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Cefndir 
Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC ac ein cyfrifoldeb ni yw cael y gorau 
allan o’r BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy 
gynnal adolygiad manwl o holl wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Y 
tro hwn, rydym wedi adolygu gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn Lloegr. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi trwydded gwasanaeth i amlinellu beth mae’n ei 
ddisgwyl gan bob gwasanaeth. Roedd tri amcan cyffredinol i’n hadolygiad: yn gyntaf, 
asesu pa mor dda mae Radio Lleol y BBC yn perfformio yn erbyn ymrwymiadau’r 
drwydded; yn ail, ystyried cyfeiriad y gwasanaeth yn y dyfodol; ac yn drydydd, canfod a 
oes angen diwygio’r drwydded. 

Mae’r drwydded gwasanaeth yn datgan: 

Dylai Radio Lleol y BBC ddarparu gwasanaeth newyddion, gwybodaeth a 
thrafodaeth yn bennaf seiliedig ar lefaru i gymunedau trefol a gwledig. Dylai ei 
allbwn llefaru gael ei ategu gan gerddoriaeth, a dylid rhoi pwyslais cryf ar fod yn 
rhyngweithiol a chynnwys y gynulleidfa. Dylai Radio Lleol y BBC dargedu 
cynulleidfa o wrandawyr 50 oed a hŷn nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n dda fel 
arall.  

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gennym rhwng 6 Hydref a 21 Rhagfyr 2011. Cafodd 
hwn ei gynnal ochr yn ochr ag ymgynghoriad arall ar gynigion Cyflawni Ansawdd yn 
Gyntaf (DQF). Roedd y cynigion hyn yn amlinellu sut mae’r BBC yn bwriadu gweithredu o 
fewn cyllid cyfyngedig y setliad ffi trwydded y cytunwyd arno gyda’r Llywodraeth yn 2010. 
Gofynasom i gynulleidfaoedd roi sylwadau am y toriadau cyllideb arfaethedig i Radio Lleol 
fel rhan o DQF o fewn y ddau ymgynghoriad.  

Cawsom ymateb eithaf mawr i’r ymgynghoriad gan y cyhoedd a gan ASau a rhanddeiliaid 
eraill. Roedd yr atebion yn gyffredinol unfrydol yn credu bod y toriadau arfaethedig i 
Radio Lleol yn rhy llym ac y byddent yn niweidio’r fenter graidd. Ystyriwyd yr atebion hyn 
gennym ynghyd ag ymchwil cynulleidfa, ymgysylltiad â rheolwyr olygyddion y rhan fwyaf 
o orsafoedd y BBC a thystiolaeth arall. Rhoddodd hyn ddealltwriaeth glir i ni o gryfderau a 
gwendidau’r gwasanaeth, ac mae wedi ein galluogi i ystyried strategaeth Radio Lleol ar 
gyfer y dyfodol yng nghyd-destun strategaeth DQF ehangach y BBC. 

Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd wedi ystyried cynigion Gweithrediaeth y BBC ar gyfer Radio 
Lleol y BBC yng nghyd-destun achosi newid arwyddocaol i Wasanaethau Cyhoeddus y BBC 
yn y DU, ac a ddylent fod yn destun Prawf Gwerth Cyhoeddus (PVT). Fel rhan o’n 
hasesiad, cafodd Ofcom eu gwahodd i roi eu barn hwy i ni am effaith bosibl y newidiadau 
arfaethedig ar y farchnad. Rydym wedi penderfynu nad yw’r cynigion yn cynrychioli newid 
arwyddocaol i wasanaethau cyhoeddus y DU ac nad oes angen cynnal Prawf Gwerth 
Cyhoeddus cyn eu cymeradwyo1. 

 

                                            
1 http://extdev.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/strategy/supporting_evidence_final.shtml#significance 
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Crynodeb Gweithredol 
 

Mae cynulleidfa Radio Lleol y BBC yn ei werthfawrogi’n fawr am ddarparu 
cynnwys lleol neilltuol. Mae’r gorsafoedd yn boblogaidd iawn gan weithredu fel 
ffrind i lawer ac maent yn bwysig iawn mewn argyfyngau lleol. Mae Radio 
Lleol y BBC yn chwarae rhan bwysig wrth gyrraedd 1.3 miliwn o wrandawyr 
nad ydynt yn gwrando ar unrhyw orsafoedd radio eraill. 

Mae Radio Lleol y BBC yn gwneud cyfraniad cryf at gyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC ymysg eu cynulleidfa. Mae gan y gynulleidfa lawer o barch 
at eu rhaglenni newyddion ac mae’r rhain yn rhan hanfodol o ddarpariaeth leol 
y BBC. Mae’r cynnwys llefaru lleol safonol hwn, ynghyd â ffocws ar gynnwys 
gwrandawyr a rhoi sylw i chwaraeon a digwyddiadau’r gymuned leol, yn 
golygu bod y gwasanaeth yn neilltuol iawn o fewn marchnad radio’r DU. 

Rydym wedi ystyried cynigion ar gyfer dyfodol Radio Lleol y BBC yn ofalus 
iawn fel rhan o strategaeth gyffredinol y BBC ar gyfer torri costau a’r dyfodol. 
Rhaid i’r gwasanaeth barhau i ddarparu arlwy lleol neilltuol i wrandawyr a 
pharhau i wella ei ansawdd gan gyrraedd rhai gwrandawyr newydd a lleihau ei 
gostau. 

 

Mae cynulleidfa Radio Lleol y BBC yn ei werthfawrogi’n fawr am 
ddarparu cynnwys lleol, neilltuol 

Mae’r dystiolaeth yr ydym wedi’i chasglu yn yr adolygiad hwn yn dangos bod cynulleidfa 
Radio Lleol y BBC yn ei werthfawrogi’n fawr. Mae gwrandawyr yn dweud mai cryfderau’r 
gwasanaeth yw ansawdd yr adroddiadau newyddion lleol, y sylw a roddir i ddigwyddiadau 
chwaraeon a chymunedol, a’r cyfle i gyfranogi. Maent yn teimlo bod hwn yn wasanaeth 
neilltuol ym mhortffolio radio’r BBC.  

Mae’r gynulleidfa’n credu bod ansawdd cyffredinol y gwasanaeth yn dda, ac mae ein 
tystiolaeth yn awgrymu eu bod yn teimlo bod pob gorsaf unigol o safon uchel. Er 
gwaethaf hyn, dywedodd rhai cynulleidfaoedd wrthym fod allbwn llefaru Radio Lleol ar 
brydiau’n tueddu tuag at bynciau ysgafnach nad ydynt yn rhai lleol. Fel rhan o ymrwymiad 
Radio Lleol y BBC i ddarparu newyddiaduraeth leol o safon uchel, rydym wedi gofyn i 
reolwyr y BBC sicrhau bod pob rhaglen yn dangos ffocws lleol ac yn ceisio hybu dibenion 
cyhoeddus y BBC. 

Nid oes mydryddiaeth reolaidd i ganfod teimladau’r gynulleidfa am ansawdd gorsafoedd 
unigol, a gan mai nod y BBC yw cyflawni “ansawdd yn gyntaf”, rydym yn teimlo ei bod yn 
bwysig bod y BBC yn olrhain hyn ynghyd â chyrhaeddiad a chyfran. Rydym wedi gofyn i 
reolwyr y BBC chwilio am ffyrdd o sefydlu’r mesuriad hwn, gan ystyried gwerth am arian. 
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Mae cynulleidfa sylweddol o 7.2 miliwn o bobl yn Lloegr yn gwrando ar 
Radio Lleol y BBC bob wythnos 

Mae hyn yn gyfystyr ag 17.3 y cant o oedolion yn Lloegr. O fewn hyn, mae tua 2.4 miliwn 
o bobl yn gwrando ar Radio Lleol y BBC, ond dim gorsaf BBC arall, ac mae’r gwasanaeth 
yn chwarae rhan bwysig wrth gyrraedd tuag 1.3 miliwn o wrandawyr nad ydynt fel arall 
yn gwrando ar y radio o gwbl.  

Mae’r rhan fwyaf o gynulleidfa Radio Lleol y BBC dros 50; dyma gynulleidfa darged 
benodedig yr orsaf. Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth hefyd yn apelio at gynulleidfa 
ehangach â diddordeb mewn materion lleol, felly rydym wedi diwygio trwydded y 
gwasanaeth i adlewyrchu hyn fel cynulleidfa darged eilaidd.  

Dros y blynyddoedd diwethaf, cafwyd gostyngiad graddol yng nghynulleidfaoedd Radio 
Lleol y BBC, ond ers rhoi strategaeth newydd ar waith ar ddechrau 2010 – gan gynnwys 
ffocysu adnoddau ar amseroedd gwrando allweddol (brecwast a chanol bore) – cafwyd 
cynnydd eithaf cyson yn y gynulleidfa. Rydym yn croesawu nod rheolwyr y BBC i gynyddu 
cynulleidfaoedd yr orsaf, er ein bod yn cytuno y dylai’r ffocws aros ar ansawdd a 
neilltuoldeb y gwasanaeth, a diwallu anghenion cynulleidfaoedd dros 50 oed nad ydynt yn 
cael eu gwasanaethu’n ddigonol. 

Mae cyrhaeddiad yr orsaf yn is ymysg cynulleidfaoedd du ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 
Er ein bod yn derbyn bod nifer o ffactorau’n effeithio ar hyn, credwn fod gan y BBC 
gyfrifoldeb pwysig i wasanaethu pob cynulleidfa ar eu gwasanaethau prif ffrwd, ac felly 
rydym am olrhain tueddiadau gwrando ar Radio Lleol y BBC ymysg y gynulleidfa hon. 

Mae gan y gynulleidfa lawer o barch at raglenni newyddion Radio Lleol y 
BBC ac maent yn teimlo bod y rhain yn rhan hanfodol o ddarpariaeth leol 
y BBC 

Mae gwrandawyr wedi dweud wrthym eu bod yn dibynnu ar Radio Lleol y BBC i’w cadw 
mewn cysylltiad â newyddion o’u hardal hwy, a’u bod yn fodlon iawn â’i ddarpariaeth o 
newyddiaduraeth o safon uchel. Mae cynulleidfaoedd yn nodi bod sgiliau newyddiadurol y 
BBC yn elfen allweddol o ran darparu straeon newyddion lleol o safon uchel, ac maent yn 
canmol ansawdd a phroffesiynoldeb y rhaglenni.  

Mae’r gwasanaeth hefyd yn chwarae rhan bwysig i wrandawyr mewn sefyllfaoedd o 
argyfwng lleol drwy helpu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i wrandawyr am yr hyn sy’n 
digwydd yn eu hardal. Roedd llawer o atebwyr ein hymgynghoriad yn teimlo bod hyn yn 
un o gryfderau allweddol y gwasanaeth, ac rydym wedi diwygio’r drwydded gwasanaeth i 
sicrhau y gall gorsafoedd unigol ddal i ddarlledu mewn argyfwng yn ystod rhaglenni’r 
rhwydwaith a rennir.  

Canfuom hefyd fod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r cyfle a roddir gan Radio Lleol y 
BBC i alw swyddogion etholedig ac anetholedig i gyfrif am eu penderfyniadau. Roedd 
gwrandawyr yn gadarnhaol am gyfweliadau â phenderfynwyr lleol. Fodd bynnag, cafwyd 
rhai awgrymiadau am ffyrdd o wella hyn, felly rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC ystyried 
ffyrdd newydd o ateb galw’r gynulleidfa am raglenni sy’n galluogi gwell dealltwriaeth o 
wleidyddiaeth a phenderfyniadau lleol. 
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Llawer o werthfawrogiad i sut mae Radio Lleol y BBC yn cynnwys 
gwrandawyr  

Mae’r rhan fwyaf o atebwyr ein hymgynghoriad cyhoeddus yn dweud bod y gwasanaeth 
yn llwyddiannus iawn o ran annog cyfranogiad ac maent yn sôn am lawer o enghreifftiau 
o sut mae hyn wedi ychwanegu diddordeb a mwynhad at raglenni. Roedd ein hymchwil yn 
ategu hyn; canfu fod gallu clywed barn pobl eraill yn aml yn bwysicach i gynulleidfaoedd 
na rhannu eu barn eu hunain. Canfuwyd hefyd bod cynulleidfaoedd yn croesawu’r ffordd y 
mae eu gorsaf hwy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â’r gymuned.  

Radio Lleol y BBC yn sicrhau bod materion lleol yn ganolog i’w allbwn 

Mae ein tystiolaeth wedi dangos bod llawer o gynulleidfaoedd yn ystyried bod eu gorsaf 
yn rhan o’u cymuned, a bod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi ‘brogarwch’ Radio Lleol y 
BBC mewn sawl ffordd.  

Mae rheolwyr y BBC yn nodi’r gwerth uchel mae cynulleidfaoedd yn ei roi i newyddion 
lleol, ac rydym yn cefnogi nod rheolwyr y BBC i gryfhau’r pwyslais lleol mewn cyfnodau 
pan mae’r gynulleidfa ar ei mwyaf – amser brecwast a chanol bore yn ystod yr wythnos. 
Mae hyn yn tanategu ein casgliad o’r broses Cyflawni Ansawdd yn Gyntaf (DQF)2 bod 
rhaid i Radio Lleol aros yn lleol am y rhan fwyaf o’r amser er mwyn parhau i gael effaith a 
bod yn neilltuol. Felly, rydym wedi cymeradwyo rhaglen ddisodli newydd ar gyfer amser 
brecwast gan Radio Solent yng Ngorllewin Dorset, gan fod hyn yn cyd-fynd â ffocws lleol 
strategol Radio Lleol y BBC. Rydym hefyd wedi diwygio trwydded gwasanaeth Radio Lleol i 
sicrhau bod materion lleol a’r nod o adlewyrchu cymunedau lleol yn ganolog i’r 
gwasanaeth.  

Mae cynulleidfaoedd hefyd wedi dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi’r allbwn 
chwaraeon lleol yn fawr, a’u bod yn ystyried ei fod yn rhan allweddol o arlwy Radio Lleol y 
BBC. Mae atebwyr yn credu bod dealltwriaeth a brwdfrydedd y cyflwynwyr yn un o 
elfennau allweddol llwyddiant eu gorsafoedd lleol. Cafwyd rhywfaint o bryder y byddai 
cynigion DQF i rannu rhaglenni’n arwain at ostwng hyd ac ansawdd darllediadau 
chwaraeon Radio Lleol. Er y ceir rhai newidiadau i amserlennu chwaraeon ac y gall fod 
rhai toriadau o ran hyd, rydym yn dal i ystyried bod rhoi sylw i chwaraeon lleol yn rhan 
bwysig o arlwy Radio Lleol. 

Gwerthfawrogiad i allbwn cerddoriaeth a chelfyddydau ar Radio Lleol y 
BBC 

Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr yn ystyried bod yr amrywiaeth o gerddoriaeth ar Radio 
Lleol y BBC yn gweddu i bob chwaeth, oed a chymuned. Maent yn teimlo bod cael 
cerddoriaeth ochr yn ochr â’r cynnwys newyddion a llefaru’n rhan nodweddiadol o’r 
gwasanaeth.  

Er ein bod yn derbyn y ceir rhywfaint o orgyffwrdd o ran allbwn cerddoriaeth rhwng Radio 
Lleol y BBC a gorsafoedd eraill y BBC, hoffem i gerddoriaeth ar Radio Lleol y BBC fod mor 
wahaniaethol â phosibl er mwyn rhoi’r dewis mwyaf posibl i wrandawyr. Rydym wedi 

                                            
2 Cynigion Gweithrediaeth y BBC a amlinellodd sut mae’r BBC yn bwriadu gweithredu o fewn cyllid cyfyngedig y setliad ffi 

trwydded y cytunwyd arno gyda’r Llywodraeth yn 2010. 
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gofyn i reolwyr y BBC ddatblygu polisi cerddoriaeth a fydd yn tanategu gwahanolrwydd 
Radio Lleol o fewn portffolio radio’r BBC. 

Mae Radio Lleol y BBC yn chwarae rhan bwysig yng nghefnogaeth y BBC i gerddoriaeth 
newydd heb gytundeb recordio drwy gyfrwng BBC Introducing. Canfu ein hymchwil 
cynulleidfa alw ar draws pob grŵp oed am raglenni sy’n ffocysu ar dalent newydd lleol, er 
y cafwyd rhywfaint o ddiffyg ymwybyddiaeth bod y math hwn o gynnwys eisoes ar gael ar 
Radio Lleol y BBC.  

Mae rheolwyr y BBC wedi datgan eu bod yn parhau i fod yn ymroddedig i BBC 
Introducing, ac rydym yn credu y gallai’r BBC godi ymwybyddiaeth o hyn ac unrhyw 
raglenni eraill sy’n cefnogi talent newydd lleol drwy gyfrwng amserlennu mwy rheolaidd a 
chyd-hyrwyddo. 

Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr Radio Lleol y BBC yn cytuno bod y 
gwasanaeth yn rhoi gwerth da am arian 

Ar hyn o bryd, mae cyllideb trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn £112.5 miliwn. Er 
bod hon yn gyllideb fawr o gymharu â gorsafoedd radio’r BBC yn y gwledydd eraill, mae’n 
gyllideb ar gyfer 39 gorsaf unigol. 

Yn 2010-11, roedd cyfanswm cost Radio Lleol y BBC, gan gynnwys dyraniad o orbenion y 
BBC, o gwmpas 4.1 y cant o gyfanswm ffi’r drwydded, sy’n gyfwerth â £5.97 i bob talwr 
ffi’r drwydded. Canfu ein hymchwil cynulleidfa fod 89 y cant o wrandawyr Radio Lleol y 
BBC yn teimlo bod hyn yn werth da am arian. 

Roedd cost pob awr defnyddiwr o’r gwasanaeth yn 3.2 ceiniog yn 2010/11, a oedd yn is 
na gorsafoedd radio’r gwledydd eraill ond yn uwch na’r rhan fwyaf o orsafoedd 
rhwydwaith y BBC, megis Radio 2. Mae hyn wedi bod yn gyson dros y tair blynedd 
diwethaf, a chredwn ei fod yn rhoi gwerth rhesymol am arian. Mae Radio Lleol y BBC yn 
destun gostyngiad mewn gwario, ynghyd â holl wasanaethau eraill y BBC. 

Rydym wedi cymeradwyo cyfres o newidiadau i Radio Lleol sy’n ofynnol 
fel rhan o dorri costau cyffredinol yn y BBC 

Mae setliad ffi trwydded y BBC yn 2010 yn gyfwerth â gostyngiad cyllid 16 y cant o leiaf 
erbyn 2016-17. Mae hyn yn golygu bod angen gwneud penderfyniadau i ddod o hyd i’r 
arbedion gofynnol ar draws holl wasanaethau’r BBC. Yn ogystal â’r ymgynghoriad 
cyhoeddus am berfformiad presennol Radio Lleol y BBC a gynhaliwyd gennym ar gyfer yr 
adolygiad hwn, cawsom ymgynghoriad hefyd am y newidiadau i Radio Lleol y BBC a 
gynigiwyd gan reolwyr y BBC fel rhan o DQF.  

Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth ganfyddiadau interim am DQF ym mis Ionawr 2012, ac yn 
y rhain, gofynasom i reolwyr y BBC ailfeddwl nifer o agweddau ar y newidiadau 
arfaethedig i Radio Lleol y BBC. Hefyd, comisiynodd rheolwyr y BBC adolygiad allanol o 
effeithlonrwydd Radio Lleol y BBC a roddodd adroddiad iddynt ar y pryd gan eu galluogi i 
ddiwygio eu cynigion. 

