unig. Er bod strategaethau o'r fath yn helpu i 
gyflenwi cynnwys yn gost effeithiol, roedd rhai rhanddeiliaid yn mynegi pryder y 
gallai gorddibynnu ar raglenni o'r fath effeithio ar arloesedd.  

113. Mae BBC 1 yn comisiynu cynnwys teuluol pwrpasol ar gyfer cyfnodau 
gwylio brig i deuluoedd megis y Nadolig neu'r Pasg, ac mae comisiynau o'r fath yn 
tueddu i berfformio'n dda ymysg cynulleidfa darged CBBC. Fodd bynnag, mae’n 
anochel y bydd cyfleoedd i ddangos cynnwys sy'n apelio i'r teulu cyfan ar y prif 
sianelau yn gyfyngedig oherwydd gofynion eu hamserlenni. Fel dewis arall, mae 
Gwasanaeth Plant y BBC yn y tymor hir yn awyddus i ddatblygu allbwn megis 
comedi sy'n gallu denu cynulleidfa o oedolion yn ogystal â phlant. 

114. Bu i'n hadolygiad diwethaf ddynodi'r risg y gallai symud Gwasanaeth Plant 
y BBC i Grŵp Gogledd y BBC yn Salford greu effaith negyddol ar ddilyniant y 
gwasanaethau yn ogystal â chyfathrebu â rhannu eraill y BBC, oherwydd bod eu 
cysylltiadau agos yn bwysig er mwyn bodloni anghenion cynulleidfaoedd ifanc. 
Dwy flynedd ar ôl symud, rydym wedi canfod na fu unrhyw effaith amlwg ar 
ansawdd allbwn cynnwys o ganlyniad i hynny. Hefyd, mae'r dystiolaeth yr ydym 
wedi ei gweld o fwy o gydweithio erbyn hyn rhwng Gwasanaeth Plant y BBC ac 
adrannau eraill yn galonogol.  

115. Mae Gwasanaeth Plant y BBC wedi datblygu cysylltiadau arbennig o gryf ag 
Adran Ddysgu'r BBC, a bu i'r symud i Salford i fod yn rhan o'r un grŵp BBC 
Gogledd fod yn help yn y cyswllt hwn. Fel rhan o'i ymrwymiad i gefnogi dysgu i 
gynulleidfa dan 19 oed yn ogystal â dysgu teuluol, mae Adran Ddysgu'r BBC wedi 
buddsoddi £3.7 miliwn mewn rhaglenni'r Gwasanaeth Plant yn ystod y tair blynedd 
diwethaf ac  mae'n cydweithio â Gwasanaeth Plant y BBC ar nifer o brosiectau 
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allestyn cymunedol. Mae Gwasanaeth Plant y BBC hefyd yn dechrau gweithio'n 
agosach ag Adran Chwaraeon y BBC ar ystod o gynnwys. Bu i fechgyn hŷn a 
gymerodd ran yn ein hymchwil ddweud y buasent yn hoffi gweld mwy o gynnwys 
chwaraeon ar y BBC. 

116. Fodd bynnag, mae yna feysydd ble byddai cyfathrebu neu brosesau 
gwneud penderfyniadau mwy effeithiol yn y BBC cyfan yn helpu i fodloni 
anghenion plant. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 gwell ystyriaeth gan dimau teledu, radio ac ar-lein o sut i hyrwyddo a dangos 
cynnwys Plant cryf, a allai apelio at eu cynulleidfaoedd. 

 cydweithio agosach â Chyfryngau'r Dyfodol fel y gall nodweddion megis 
mewngofnodi, personoleiddio, a rhestrau chwarae ystyried anghenion plant. 

 ystyriaeth lawnach o sut y gall y nifer fechan o ffilmiau y mae CBBC yn eu 
caffael gyda BBC1 a BBC 3 eu hamserlennu'n well. Mae'r ffilmiau hyn yn denu 
niferoedd mawr o wylwyr at CBBC am gostau cymharol isel, a gydag 
amserlennu deallus gall hyn helpu i ddenu mwy o'r gynulleidfa at raglenni 
gwreiddiol. 

Mae'r BBC yn ystyried sut i wasanaethu cynulleidfaoedd ifanc yn well wedi 
iddynt symud ymlaen o CBBC   

117. Bu i'r BBC ddewis cau BBC Switch, yr oedd ei gynnig wedi'i dargedu at 
blant 12-15 oed, ym mis Rhagfyr 2010, ac ers hynny mae wedi bod yn dibynnu ar 
ei wasanaethau presennol i ddarparu cynnwys all apelio at y cynulleidfaoedd hyn 
fel rhan o'u cynnig ehangach. Mae ffigwr 19 yn dangos bod cyrhaeddiad 
cyffredinol teledu a radio BBC yn is ymysg cynulleidfaoedd iau o'i gymharu â 
chynulleidfaoedd hŷn, yn achos teledu mae'r cyrhaeddiad ar ei isaf ymysg rhai 16-
24 oed. 

Ffigwr 7: Cyrhaeddiad wythnosol Teledu a Radio BBC yn ôl oedran, 2012-13 

 
Ffynhonnell: BARB ar gyfer Teledu a RAJAR ar gyfer Radio, 2012-13. *Sylwer: Cyrhaeddiad Radio'n seiliedig ar 
unigolion 10+ oed, tra bod Teledu'n seiliedig ar 4+ oed 



Ymddiriedolaeth y BBC /  
 

Medi 2013 

 

118. Mae Gweithrediaeth y BBC yn parhau i ddatblygu ffyrdd o wasanaethu 
cynulleidfaoedd yn well wedi iddynt symud ymlaen o CBBC i deledu, radio a 
gwasanaethau ar-lein prif lif. 

