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Trosolwg 
Y Cefndir 
Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC a’n cyfrifoldeb ni yw cael y gorau o’r 
BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy gynnal 
adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Y tro 
hwn rydym wedi adolygu BBC Parliament a BBC News Channel. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn egluro beth mae’n disgwyl ei gael gan bob gwasanaeth mewn 
trwydded gwasanaeth a gaiff ei chyhoeddi: 

 

Cylchoedd Gwaith y Trwyddedau Gwasanaeth 

Cylch gwaith BBC Parliament yw gwneud gwaith cyrff seneddol a 
deddfwriaethol y DU a Senedd Ewrop yn hygyrch i bawb. Dylai’r gwasanaeth 
hefyd ddadansoddi’r materion a’r wleidyddiaeth sy’n sail i ddadleuon seneddol 
a’u rhoi mewn cyd-destun. 

Dylai BBC News Channel ddarparu newyddion, dadansoddiadau a 
sylwebaeth gyfredol, gywir, ddiduedd ac annibynnol. Dylai ddarparu 
darllediadau cyflym a chynhwysfawr ynglŷn â digwyddiadau lleol, y DU a 
rhyngwladol wrth iddynt ddatblygu a dadansoddiadau arbenigol i roi’r 
newyddion yn ei gyd-destun. 

 

Cwmpas 
Roedd tri nod cyffredinol i’n hadolygiad:  

• yn gyntaf, asesu pa mor dda y mae BBC Parliament a BBC News Channel yn 
cyflawni ymrwymiadau sydd wedi’u nodi yn y trwyddedau hyn  

• yn ail, ystyried i ba gyfeiriad y bydd y sianeli’n mynd yn y dyfodol  

• yn drydydd, penderfynu a oes angen newidiadau yn y trwyddedau. 

 

Methodoleg 
Gwnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod gwanwyn 2011. Cafwyd sylwadau 
gan ychydig llai na 1,500 o bobl am BBC Parliament ac ymateb gan fwy na 2,500 am BBC 
News Channel. Yn ogystal â hyn, cawsom ymateb gan Gynghorau Cynulleidfa’r 
Ymddiriedolaeth a hefyd gan nifer o gyrff sy’n rhanddeiliaid. Mae’r ymatebion hyn, ynghyd 
â’n hymchwil i gynulleidfaoedd, canlyniadau o fonitro perfformiad a dadansoddiadau 
ariannol, wedi rhoi dealltwriaeth glir i ni o gryfderau a gwendidau’r sianeli hyn. 
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Mae mwy o wybodaeth ar gael am ddull yr Ymddiriedolaeth o gynnal adolygiadau 
gwasanaeth ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC yn bbc.co.uk/bbctrust 
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Y Prif Ganfyddiadau a Chamau 
Gweithredu 
BBC Parliament 

Y Cyd-destun 

Mae’r diddordeb mewn gwleidyddiaeth wedi bod ar ei uchaf yn y blynyddoedd diwethaf, 
wedi’i ysgogi’n rhannol gan yr etholiad cyffredinol diwethaf, ffurfio Llywodraeth glymblaid 
a materion gwleidyddol amlwg, fel yr argyfwng economaidd, sy’n effeithio’n uniongyrchol 
ar fywydau pobl. Y cyfryngau yw un o’r agweddau mwyaf dylanwadol ar gymdeithas y DU 
o hyd. Mae BBC Parliament, ynghyd ag arlwy ar-lein y BBC Democratiaeth Fyw, yn 
cyflawni rôl bwysig, drwy roi gwybod i bobl am y sefydliadau sy’n llywodraethu’r DU. 

 

Ansawdd 

Mae mesurau o gymeradwyaeth gan gynulleidfaoedd yn dangos bod perfformiad BBC 
Parliament yn gyson â hwnnw ar gyfer darpariaeth gyffredinol y BBC. 