Mae costau Radio Lleol y BBC wedi cael eu hystyried ochr yn ochr â phob gwasanaeth 
arall fel rhan o DQF er mwyn lleihau cyllidebau. Fel ymateb i’n dadansoddiad o’r cynigion 
gwreiddiol am arbedion, mae rheolwyr y BBC wedi haneru arbedion Radio Lleol y BBC o 
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£15 miliwn y flwyddyn i tuag £8 miliwn. O fewn hyn, mae’r arbedion a gynlluniwyd o ran 
cwmpas/cynnwys wedi’u lleihau o £8.5 miliwn i ychydig dros £2.1 miliwn. Mae rheolwyr y 
BBC wedi rhagfynegi mai effaith y newidiadau cwmpas ac ail-fuddsoddi fydd lleihau’r 
gwariant ar gynnwys Radio Lleol y BBC 0.3 y cant erbyn 2016/17.  

Roedd y cynigion diwygiedig ar gyfer Radio Lleol y BBC yn cynnwys y newidiadau 
canlynol: 

• Gyda’r nos yn ystod yr wythnos (7pm–10pm) bydd pob gorsaf yn dod at ei gilydd 
i ddarlledu rhaglen newydd i Loegr gyfan, gyda rhaglenni disodli ar gyfer 
chwaraeon byw a newyddion lleol (fel y darperir ar hyn o bryd). 

• Dylai pob gorsaf leol ddechrau darlledu lleol erbyn 6am (yn hytrach na 5am). 
Bydd pob gorsaf yn darlledu Radio 5 yn fyw o 1am tan ddechrau eu rhaglen 
brecwast (mae hyn yn digwydd eisoes yn y rhan fwyaf o orsafoedd, ond nawr 
bydd BBC Newcastle a BBC London 94.9 hefyd yn darlledu Radio 5 yn fyw dros 
nos). 

• Bydd y rhaglenni brecwast wedi’u hollti’n lleol o fewn Dyfnaint, y Tair Sir, 
Wiltshire a Swydd Gaergrawnt yn dod i ben. 

Rydym yn disgwyl i’r newidiadau yr ydym wedi’u cymeradwyo ar gyfer 
Radio Lleol ei alluogi i gynnal ei ansawdd a’i wahanolrwydd 

Rydym yn fodlon bod y cynigion diwygiedig hyn yn cyd-fynd â’r strategaeth yr ydym wedi’i 
gosod i’r BBC fel rhan o DQF, a’u bod yn ffordd briodol o wneud yr arbedion sy’n ofynnol 
ar gyfer y gwasanaeth. Er bod y cynigion yn golygu newid nodweddion allweddol Radio 
Lleol, rydym wedi ystyried eu heffaith ac wedi penderfynu nad ydynt yn arwyddocaol ac 
nad oes angen Prawf Gwerth Cyhoeddus arnynt3. 

 

 

                                            
3 http://extdev.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/strategy/supporting_evidence_final.shtml#significance 
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Prif Adroddiad - Cyflwyniad 
1 Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC ac ein cyfrifoldeb ni yw cael y 

gorau allan o’r BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw 
drwy gynnal adolygiad manwl o holl wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum 
mlynedd. Y tro hwn, rydym wedi adolygu Radio Lleol y BBC. 

 

Cwmpas yr Adolygiad 
2 Cyhoeddwyd cylch gorchwyl yr adolygiad hwn gennym ym mis Hydref 2011. Dyma’r 

cwestiynau lefel uchel yr oeddem am eu hystyried: 

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

• A yw cyfeiriad strategol y gwasanaeth hwn ar gyfer y dyfodol wedi cael 
ystyriaeth briodol? 

• A ddylid newid trwydded gwasanaeth y gwasanaeth hwn i wella ei 
berfformiad neu i newid cyfeiriad y gorsafoedd yn y dyfodol? 

3 Rydym wedi trin y meysydd canlynol fel eu bod y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad 
hwn: 

• Darpariaeth ar-lein. Mae allbwn ar-lein yn rhan o gyflenwi allbwn lleol, ac mae 
gan bob gorsaf wefan gysylltiedig sy’n darparu newyddion lleol a gwybodaeth. 
Fodd bynnag, llywodraethir y rhan hon o allbwn y BBC dan drwydded 
gwasanaeth BBC Online; rydym yn adolygu hon ar wahân. 

• Effaith ar y farchnad. Bwriad adolygiadau gwasanaethau yw rhoi sail i 
ddyletswydd yr Ymddiriedolaeth o ran asesu perfformiad; nid yw hyn yn cynnwys 
asesu’r effaith ar y farchnad. Pe bai’r adolygiad yn dod i’r casgliad bod angen 
newidiadau arwyddocaol i unrhyw un o’r gwasanaethau a adolygir, câi’r broses 
Prawf Gwerth Cyhoeddus ei chychwyn, a byddai hynny’n cynnwys adolygiad o’r 
effaith ar y farchnad. 

• Safonau golygu a didueddrwydd. Mae Pwyllgor Safonau Golygyddol yr 
Ymddiriedolaeth yn ystyried safonau golygyddol ar wahân ar lefel strategol fel 
rhan o’i waith parhaus.  

 

Methodoleg 
4 Cynhaliwyd yr adolygiad ar gyfer yr Ymddiriedolaeth gan eu hymgynghorwyr 

annibynnol yn Uned yr Ymddiriedolaeth dan gyfarwyddyd Ymddiriedolwr arweiniol yr 
adolygiad, Mehmuda Mian. Aethom ati i gasglu tystiolaeth o amrywiaeth eang o 
ffynonellau; dyma grynodeb ohonynt: 
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• Ymgynghoriad cyhoeddus – Defnyddio’r drwydded gwasanaeth i ddatblygu 
set o gwestiynau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad am 11 wythnos o 6 Hydref tan 21 Rhagfyr 2011, a chawsom tuag 
8,900 o atebion gan dalwyr ffi’r drwydded. Hefyd, cawsom dros 2,600 o lythyrau 
a negeseuon e-bost. Cawsom 17 o ymatebion gan sefydliadau rhanddeiliaid; dros 
100 o lythyrau gan ASau a thuag 13,000 o ymatebion i ddeiseb am gynigion DQF 
ar gyfer Radio Lleol; argymhelliad gan Gyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yn 
Lloegr; a 37 o ymatebion i arolwg a gynhaliwyd ymysg rheolwyr olygyddion Radio 
Lleol y BBC. Hefyd, cawsom drafodaeth bwrdd crwn â grŵp o randdeiliaid i 
archwilio newyddiaduraeth a’r newidiadau arfaethedig i rôl Radio Lleol y BBC fel 
rhan o’r broses DQF. 

• Cawsom hefyd argymhelliad ysgrifenedig gan fwrdd Gweithrediaeth y BBC yn rhoi 
eu barn hwy am y gwasanaeth ac yn amlinellu eu cynlluniau i’r dyfodol.  

• Dadansoddi data perfformiad – Dadansoddi data gan ddefnyddio fframwaith 
perfformiad QRIV y BBC, sy’n ystyried pedwar o sbardunau gwerth cyhoeddus –
ansawdd, cyrhaeddiad, effaith a gwerth am arian. Mae Ffigwr 1 yn amlinellu’r 
fframwaith hwn. 

 

Ffigwr 1: Fframwaith Perfformiad Ansawdd, Cyrhaeddiad, Effaith a Gwerth am 
Arian (QRIV) y BBC 

 

Ansawdd – Caiff ansawdd ei fesur yn nhermau canfyddiadau’r gynulleidfa o 
agweddau amrywiol ar ansawdd rhaglenni a gorsafoedd.  

Cyrhaeddiad – I ba raddau y mae’r gynulleidfa’n defnyddio gwasanaethau’r 
BBC. Yn yr adroddiad hwn, oni nodir fel arall, caiff cyrhaeddiad gwasanaethau 
radio ei fynegi fel canran y boblogaeth sydd wedi gwrando am o leiaf 5 munud 
yn ddi-dor mewn wythnos gyfartalog.  

Effaith – I ba raddau y mae cynnwys y BBC yn cyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC. Dyma’r dibenion sydd wedi’u hamlinellu yn Siarter Brenhinol y BBC: 

• Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

• Hybu Addysg a Dysgu  

• Ysgogi Creadigrwydd a Rhagoriaeth Ddiwylliannol 

• Adlewyrchu Gwledydd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

• Rhoi’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU 

• Arloesi ym maes Cyfathrebu 

Gwerth am Arian – Ystyriaeth o berfformiad (cyrhaeddiad, ansawdd ac 
effaith) ochr yn ochr â chost i roi safbwynt o werth am arian. 
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• Defnyddiwyd y ffynonellau tystiolaeth canlynol i gynnal ein dadansoddiad 
perfformiad: 

− Data cynulleidfa radio gan yr arolwg Ymchwil Cynulleidfa Radio ar y Cyd 
(RAJAR), yn seiliedig ar lenwi tua 110,000 o ddyddiaduron bob 
blwyddyn. Mae’r holl ddata RAJAR a ddyfynnir yn yr adroddiad hwn yn 
seiliedig ar flwyddyn ariannol lawn 2010-11 ar gyfer oedolion 15+ oed 
oni nodir fel arall.  

− Mae ffigurau gwrando ar-lein yn seiliedig ar gofnodion gweinydd y BBC. 

− Arolygon rheolaidd o gynulleidfa’r BBC sy’n mesur canfyddiadau, defnydd 
ac ymwybyddiaeth y gynulleidfa o gynnwys gan y BBC a darparwyr eraill.  

− Data ariannol wedi’u cymryd o Adroddiad Blynyddol y BBC a’u system 
cyfrifyddu rheoli. 

− Ymchwil cynulleidfa – Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth ymchwil 
cynulleidfa i roi sail i’n meddwl yn yr adolygiad hwn ac i ategu’r data a 
oedd ar gael i ni. Comisiynwyd Jigsaw i gynnal ymchwil meintiol ac 
ansoddol. Helpodd hyn i roi gwybod i ni pa mor dda mae’r gwasanaeth 
yn cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ac roedd o gymorth hefyd o ran 
archwilio canfyddiadau’r gynulleidfa o ansawdd y gwasanaeth. 
Cynhaliwyd elfen ansoddol y gwaith hwn yn yr un modd â’r arolwg 
blynyddol o gylch gwaith diben y BBC, a rhoddodd sgorau ‘pwysigrwydd’ 
a ‘pherfformiad’ i nifer o ddatganiadau’n ymwneud â pha mor effeithiol 
mae Radio Lleol y BBC yn cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. 

• Archwiliwyd y materion a godwyd yn ystod ein hadolygiad drwy gynnal 
trafodaeth ag uwch reolwyr. Hefyd, ymwelodd Ymddiriedolwyr y BBC ac uwch 
staff Uned Ymddiriedolaeth y BBC ag 144 o orsafoedd Radio Lleol y BBC i siarad â 
staff. 

5 Fel rhan o’r adolygiad hwn, rydym hefyd wedi ffurfio casgliadau am y cynigion sy’n 
effeithio ar Radio Lleol y BBC fel rhan o’r strategaeth DQF. Ar ddechrau’r adolygiad o 
Radio Lleol y BBC, lansiodd yr Ymddiriedolaeth ymgynghoriad cyhoeddus ar wahân 
am y newidiadau a amlinellwyd yng nghynigion DQF y Weithrediaeth. Ac ystyried 
bod y ddau ymarfer hyn wedi cael eu cynnal ar yr un pryd, cafodd cwestiynau’r 
ymgynghoriad am y gwasanaeth yn DQF eu hadlewyrchu yn yr ymgynghoriad i 
adolygu’r gwasanaeth. 

6 Rydym wedi defnyddio canlyniadau’r ddau ymgynghoriad, ynghyd â thystiolaeth arall 
a gasglwyd yn yr adolygiad hwn, i ffurfio casgliadau am y cynigion sy’n effeithio ar y 
gwasanaethau hyn. Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth ei chasgliadau cyffredinol 
terfynol am y cynigion hyn ym mis Mai 2012. 

7 Mae mwy o wybodaeth am ddull yr Ymddiriedolaeth o adolygu gwasanaethau ar 
gael ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC yn bbc.co.uk/bbctrust. 

 

                                            
4 Ymwelwyd â’r gorsafoedd Radio Lleol y BBC canlynol yn ystod cyfnod yr adolygiad: BBC Radio Merseyside; BBC Radio 

Bristol; BBC Radio Cumbria; BBC Guernsey; BBC Radio Lancashire; BBC Radio Leeds; BBC London 94.9; BBC Radio Norfolk; 

BBC Radio Stoke; BBC Sussex; BBC Three Counties Radio; BBC Radio Manchester; BBC Radio Berkshire; BBC WM 
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Strategaeth y dyfodol 
8 Mae’r adroddiad hwn yn ystyried strategaeth dyfodol Radio Lleol y BBC yng nghyd-

destun ei berfformiad presennol. Isod, rydym yn amlinellu cyd-destun y newidiadau 
a gynigiwyd i Radio Lleol.  

9 Ym mis Hydref 2010, cytunodd y Llywodraeth a’r BBC ar gyllid y BBC tan 2017, gan 
bennu bod ffi’r drwydded yn aros ar y lefel bresennol o £145.50 am y pum mlynedd 
nesaf a bod y BBC yn cymryd mwy o gyfrifoldebau cyllido, gan gynnwys ehangu 
partneriaeth â’r Darlledwr Iaith Gymraeg S4C, cymorth i wasanaethau teledu lleol 
newydd, cymorth i gyflwyno band eang a’r World Service a Monitro’r BBC. 

10 Datblygodd rheolwyr y BBC y set ganlynol o gynigion fel rhan o set ehangach o 
arbedion a newidiadau eraill o fewn strategaeth DQF er mwyn cyflawni’r arbedion 
hyn: 

• Ffocysu gwariant ar raglenni amser brig: brecwast, canol y bore a diwedd y 
prynhawn; chwaraeon a ffydd ar fore Sul. 

• Rhannu mwy o raglenni mewn slotiau nad ydynt yn amseroedd brig: 
prynhawniau yn ystod yr wythnos, prynhawn Sul a gyda’r nos. 

o Ar brynhawniau yn ystod yr wythnos, byddai’r rhan fwyaf o orsafoedd 
yn rhannu rhaglenni â gorsafoedd cyfagos, er y byddai rhai, sy’n 
gwasanaethu cynulleidfa arbennig o neilltuol, yn aros ar wahân. 

o Gyda’r nos yn ystod yr wythnos rhwng 7pm a 10pm, câi rhaglenni eu 
rhannu ledled Lloegr, a phob gorsaf yn dod at ei gilydd heblaw pan 
maent yn darparu sylwebaeth ar chwaraeon lleol. 

o Ar gyfnodau eraill nad ydynt yn gyfnodau brig, byddai rhannu 
rhaglenni’n digwydd ar amrywiaeth o lefelau. Byddai rhai’n debyg i’r 
ardaloedd teledu rhanbarthol, ac yn hwyr gyda’r nos, mewn nifer llai 
o ranbarthau macro. 

o Byddai pob gorsaf yn darlledu Radio 5 yn fyw o 1am tan ddechrau ei 
rhaglen brecwast. 

o Byddai nifer o raglenni brecwast sydd wedi’u hollti’n lleol yn dod i 
ben. 

• O fewn pob rhaglen a rennir, byddai gorsafoedd unigol yn parhau i ddarparu 
bwletinau newyddion lleol ar hyn o bryd, a byddent yn gallu gadael yr 
amserlenni a rennir pe ceid argyfwng sifil neu dywydd gwael. 

• Byddai BBC London 94.9 yn colli nifer o raglenni nad ydynt mewn amser brig 
ac yn lleihau gwariant arall i ddod â’r orsaf yn agosach at orsafoedd Radio 
Lleol y BBC mewn mannau eraill. 

11 At ei gilydd, byddai’r cynigion, ynghyd ag arbedion effeithlonrwydd arfaethedig 
wedi’u targedu’n bennaf at leihau costau ystafelloedd newyddion lleol, wedi arbed 
tua £15 miliwn o’r gwariant presennol. 
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12 Rydym wedi ystyried y cynigion hyn yn ofalus ac ar sail nifer o ffynonellau 
tystiolaeth. Dangosodd canfyddiadau ein hymgynghoriad cyhoeddus, ymchwil 
cynulleidfa a dadansoddiadau eraill fod radio llefaru lleol yn faes lle ceir methiant 
marchnad llwyr bron. Fodd bynnag, mae’n dod â rhywbeth unigryw a werthfawrogir 
yn fawr i’w gynulleidfa; teledu yw’r unig wasanaeth BBC arall y mae llawer ohonynt 
yn tueddu i’w ddefnyddio. Roedd maint ac effaith y toriadau, er eu bod yn is yn 
nhermau ariannol nag mewn llawer o rannau eraill o’r BBC, yn ymddangos yn 
anghymesur o gymharu â gwerth y gwasanaethau hyn i’w cynulleidfa.  

13 Am y rhesymau hyn, ffurfiwyd set o gasgliadau cychwynnol gennym am Radio Lleol 
y BBC, a chyhoeddwyd hwy ym mis Ionawr 20125. Ein hegwyddor sylfaenol oedd 
bod rhaid i Radio Lleol y BBC aros yn lleol am y rhan fwyaf o’r amser er mwyn 
parhau i gael effaith ac aros yn neilltuol. Yn benodol, roeddem yn credu y dylai’r 
mwyafrif mawr o orsafoedd lleol aros mor lleol ag y maent nawr yn y prynhawniau, 
ac y dylent gael digon o adnoddau newyddiadurol i’w cynorthwyo i ddarparu 
gwasanaeth lleol o safon uchel. Roeddem yn teimlo hefyd y dylai Radio Lleol barhau 
i fuddsoddi mewn cynnwys lleol mwy arbenigol a neilltuol y tu allan i oriau brig sydd 
o werth arbennig i’r gynulleidfa.  

14 Rhoesom ein barn i Weithrediaeth y BBC fod rhaid i Radio Lleol gael adnoddau 
priodol i wneud hyn, a dywedasom ein bod yn disgwyl i gynnig diwygiedig gynnwys 
lleihad yn yr arbedion effeithlonrwydd a nodwyd ar gyfer newyddiaduraeth leol i 
wneud yn siŵr bod unrhyw gynnwys lleol o’r fath yn neilltuol ac o safon uchel. 
Gofynasom hefyd iddynt ganfod ffyrdd o barhau i warchod cynnwys lleol mwy 
arbenigol a neilltuol. 

15 Fel ymateb i hyn, mae’r Weithrediaeth wedi diwygio ei chynigion ar gyfer Radio 
Lleol. Dyma’r prif bwyntiau: 

• Mae’r arbedion arfaethedig gwreiddiol wedi’u haneru bron o £15m y flwyddyn i 
tua £8m. O fewn hyn, mae’r gostyngiadau a ddyrannwyd yn uniongyrchol i 
gwmpas a chynnwys wedi’u lleihau o £8.5m i oddeutu £2.1m. 

• Caiff rhannu yn y prynhawn ei gyfyngu i nifer bach iawn o orsafoedd, naill ai 
lle mae’n digwydd eisoes neu lle ceir rhesymau golygyddol cryf dros wneud 
hynny.  

• Caiff chwaraeon ac allbwn cymunedol arall ei warchod i raddau mwy nag y 
cynlluniwyd yn wreiddiol i sicrhau amrediad ac amrywiad. Ceir nifer o 
newidiadau golygyddol i sut mae gorsafoedd yn amserlennu allbwn lleiafrifol, a 
chaiff y rhan fwyaf o’r allbwn hwn ei amserlennu dros y penwythnos. 

• Bydd toriadau i newyddiadurwyr a gohebwyr ar lawr gwlad yn llawer is, a 
thargedir arbedion effeithlonrwydd ychwanegol at leihau haenau rheoli o fewn 
gorsafoedd lleol.  