Gweithredu: 

6. Hoffem weld mwy o weithredu cydunol gan deledu, radio a gwasanaethau'r 
BBC i ystyried plant fel cynulleidfa ar gyfer allbwn prif lif ac i barhau i geisio 
cyfleoedd i gynnwys allbwn perthnasol Gwasanaeth Plant y BBC fel rhan o'u 
cynigion. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried plant fel cynulleidfa pan 
fyddwn yn adolygu gwasanaethau teledu a radio'r BBC yn ystod y 
blynyddoedd nesaf. 

Amseru: Bydd ein hadolygiad o Deledu'r BBC yn dechrau'r hydref hwn ac 
adolygiad o Radio'r BBC yn ystod y blynyddoedd nesaf.     
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Atodiad 1: Prif ganfyddiadau a chanlyniadau adolygiad cyntaf yr 
Ymddiriedolaeth o wasanaethau Gwasanaeth Plant y BBC, cyhoeddwyd ym mis 
Hydref 2009. 

Gellir gweld yr adroddiad llawn yma: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/television/service_reviews/children.html 

Perfformio 

Yn gyffredinol roedd CBeebies a CBBC yn perfformio'n dda iawn o ran cyrhaeddiad ac 
ansawdd. Roedd y BBC yn cyflenwi cynnwys plant poblogaidd sy'n apelio'n 
llwyddiannus at gynulleidfa eang. Fodd bynnag, roedd yna le i wella mewn nifer o 
feysydd, yn arbennig o ran cynyddu apêl y sianelau at blant hŷn mewn cartrefi lloeren 
a chebl, ac i blant o gartrefi ar incwm isel (C2DE), ac o gartrefi  lleiafrifoedd ethnig.  

Roedd cynnwys ar-lein CBBC yn rhan bwysig o strategaeth y BBC ar gyfer gwasanaeth 
plant. Yn ystod cyfnod yr adolygiad, roedd y wefan yn cyrraedd cynulleidfa fawr ond 
roedd lefelau defnyddio'n gostwng fesul blwyddyn. 

Cyfraniad i'r dibenion cyhoeddus  

Bu i gynnwys plant y BBC wneud cyfraniad pwysig i ddibenion cyhoeddus y BBC ond 
bu i ni nodi gostyngiad mewn cynulleidfaoedd rhaglenni oedd yn gwneud cyfraniad 
pwysig i ddibenion dinasyddiaeth a byd-eang y BBC, Blue Peter a Newsround yn 
benodol. 

Roedd newidiadau sylweddol yn y farchnad yn golygu bod rôl y BBC fel darparwr 
rhaglenni gwreiddiol o'r DG wedi cynyddu mewn pwysigrwydd. Roeddem yn teimlo y 
gallai strategaeth 'Llai, Mwy, Gwell' bryd hynny, petai'n cael ei wthio'n rhy bell, 
gyfyngu ar ystod allbwn i blant a thanseilio gallu'r BBC i fodloni anghenion cynulleidfa 
amrywiol. 

Roedd y meysydd penodol oedd yn peri pryder i ni yn y cyswllt hwn yn cynnwys mwy 
o ddibyniaeth ar ailddarllediadau a'r gostyngiad yn nifer y dramâu a gynhyrchwyd yn 
y DG. Roedd prinder comisiynau bach hefyd o bosibl yn ei gwneud yn anoddach i 
gwmnïau cynhyrchu annibynnol ennill busnes, fyddai'n bygwth eu dyfodol. 

Cynllunio ariannol. 

Roedd y dystiolaeth yn dangos bod CBeebies a CBBC yn darparu gwerth da am arian 
ac roedd Gwasanaeth Plant y BBC wedi gwneud arbedion gwario heb effeithio'n 
niweidiol ar ansawdd. Ond gellid gwella gwerth am arian gyda'r Weithrediaeth yn 
monitro'r buddsoddiad llawn mewn rhaglenni teledu CBBC a CBeebies, yn cynnwys 
rhaglenni a ddangosir gyntaf ar BBC 1 a BBC 2. 

Bu i ni ganfod bod y pwysau i greu arbedion effeithlonrwydd yn golygu, er y byddai 
canran cyfanswm yr adnoddau sy'n cael ei wario gan y BBC ar gynnwys plant yn aros 
yn gyffredinol gyson, y byddai buddsoddiad yn gostwng mewn termau real yn ystod y 
pum mlynedd yn dilyn yr adolygiad.  

Roedd y targedau effeithlonrwydd a osodwyd i Wasanaeth Plant y BBC yn heriol ac yn 
ddibynnol ar greu cynnwys oedd yn fwy masnachol hyfyw. Pe na bai'r cynlluniau hyn 
yn cael eu rheoli'n effeithiol, gallai'r pwysau hwn dynnu'r sylw oddi ar gyflenwi 
dibenion cyhoeddus y BBC. 

Mae'r Weithrediaeth wedi sefydlu ei gweledigaeth a'i strategaeth ar gyfer buddsoddi 
mewn cynnwys plant ond nid oedd wedi penderfynu pa lefel perfformiad oedd ei 
angen i wireddu'r weledigaeth hon. 
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