Mae ein hadolygiad yn dangos bod cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar ddarllediadau 
byw heb sylwebaeth a rhaglenni o uchafbwyntiau. Mae gwylwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i 
ddehongli’r digwyddiadau a thrafodaethau eu hunain, yn hytrach na chlywed barn a 
dadansoddiadau sylwebwyr.  

Bydd BBC Parliament yn darparu gwybodaeth ar y sgrin yn ystod dadleuon byw. Mae 
cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth ar y wybodaeth hon, ond roedd gwylwyr hefyd yn teimlo y 
gellid ei datblygu ymhellach, drwy ganolbwyntio’n fwy ar egluro prosesau gwleidyddol, er 
enghraifft. 

Prif ganfyddiad – Dylai BBC Parliament sicrhau bod gwybodaeth am 
y cyd-destun yn diwallu anghenion cynulleidfaoedd yn well 

Yn ystod yr adolygiad hwn cawsom drafodaeth â staff BBC Parliament 
ynghylch sut y gellid defnyddio gwybodaeth ar y sgrin am y cyd-destun i 
ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd yn well. Mewn ymateb i hyn, maent eisoes 
wedi dechrau datblygu eu dull o ddarparu gwybodaeth ar y sgrin yn ystod 
darllediadau byw, drwy gynnig mwy o wybodaeth, er enghraifft, am brosesau 
gwleidyddol.  

Maent hefyd yn ceisio gwella eu cysylltiadau â gwasanaethau eraill y BBC, er 
enghraifft, drwy ddarparu dolenni (URLs) byr ar y sgrin fel bod modd i bobl 
ddefnyddio eu cyfrifiaduron neu ddyfeisiau symudol i gael gafael yn gyflym ar 
wybodaeth berthnasol am ffeithiau a chyd-destunau ar Democratiaeth Fyw yn 
ystod dadleuon.  

Bydd y newid hwn yn rhoi mwy o werth i gynulleidfaoedd, a gan y bydd sylw 
penodol yn cael ei roi iddo yn y blynyddoedd nesaf, bydd yn dal i gynyddu’r 
gwerth y mae BBC Parliament yn ei roi i dalwyr ffi’r drwydded. 
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Yr unig faes yr oedd cynulleidfaoedd yn mynegi anfodlonrwydd arno’n gyson yn ein 
hadolygiad oedd eu gallu i ddilyn darllediadau byw. Roedd yn anodd i bobl ddilyn 
dadleuon a gwrandawiadau pwyllgor byw ar eu hyd, os oeddent yn rhai hir, oherwydd 
prysurdeb eu bywyd pob dydd.  

Felly, un thema allweddol a gododd drwy gydol yr adolygiad oedd yr angen i’r sianel 
egluro’n well beth fyddai trefn debygol y digwyddiadau a’r arlwy yn ystod y dydd, gan 
ddiweddaru gwybodaeth yn ôl y galw, un ai ar lafar neu drwy graffeg ar y sgrin. 

Wrth gwrs, mae pen draw i allu’r BBC i reoli’r maes hwn. Mae amserlenni’n fater i’r 
sefydliadau eu hunain ac nid yw technoleg EPG (Electronic Programme Guide) yn darparu 
ar gyfer y newidiadau sy’n digwydd yn aml ar y funud olaf mewn amserlenni gwleidyddol. 
Mae BBC Parliament eisoes yn ceisio gwneud iawn am yr ansicrwydd hwn drwy ddarparu 
cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl ar y sgrin. 

Prif ganfyddiad – Dylai BBC Parliament sicrhau bod gwybodaeth am 
amserlenni a newidiadau ynddynt yn cael ei chyfleu’n glir i 
gynulleidfaoedd, a dylai gydweithio â’r sefydliadau a ddarlledir i 
sicrhau bod anghenion y gynulleidfa wedi’u cymryd i ystyriaeth 

Mae’r Weithrediaeth wedi cydnabod bod hyn yn faes pwysig i gynulleidfaoedd, 
ac mae’n rhoi sylw iddo’n barod, er ei bod yn gwneud hynny o fewn y 
cyfyngiadau sydd wedi’u disgrifio uchod.  