 Fodd bynnag, rydym yn cymeradwyo nifer o’r cynigion gwreiddiol: 

                                            
5 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/dqf/interim_findings.pdf 
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• Gyda’r nos yn ystod yr wythnos (7pm–10pm) bydd pob gorsaf yn uno i 
ddarlledu rhaglen newydd i Loegr gyfan, gyda rhaglenni disodli ar gyfer 
chwaraeon byw a newyddion lleol (fel y darperir ar hyn o bryd). 

• Dylai darlledu lleol (heblaw BBC London 94.9 a nifer bach o orsafoedd eraill os 
yw hynny’n olygyddol berthnasol) ddechrau erbyn 6am yn hytrach nag erbyn 
5am. 

• Bydd pob gorsaf yn darlledu Radio 5 yn fyw o 1am tan ddechrau eu rhaglen 
brecwast (mae hyn yn digwydd eisoes yn y rhan fwyaf o orsafoedd, ond nawr 
bydd BBC Newcastle a BBC London 94.9 hefyd yn darlledu Radio 5 yn fyw dros 
nos). 

• Bydd y rhaglenni brecwast wedi’u hollti’n lleol o fewn Dyfnaint, y Tair Sir, 
Wiltshire a Swydd Gaergrawnt yn dod i ben. 

• Fel y cynigiwyd yn wreiddiol, o fewn pob rhaglen a rennir, byddai gorsafoedd 
unigol yn parhau i ddarparu bwletinau newyddion lleol, fel ar hyn o bryd, a 
byddent yn gallu gadael yr amserlenni a rennir pe ceid argyfwng sifil neu 
dywydd gwael. 

16 Byddai’r rhaglen newydd i Loegr gyfan rhwng 7pm a 10pm yn ystod yr wythnos 
wedi’i thargedu at yr un gynulleidfa ag allbwn presennol Radio Lleol y BBC. Bwriad 
rheolwyr y BBC yw i’r rhaglen fod â’r nodweddion golygyddol canlynol: 

• Bydd wedi’i harwain gan lefaru (o leiaf 60 y cant).  

• Bydd llefaru’n rhoi sylw i’r pethau gorau a ddarlledwyd gan Radio Lleol y BBC 
ar ddiwrnod penodol. Gellir cynnwys gwrandawyr mewn trafodaethau am brif 
bynciau a thestunau sgwrs y dydd mewn gwahanol ardaloedd. Dylai 
deunyddiau a llinynnau adlewyrchu a thrafod diwylliant a chelfyddydau lleol, a 
dylid adrodd straeon drwy safbwynt gwrandawyr a chymunedau lleol; dylai 
rhaglenni gynnwys adroddiadau byw o wahanol ardaloedd a gorsafoedd Radio 
Lleol y BBC. 

• Bydd y gerddoriaeth yn seiliedig ar restr chwarae graidd bresennol Radio Lleol, 
gyda mwy o duedd tuag at gerddoriaeth o ddegawdau o’r gorffennol a llai o 
gerddoriaeth gyfoes. 

• Bydd bwletinau newyddion a theithio’n aros yn lleol. Bydd y rhaglen yn troi at 
y newyddion diweddaraf pan fo hynny’n briodol. 

• Bydd gorsafoedd lleol yn gadael y rhaglen i roi sylw i chwaraeon a straeon 
mawr newydd. 

17 Fel rhan o DQF, mae rheolwyr y BBC yn ystyried y gellid diffodd trawsyrru ar y 
donfedd ganol os nad yw’n ychwanegu dim byd unigryw. Gan fod angen gwaith 
manylach cyn asesu i ba raddau y mae hyn yn bosibl, nid ydym wedi gwneud 
penderfyniad am hyn eto. 

18 Rydym wedi asesu arwyddocâd y cynigion ac wedi dod i’r casgliad nad oes angen 
Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn ei gymeradwyo. 
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19 Fel rhan o’n hasesiad arwyddocâd, cafodd Ofcom eu gwahodd i roi eu barn hwy i’r 
Ymddiriedolaeth am effaith bosibl y cynigion hyn ar eraill. Wrth benderfynu nad yw’r 
cynigion hyn yn arwyddocaol, rydym wedi cydnabod pryderon Ofcom am y 
posibilrwydd y gallai’r newidiadau arfaethedig i raglenni Radio Lleol y BBC arwain at 
golli gwahanolrwydd. Rydym wedi amlinellu ein hystyriaeth i bwyntiau Ofcom, a’r 
mesurau lliniaru yr ydym wedi eu sefydlu fel ymateb i rai o’r pryderon hyn. Mae 
manylion ein hasesiad arwyddocâd wedi’u cyhoeddi ar wahân ar wefan 
Ymddiriedolaeth y BBC6. 

 

Cam Gweithredu 1 – Cymeradwyo strategaeth dyfodol Radio 
Lleol y BBC 

Rydym yn fodlon bod cynigion diwygiedig y Weithrediaeth ar gyfer strategaeth 

dyfodol Radio Lleol y BBC yn bodloni ein hegwyddor bod rhaid i’r gwasanaeth 

aros yn lleol am y rhan fwyaf o’r amser er mwyn parhau i gael effaith ac aros 

yn neilltuol. 

Rydym wedi ystyried y cynigion i newid Radio Lleol y BBC o safbwynt 

rheoleiddio, ac rydym wedi dod i’r casgliad nad ydynt yn arwyddocaol ac nad 

oes angen i’r Ymddiriedolaeth gynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus mewn 

perthynas â hwy.  

Byddai angen i ni gael gwybod am unrhyw newidiadau i’r cynigion yr ydym 

wedi seilio asesiad arnynt er mwyn sicrhau na fyddent wedi effeithio ar ein 

penderfyniad ynghylch dull rheoleiddio. 

Mae’r strategaeth newydd ar waith ar unwaith 

 
20 Yn ogystal â’r cynigion hyn, mae rheolwyr y BBC wedi awgrymu cyflwyno rhaglen 

ddisodli i Orllewin Dorset oddi wrth Radio Solent bob bore yn ystod yr wythnos 
rhwng 7am a 9am fel estyniad i’r rhaglen ddisodli bore Sadwrn sydd eisoes yn 
bodoli.  

21 Mae Dorset yn cael gwasanaeth cymharol wael gan y BBC a darparwyr lleol eraill. 
Nid oes gan y sir wasanaeth Radio Lleol y BBC ac mae ar ymylon yr ardaloedd 
teledu rhanbarthol. Rydym yn cytuno â chred rheolwyr y BBC bod y cynnig yn cyd-
fynd â ffocws strategol Radio Lleol y BBC ar faterion lleol ar lefel sirol ar adegau 
allweddol yn ystod y dydd, ac ar ddarparu newyddiaduraeth leol gref.  

22 Felly, rydym yn cymeradwyo’r estyniad hwn i wasanaeth BBC Radio Solent. Er nad 
yw’n llwyr unioni’r diffyg gwasanaeth i’r sir gyfan, bydd yn golygu bod gwasanaeth y 
BBC yn fwy lleol ar lefel sirol yng Ngorllewin Dorset.  

                                            
6 http://extdev.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/strategy/supporting_evidence_final.shtml#significance 



Adolygiad Gwasanaeth / Radio Lleol y BBC 

 

 

Mai 2012 15
 

 

Cam Gweithredu 2 – Cymeradwyo rhaglen ddisodli newydd 
Gorllewin Dorset 

Caiff y drwydded gwasanaeth ei diwygio ar unwaith i gynnwys rhaglen ddisodli 

Gorllewin Dorset. 

 
23 Er ein bod yn cymeradwyo’r strategaeth newydd i gael ei rhoi ar waith ar unwaith 

(gan gynnwys rhaglen ddisodli Gorllewin Dorset), caiff y broses o’i rhoi ar waith ei 
gwasgaru drwy gydol 2012–2013. 
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 Perfformiad presennol 
 

Ansawdd 

Mae cynulleidfa Radio Lleol y BBC yn ei werthfawrogi’n fawr 

24 Mae tystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r adolygiad hwn yn dynodi bod cynulleidfaoedd 
yn gwerthfawrogi Radio Lleol y BBC yn fawr. Mae atebwyr ein hymgynghoriad 
cyhoeddus yn gadarnhaol iawn am y gwasanaeth ac mae ein hymchwil cynulleidfa 
ansoddol yn dynodi bod gwrandawyr y gwasanaeth yn ei werthfawrogi’n fawr iawn. 

‘Mae gennym ni orsaf radio wych a chytbwys. Maen nhw’n creu teimlad o 
berthyn i gymuned; rydym ni’n bwysig iddyn nhw felly maen nhw’n bwysig i ni. 
Maen nhw’n poeni am eu gwrandawyr yn ddiffuant ac o’r galon. Mae Radio 
Merseyside wrth galon ein cymuned ac yng nghalonnau eu gwrandawyr’ Radio 
Merseyside, 55-64 oed 

25 Mae atebwyr ein hymgynghoriad cyhoeddus yn canmol ansawdd a gwerth 
adroddiadau newyddion lleol y gwasanaeth a’r sylw a roddir i ddigwyddiadau 
chwaraeon a chymunedol. Roedd y gynulleidfa’n teimlo bod Radio Lleol y BBC yn 
adlewyrchu’r gymuned leol yn dda ac yn gwasanaethu ei hanghenion. Ystyrir hefyd 
bod y cyfle i gyfranogi’n adnodd gwerthfawr o ran cysylltu’r gymuned. Yn ein 
hymchwil marchnad ansoddol, teimlir bod Radio Lleol y BBC yn wasanaeth neilltuol o 
safon uchel, a chaiff ei werthfawrogi’n fawr am ei ‘ffocws lleol’. 

26 Mae cynulleidfaoedd yn ein hymchwil ansoddol yn enwi nifer o resymau pam mae’r 
gorsafoedd yn neilltuol, gan gynnwys: eu darpariaeth newyddion a gwybodaeth leol; 
safon uchel y cyflwynwyr a’r cynnwys; eu dealltwriaeth o’r gymuned leol; y naws 
gyfeillgar, ddiffwdan; y sylw i chwaraeon lleol; a chynnwys rhywfaint o gerddoriaeth 
ochr yn ochr â chynnwys llefaru.  

27 Mae canlyniadau ein hymchwil meintiol o’r gynulleidfa’n dynodi y byddai’r mwyafrif 
(72 y cant) o wrandawyr yn methu’r gwasanaeth pe na bai yno, a bod 71 yn cant yn 
teimlo ei fod yn cynnig ‘rhaglenni o safon uchel wedi’u gwneud yn dda’7. 

28 Hefyd, mae’r argymhelliad i’r adolygiad hwn gan ein Cyngor Cynulleidfa yn Lloegr yn 
dangos hoffter mawr o’r gwasanaeth, cysylltiad cryf â’r gymuned, a theimlad bod y 
gwasanaeth yn darparu cynnwys lleol neilltuol.  

Radio Lleol y BBC yn cael sgôr gwerthfawrogiad cryf a’r rhan fwyaf o’i 
wrandawyr yn ‘gymeradwywyr cryf’ i’r gwasanaeth 

29 Mae’r BBC yn defnyddio canfyddiadau am raglenni unigol i fesur ansawdd eu 
gwasanaethau; mae hyn yn rhoi sgorau indecs gwerthfawrogiad (AI) cyffredinol y 

                                            
7 Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 
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gynulleidfa yn ôl gwasanaeth. Yn 2010-11 roedd ‘AI’ cyfartalog Radio Lleol y BBC yn 
80.0, a oedd yn uwch na Radio 1 a 5 Live, ond yn is na Radio 2 a Radio 48.  

30 Mae tua 63 y cant o wrandawyr Radio Lleol y BBC yn ‘gymeradwywyr cryf’ a’r sgôr 
cymedrig am ‘argraff gyffredinol’ yw 7.9 allan o 109. Error! Not a valid bookmark 
self-reference.Mae’r ffigurau hyn yn uwch na Radio 1, ond yn is na Radio 2, Radio 
4 a 5 Live, fel mae Ffigwr 2 yn ei ddangos. 

Ffigwr 2: Cyfran ‘cymeradwywyr cryf’ a sgorau ‘argraff gyffredinol’ cymedrig 
gorsafoedd radio’r BBC 

 
Ffynhonnell: Mesurydd Brand ac Enw Da 2011, oedolion 16+ yn Lloegr. Sylwch fod graddfeydd gwahanol wedi cael eu 
defnyddio yn y darlun. 

31 Yn ogystal â hyn, mae’r BBC yn mesur argraffion rhaglenni ‘safon uchel’ ar y 
gynulleidfa. Yn 2010-11, roedd tuag 82 y cant o wrandawyr yn cytuno bod rhaglenni 
o safon uchel.10 

Prinder data i fonitro ansawdd gorsafoedd unigol Radio Lleol y BBC 

32 Mae’r dystiolaeth yr ydym wedi ei chasglu fel rhan o’r adolygiad hwn, gan gynnwys 
ein hymchwil ansoddol o’r gynulleidfa a’n hymgynghoriad cyhoeddus, yn awgrymu 
eu bod yn teimlo bod pob gorsaf unigol o safon uchel. Er bod amrywiaeth sylweddol 
yn nifer yr atebion a gawsom fel rhan o’n hymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer pob 
gorsaf, mae atebion pob un yn dynodi eu bod yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr a bod 
argraff gyffredinol y gynulleidfa’n ffafriol. 

33 Mae gan reolwyr y BBC nifer o brosesau ar gyfer rhannu arfer gorau rhwng 
gorsafoedd Radio Lleol y BBC, gan gynnwys amrywiaeth o brosesau hyfforddi a 

                                            
8 Ffynhonnell: Caiff AI (Indecs Gwerthfawrogiad y gynulleidfa) ei fesur gan ddefnyddio arolwg Pulse y BBC (oedolion 16+ 

oed yn Lloegr). Gofynnir i gynulleidfaoedd roi sgôr allan o 10 i raglenni, a chaiff y rhain eu cydgasglu i roi indecs 
9 Ffynhonnell: Mesurydd Brand ac Enw Da y BBC 2011, oedolion 16+ yn Lloegr. Cymeradwywyr cryf yw rhai sy’n rhoi sgôr o 

8 neu fwy allan o 10 i’r gwasanaeth am argraff gyffredinol. 
10 Ffynhonnell: Arolwg Pulse y BBC 2010-11 (oedolion 16+ oed yn Lloegr). Gofynnwyd i’r atebwyr ddweud a oeddent yn 

cytuno bod y rhaglen yr oeddent yn gwrando arni o safon uchel. 
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datblygu, cynadleddau lleol a gwobrau Radio Lleol i arddangos y cynnwys gorau. 
Rydym yn cydnabod bod y prosesau hyn yn ffordd gadarnhaol o helpu i sicrhau bod 
ansawdd allbwn pob gorsaf yn uchel. Fodd bynnag, er bod y BBC yn mesur argraff 
gyffredinol y gynulleidfa o Radio Lleol y BBC, ni all fesur yn ddibynadwy beth yw 
canfyddiadau parhaus y gynulleidfa o ansawdd y 39 gorsaf unigol sy’n rhan o’r 
gwasanaeth. Nid oes data ar gael ychwaith am raglenni unigol ar bob gorsaf: mae 
sgorau AI y gwasanaeth cyfan ar gael, ond mae’r samplau’n rhy fach ar gyfer 
rhaglenni a gorsafoedd unigol o gymharu â data y gall gorsafoedd radio rhwydwaith 
y BBC eu defnyddio. 

34 Gan mai nod y BBC yw canolbwyntio mwy ar ansawdd na chyrhaeddiad a chyfran 
cynulleidfaoedd, credwn ei bod yn bwysig bod rheolwyr y BBC yn monitro 
canfyddiadau’r gynulleidfa o ansawdd Radio Lleol y BBC ar lefel gorsafoedd unigol – 
ac, os yn bosibl, ar gyfer rhaglenni unigol. Er y gallai ymchwil marchnad meintiol fod 
yn rhy ddrud i’w ystyried, hoffem i reolwyr y BBC archwilio ffyrdd o asesu ansawdd 
yn wrthrychol. Gallai hyn gynnwys adroddiadau mwy ffurfiol am fesurau sydd eisoes 
ar waith (megis adborth cynulleidfa) a chyflwyno rhaglen ymchwil i fesur 
canfyddiadau am orsafoedd yn eu tro. 

 

Cam Gweithredu 3 – Dylai Radio Lleol y BBC geisio mesur 
ansawdd gorsafoedd unigol yn well 

Nod rheolwyr y BBC yw cynnal ansawdd Radio Lleol y BBC. Fodd bynnag, nid 
oes mesurau ansawdd cadarn ar gael ar lefel gorsafoedd unigol. Felly, 
gofynnwn i reolwyr y BBC chwilio am ffyrdd o wella’r modd y maent yn mesur 
ansawdd y gorsafoedd, gan ystyried gwerth am arian. 

Gofynnwn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl am eu cynnydd yn ddiweddarach yn 
2012.  

 

Rydym yn cefnogi blaenoriaethu newyddiaduraeth a chynnwys o safon 
uchel â ffocws lleol clir 

35 Dangosodd ein hymchwil cynulleidfa mai un o flaenoriaethau pwysicaf Radio Lleol y 
BBC oedd darparu newyddiaduraeth o safon uchel. Roedd tuag 81 y cant o’r 
gynulleidfa’n cytuno bod hyn yn bwysig i Radio Lleol y BBC; cytunodd 75 y cant ei 
fod yn perfformio’n dda yn hyn o beth, sy’n rhoi bwlch perfformiad o 6 y cant. 

36 Er bod y rhan fwyaf o wrandawyr yn gadarnhaol am y gwasanaeth ac yn 
gwerthfawrogi ei naws anffurfiol a chyfeillgar, mae lleiafrif o’r gynulleidfa’n dweud 
bod allbwn llefaru Radio Lleol yn gallu dibynnu’n ormodol ar bynciau ysgafnach nad 
ydynt yn lleol. Er bod croeso i gynnwys ysgafn ochr yn ochr â newyddion, teithio a’r 
tywydd, teimlwyd bod y cydbwysedd yn gallu symud yn rhy bell i’r cyfeiriad hwn ar 
brydiau. 
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‘Sôn am beth i’w roi ar frechdan bacwn, faint o weithiau allwch chi gynnal rhaglen 
ffonio am hynny? Yn enwedig wrth ystyried rhai o’r pethau hollbwysig sy’n 
digwydd yma ar hyn o bryd; yr ysbytai er enghraifft’. Radio Cumbria, 45-64 oed. 

37 Fel rhan o’u hargymhelliad i’n hymgynghoriad, penderfynodd Radio Centre, corff y 
diwydiant radio masnachol, i gomisiynu Radiomonitor i ddadansoddi allbwn Radio 
Lleol y BBC ar un diwrnod ym mis Tachwedd 2011. Y casgliad oedd nad oes gan 
Radio Lleol y BBC ffocws lleol drwy’r amser ac mae Radio Centre yn galw ar Radio 
Lleol y BBC i roi mwy o ffocws i straeon newyddion sy’n berthnasol i’r cymunedau yn 
yr ardal darlledu dan sylw a chynnwys llai o straeon adloniant ‘meddal’. 

38 Yn eu hargymhelliad i’r adolygiad, mae rheolwyr y BBC yn nodi bod cymeriad 
rhaglenni’n amrywio drwy gydol y dydd ac, er bod rhai elfennau o drafodaeth leol 
amserol yn parhau, bod allbwn y prynhawn yn aml yn rhoi mwy o sylw i ddiwylliant 
a chelfyddydau lleol. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd allbwn llefaru Radio Lleol yn 
amrywio drwy gydol y dydd o raglenni llefaru’n unig amser brecwast a diwedd y 
prynhawn sy’n canolbwyntio ar newyddion/teithio/tywydd i lefaru sy’n ymwneud llai 
â newyddion am weddill y dydd. Fodd bynnag, rydym yn cefnogi ffocws ar gynnwys 
lleol, boed hynny’n gelfyddydau a diwylliant neu’n faterion lleol eraill drwy gydol yr 
amserlen, oherwydd teimlwn y dylai radio llefaru’r BBC geisio darparu rhywbeth o 
werth cyhoeddus drwy’r amser er mwyn bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa ac aros 
yn neilltuol yn y farchnad. 

39 Credwn mai rhinwedd cynnal allbwn lleol drwy gydol y dydd yw bod pob gorsaf yn 
gallu darparu llefaru â ffocws gwirioneddol leol. Felly, rydym yn disgwyl i bob 
rhaglen Radio Lleol sicrhau eu bod yn rhoi ffocws lleol i newyddion ac allbwn arall. 

 

Cam Gweithredu 4 – Dylai Radio Lleol y BBC sicrhau bod pob 
rhaglen yn dangos ffocws lleol ac yn ceisio hybu’r dibenion 
cyhoeddus 

Fel rhan o ymrwymiad y gorsafoedd i ddarparu newyddiaduraeth leol o safon 
uchel, gofynnwn i reolwyr y BBC sicrhau bod pob rhaglen yn dangos ffocws 
lleol ac yn ceisio hybu dibenion cyhoeddus y BBC. 

Gofynnwn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl am eu cynnydd yn y maes hwn ymhen 
blwyddyn.  

 

Cyrhaeddiad 

Mae 7.2 miliwn o oedolion yn Lloegr yn gwrando ar Radio Lleol y BBC 
bob wythnos 

40 Yn 2010-11, roedd tuag 17.3 y cant o oedolion yn Lloegr yn gwrando ar Radio Lleol 
y BBC bob wythnos, sy’n 7.2 miliwn o bobl. Error! Not a valid bookmark self-
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reference.O gymharu â chynulleidfaoedd gorsafoedd radio rhwydwaith y BBC yn 
Lloegr, mae hyn yn is na Radio 1, Radio 2 a Radio 4, ond yn uwch na Radio 3 a 5 
Live, fel mae Ffigwr 3 yn ei ddangos. 

Ffigwr 3: Cyrhaeddiad wythnosol (miliynau) gorsafoedd radio’r BBC yn Lloegr 
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Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 

41 Hefyd, mae 2.4 miliwn o bobl yn gwrando ar Radio Lleol y BBC ond dim o orsafoedd 
radio eraill y BBC; mae hyn tua thraean y gynulleidfa. Yn ogystal, mae 1.3 miliwn o 
bobl (neu 18 y cant o’r gynulleidfa) yn gwrando ar Radio Lleol y BBC ond dim 
gorsafoedd radio arall (BBC na masnachol)11. Rydym yn cydnabod bod gan Radio 
Lleol y BBC ran bwysig i’w chwarae o ran darparu gwasanaeth i gynulleidfa fawr na 
fyddent fel arall yn gwrando ar y radio o gwbl. 

Mae lefelau gwrando ar Radio Lleol y BBC wedi gostwng dros y deg 
mlynedd diwethaf, er bod strategaeth newydd a sefydlwyd yn 2010 wedi 
helpu i wrthdroi rhywfaint o’r gostyngiad  

42 Gostyngodd lefelau gwrando ar Radio Lleol y BBC rhwng 2006 a 2009. Ar ddechrau 
2006, roedd tua 7.8 miliwn o oedolion yn Lloegr yn gwrando bob wythnos; erbyn 
diwedd 2009, roedd hyn wedi gostwng i 6.9 miliwn (gostyngiad o gyrraedd 19.5 y 
cant i 16.6 y cant o oedolion yn Lloegr). Ers 2010, fodd bynnag, cafwyd cynnydd 
bach ond eithaf cyson yn y gynulleidfa, ac erbyn chwarter olaf 2011, roedd tua 7.4 
miliwn o bobl yn gwrando ar Radio Lleol y BBC bob wythnos. Error! Not a valid 
bookmark self-reference.Gweler Ffigwr 4. 

                                            
11 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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Ffigwr 4: Cyrhaeddiad wythnosol (miliynau) Radio Lleol y BBC yn Lloegr 
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Ffynhonnell: RAJAR, dangosir canlyniadau chwarterol â phwysiad 12 mis (oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio 
Lleol y BBC yn Lloegr) 

43 Dros gyfnod hwy, mae lefelau gwrando ar Radio Lleol y BBC wedi gostwng ychydig 
mwy. Yn 2000-01, roedd tuag 8 miliwn o oedolion yn Lloegr (20.6 y cant) yn 
gwrando ar Radio Lleol y BBC bob wythnos, ac erbyn 2009-10 roedd y ffigur wedi 
gostwng i 7 miliwn (16.9 y cant), sy’n ostyngiad oddeutu 12 y cant12. Rydym yn 
sylweddoli bod tueddiadau gwrando ar y radio wedi newid yn ystod y cyfnod hwn 
ac, yn wir, bod cyfanswm cynulleidfa Radio’r BBC wedi cynyddu yn ystod y cyfnod. 

44 Yn eu hargymhelliad i’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi datgan mai eu nod 
yw ‘cyrraedd targed cyrhaeddiad ymestyn o 8m o wrandawyr yn y pum mlynedd 
nesaf’. Rydym yn cefnogi nod rheolwyr y BBC o gynyddu cynulleidfa Radio Lleol y 
BBC yn Lloegr.  0 59Fodd bynnag, fel yr ydym yn nodi’n ddiweddarach yn yr 
adroddiad hwn (paragraffau 54 i 60), dylai ffocws denu gwrandawyr newydd aros ar 
wrandawyr dros 50 nad ydynt yn cael gwasanaeth digonol, ac ar bobl â diddordeb 
cryf mewn materion lleol. Credwn fod hwn yn darged heriol ac ystyried y gostyngiad 
mwy hirdymor mewn gwrando. 

45 Wrth geisio cyrraedd y targed hwn, mae’n bwysig peidio anghofio’r prif amcanion, 
sef darparu’r newyddiaduraeth leol orau a chynnal ansawdd y gorsafoedd.  

Mae oriau i bob gwrandäwr Radio Lleol y BBC yn uchel, er eu bod wedi 
gostwng dros y blynyddoedd diwethaf 

46 Ynghyd â’r gostyngiad mewn cyrhaeddiad, mae cyfartaledd yr ‘amser a dreulir’ 
gyda’r orsaf i bob gwrandäwr wedi gostwng. Yn 2006-07 roedd gwrandäwr 
cyfartalog Radio Lleol y BBC yn gwrando am tuag 11 awr yr wythnos. Erbyn 2010-11 
roedd hyn wedi gostwng i 9.6 awr yr wythnos, sy’n golled o tuag 13 y cant. Mae’r 

                                            
12 Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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lefel hon, fodd bynnag, yn dal i fod yn uwch na llawer o orsafoedd eraill y BBC, ac 
mae’n dangos lefel gref yr ymgysylltiad sydd gan wrandawyr â Radio Lleol y BBC13.  

47 Mae nifer o ffactorau wedi effeithio ar yr ‘amser a dreulir’ gyda’r orsaf. Yn ystod 
cyfnod y gostyngiad, cafwyd gostyngiad hefyd mewn cyfanswm oriau gwrando ar y 
radio. Er bod y gostyngiad cyffredinol hwn dros y cyfnod yn is (5 y cant), mae 
cyrhaeddiad Radio Lleol y BBC hefyd wedi gostwng ychydig mwy ymysg gwrandawyr 
hŷn (archwilir hyn ymhellach isod) sy’n tueddu i wrando am gyfnodau hwy na’r 
cyfartaledd. 

48 Mae cyfran gwrando ar Radio Lleol y BBC hefyd wedi gostwng, sy’n gysylltiedig â 
hyn. Yn 2006-07 roedd y gwasanaeth yn gyfrifol am tua 9.8 y cant o’r holl oriau 
gwrando ar y radio yn Lloegr; erbyn 2010-11 roedd wedi gostwng i 8.2 y cant. Ar yr 
un pryd, mae cyfanswm cyfran y BBC o wrando ar y radio wedi aros yn gymharol 
sefydlog, oddeutu 55 y cant14. 

49 Rydym wedi edrych ar ffigurau gwrando Radio Lleol y BBC ar draws yr amserlen i 
ganfod beth allai fod yn achosi’r gostyngiad mewn cyrhaeddiad. O gymharu â 2006-
07, cafwyd colledion cynulleidfa ar draws y rhan fwyaf o rannau o’r amserlen, gan 
gynnwys cynnwys dyddiau’r wythnos a’r penwythnos. 

50 Fel y rhan fwyaf o orsafoedd radio, daw’r rhan fwyaf o gyrhaeddiad Radio Lleol y 
BBC o wrando yn ystod oriau brig. Mae tua 53 y cant o’r gynulleidfa’n gwrando ar y 
rhaglenni brecwast yn ystod yr wythnos15.  

Cyrhaeddiad a chyfanswm amser gwrando ar Radio Lleol y BBC yn 
amrywio’n sylweddol yn ôl gorsaf 

51 Ar draws y 39 gorsaf Radio Lleol y BBC yn Lloegr, ceir llawer o amrywiaeth yng 
nghynulleidfaoedd y gorsafoedd. Mae gorsafoedd mewn ardaloedd gwledig yn 
tueddu i fod â chyrhaeddiad uwch, ac mae rhai mewn ardaloedd mwy trefol yn 
gyffredinol â chyrhaeddiad is; gall hyn fod oherwydd mwy o gystadleuaeth a mwy o 
ddewis i gynulleidfaoedd gan ddarparwyr radio masnachol. Fodd bynnag, nid yw pob 
ardal yn dilyn y duedd hon; mae gan rai gorsafoedd mewn ardaloedd trefol lefelau 
cyrhaeddiad uwch na’r cyfartaledd. 

52 Ymysg y gorsafoedd â’r lefelau cyrhaeddiad uchaf (wedi’u mesur yn nhermau cyfran 
yr oedolion sy’n gwrando o fewn ardal trawsyrru’r orsaf) mae BBC Radio Jersey 
(cyrhaeddiad o 39 y cant), BBC Radio Guernsey (37 y cant), BBC Radio Cumbria (36 
y cant) a BBC Radio Cornwall (33 y cant)16. Mae Ffigwr 5 yn dangos cyrhaeddiad 
gorsafoedd Radio Lleol y BBC. 

53 Mae rhai gorsafoedd mewn ardaloedd trefol, megis BBC London 94.9, BBC WM 
(Birmingham a’r Black Country) a BBC Manchester, yn cael cyrhaeddiad is fel canran 
o’r boblogaeth sy’n oedolion, er bod nifer gwirioneddol y bobl sy’n gwrando’n tueddu 
i fod yn uwch oherwydd poblogaethau uchel yr ardaloedd dan sylw. Er enghraifft, er 

                                            
13 Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
14 Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
15 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
16 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru gorsafoedd unigol Radio Lleol y BBC 
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mai BBC London 94.9 yw’r orsaf â’r cyrhaeddiad isaf o ran cyfran yr oedolion sy’n 
gwrando o fewn ardal trawsyrru’r orsaf, mae nifer y gwrandawyr yr uchaf o bell o 
blith holl orsafoedd Radio Lleol y BBC – roedd tua 520,000 o bobl yn gwrando bob 
wythnos yn 2010-11. Caiff yr orsaf hon ei dilyn gan BBC Radio Merseyside (314,000 
o wrandawyr bob wythnos) a BBC Radio Newcastle (280,000). 
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Ffigwr 5: Cyrhaeddiad (canran) gorsafoedd Radio Lleol y BBC 
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BBC Local Radio

BBC Radio Jersey
BBC Guernsey

BBC Radio Cumbria
BBC Radio Cornwall

BBC Radio Shropshire
BBC Radio Norfolk

BBC Radio Stoke
BBC Radio Derby

BBC Radio Humberside
BBC Radio Nottingham

BBC Radio Devon
BBC Radio Suffolk

BBC Hereford & Worcester
BBC Radio Lancashire

BBC Radio Northampton
BBC Radio Lincolnshire

BBC Radio Sheffield
BBC Essex

BBC Newcastle
BBC Radio Merseyside

BBC Radio Bristol
BBC Radio Leicester

BBC Radio Kent
BBC Radio Gloucestershire

BBC Radio York 
BBC Radio Cambridgeshire

BBC Radio Solent
BBC Somerset

BBC Radio Leeds
BBC Radio Berkshire

BBC Wiltshire
BBC Tees

BBC Three Counties Radio
BBC Oxford

BBC Solent for Dorset
BBC Sussex and BBC Surrey

BBC Coventry & Warwickshire
BBC Radio Manchester

BBC WM
BBC London 94.9

 
Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 

Cylch gwaith Radio Lleol y BBC yw apelio i wrandawyr 50 oed a hŷn. 

54 Mae trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn datgan dylai’r gynulleidfa darged 
fod yn wrandawyr 50 oed a hŷn nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n dda fel arall. 

55 Mae cyrhaeddiad Radio Lleol y BBC yn uwch ymysg pobl dros 50. Error! Not a 
valid bookmark self-reference.Mae Ffigwr 6 yn dangos cyrhaeddiad Radio Lleol 



Adolygiad Gwasanaeth / Radio Lleol y BBC 

 

 

Mai 2012 25
 

 

y BBC yn ôl demograffig, ac mae’n dangos bod tua 20 y cant o bobl 50-59 oed yn 
gwrando bob wythnos yn 2010-11, gyda chanrannau uwch o 29 y cant o bobl 60-69 
oed a 33 y cant o bobl dros 70. Canolrif oed y gwrandawyr yn 2010-11 oedd 59. 

Ffigwr 6: Cyrhaeddiad wythnosol (canran) Radio Lleol y BBC yn ôl grŵp 
demograffig 

 
Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 

56 Fel y dangosir uchod, mae cyfanswm cyrhaeddiad Radio Lleol y BBC wedi gostwng 
yn y blynyddoedd diwethaf; gostyngodd tuag 11 y cant rhwng 2006-07 a 2009-10. 
Mae’r gostyngiad hwn wedi bod ychydig yn uwch ymysg pobl dros 50 oed – 12 y 
cant, o gymharu ag 8 y cant i bobl dan 50. Er gwaethaf y newidiadau hyn, roedd y 
cyrhaeddiad yn dal i fod yn llawer uwch ymysg cynulleidfaoedd hŷn. Error! Not a 
valid bookmark self-reference.Mae Ffigwr 7 yn dangos y newidiadau hyn mewn 
cyrhaeddiad yn ôl grŵp oed.  

Ffigwr 7: Newid canrannol yng nghyrhaeddiad wythnosol Radio Lleol y BBC yn 
ôl grŵp oed rhwng 2006-07 a 2009-10 
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Ffynhonnell: RAJAR 2006-07 i 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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57 Yn eu hargymhelliad i’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC yn dweud mai ymateb 
uniongyrchol i’w dadansoddiad hwy sy’n gyfrifol am y twf diweddar mewn 
cyrhaeddiad ers 2009; y dadansoddiad hwn ddaeth o hyd i’r gostyngiad mewn 
gwrando ymysg pobl dros 55 oed. Canfu mai’r demograffig hwn sydd â’r diddordeb 
mwyaf mewn materion lleol, a’u bod yn gwrando gan fwyaf ar amser brecwast a 
chanol y bore. Yn unol â hyn, maent wedi canolbwyntio eu hadnoddau ar y rhannau 
hyn o’r dydd ac ar ffocysu ar effaith leol straeon newyddion mawr. Mae rheolwyr y 
BBC yn dweud bod hyn wedi cynyddu cynulleidfaoedd a’u bod yn disgwyl i’r duedd 
hon barhau. O 2009 i 2011, mae cyrhaeddiad wedi cynyddu tua 4 y cant i oedolion 
50 oed a hŷn, er ei fod hefyd wedi tyfu ymysg y rhan fwyaf o grwpiau oed17. 

58 Ers 2009, mae cyrhaeddiad Radio Lleol y BBC wedi cynyddu yn y slotiau brecwast a 
chanol bore. Mae cynulleidfaoedd wedi tyfu o 3.6 miliwn i 3.8 miliwn ar amser 
brecwast yn ystod yr wythnos, ac o 3.3 miliwn i 3.5 miliwn yng nghanol y bore o 
2009 i 201118. Er mai cynyddiadau eithaf bach yw’r rhain, mae’n dilyn cyfnod hwy o 
ostyngiad. 

Radio Lleol y BBC yn apelio hefyd at rai cynulleidfaoedd iau 

59 Fel mae Ffigwr 6 yn dangos, mae Radio Lleol y BBC hefyd yn apelio at rai 
gwrandawyr dan 50 oed. Yn 2010-11, gwrandawodd tua 10.5 y cant o oedolion 15-
49 oed ar Radio Lleol y BBC bob wythnos19. 

60 Yn unol â’i gylch gwaith, credwn y dylai Radio Lleol y BBC ganolbwyntio ar 
wasanaethu ei gynulleidfa darged o bobl dros 50 oed. Fodd bynnag, bydd rhannau 
penodol o’i gynnwys lleol yn apelio at bobl o unrhyw oed sydd â diddordeb cryf 
mewn materion lleol, ac rydym yn cydnabod bod hon yn gynulleidfa darged eilaidd 
ddilys i’r gorsafoedd. 

                                            
17 Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
18 Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
19 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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Cam Gweithredu 5 – Rydym am ddiwygio’r gynulleidfa darged 
benodedig yn y drwydded gwasanaeth i gynnwys pawb â 
diddordeb mewn materion lleol. 

Nid dim ond at bobl dros 50 oed mae radio lleol yn apelio, er mai hwn yw’r 
grŵp gwrandawyr mwyaf o bell ac ni ddylai hynny newid. Dylai cynlluniau i 
gynyddu cyrhaeddiad ganolbwyntio ar y gynulleidfa darged sef pobl dros 50 
oed. 

Rydym yn cymeradwyo estyniad i’r gynulleidfa darged er mwyn rhoi gwell 
adlewyrchiad o amcanion Radio Lleol. Nid bwriad y newid yw arwain at 
unrhyw newid i brif bolisïau golygyddol na cherddorol y gwasanaeth (bydd yr 
ail o’r rhain yn dal i gael ei anelu at bobl dros 50). 

Felly, rydym am ddiwygio cylch gwaith Radio Lleol y BBC i: 

“Dylid targedu cynulleidfa o wrandawyr 50 oed a hŷn gan fwyaf, ond 
gall y gwasanaeth apelio at unrhyw gynulleidfa â diddordeb mewn 
materion lleol”.  

Caiff y drwydded gwasanaeth ei diwygio ar unwaith.  

 

Radio Lleol y BBC yn perfformio’n dda ymysg oedolion llai cyfoethog, 
ond cynulleidfaoedd sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn llai tebygol 
o wrando 

61 Mae cyrhaeddiad Radio Lleol y BBC yn uwch ymysg gwrandawyr o gartrefi C2DE, 
gan fod 19 y cant yn gwrando bob wythnos – yn uwch na’r cyfartaledd o 16 y cant i 
oedolion mewn cartrefi ABC1, fel mae Ffigwr 6 yn dangos. Ar y cyfan, mae 
cyrhaeddiad Radio’r BBC yn is ymysg C2DE (ar 59 y cant) o gymharu â 74 y cant i 
oedolion ABC1. Mae tua 62% o ‘gynulleidfa unigryw’ Radio Lleol y BBC (h.y. rhai 
sydd ddim yn gwrando ar unrhyw orsaf radio BBC arall) yn dod o gartrefi C2DE20. 

62 Mae gwrando ar yr orsaf wedi’i rannu’n eithaf cyfartal rhwng dynion a menywod; 
mae lefelau’r cyrhaeddiad yn 18 y cant ac 17 y cant yn ôl eu trefn21. 

63 Fodd bynnag, mae’r cyrhaeddiad yn is ymysg cynulleidfaoedd Du, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig (BAME). Mae tuag 11 y cant o gynulleidfaoedd BAME yn 
gwrando bob wythnos, o gymharu ag 18 y cant o gynulleidfaoedd gwyn. Mae 7 y 
cant o gyfanswm cynulleidfa Radio Lleol y BBC yn wrandawyr BAME, sydd ychydig 
yn is na holl Radio’r BBC (8 y cant), a hefyd yn is na ffigur pob gorsaf radio, sef 10 y 
cant22.  

                                            
20 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
21 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
22 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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64 Rydym yn cydnabod bod nifer o ffactorau’n effeithio ar y cyrhaeddiad is hwn, gan 
gynnwys y ffaith bod cyfran is o gynulleidfaoedd BAME ymysg y boblogaeth 50 oed 
a hŷn (sy’n nodweddiadol yn fwy tebygol o wrando ar Radio Lleol), ynghyd â chyfran 
uwch o wrandawyr BAME dros 50 sydd ag iaith gyntaf heblaw Saesneg. Mae Radio 
Lleol y BBC hefyd yn tueddu i fod â chyfran cynulleidfa uwch mewn ardaloedd 
gwledig, lle gall nifer y gwrandawyr BAME fod yn is. 

65 Yn ôl yr arolwg RAJAR, mae cynulleidfaoedd BAME yn gyfrifol am 4 y cant o’r 
boblogaeth dros 50 yn Lloegr, o gymharu ag 11 y cant o gyfanswm poblogaeth 
oedolion Lloegr. Fodd bynnag, o gymharu perfformiad ymysg pobl dros 50, mae 
cyrhaeddiad i wrandawyr BAME yn dal i fod yn llawer is (12 y cant) na chyrhaeddiad 
i wrandawyr gwyn (28 y cant)23. Mae gan Radio Lleol y BBC gyfrifoldeb i wasanaethu 
amrywiaeth eang o wrandawyr dros 50 oed, felly gofynnwn i’r rheolwyr chwilio am 
ffyrdd o unioni’r gwahaniaeth hwn, ac fe wnawn olrhain proffil cynulleidfa’r 
gwasanaeth. 

66 Dan y strategaeth DQF, caiff rhywfaint o allbwn llefaru a cherddoriaeth wedi’i wneud 
yn benodol i gynulleidfaoedd lleiafrifol ei dynnu o Radio Lleol, er y bydd newyddion 
wedi’i anelu at gymunedau lleiafrifol yn aros.  

67 Er mwyn lliniaru rhywfaint o’r gostyngiad yn nifer y rhaglenni i leiafrifoedd, bydd 
Radio Lleol y BBC yn cydweithio mwy â BBC Asian Network er mwyn i’r ddwy orsaf 
roi gwasanaeth gwell i gynulleidfaoedd Asiaidd Prydeinig. Mae cynlluniau’n cynnwys 
amserlennu rhaglenni i gynulleidfaoedd Asiaidd Prydeinig ar orsafoedd Radio Lleol y 
BBC ar amseroedd sy’n cyd-fynd yn rhesymegol ag amserlen yr Asian Network a 
rhywfaint o rannu cynnwys, cyflwyno ar y cyd a mwy o gydweithredu o gwmpas 
digwyddiadau lleol Mela a BBC Introducing. Hefyd, ceir mwy o gyd-hyrwyddo wedi’i 
dargedu o Radio Lleol i raglenni iaith a cherddoriaeth yr Asian Network, ac o’r Asian 
Network i Radio Lleol ar gyfer newyddiaduraeth berthnasol. 

Cam Gweithredu 6 – Dylai Radio Lleol y BBC geisio cyrraedd 
amrediad eang o wrandawyr dros 50  

Credwn fod gan Radio Lleol gyfrifoldeb i wasanaethu cynulleidfa eang o bobl 
dros 50 gyda’i raglenni prif ffrwd, a hoffem weld rhywfaint o ostyngiad yn y 
gwahaniaeth rhwng ffigurau gwrando gwyn a BAME. 

Aseswn berfformiad yn y maes hwn ymhen blwyddyn ac yn rheolaidd wedi 
hynny.  

 

Effaith 

                                            
23 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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Dylai Radio Lleol y BBC wneud cyfraniad arwyddocaol at ddibenion y 
BBC o ran dinasyddiaeth, gwledydd, rhanbarthau a chymunedau a 
diwylliant 

68 Mae trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn amlinellu sut dylai’r gwasanaeth 
gyfrannu at ddibenion cyhoeddus y BBC. Er y dylai Radio Lleol y BBC gyfrannu at 
bob un o’r chwe diben cyhoeddus, mae ei flaenoriaethau pwysicaf yn ymwneud â’r 
diben dinasyddiaeth, drwy ei raglenni newyddion; y diben gwledydd, rhanbarthau a 
chymunedau, drwy fod yn wasanaeth lleol yn gynhenid a drwy ei raglenni 
chwaraeon; a’r diben diwylliant a chreadigrwydd, drwy gerddoriaeth a ffocws ar 
gelfyddydau lleol. Ar lefel uchel, mae ein hymchwil cynulleidfa’n dynodi bod 
cynulleidfaoedd yn cytuno â’r blaenoriaethau bras hyn. 

69 Mae trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn amlinellu sut dylai’r gwasanaeth 
gyfrannu at ddibenion cyhoeddus y BBC. Er y dylai Radio Lleol y BBC gyfrannu at 
bob un o’r chwe diben cyhoeddus, mae ei flaenoriaethau pwysicaf yn ymwneud â’r 
diben dinasyddiaeth, drwy ei raglenni newyddion; y diben gwledydd, rhanbarthau a 
chymunedau, drwy fod yn wasanaeth lleol yn gynhenid a drwy ei raglenni 
chwaraeon; a’r diben diwylliant a chreadigrwydd, drwy gerddoriaeth a ffocws ar 
gelfyddydau lleol. Ar lefel uchel, mae ein hymchwil cynulleidfa’n dynodi bod 
cynulleidfaoedd yn cytuno â’r blaenoriaethau bras hyn. 

70 Mae dau ymrwymiad meintiol yn nhrwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC, ac 
adroddir am y rhain yn flynyddol. Mae Tabl 1 yn dangos bod Radio Lleol y BBC wedi 
bodloni’r gofynion hyn yn 2010-11. 

Tabl 1: Amodau trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC 

Diben Ymrwymiad 2010-11 

Cynnal 
Dinasyddiaeth a 
Chymdeithas Sifil 

Dylai pob gorsaf Radio Lleol y BBC ddarlledu 
cyfartaledd o o leiaf 60% o gynnwys llefaru yn yr 
oriau craidd a 100% ar yr amser brig brecwast 
bob blwyddyn. 

73% 6am i 
6pm 

100% 
brecwast 

Ysgogi Creadigrwydd 
a Rhagoriaeth 
Ddiwylliannol 

Dylai pob gorsaf Radio Lleol y BBC ddarlledu o 
leiaf 85 awr o raglenni gwreiddiol wedi’u gwneud 
yn lleol bob wythnos 

85+24 

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol y BBC 2010-11 

 

                                            
24 Dim ond Jersey (84.1 awr) oedd ychydig yn fyr. O ganlyniad i beilot trefniad rhannu newydd Lincoln â BBC Humberside, 
cafwyd anghydbwysedd bach ar gyfer Lincoln, ond llwyddodd y ddwy orsaf gyda’i gilydd i fynd dros 170 awr. 
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Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

Mae gan y gynulleidfa lawer o barch at raglenni newyddion Radio Lleol y 
BBC ac maent yn teimlo bod y rhain yn rhan hanfodol o ddarpariaeth leol 
y BBC 

71 Mae trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn amlinellu y dylai wneud cyfraniad 
pwysig iawn at y diben hwn ymysg ei gynulleidfa drwy ddarparu newyddion a 
gwybodaeth sy’n gywir, yn ddiduedd, yn annibynnol ac yn cael eu diweddaru’n 
gyson. Mae ein tystiolaeth o’r ymgynghoriad cyhoeddus ac ymchwil cynulleidfa’n 
dangos i ni bod cynulleidfaoedd, ar y cyfan, yn credu bod Radio Lleol yn cyflawni’r 
amcanion hyn. 

72 Mae cynulleidfaoedd yn dibynnu ar Radio Lleol i gael y newyddion diweddaraf o’u 
hardal. Mae Cyngor Cynulleidfa Lloegr yn nodi bod cynulleidfaoedd mewn rhai 
ardaloedd agos at ffiniau rhanbarthol, sy’n cael eu gwasanaethu gan fwy nag un 
gwasanaeth teledu rhanbarthol BBC a ble mai papur newydd wythnosol yw’r unig 
gyfryngau lleol eraill, yn dweud mai Radio Lleol yw’r unig ddarparwr newyddion lleol 
dyddiol. 

73 Mae Ffigwr 8 yn dangos pa mor bwysig yw bod Radio Lleol yn darparu 
newyddiaduraeth o safon uchel. Mae 81 y cant o atebwyr ein hymchwil meintiol yn 
credu bod hynny’n bwysig ac mae cyfran fwy fyth – 86 y cant – yn credu ei bod yn 
bwysig bod Radio Lleol yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o faterion a newyddion 
lleol. 

74 Mae atebwyr ein hymgynghoriad yn credu bod arbenigedd a phrofiad newyddiadurol 
y BBC yn elfen allweddol o ran darparu newyddion lleol o safon uchel. Maent yn 
canmol ansawdd a phroffesiynoldeb y rhaglenni newyddion ac yn dweud bod 
cyflwynwyr yn deall yr ardal ble maent yn darlledu ac felly’n gallu rhoi perthnasedd 
lleol i straeon newyddion. 

Ffigwr 8: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau dinasyddiaeth 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

 

75 Mae ein hymchwil yn dangos bod bwlch perfformiad bach o -6 yn dal i fodoli ar gyfer 
darparu newyddiaduraeth o safon uchel gan Radio Lleol (y gwahaniaeth rhwng 
canran yr atebwyr sy’n credu ei fod yn bwysig a’r canran sy’n credu bod y 
gwasanaeth yn perfformio’n dda yn hyn o beth). Fodd bynnag, gan fod 
cynulleidfaoedd wedi siarad yn gadarnhaol am newyddiaduraeth ar Radio Lleol y 
BBC yn ein hymchwil ansoddol a’n hymgynghoriad, credwn ei bod yn debygol bod a 
wnelo’r bwlch hwn fwy â disgwyliadau uchel y gynulleidfa o’r BBC yn y maes hwn yn 
hytrach nag unrhyw broblem wirioneddol yn ymwneud â pherfformiad. 

76 Mae’r ymchwil ansoddol hefyd yn helpu i egluro’r bwlch perfformiad bach sy’n 
amlwg o ran ‘troi at Radio Lleol i gael gwybodaeth am faterion lleol pwysig’. Mae’n 
well gan rai atebwyr ddefnyddio mwy nag un ffynhonnell cyfryngau i gael 
gwybodaeth leol, er bod rhai wedi dweud nad oedd Radio Lleol y BBC yn ddigon 
dewr bob amser i ddewis materion cynhennus neu gychwyn dadl. 

Wnawn nhw ddim cyffwrdd rhywbeth fel mater yr ysbytai. Pe baen nhw’n 
gwneud hynny am un diwrnod, a phob cyflwynydd yn cyflwyno barn pobl, 
byddai’r llinellau’n cael eu jamio. Byddai’r ffonau’n canu’n ddi-baid achos mae 
pobl eisiau siarad am y peth a does ganddyn nhw ddim llais.’ Cumbria, 65+ 
oed 

77 Rydym yn croesawu’r flaenoriaeth mae rheolwyr y BBC yn ei rhoi i newyddiaduraeth 
gref o safon uchel yn eu hamserlenni brecwast a chanol y bore. Mae rhaglenni 
datblygu wedi cael eu cynnal ar draws y rhwydwaith i staff (gan gynnwys 
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cyflwynwyr, cynhyrchwyr, gohebwyr a darllenwyr newyddion) sy’n gweithio ar y 
rhaglenni brecwast a chanol y bore er mwyn rhannu arfer gorau, creu gweledigaeth 
a rennir ar draws Radio Lleol y BBC ac, yn y pen draw, sicrhau bod ansawdd 
newyddiaduraeth yn gwella yn ystod y rhannau allweddol hyn o’r dydd.  57Eisoes 
mae cynnydd wedi bod mewn cyrhaeddiad yn ystod amser brecwast a chanol y bore 
(fel yr amlinellir ym mharagraff 58) ac mae staff gorsafoedd wedi sôn am gynnydd 
mewn galwadau, negeseuon e-bost a negeseuon testun i’r gorsafoedd ar yr 
amseroedd hyn.  

Radio Lleol y BBC yn chwarae rhan bwysig i wrandawyr mewn 
sefyllfaoedd o argyfwng lleol 

78 Mae rôl Radio Lleol o gadw cynulleidfaoedd mewn cysylltiad â beth sy’n digwydd yn 
eu hardal yn bwysicach fyth mewn argyfyngau megis tywydd difrifol. Roedd llawer o 
atebwyr ein hymgynghoriad yn teimlo mai un o brif gryfderau Radio Lleol y BBC yw 
adroddiadau am ddigwyddiadau a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn ystod 
argyfyngau lleol. Dywedwyd mai presenoldeb gohebwyr ‘ar lawr gwlad’ oedd yn 
gyfrifol am hyn. 

79 Mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi gallu gorsafoedd lleol i ddarparu 
gwasanaethau newyddion estynedig parhaus mewn argyfyngau. Roedd atebwyr yr 
ymgynghoriad yn teimlo bod gan Radio Lleol y BBC y gallu a’r hyblygrwydd i adrodd 
am faterion a straeon wrth iddynt ddatblygu. Rhoddwyd llawer o enghreifftiau 
penodol o ba mor werthfawr yw hyn i’r gymuned leol, megis y sylw a roddodd BBC 
Manchester a Radio Leicester i’r terfysgoedd yn haf 2011. Ym mis Tachwedd 2011, 
gallodd BBC Radio Somerset ymestyn ei ddarllediad i’r nos i sôn am ddamwain fawr 
ar yr M5, fel y gwnaeth BBC Hereford and Worcester yn ystod llifogydd 2007 i 
ddarparu diweddariadau pwysig. Mae cymorth gorsafoedd Radio Lleol y BBC i radio 
rhanbarthol a radio rhwydwaith y BBC a gohebwyr teledu sy’n rhoi sylw i stori 
newyddion fawr yn hanfodol o ran gwybodaeth leol a deall anghenion y gynulleidfa.  

 ‘Yn ystod y llifogydd ofnadwy yng Nghaerefrog, dim ond Radio York arhosodd ar yr 
awyr drwy’r nos i hysbysu’r boblogaeth oedd wedi’u torri i ffwrdd o fywyd bob dydd 
a rhoi gwybodaeth gan yr heddlu a gweithwyr achub. Beth fyddai wedi cymryd ei 
le?’ BBC Radio York 55-64 oed. 

80 Mynegodd atebwyr ein hymgynghoriadau cyhoeddus rywfaint o bryder y gallai 
cynyddu rhannu ar draws y rhwydwaith effeithio ar allu Radio Lleol i ymateb cyn 
gynted ag y gall ar hyn o bryd i argyfyngau lleol. Wrth i gyfryngau eraill symud at 
fodel mwy rhanbarthol a chenedlaethol, mae swyddogaeth y BBC o roi sylw i straeon 
newyddion ac argyfyngau lleol yn mynd yn bwysicach. Er bod y rhan fwyaf o’r 
cynlluniau gwreiddiol i rannu bellach wedi’u canslo, ceir rhaglen rhwydwaith a rennir 
ar ddyddiau’r wythnos rhwng 7pm a 10pm. Fodd bynnag, mae rheolwyr y BBC wedi 
dweud y bydd pob gorsaf yn cadw’r adnoddau a’r gallu i droi at allbwn lleol i roi sylw 
i argyfyngau. 
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Cam Gweithredu 7 – Rhaid i orsafoedd Radio Lleol allu gadael 
rhaglen gyda’r nos Lloegr Gyfan os bydd argyfyngau lleol 

Rydym yn cymeradwyo’r rhaglen Lloegr Gyfan newydd yn amodol ar i bob 
gorsaf gadw’r gallu i roi sylw i sefyllfaoedd argyfwng lleol os bydd angen. 

Newid y drwydded gwasanaeth ar unwaith.  

 

Mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r cyfle i alw penderfynwyr lleol i 
gyfrif 

81 Mae’r BBC wedi buddsoddi mewn newyddiaduraeth wleidyddol leol yn y blynyddoedd 
diwethaf drwy ychwanegu gohebydd gwleidyddol pwrpasol mewn 29 gorsaf; 
bwriedir ymestyn hyn i bob gorsaf fel rhan o ail-fuddsoddi DQF. Mae pob gorsaf yn 
cynnal rhaglenni ffonio ‘dwyn i gyfrif’ rheolaidd lle caiff gwrandawyr y cyfle i holi 
penderfynwyr yr ardal leol. Mae mentrau eraill ar waith ar sail leol ad hoc i helpu 
cynulleidfaoedd i ddeall heriau, materion a phrosesau gwleidyddiaeth leol. 

82 Mae atebwyr ein hymgynghoriad yn gadarnhaol am gyfweliadau â phenderfynwyr 
lleol, ac yn cyfeirio at gyflwynwyr penodol y maent yn teimlo eu bod yn arbennig o 
dda am gynnal cyfweliadau anodd. Maent yn arbennig o werthfawrogol o’r ffordd y 
mae’r cyflwynwyr yn gweithredu fel ‘llais y bobl’ ac yn cyflwyno amrywiaeth eang o 
safbwyntiau er mwyn herio’r sawl sy’n cael ei gyfweld. 

83 Canfu Cyngor Cynulleidfa Lloegr hefyd fod galw penderfynwyr i gyfrif yn un o 
swyddogaethau hanfodol Radio Lleol. Dywedasant fod Radio Lleol mewn sefyllfa 
unigryw i ddarparu newyddiaduraeth leol fwy holgar ac ymchwiliol ar adeg pan mae 
papurau newydd lleol yn cael eu gorfodi i wneud toriadau. 

84 Fodd bynnag, mae ein hymchwil marchnad yn dal i ddangos bwlch perfformiad bach 
(-5) o ran cyflawni’r diben hwn. Nid oedd cyfranogwyr ein hymchwil ansoddol yn 
teimlo eu bod yn cael gwybodaeth arbennig o dda am wleidyddiaeth leol, ac yn sicr 
roedd arnynt awydd dysgu mwy, gyda Radio Lleol yn chwarae rhan ddefnyddiol. Er 
bod y cynnwys dymunol y soniodd atebwyr amdano’n cael sylw i raddau amrywiol ar 
Radio Lleol – trafodaethau am faterion lleol pwysig megis ffyrdd, parcio, cyflogaeth 
ac ysbytai, ‘cymorthfeydd’ ffonio gydag ASau neu arweinwyr y cyngor a hyrwyddo 
achosion lleol – mae ein hymchwil yn awgrymu nad yw gwrandawyr yn cydnabod 
hyn yn llawn. 

85 Gofynnodd rhai o atebwyr ein hymgynghoriad am holi amrywiaeth ehangach o 
swyddogion, gan gyfeirio at duedd i ganolbwyntio ar bobl uchel eu proffil yn hytrach 
na ffigurau cyhoeddus mwy lleol. Canfu Cyngor Cynulleidfa Lloegr hefyd yr hoffai 
cynulleidfaoedd weld cwestiynau mwy heriol yn cael eu gofyn i benderfynwyr lleol.  
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Cam gweithredu 8 – Dylai rheolwyr y BBC ystyried sut i fodloni 
awydd y gynulleidfa am raglenni am wleidyddiaeth a 
phenderfyniadau lleol a cheisio mwy o glod am y rhaglenni 
presennol 

Mae gohebwyr gwleidyddol a rhaglenni sy’n ceisio galw penderfynwyr i gyfrif 
yn gydrannau pwysig iawn o newyddiaduraeth Radio Lleol.  

Er bod y gynulleidfa’n gwerthfawrogi’r allbwn hwn yn fawr, mae angen 
gwneud mwy o ran cael effaith a chodi ymwybyddiaeth y gynulleidfa o’r 
materion hyn. 

Fel ymateb i ganfyddiadau ein hymchwil a’n hymgynghoriad, mae’r rheolwyr 
eisoes yn y broses o ail-frandio rhaglenni sy’n galw penderfynwyr i gyfrif ar 
draws y rhwydwaith. 

Gofynnwn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl am eu cynnydd o ran gweithredu’r 
mesurau hyn yn ddiweddarach eleni. 

 

Mae cynnwys gwrandawyr yn elfen bwysig o Radio Lleol 

86 Mae trwydded gwasanaeth Radio Lleol yn datgan y dylai’r gwasanaeth ‘roi cyfleoedd 
yn aml i wrandawyr i gyfrannu at yr allbwn a chymryd rhan weithredol yn eu 
cymunedau lleol’. Er bod 64 y cant o atebwyr ein hymchwil meintiol yn credu ei bod 
yn bwysig bod Radio Lleol yn rhoi cyfleoedd i rannu eu barn eu hunain, mae cyfran 
lawer mwy (76 y cant) yn credu bod y gwasanaeth yn gwneud hyn yn dda. 

87 Dangosodd ein hymchwil hefyd fod gallu clywed barn pobl eraill yn aml yn 
bwysicach i gynulleidfaoedd na rhannu eu barn eu hunain. Mae Ffigwr 8 yn dangos 
bod 87 y cant o’r gynulleidfa’n credu bod Radio Lleol yn perfformio’n dda o ran rhoi 
cyfle i glywed barn gwrandawyr eraill – yr uchaf o bob nodwedd yn yr arolwg. 
Dywedodd cynulleidfaoedd, yn fwy na dim byd arall, bod clywed barn ‘pobl fel nhw’ 
yn rhoi blas lleol i’r gwasanaeth.  

‘Mae gwrandawyr Radio Lleol yn rhannu pob math o wybodaeth a straeon. Mae 
hefyd yn ffordd berffaith o gael cymorth a chyngor gan bobl eraill o’r un ardal 
leol â chi. Dim ond Radio Lleol sy’n gallu rhoi’r cysylltiad gwych hwn’. Three 
Counties 45-54 oed 

88 Mae’r rhan fwyaf o atebwyr ein hymgynghoriad hefyd yn dweud bod Radio Lleol y 
BBC yn llwyddiannus iawn o ran annog cyfranogiad ac maent yn sôn am lawer o 
enghreifftiau ohono’n ychwanegu diddordeb a mwynhad at raglenni trafod. Mae 
cyfranogiad yn chwarae sawl rhan i gynulleidfaoedd, ac mae’n un o nodweddion 
unigryw Radio Lleol y BBC. Mae’n rhoi’r gallu i rannu straeon a diddordebau 
cyffredin, mae’n ffynhonnell adloniant a gwybodaeth, mae’n fath o gefnogaeth i 
unigolion, ac mae hefyd yn ffordd o gysylltu’r gymuned.  
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89 Yn yr atebion ysgrifenedig i’n hymgynghoriad, roedd yn amlwg bod yr atebwyr yn 
hoff iawn o sut mae arddull y cyflwyno a chyfranogi’n ychwanegu at ymdeimlad o 
gymuned ar eu gorsaf. Ni ddylid bychanu swyddogaeth Radio Lleol fel cydymaith i 
lawer o wrandawyr, ac mae llawer yn ystyried bod y cyflwynwyr a’r cyfranwyr 
rheolaidd fel ffrindiau. Canfu Cyngor Cynulleidfa Lloegr rai gwrandawyr sy’n 
disgrifio’r gwasanaeth fel ‘rhaff achub’ at y byd y tu allan. I lawer o bobl, yn 
enwedig y rheini a all fod yn fwy unig yn y gymuned, mae gan Radio Lleol 
swyddogaeth o ran rhoi cyfle iddynt deimlo y gallant gyfranogi mewn materion lleol. 
Ystyriwn fod hyn yn ganolog i’r gwerth cyhoeddus a gaiff gwrandawyr gan y 
gwasanaeth.  

Cynulleidfaoedd yn croesawu ymgysylltu uniongyrchol â’u gorsaf yn y 
gymuned 

90 Roedd presenoldeb Radio Lleol y BBC yn y gymuned hefyd yn amlygu ei hun yn ein 
hymchwil a’n hymgynghoriad. Roedd atebwyr ein hymchwil yn credu ei bod yn 
bwysig iawn bod gwrandawyr yn cael cymaint â phosibl o gyfleoedd i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau cymunedol cysylltiedig â chelfyddydau a diwylliant, 
chwaraeon neu ddigwyddiadau elusennol. Rhoddodd atebwyr yr ymgynghoriad 
lawer o enghreifftiau o achlysuron pan mae radio lleol wedi llwyddo i annog 
cyfranogiad mewn theatr, cerddoriaeth, chwaraeon a digwyddiadau lleol na fyddent 
wedi gwybod amdanynt fel arall. 

91 Roedd llawer o atebwyr yr ymgynghoriad hefyd yn canmol presenoldeb Radio Lleol y 
BBC mewn digwyddiadau lleol a’r sylw mae’n ei roi iddynt. Roedd pobl na allent fod 
yn bresennol yn dal i allu teimlo’n rhan o’r digwyddiad, ac roedd y rhai a oedd yn 
bresennol yn croesawu’r cyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r orsaf a’i chyflwynwyr. 

 

Adlewyrchu’r DU, ei Gwledydd, ei Rhanbarthau a’i 
Chymunedau 

Radio Lleol yn sicrhau bod materion lleol a chymunedol yn ganolog i’w 
hallbwn 

92 Gan fod cyfryngau lleol masnachol wedi eu cwtogi mewn sawl ardal yn Lloegr, mae 
gan y gwasanaeth llefaru lleol a gynigir gan Radio Lleol y BBC le unigryw yn y 
farchnad. Fel mae Ffigwr 9 yn dangos, mae cynulleidfaoedd yn ein hymchwil 
meintiol yn credu ei bod yn bwysig iawn bod Radio Lleol yn darparu cynnwys sy’n 
berthnasol i’w hardal leol hwy; mae’r un faint (83 y cant) yn cytuno eu bod yn 
gwneud hyn yn dda. 

Ffigwr 9: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau gwledydd, 
rhanbarthau a chymunedau 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

 

93 Mae llawer o atebwyr ein hymgynghoriad yn ystyried bod eu gorsaf Radio Lleol yn 
rhan o’r gymuned. Ystyrir bod cyflwynwyr, cynhyrchwyr a gohebwyr yn wybodus ac 
yn frwdfrydig am yr ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu, a bod buddiannau’r 
gymuned leol a’i gwrandawyr yn bwysig iddynt. 

94 Canfu ein hymchwil fod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi ‘brogarwch’ mewn nifer o 
wahanol ffyrdd. Ar wahân i’r ddibyniaeth ar newyddion, tywydd, gwybodaeth 
argyfwng a theithio lleol, roedd teimlad bod Radio Lleol yn gwneud cyfraniad pwysig 
yn y modd y mae’n cyfleu bywyd lleol, o adroddiadau am faterion cyfoes i ddarparu 
safbwyntiau hanesyddol. Cymharodd un atebwr ef â ‘bwrdd bwletin lleol’. 

95 Mae rheolwyr y BBC yn nodi’r gwerth uchel mae cynulleidfaoedd yn ei roi i faterion 
lleol, gan gynnwys newyddion a gwybodaeth leol, atebolrwydd i benderfynwyr lleol, 
canlyniadau digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol a safbwyntiau amdanynt, a 
diwylliant lleol. 

96 Yn gyffredinol, mae gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn gwasanaethu un sir, ac am y 
rheswm hwn rydym wedi cytuno â chynigion arbedion cwmpas rheolwyr y BBC i 
ddiweddu’r rhaglenni disodli brecwast yn Nyfnaint, Three Counties, Wiltshire a 
Swydd Gaergrawnt. Rydym hefyd wedi cytuno â chategoreiddio BBC Somerset fel 
gorsaf ynddi’i hun, yn hytrach na gwasanaeth disodli o BBC Bristol; mae atodiad y 
drwydded gwasanaeth wedi’i ddiwygio’n unol â hyn. 
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Cam Gweithredu 9 – Rydym am ddiwygio’r drwydded 
gwasanaeth i’w gwneud yn gliriach bod materion lleol yn 
ganolog  

Pan ofynnwyd i reolwyr y BBC leihau’r toriadau i gyllideb Radio Lleol fel rhan 
o’u strategaeth Cyflawni Ansawdd yn Gyntaf, ein prif egwyddor oedd bod 
rhaid i radio lleol aros yn lleol am y rhan fwyaf o’r amser er mwyn parhau i 
gael effaith ac aros yn neilltuol.  

Felly, caiff trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC ei diwygio i wneud ei 
hymrwymiad i faterion lleol yn gliriach. Mae ‘apêl lleol’ wedi’i ychwanegu fel un 
o nodweddion y rhaglenni dan ‘golwg gyffredinol ar nodau ac amcanion’. 

Caiff y drwydded gwasanaeth ei diwygio ar unwaith  

Bydd allbwn cymunedau lleiafrifol yn canolbwyntio ar newyddion a 
materion cyfoes arbenigol yn y dyfodol 

97 Lle mae gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn gwasanaethu cymunedau a chredoau 
gwahanol, canfu ein hymgynghoriad fod y rhan fwyaf o atebwyr yn ystyried bod yr 
amrediad o raglenni’n diwallu eu hanghenion. Cafodd y farn gadarnhaol hon ei 
hadlewyrchu yng nghanfyddiadau ein hymchwil, er bod yr atebwyr yn teimlo bod 
angen i Radio Lleol y BBC gofio sicrhau eu bod yn adlewyrchu amrywiaeth 
ddiwylliannol yn llawn.  

‘(Byddwn yn disgwyl iddyn nhw) fod yn ymwybodol o amrywiaeth Llundain a’i 
hadlewyrchu, a sôn am faterion lleol neu adlewyrchu materion lleol yn eu 
rhaglenni.’ BBC London 94.9 45-64 oed. 

98 Ar hyn o bryd, mae Radio Lleol yn darlledu 106 awr o raglenni i gymunedau lleiafrifol 
bob wythnos; caiff 33 o’r oriau hyn eu darlledu ar y donfedd ganol yn Sheffield, 
Three Counties a Swydd Gaerhirfryn. Fel rhan o’r strategaeth DQF, byddai 
rhwydweithio rhaglenni cynnar gyda’r nos yn golygu mai dim ond 55 awr25 gâi eu 
cadw; byddai’r rhain yn canolbwyntio ar newyddion arbenigol a materion cyfoes (yn 
hytrach nag iaith a cherddoriaeth) sy’n berthnasol i gymunedau lleiafrifol. Rydym 
wedi cymeradwyo’r gostyngiad hwn ar yr amod y byddai allbwn Radio Lleol o 
newyddiaduraeth i gynulleidfaoedd lleiafrifol yn cynyddu. 

Mae cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r allbwn chwaraeon yn fawr ac 
yn ystyried ei fod yn rhan allweddol o arlwy Radio Lleol 

99 Mae’r rhan fwyaf o atebwyr ein hymgynghoriad cyhoeddus yn credu bod Radio Lleol 
y BBC yn cyflawni ei ymrwymiadau i chwaraeon yn dda iawn. Cafwyd canmoliaeth i’r 
amrywiaeth o chwaraeon sydd ar gynnig, a theimlad bod pob gorsaf yn dda iawn am 
adlewyrchu’r chwaraeon sy’n berthnasol i’w hardal ei hun. Hefyd, mae atebwyr yn 

                                            
25 Amcangyfrif (cynigion Cyflawni Ansawdd yn Gyntaf rheolwyr y BBC) 
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awgrymu bod dealltwriaeth a brwdfrydedd y cyflwynwyr o ran eu timau chwaraeon 
lleol yn un o elfennau allweddol llwyddiant yr orsaf.  

100 Mae atebwyr hefyd yn croesawu’r amlygrwydd a roddir i dimau a digwyddiadau lleol 
sy’n annhebygol o gael sylw yn unman arall, yn enwedig timau mewn cynghreiriau 
isel a chwaraeon lleiafrifol. Mae Radio Lleol yn gallu dod â chwaraeon yn fyw i bobl 
sy’n gwrando gartref, ac mae pobl na fyddent fel rheol yn gallu bod yn bresennol 
mewn digwyddiadau chwaraeon yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth hwn yn fawr. 

101 Gan bobl â llai o ddiddordeb mewn chwaraeon, fodd bynnag, clywsom fod gormod o 
chwaraeon ar Radio Lleol – yn enwedig, gormod o bwyslais ar bêl-droed. 

102 Mae ein hymchwil cynulleidfa’n dangos, er bod barn wedi’i hollti am bwysigrwydd 
sylw i chwaraeon ar Radio Lleol y BBC, bod y rhai â diddordeb mewn chwaraeon yn 
teimlo bod yr orsaf yn perfformio’n dda iawn. Mae perfformiad canfyddedig Radio 
Lleol y BBC o ran darparu chwaraeon yn sylweddol uwch na’i bwysigrwydd i 
wrandawyr (bwlch perfformiad cadarnhaol o +15). Ceir canmoliaeth arbennig i’r 
sylw a roddir i bêl-droed. 

103 Cafwyd rhywfaint o bryder ymysg atebwyr ein hymgynghoriad cyhoeddus y byddai’r 
cynigion i rannu rhaglenni ar draws nifer o orsafoedd yn arwain at ostwng manylder 
ac ansawdd y darllediadau chwaraeon. Yn arbennig, roedd atebwyr yn pryderu am 
rannu sylwebaeth ar bêl-droed a cholli safbwyntiau unochrog, llai o sylw i glybiau 
pêl-droed o’r cynghreiriau is a thu allan i’r gynghrair, llai o sylw ‘fesul pelen’ i griced 
sirol, colli allbwn chwaraeon lleiafrifol a llai o sylw i gemau rygbi’r gynghrair.  

104 Fel rhan o strategaeth DQF y BBC, mae rhwydweithio amserlen gynnar gyda’r nos 
Radio Lleol yn golygu colli rhywfaint o allbwn chwaraeon cyffredinol (er y byddai 
mwy o raglenni ffonio am chwaraeon rhwng 6pm a 7pm) ac y caiff chwaraeon 
arbenigol eu hamserlennu yn rhywle arall (ar y penwythnos). Yn ystod yr oriau 
rhwydwaith rhwng 7pm a 10pm, bydd gorsafoedd yn gallu ‘gadael’ rhaglen Lloegr 
gyfan i ddarparu sylwebaeth fyw ar chwaraeon.  

105 Roedd nifer o atebion sefydliadau26 i’n hymgynghoriad yn canolbwyntio ar 
swyddogaeth Radio Lleol o ran rhoi sylw i chwaraeon ac roeddent yn pryderu’n 
enwedig am effaith DQF ar y rhan hon o’r amserlen. Maent yn nodi pwysigrwydd 
chwaraeon ar Radio Lleol o ran dod â chymunedau lleol at ei gilydd, hyrwyddo 
chwaraeon llai prif ffrwd a sbarduno cyfranogiad. 

106 Rydym yn deall, er gwaethaf newidiadau i amserlennu rhywfaint o allbwn chwaraeon 
gyda’r nos yn ystod yr wythnos, y dylai chwaraeon aros yn rhan bwysig o arlwy 
Radio Lleol y BBC. Felly, gofynnwn i reolwyr y BBC sicrhau bod modd i 
gynulleidfaoedd ddarganfod y cynnwys hwn – bydd llawer ohonynt yn wrandawyr 
ysgafnach ar y gwasanaeth sy’n ymuno’n benodol ar gyfer digwyddiadau 
chwaraeon. Gofynnwn hefyd i’r rheolwyr ddiogelu rhywfaint o’r sylw a roddir i 
chwaraeon lleiafrifol sy’n briodol ym mhob ardal rhag unrhyw gyfyngiadau pellach o 
ran cyllid.  

                                            
26 Sport and Recreation Alliance; The FA; Rugby Football Union; England and Wales Cricket Board; Lawn Tennis Association; 

Wigan Rugby League Club; The Rugby Football League; Sport England; Premiership Rugby; All-Party Parliamentary Rugby 

League Group. 
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Ysgogi Creadigrwydd a Rhagoriaeth Ddiwylliannol 

Gwerthfawrogiad mawr gan y gynulleidfa o allbwn cerddoriaeth a 
chelfyddydau ar Radio Lleol y BBC 

107 Mae allbwn Radio Lleol y BBC mewn oriau craidd yn cynnwys tua 73 y cant o lefaru 
a 27 y cant o gerddoriaeth27. Y tu allan i’r oriau brig, ar gyfartaledd, mae 40 y cant 
o’r amserlen yn gerddoriaeth. Mae hyn yn amrywio o raglenni cerddoriaeth arbenigol 
megis BBC Introducing, sy’n rhoi llwyfan i gerddorion heb gytundeb recordio, i 
raglenni sy’n cynnwys cerddoriaeth mewn modd mwy cyffredinol fel rhan o 
gymysgedd o lefaru a cherddoriaeth – mae’r rhain yn digwydd y tu allan i’r slotiau 
brecwast a diwedd y prynhawn, sy’n lefaru i gyd. 

108 Mae canlyniadau ein hymchwil cynulleidfa a’n hymgynghoriad cyhoeddus yn dangos 
bod y gynulleidfa’n teimlo bod Radio Lleol y BBC yn cynnig amrywiaeth dda o 
gerddoriaeth. Caiff y gorsafoedd eu gwerthfawrogi am gynnig cyfleoedd i artistiaid 
newydd ac am hyrwyddo a chefnogi celfyddydau a digwyddiadau lleol.  

109 Fel mae Ffigwr 10 yn dangos, mae blaenoriaethau cerddorol Radio Lleol yn llai 
pwysig i wrandawyr na rhai’n ymwneud â newyddion a chynnwys lleol. Cynnwys 
llefaru yw’r prif reswm am wrando ar Radio Lleol y BBC, ond mae llawer o 
wrandawyr, yn enwedig gwrandawyr rheolaidd hŷn, yn mwynhau’r gerddoriaeth yn 
arbennig. Caiff y bwlch perfformiad bach dan ‘Mae Radio Lleol yn chwarae 
cerddoriaeth boblogaidd sy’n berthnasol i fy grŵp oed’ ei achosi gan atebwyr iau y 
tu allan i’r grŵp oed targed (dan 45 mlwydd oed) a fyddai’n croesawu rhywfaint o 
foderneiddio. Felly, nid ydym yn teimlo y dylai rheolwyr y BBC ystyried bod y bwlch 
hwn yn un arwyddocaol. 

Ffigwr 10: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau creadigol a 
diwylliannol 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

                                            
27 Ffynhonnell Adroddiadau Blynyddol y BBC: ffigurau gwirioneddol 2010/11. 
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110 Roedd y rhan fwyaf o atebwyr ein hymgynghoriad yn ystyried bod yr amrywiaeth o 
gerddoriaeth a gynigir ar Radio Lleol y BBC yn gweddu i bob chwaeth, oed a 
chymuned. Sylwodd rhai fod gorsafoedd yn chwarae cerddoriaeth sy’n berthnasol i’w 
hardal leol gan artistiaid a grwpiau lleol enwog, yn ogystal â thalent newydd. 

111 Roedd llond llaw o’r atebwyr i’n hymgynghoriad yn teimlo y gallai’r amrediad o 
gerddoriaeth ar Radio Lleol fod yn fwy helaeth a bod y gerddoriaeth yn ystod y dydd 
yn rhy ‘ganol y ffordd’ ac yn rhy debyg i gerddoriaeth y gellir ei chlywed mewn 
mannau eraill ar y BBC neu ar orsafoedd radio masnachol. Hoffai’r atebwyr hyn 
glywed mwy o genres arbenigol megis jazz, canu gwerin, canu gwlad neu 
gerddoriaeth glasurol. Rhoddwyd y safbwyntiau hyn hefyd gan Gyngor Cynulleidfa 
Lloegr. 

112 Rydym yn deall bod llawer o wrandawyr yn mwynhau’r gerddoriaeth sy’n cael ei 
chwarae ar eu gorsaf Radio Lleol ochr yn ochr â’r allbwn llefaru. Rydym yn derbyn 
hefyd bod rhywfaint o orgyffwrdd o ran rhestri chwarae rhwng Radio Lleol y BBC a 
gorsafoedd eraill y BBC, megis Radio 2, yn dderbyniol mewn rhaglenni a gyflwynir 
yn lleol lle nad yw cerddoriaeth yn gynnwys craidd. Fodd bynnag, credwn y gellid 
gwneud mwy i sicrhau bod y gerddoriaeth gyffredinol ar Radio Lleol mor neilltuol â 
phosibl o fewn portffolio’r BBC drwy, er enghraifft, alw ar gyfoeth cerddoriaeth ym 
mhob lleoliad, neu ganfod ffyrdd eraill o leihau’r gorgyffwrdd â gorsafoedd eraill (yn 
enwedig Radio 2, sy’n gwasanaethu grŵp oed tebyg).  

Cam Gweithredu 10 – Dylai rheolwyr y BBC ddatblygu polisi 
cerddoriaeth sy’n sicrhau gwahanolrwydd Radio Lleol o fewn 
portffolio radio’r BBC 

Rydym yn gofyn i reolwyr y BBC alw ar arbenigedd y BBC ym maes 
cerddoriaeth boblogaidd i ddatblygu polisi cerddoriaeth sy’n ategu gorsafoedd 
radio eraill y BBC ac yn ceisio cynnig rhywbeth gwahanol, gan gydnabod 
chwaeth gerddorol debygol eu cynulleidfa. 

Gall y polisi hwn ganiatáu amrywiaeth i fod yn amserol ac adlewyrchu 
chwaeth, treftadaeth a thraddodiadau lleol, i’w wneud yn fwy neilltuol i Radio 
Lleol.  

Gofynnwn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl am eu cynnydd yn y maes hwn yn 
ddiweddarach eleni.  

 
 

113 Bydd y rhaglen rwydwaith gyda’r nos arfaethedig i Loegr Gyfan yn effeithio ar allbwn 
cerddoriaeth arbenigol Radio Lleol. Ar hyn o bryd, mae 24 o orsafoedd lleol fel rheol 
heb ddim allbwn arbenigol gyda’r nos. Mae’r gorsafoedd hyn yn tueddu i ddarlledu 
cerddoriaeth o’r rhestr chwarae graidd yn bennaf (fel yn ystod y dydd), ond mewn 
rhai achosion byddant yn chwarae amrediad ychydig ehangach o gerddoriaeth ar yr 
amser hwn. Mae’r gorsafoedd eraill yn chwarae cerddoriaeth arbenigol, a rhai 
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ohonynt yn ffafrio cerddoriaeth boblogaidd o’r 50au, y 60au a’r 70au. Byddai ychydig 
dros ddeg y cant o’r gerddoriaeth lai neilltuol gyda’r nos yn ystod yr wythnos yn cael 
ei thorri. Fodd bynnag, mae rheolwyr y BBC yn bwriadu cadw rhywfaint o’r 
cerddoriaeth mwyaf neilltuol, megis genres cerddorol lleol nad ydynt yn cael sylw yn 
unman arall ar y BBC. 

Radio Lleol yn chwarae rhan bwysig yng nghefnogaeth y BBC i 
gerddoriaeth newydd heb gytundeb recordio 

114 Canfu ein hymchwil cynulleidfa alw ar draws pob grŵp oed am raglenni sy’n ffocysu 
ar dalent newydd lleol, er y cafwyd diffyg ymwybyddiaeth yn gyffredinol bod 
cynnwys o’r fath eisoes ar gael ar Radio Lleol y BBC. Hefyd, siaradodd atebwyr ein 
hymgynghoriad yn gadarnhaol am y cyfle gwerthfawr mae Radio Lleol yn ei roi i 
dalent newydd; soniodd rhai fod BBC Introducing yn gyfle unigryw i dalent newydd 
nad yw ar gael ar unrhyw gyfrwng arall. Soniodd atebwyr am sut mae Radio Lleol 
wedi eu cyflwyno i artistiaid na fyddent wedi clywed amdanynt fel arall; cafwyd 
enghreifftiau’n amrywio o Amy Winehouse yn cael ei chlywed gyntaf ar BBC London 
94.9 i gantorion lleol yn arddangos eu talentau’n fyw dros y Nadolig ar BBC 
Northampton. 

115 Mae argymhelliad Cymdeithas Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth (MIDA) i’r 
ymgynghoriad yn nodi bod BBC Introducing a Radio Lleol y BBC wedi cefnogi talent 
newydd ledled y DU erioed. Mae’n nodi pa mor hollbwysig yw BBC Introducing o ran 
cefnogi artistiaid ar lawr gwlad, sydd yn ei dro’n cefnogi twf diwydiant cerddoriaeth 
y DU ac felly’n cyfrannu at economi’r DU. 

116 Mae rheolwyr y BBC wedi datgan eu hymrwymiad parhaus i gerddoriaeth newydd. 
Felly, ar ôl cyflwyniad y rhaglen rwydwaith gyda’r nos ar ddyddiau’r wythnos, bydd y 
rhaglen BBC Introducing yn symud i rannau eraill o’r amserlen ar rai gorsafoedd. Fel 
rhan o’r newidiadau i’r amserlen yn dilyn DQF, mae’r rheolwyr yn bwriadu darlledu 
rhaglenni sy’n cefnogi talent newydd ar amser cyffredin ar draws y rhwydwaith. 
Credwn fod hyn yn creu cyfle i gyfeirio’r allbwn pwysig hwn yn well a chael mwy o 
effaith ohono. 
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Cam Gweithredu 11 – Dylai rheolwyr y BBC godi 
ymwybyddiaeth o BBC Introducing a rhaglenni eraill sy’n 
cefnogi talent newydd 

Rydym yn cefnogi strategaeth rheolwyr y BBC o ddiogelu eu rhaglenni sy’n 
cefnogi talent gerddorol newydd yn y DU. Gan fod ein hymchwil wedi dangos 
bod ymwybyddiaeth y gynulleidfa o raglenni megis BBC Introducing yn isel, 
gofynnwn i reolwyr y BBC sicrhau bod pob gorsaf Radio Lleol yn cydweithio fel 
rhan o ddull ar draws y BBC o hyrwyddo cynnwys megis BBC Introducing i 
gynulleidfaoedd perthnasol er mwyn sicrhau effaith. 

Gofynnwn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl am eu cynnydd yn ddiweddarach 
eleni.  

 

Gallai celfyddydau a diwylliant Radio Lleol y BBC ddarparu mwy o 
gymorth i ddigwyddiadau llai prif ffrwd 

117 Canfu ein hymchwil fod cynulleidfaoedd yn teimlo bod digwyddiadau celfyddydau a 
diwylliant lleol yn bwysig iawn i Radio Lleol y BBC, ac roedd eu barn am berfformiad 
yn y maes hwn yn gadarnhaol. Soniodd nifer o atebwyr ein hymgynghoriad am y 
gefnogaeth mae Radio Lleol yn ei rhoi i gelfyddydau lleol, gan hyrwyddo 
digwyddiadau na fyddent yn cael dim cyhoeddusrwydd fel arall a rhoi gwybod i 
gynulleidfaoedd am ddigwyddiadau na fyddent yn ymwybodol ohonynt fel arall. 

118 Fodd bynnag, canfu Cyngor Cynulleidfa Lloegr fod rhai gwrandawyr yn teimlo ei bod 
yn anodd dod o hyd i’r sylw a roddir i ddigwyddiadau celfyddydau a diwylliant yn yr 
allbwn, yn enwedig yn yr oriau brig. Mae’r bobl sy’n ystyried bod y rhan hon o’r 
amserlen yn llwyddo’n ‘eithaf da’ yn dal i ystyried bod y cydbwysedd wedi’i wyro 
ychydig bach o blaid digwyddiadau mawr adnabyddus ar draul digwyddiadau 
amaturaidd llai. Gwelwyd awydd cyffredinol i Radio Lleol roi mwy o sylw i ddramâu, 
gwyliau, sioeau a chyngherddau a gynhelir mewn lleoliadau llai. Mae canfyddiadau 
ein hymchwil ansoddol yn cytuno â hyn, gan awgrymu y gellid rhoi ychydig mwy o 
bwyslais ar ddigwyddiadau lleol llai prif ffrwd. 

Radio Lleol yn faes hyfforddi pwysig i dalent newydd y DU 

119 Yn eu hargymhellion i’n hymgynghoriad, mae’r Ganolfan Radio’n nodi bod gan Radio 
Lleol y BBC swyddogaeth bwysig o addysgu newyddiadurwyr a chynhyrchwyr 
newydd. Mae Radio Lleol y BBC wedi bod yn faes hyfforddi ers amser maith i 
newyddiadurwyr a chynhyrchwyr sy’n symud ymlaen i weithio yn y cyfryngau 
rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

120 Yn aml, defnyddir amserlenni nad ydynt ar oriau brig fel maes hyfforddi staff. Fel 
ymateb i’n hymgynghoriad, mae rheolwyr olygyddion wedi nodi bygythiad posibl 
gostwng cyllidebau hyfforddiant lleol, ynghyd â newidiadau arfaethedig y DQF i 
amserlenni nad ydynt ar oriau brig, i’w gallu i ganfod a meithrin yr amrediad 
ehangaf posibl o dalent. 
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121 Rydym yn cydnabod pwysigrwydd Radio Lleol o ran meithrin newyddiadurwyr a staff 
cynhyrchu newydd, ac, yn unol â’r drwydded gwasanaeth, dylai Radio Lleol y BBC 
barhau i fanteisio ar ei strwythur i ddatblygu talent newydd.  

 

Hybu Addysg a Dysgu 

Radio Lleol yn ymgysylltu â’i gynulleidfa mewn ymgyrchoedd dysgu a 
gweithredu cymdeithasol ar draws y BBC 

122 Fel mae Ffigwr 11 yn dangos, mae tystiolaeth ein hymchwil cynulleidfa meintiol yn 
awgrymu bod y gwasanaeth yn fras yn perfformio cystal â’r disgwyliadau yn hyn o 
beth: mae 75 y cant yn credu ei bod yn bwysig eu bod wedi dysgu pethau newydd 
wrth wrando ar Radio Lleol, a 74 y cant yn cytuno ei fod yn perfformio’n dda yn hyn 
o beth. 

Ffigwr 11: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau addysg 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

123 Dau beth pwysicach i gynulleidfaoedd yw’r ffocws ar faterion cymdeithasol sy’n 
effeithio ar yr ardal leol (78 y cant yn credu bod hyn yn bwysig) a chefnogi 
elusennau ac achosion lleol (80 y cant yn dweud bod hyn yn bwysig). Canfu Cyngor 
Cynulleidfa Lloegr fod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi gwaith Radio Lleol ar 
apeliadau elusennol o ran rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am faterion lleol 
pwysig a gadael iddynt deimlo eu bod yn gwneud gwahaniaeth drwy gyfrannu. 

 

Rhoi’r byd i’r DU a’r DU i’r byd 

Mae lle i newyddion rhyngwladol ar Radio Lleol, er nad dyna’r prif amcan 

124 Fel mae Ffigwr 12 yn dangos, mae tua 69 y cant o’r gynulleidfa’n credu ei bod yn 
bwysig bod Radio Lleol y BBC yn eu helpu i ddeall beth sy’n mynd ymlaen ledled y 
byd. Felly, mae sylw i newyddion rhyngwladol ar Radio Lleol tua’r un mor bwysig â 
sylw i newyddion a materion ledled y DU; nid yw’n syndod ei fod yn dipyn llai 
pwysig na darpariaeth newyddion lleol. 

Ffigwr 12: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau byd-eang 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

125 Canfu Cyngor Cynulleidfa Lloegr fod gwrandawyr yn gwerthfawrogi sut mae Radio 
Lleol yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o newyddion rhyngwladol drwy, er enghraifft, 
roi safbwynt lleol ar y rhyfel yn Afghanistan – soniwyd am gadw mewn cysylltiad â 
chatrodau dramor a rhoi sylw i orymdeithiau dychwelyd fel enghreifftiau o hyn.  

126  Teimlai nifer bach o atebwyr ein hymgynghoriad y gellir rhoi gormod o bwyslais i 
straeon newyddion rhyngwladol (yn ogystal â rhai rhanbarthol a chenedlaethol) sydd 
i’w cael ar gyfryngau eraill hefyd. Mae’r Ganolfan Radio hefyd yn credu nad 
cyfrifoldeb radio lleol yw darparu newyddion am faterion rhyngwladol oni bai bod y 
mater yn benodol berthnasol i’r gymuned leol honno.  

127 Fodd bynnag, mae ein hymchwil yn dweud wrthym, yn ogystal â phwysleisio straeon 
rhyngwladol â pherthnasedd lleol penodol a rhoi safbwynt lleol i straeon 
rhyngwladol, fod gan Radio Lleol swyddogaeth hefyd o ran tynnu sylw at straeon 
newydd mawr rhyngwladol. Gall hyn gyfeirio’r gynulleidfa at sylw manylach ar 
wasanaethau eraill y BBC neu wasanaethau masnachol. 

128 Rydym yn nodi hefyd bod gan Radio Lleol lawer o wrandawyr nad ydynt yn gwrando 
ar unrhyw orsafoedd radio eraill (BBC na masnachol), felly mae’n bwysig bod Radio 
Lleol yn rhoi sylw i’r prif straeon rhyngwladol yn eu hallbwn newyddion. 

 

Arloesi ym maes Cyfathrebu 

Nid oes gan gynulleidfaoedd ddisgwyliadau uchel o Radio Lleol yn y 
maes hwn 

Fel mae Ffigwr 13 yn dangos, mae tua 42 y cant o’r gynulleidfa’n credu ei bod yn bwysig 
bod Radio Lleol y BBC yn eu helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg newydd. Hwn oedd y 
sgôr lleiaf pwysig o holl ddatganiadau ein hymchwil cynulleidfa. Hefyd, mae disgwyliadau’r 
gynulleidfa’n cael eu bodloni yng nghyswllt y diben hwn; mae tua 43 y cant yn cytuno bod 
y perfformiad yn dda28.  

 

Ffigwr 13: Sgorau perfformiad a phwysigrwydd i flaenoriaethau arloesi ym 
maes cyfathrebu 

                                            
28 Mae’r datganiadau blaenoriaeth hyn hefyd yn berthnasol i ddiben hyrwyddo llythrennedd cyfryngau digidol o fewn 

dinasyddiaeth. 
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Ffynhonnell: Ymchwil Cynulleidfa Ymddiriedolaeth y BBC. Pob oedolyn sydd wedi gwrando ar Radio Lleol y BBC yn y mis 

diwethaf (1300) 

Cyfran eithaf isel o wrando ar Radio Lleol y BBC yn digwydd drwy 
gyfrwng platfform digidol 

129 Yn chwarter olaf 2011, roedd tuag 16 y cant o wrando ar Radio Lleol y BBC yn 
digwydd drwy gyfrwng platfform digidol – sy’n is na gorsafoedd rhwydwaith y BBC, 
a oedd yn amrywio o 21 y cant (Radio 1) i 40 y cant (5 Live)29. Rydym yn nodi, fodd 
bynnag, y dylid bod yn ofalus wrth gymharu dulliau gwrando, oherwydd dim ond 26 
o’r 39 gorsaf sydd ar gael ar DAB ar hyn o bryd; nid yw’r broses o gyflwyno 
trawsyrru DAB lleol wedi ei chwblhau eto. Gan nad yw Radio Lleol y BBC ar gael ar 
loeren, cebl na Freeview, DAB sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o wrando digidol yr orsaf 
o hyd; mae 12 y cant o wrando ar Radio Lleol y BBC yn digwydd drwy gyfrwng DAB.  

130 Roedd y mwyafrif helaeth o wrandawyr radio lleol yn ein hymchwil meintiol yn 
gwrando ar eu gorsaf Radio Lleol y BBC ar radio analog (79 y cant), ac roedd 
defnyddio technolegau eraill yn gymharol brin (27 y cant ar gyfer radio digidol DAB, 
9 y cant ar y rhyngrwyd, 8 y cant ar deledu digidol a 4 y cant ar ffonau symudol). 

Gall Radio Lleol annog cynulleidfa hŷn i ddefnyddio technoleg a 
gwasanaethau 

131 Mae’n nod gan bob gorsaf Radio Lleol y BBC i annog eu gwrandawyr i dreialu 
technolegau newydd a dod i arfer â hwy. Mae Radio Lleol wedi cymryd rhan 
arweiniol o ran rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd am drosglwyddo i deledu digidol, gan 
roi cyngor arbenigol, gwybodaeth am ddyddiadau allweddol a sioeau teithio o 
ffeiriau sirol ac yng nghanol dinasoedd. 

132 Mae gorsafoedd Radio Lleol hefyd wedi ymwneud ag annog llythrennedd cyfryngau 
drwy ymgyrch ‘First Click’ BBC Learning, gyda’r nod o helpu pobl yn y DU nad ydynt 
yn defnyddio’r rhyngrwyd ar hyn o bryd i fynd ar-lein. Mae gorsafoedd wedi cynnal 
sesiynau rhyngrwyd i wrandawyr yn eu stiwdios, neu yn eu canolfannau agored lle 
mae rhai ar gael. Maent hefyd wedi llwyddo i hyrwyddo’r rhyngrwyd, yn bennaf i 
bobl dros 50, drwy bartneriaethau â’r gwasanaeth llyfrgell a’r prosiect ‘Give an Hour’. 
Mae gorsafoedd lleol hefyd yn cynnal eu mentrau eu hunain, ac mae’r gallu i 
gysylltu’n bersonol â chynulleidfaoedd a’u hannog i ddefnyddio cyfryngau digidol fel 
hyn yn unigryw i Radio Lleol o fewn portffolio’r BBC.  

                                            
29 Ffynhonnell: RAJAR C4 2011, oedolion 15+ mewn ardaloedd trawsyrru Radio Lleol y BBC 
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Gwerth am Arian 

Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr Radio Lleol y BBC yn cytuno bod y 
gwasanaeth yn rhoi gwerth da am arian 

133 Mae asesu gwerth am arian yn golygu edrych ar y berthynas rhwng cost a 
pherfformiad. Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd. 

134 Mae canfyddiadau’r gynulleidfa o werth am arian ymysg gwrandawyr Radio Lleol y 
BBC yn eithaf uchel. Yn seiliedig ar gyfriflenni ariannol 2010-11, roedd cyfanswm 
cost Radio Lleol y BBC, gan gynnwys dyraniad o orbenion y BBC, o gwmpas 4.1 y 
cant o gyfanswm ffi’r drwydded, sy’n gyfwerth â £5.97 i bob talwr ffi’r drwydded. 
Fel rhan o’n hymchwil cynulleidfa, gofynasom i sampl cynrychiadol o wrandawyr a 
oeddent yn teimlo bod hyn yn rhoi gwerth da am arian. Cytunodd y mwyafrif 
helaeth, tuag 89 y cant, ei fod. 

135 Mae Tabl 2 yn dangos cost Radio Lleol y BBC bob awr gwrandäwr rhwng 2007-08 a 
2010-11. Mae’r mesur hwn yn defnyddio data cost a defnydd i ganfod cost 
gyfartalog pob awr mae’r gynulleidfa’n ei threulio’n gwrando ar yr orsaf.  

 

Tabl 2: Cost Radio Lleol y BBC i bob awr gwrandäwr 

  2007-08 
Ceiniog 

2008-09 
Ceiniog 

2009-10 
Ceiniog 

2010-11 
Ceiniog 

Cost bob awr 
gwrandäwr 

3.0 2.9 3.2 3.2 

 
Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC 
Noder: Cyn 2007-08 mae’n anoddach cymharu data cost oherwydd newidiadau yn y ffordd mae’r 
BBC yn cyfrif costau. 
 

136 Roedd cost y sianel i bob awr defnyddiwr yn 2010/11 yn 3.2 ceiniog, sy’n is na 
gorsafoedd radio’r gwledydd: Radio Scotland (7.8c), Radio Wales (5.9c), Radio 
Ulster/Foyle (4.3c). Fodd bynnag, roedd yn uwch na’r rhan fwyaf o’r gorsafoedd 
rhwydwaith, megis Radio 2 (0.5c), Radio 5 live (2.1c) a Radio 4 (1.4c). Mae gwerth 
am arian Radio Lleol y BBC wedi cael ei gynnal yn fras dros y tair blynedd diwethaf. 

 

Cyllideb Radio Lleol y BBC wedi codi ychydig dros y tair blynedd 
diwethaf 

137 Mae Radio Lleol y BBC yn defnyddio gweithdrefnau safonol priodol i reoli ei gyllideb. 
Cyflwynir y gyllideb flynyddol o fewn cyllideb fwy Rhanbarthau Lloegr y BBC i 
reolwyr BBC News Group ei gymeradwyo. Bydd y Cyfarwyddwr Newyddion a 
Rheolwr Rhanbarthau Lloegr yn cytuno ar amcanion golygyddol ochr yn ochr â 
hynny. Adolygir y sefyllfa ariannol bob mis gan gyfrifyddion cynhyrchu sy’n gweithio 
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gyda golygyddion a chaiff popeth ei adolygu gan bartneriaid cyllid a’i gynnwys mewn 
cyfrifon rheoli misol sy’n cael eu cadarnhau gan Gyfarwyddwr Cyllid Newyddion. 
Cytunir ar y canlyniadau cyffredinol o fewn y pecynnau ariannu corfforaethol a 
gynhyrchir gan y Ganolfan Gyllid yng Nghaerdydd, a chaiff adroddiadau amdanynt 
eu hanfon at y Bwrdd Gweithredol yn fisol ac i’r Ganolfan Gorfforaethol yn 
chwarterol. 

138 Ar hyn o bryd, mae cyllideb trwydded gwasanaeth Radio Lleol y BBC yn £112.5 
miliwn. O gymharu, mae gan Radio Scotland gyllideb o £23m, Radio Wales £14.6m 
a Radio Ulster/Foyle £15.9m; ond rhaid i Radio Lleol dalu am ddarparu 39 o 
orsafoedd. 

139 Mae’r Ymddiriedolaeth yn monitro gwariant blynyddol yn erbyn y cyllidebau hyn ac 
mae angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer unrhyw orwario neu 
danwario mwy na 10 y cant. Mae Tabl 3 yn dangos bod Radio Lleol wedi aros o 
fewn y cyfyngiadau cyllidebol a bennir gan ei drwydded gwasanaeth dros y tair 
blynedd diwethaf. 

Tabl 3: Gwariant Radio Lleol y BBC yn erbyn cyllideb y drwydded gwasanaeth 
2008-09 i 2010-11  

 2008-09 
(£000) 

2009-10 
(£000) 

2010-11 
(£000) 

Cyllideb y drwydded gwasanaeth 107,500 107,500 111,000
 
Cost trawsyrru (Radio Lleol) 
Rheolwyd gan orsaf (1) 67,973 68,232 69,336
Gorbenion, rheolwyd yn rhannol gan orsaf 
(2) 21,562 21,602 22,002
Anrheoladwy (3) 6,457 7,763 8,800
Ailstrwythuro 10 6 16
Newyddion (4) 1,537 1,430 1,519
Chwaraeon (4) 0,351 0,418 0,426
Cyfanswm gwariant Trawsyrru 97,891 99,451 102,098
 
Cysylltiedig â Rhaglenni (dyraniad 
gan y rhwydwaith) 
  Newyddion – casglu newyddion (5) 2,764 2,473 4,404
  Chwaraeon – casglu newyddion (5) 0,025 0,020 0,024
  Hawlfraint 7,594 8,177 8,126
  Llinell Gymorth 0,107 0,122 0,083
 10,490 10,243 12,637
 
Cyfanswm gwariant 108,381 110,280 114,734
Amrywiad (canran) 0.82 2.6 3.4

Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a rheolyddion rheoli’r BBC 

(1) Yn cynnwys costau staff sefydlog a newidiol; artistiaid a chyfranwyr; hawliau chwaraeon; arall 

(2) TG rheoladwy, eiddo anrheoladwy 

(3) Yn cael ei adennill gan y Grŵp 
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(4) Costau penodol mewn newyddion a chwaraeon yr ystyrir eu bod yn ymwneud yn fwy uniongyrchol â radio lleol 
e.e. GNS mewn newyddion rhwydwaith. 

(5) Dyraniadau gan newyddion a chwaraeon rhwydwaith am weithgareddau a gynhelir ar draws pob trwydded ar 
gyfer y BBC; dyrennir gan ddibynnu ble ystyrir bod cynnwys newyddion wedi’i gasglu a’i gyflenwi. 

 

Caiff cyllidebau Radio Lleol y BBC eu lleihau ar ôl setliad diweddaraf ffi’r 
drwydded 

140 Mae costau Radio Lleol y BBC wedi cael eu hystyried ochr yn ochr â phob 
gwasanaeth arall fel rhan o adolygiad o’r BBC i gyd (DQF) er mwyn lleihau cyllidebau 
ar ôl setliad diweddaraf ffi’r drwydded.  

141 Bydd dau fath o leihad i gyllidebau Radio Lleol (a gwasanaethau eraill y BBC): 
arbedion effeithlonrwydd a thoriadau i allbwn (arbedion “cwmpas”). Er mwyn 
ystyried effaith yr arbedion effeithlonrwydd arfaethedig, ym mis Chwefror 2012, 
comisiynodd rheolwyr y BBC adolygiad allanol o werth am arian gan yr 
ymgynghorwr radio, John Myers30. Diben yr adolygiad hwn oedd archwilio 
trefniadaeth ac arferion gwaith allbwn presennol Radio Lleol ac ymchwilio i ble gellid 
canfod arbedion effeithlonrwydd na fyddent yn effeithio ar berfformiad ar yr awyr. 
Cyhoeddwyd yr adolygiad gan reolwyr y BBC ym mis Ionawr 2012. 

142 Roedd argymhellion John Myers yn ymdrin â thri maes: 

• Mwy o arbedion cynhyrchedd: torri £150,000 oddi ar gyllidebau staff mewn 35 
o orsafoedd a £50,000 mewn pump o orsafoedd llai. Cyflwyno strwythur rheoli 
wedi’i symleiddio ym mhob gorsaf a rhannu rheolwyr olygyddion rhwng 
gorsafoedd. 

• Y potensial am arbedion mwy hirdymor drwy gostau canolog. Roedd hyn yn 
cynnwys: system contract-yn-unig ar gyfer talent ac adolygu lefelau salwch a 
lefelau a strwythurau cyflog; adolygu proses negodi hawliau chwaraeon; asesu 
gwasanaethau y gellid eu rheoli’n well yn lleol; ac uwchraddio technoleg a 
chyfleusterau gyda stiwdios sy’n addas at eu diben. 

• O ran arbedion cwmpas, argymhellodd y dylai’r BBC wneud y canlynol: diogelu 
amrywiaeth allbwn Radio Lleol er mwyn cadw gwrandawyr; parhau i fuddsoddi 
mewn rhaglenni lleol yn ystod oriau brig ac ar benwythnosau; cadw rhaglenni 
arbenigol; buddsoddi mewn rhaglen neilltuol a rennir gyda’r nos a chadw 
arbedion yn gynnar yn y bore. 

143 Pe bai rheolwyr y BBC wedi rhoi’r argymhellion hyn ar waith, byddai arbedion 
cwmpas wedi gostwng o £8.5 miliwn i £2.6 miliwn a byddai’r arbedion cynhyrchedd 
a gynllunnir wedi cynyddu o £4.1 miliwn i £6.3 miliwn. Byddai arbedion i’r dyfodol o 
ganlyniad i’r adolygiad costau canolog, dros amser, yn codi cyfanswm yr arbedion i 
£14 miliwn, ychydig yn is na’r £15 miliwn a gynigiwyd drwy DQF.  

144 Fodd bynnag, nid oedd rheolwyr y BBC yn derbyn yr holl argymhellion, ac roeddent 
yn awyddus i osgoi unrhyw effaith bosibl ar ansawdd newyddiaduraeth, naill ai o 
fewn Radio Lleol neu mewn rhannau eraill o Newyddion y BBC, a fydd yn dibynnu’n 

                                            
30 http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/pdf/bbclocalradio_myers.pdf 
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fwyfwy ar newyddiadurwyr lleol. Er enghraifft, er bod rheolwyr y BBC yn ymroddedig 
i symleiddio strwythur rheoli pob gorsaf, maent yn credu y byddai rhannu rheolwyr 
olygyddion ar draws gorsafoedd yn effeithio ar ansawdd ac na fyddai hyn o fudd i 
gynulleidfaoedd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn ategu’r safbwynt hwn. 

145 Fel ymateb i gasgliadau interim yr Ymddiriedolaeth ar DQF31 ac adolygiad Myers, 
mae rheolwyr y BBC wedi adolygu eu cynlluniau cynhyrchedd a chwmpas. Mae’r 
arbedion arfaethedig gwreiddiol wedi haneru o £15 miliwn y flwyddyn i tua £8 
miliwn. O fewn hyn, cafodd toriadau cwmpas eu lleihau o £8.5 miliwn i ychydig dros 
£2.1 miliwn.  

146 Fel rhan o ymrwymiad rheolwyr y BBC i beidio â lleihau gwariant ar gasglu ac 
adrodd newyddion ar lawr gwlad, bydd gostyngiadau yn niferoedd y 
newyddiadurwyr yn lleihau o tua 150 i tua 50. Dan y cynigion diwygiedig, 
gostyngodd arbedion arian parod pob gorsaf o bron 20 y cant i lai nag 11 y cant (ac 
eithrio BBC London 94.9). Hefyd, ceir cymorth wedi’i dargedu i’r gorsafoedd mwyaf i 
fuddsoddi mewn rhaglenni amser brig neu allbwn neilltuol.  

147 Cedwir arbedion o ganlyniad i rannu gyda’r nos a chael gwared â darllediadau 
cynnar y bore a’r rhai sy’n weddill dros nos, ochr yn ochr ag arbedion cynhyrchedd o 
gynorthwywyr darlledu, sain gorsafoedd a newyddiadurwyr nad ydynt yn casglu 
newyddion. Mae rheolwyr y BBC hefyd yn bwriadu cadw argymhelliad Myers i wneud 
arbedion mewn haenau rheoli, ond ei weithredu mewn modd amrywiol yn ôl gorsaf. 
Maent hefyd am archwilio’r potensial am arbedion ychwanegol mwy hirdymor drwy 
negodi hawliau chwaraeon yn ganolog. 

148 Mae rheolwyr y BBC wedi rhagfynegi mai effaith y newidiadau cwmpas ac ail-
fuddsoddi a gynigir gan y strategaeth DQF fydd lleihau’r gwariant ar gynnwys Radio 
Lleol y BBC 0.3 y cant, neu £0.4 miliwn, erbyn 2016/17.32  

                                            
31 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/dqf/interim_findings.pdf 
32 Nid yw’r rhagfynegiadau’n cynnwys arbedion effeithlonrwydd. 
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Atodiadau 

1. Crynodeb o’r diwygiadau i’r drwydded gwasanaeth 

Mae’r atodiad hwn yn amlinellu’r rhannau perthnasol o drwydded gwasanaeth Radio Lleol 
y BBC y byddwn yn eu diwygio o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 

Adran o’r Drwydded 
Gwasanaeth 

Diwygiad 

1. Cylch Gwaith* Mae ‘trefol a gwledig’ wedi’u dileu a’u disodli â 
‘cymunedau lleol’. 

1. Cylch Gwaith* Nawr, nodir y gynulleidfa darged fel a ganlyn ‘Dylid 
targedu cynulleidfa o wrandawyr 50 oed a hŷn gan 
fwyaf, ond gall y gwasanaeth apelio at unrhyw 
gynulleidfa â diddordeb mewn materion lleol’. 

2. Cwmpas* Dylai pob gorsaf ddarlledu ‘rhwng 05:00 a hanner 
nos ar ddyddiau’r wythnos’ wedi’i ddisodli gan 
‘rhwng 06:00 a hanner nos ar ddyddiau’r wythnos’.

4. Golwg gyffredinol ar nodau ac 
amcanion* 

Mae ‘apêl lleol’ wedi’i gynnwys fel un o 
nodweddion y rhaglenni. 

5.2. Adlewyrchu gwledydd, 
rhanbarthau a chymunedau’r DU 

Mae ‘Os ydynt yn bodoli, dylid darparu ar gyfer 
cynulleidfaoedd lleiafrifol lleol’ wedi’i ddiwygio i 
‘Dylai pob gorsaf geisio gwasanaethu 
cynulleidfaoedd lleiafrifol lleol’.  

5.2. Adlewyrchu gwledydd, 
rhanbarthau a chymunedau’r DU 

‘Dylai pob gorsaf Radio Lleol y BBC ddarlledu o 
leiaf 85 awr o raglenni gwreiddiol wedi’u gwneud 
yn lleol bob wythnos’. Mae’r troednodyn canlynol 
wedi’i ychwanegu at y datganiad hwn: ‘Ceir 
cynnwys rhaglenni a rennir â gorsafoedd cyfagos a 
ddarlledir rhwng 06:00 a 19:00 yn y cyfanswm. 
Mae atodiad II yn rhoi eithriadau i’r amod hwn’. 

Eithriadau Atodiad II: 

Dylai BBC Radio Jersey ddarlledu o leiaf 80 awr o 
raglenni gwreiddiol wedi’u gwneud yn lleol bob 
wythnos. 

Dylai BBC Radio Guernsey ddarlledu o leiaf 80 awr 
o raglenni gwreiddiol wedi’u gwneud yn lleol bob 
wythnos. 

Dylai BBC Radio Somerset ddarlledu o leiaf 70 awr 
o raglenni gwreiddiol wedi’u gwneud yn lleol bob 
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wythnos. 

 

5.2 Adlewyrchu gwledydd, 
rhanbarthau a chymunedau’r DU 

Mae ‘Yn ogystal â rhaglenni lleol, rhaid i bob gorsaf 
hefyd rannu rhai rhaglenni â gorsafoedd lleol y 
BBC mewn ardaloedd cyfagos a chânt gyd-
ddarlledu radio rhwydwaith y BBC dros nos’ wedi’i 
ddiwygio i ‘Yn ogystal â rhaglenni lleol, caiff pob 
gorsaf hefyd rannu rhai rhaglenni â gorsafoedd 
lleol y BBC mewn ardaloedd cyfagos a chânt 
gynnwys un rhaglen rhwydwaith bob diwrnod yn 
ystod yr wythnos.  Cânt hefyd gyd-ddarlledu radio 
rhwydwaith y BBC dros nos’. 

Mae troednodyn wedi’i ychwanegu at y rhaglen 
rhwydwaith sy’n datgan ‘Yn ystod y rhaglen 
rhwydwaith, dylai pob gorsaf gadw’r gallu i i roi 
sylw i sefyllfaoedd argyfwng lleol os bydd angen’. 

6.2. Atodiad II Mae atodiadau gorsafoedd unigol wedi’u disodli 
gan dabl i ddangos y gofynion allweddol o ran 
cynnwys ac unrhyw amrywiadau syml. 

6.2. Atodiad II Mae BBC Somerset wedi’i ychwanegu at y rhestr o 
orsafoedd Radio Lleol y BBC, ar wahân i BBC 
Bristol. 

6.2. Atodiad II Mae ‘Yr unig eithriad i hyn yw ei fod yn darparu 
rhaglenni i’r cymunedau Affricanaidd Caribïaidd 
lleol ar amseroedd nad ydynt yn amseroedd brig’ 
wedi’i ddileu o atodiad BBC Leicester. 

6.2. Atodiad II Mae ‘Yr unig ychwanegiad i hyn yw ei fod yn 
darparu o leiaf 500 awr o allbwn bob blwyddyn 
wedi’i anelu at y boblogaeth Asiaidd leol’ wedi’i 
ddileu o atodiad BBC Swydd Gaerhirfryn. 

6.2 Atodiad II Mae ‘Dylai ddarparu rhaglen ddisodli ran-amser yn 
seiliedig ar lefaru i Peterborough a’r Fens gan 
gynnwys newyddion, materion cyfoes, gwybodaeth 
leol, trafodaethau a dadlau’ wedi’i ddileu o atodiad 
BBC Swydd Gaergrawnt. 

6.2 Atodiad II Mae ‘Dylai ddarparu rhaglen ddisodli ran-amser yn 
seiliedig ar lefaru i Plymouth gan gynnwys 
newyddion, materion cyfoes, gwybodaeth leol, 
trafodaethau a dadlau’ wedi’i ddileu o atodiad BBC 
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Dyfnaint. 

6.2 Atodiad II  Mae ‘Dylai ddarparu rhaglen ddisodli ran-amser yn 
seiliedig ar lefaru i Milton Keynes gan gynnwys 
newyddion, materion cyfoes, gwybodaeth leol, 
trafodaethau a dadlau’ wedi’i ddileu o atodiad BBC 
Three Counties. 

6.2 Atodiad II Mae ‘Dylai ddarparu rhaglen ddisodli ran-amser yn 
seiliedig ar lefaru i Swindon gan gynnwys 
newyddion, materion cyfoes, gwybodaeth leol, 
trafodaethau a dadlau’ wedi’i ddileu o atodiad 
Radio Wiltshire. 

6.2 Atodiad II Mae ‘Dylai ddarparu rhaglen ddisodli ran-amser yn 
seiliedig ar lefaru i Orllewin Dorset gan gynnwys 
newyddion, materion cyfoes, gwybodaeth leol, 
trafodaethau a dadlau’ wedi’i ychwanegu at 
atodiad Radio Solent. 

*Newidiadau i ran 1 y drwydded gwasanaeth (nodweddion allweddol) yw’r rhain. Fodd bynnag, newidiadau i wneud 

ymrwymiadau’r orsaf yn gliriach ydynt, nid unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth ei hun. Am y rheswm hwn, ni fyddem yn 

asesu arwyddocâd y newidiadau. 

 