Cawsom hefyd fod parodrwydd ar ran rhai o’r rhanddeiliaid mewn sefydliadau i 
gynnal deialog â’r BBC ac rydym yn annog BBC Parliament i barhau â 
thrafodaethau â nhw er mwyn cynyddu’r oriau o wylio dadleuon gwleidyddol 
byw. 

Wrth i dechnoleg ddatblygu, dylai BBC Parliament sicrhau ei bod yn darparu 
gwybodaeth am amserlenni sydd mor gyfredol ag sy’n bosibl. 

 
Neilltuolrwydd 

Mae’r sianel yn cael ei gweld yn un unigryw gan gynulleidfaoedd a chan y sefydliadau y 
mae’n rhoi sylw iddynt. Mae hyn yn ganlyniad, yn bennaf, i’r ffaith mai hwn yw’r unig 
wasanaeth y gall pobl droi ato i gael darllediadau byw, digyfryngiad o sefydliadau 
gwleidyddol y DU.  

Daeth yn amlwg mai absenoldeb cyfryngu yw’r prif ffactor sy’n gwahaniaethu dull y sianel 
o ymdrin â gwleidyddiaeth oddi wrth ddarpariaethau eraill, gan gynnwys y ddarpariaeth 
gan wasanaethau eraill y BBC. 

 

Cyrhaeddiad 

Mae BBC Parliament yn denu cynulleidfaoedd mwy nag erioed ac maent yn cynyddu. 
Cododd ei chyrhaeddiad wythnosol yn uwch nag un y cant am y tro cyntaf yn 2009-10, 
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gan gyrraedd 1.4 y cant o oedolion yn 2010-11, sy’n fwy na dwywaith y ffigur ar gyfer 
2006-07. 

Mae’r ganmoliaeth gan gynulleidfaoedd i ddarllediadau byw, digyfryngiad wedi’i 
hadlewyrchu yn ein dadansoddiad o gyrhaeddiad, sy’n dangos bod y ffigurau gwylio ar eu 
huchaf pan fydd y sianel yn darlledu’n fyw o sefydliadau.  

Caiff cyrhaeddiad ei ysgogi fwyfwy gan amseroldeb trafodion seneddol. Yn ystod cyfnod 
ein hadolygiad, roedd dadleuon am y posibilrwydd o gyhoeddi’r adroddiad am Drychineb 
Hillsborough ac ynghylch a ddylid cynnal refferendwm neu beidio ar aelodaeth y DU o’r 
Undeb Ewropeaidd, wedi denu cynulleidfaoedd trawiadol o uchel, yn ôl safonau’r sianel ei 
hun.  

Mae Gweithrediaeth y BBC wedi cyhoeddi cynlluniau i hyrwyddo cyrhaeddiad ac 
ymwybyddiaeth o’r sianel ymhellach. Amcan y cynlluniau yw parhau i roi’r sylw mwyaf i 
ddarllediadau byw gan ymrwymo o hyd i ddangos rhaglenni amrywiol a threiddgar ar y 
sianel, a chyflwyno siambrau dadlau’r DU a Senedd Ewrop i gynulleidfa ehangach.  

Mae ein dadansoddiadau’n awgrymu ei bod yn briodol canolbwyntio ar y meysydd hyn, 
felly rydym yn cymeradwyo cynlluniau’r Weithrediaeth. Dylai’r Weithrediaeth sicrhau hefyd 
fod gwasanaethau’r BBC heblaw BBC Parliament a’r News Channel yn cael eu defnyddio i 
hyrwyddo’r gwasanaeth. 

Cam Gweithredu 1 – Dylai’r BBC sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael 
gwybod am BBC Parliament ar gyfleoedd priodol 

Mae’r BBC yn darparu amrywiaeth eang o raglenni newyddion drwy ei 
gwasanaethau teledu a radio. Mae BBC Parliament yn elfen unigryw yn y 
ddarpariaeth hon ac mae’n dangos amrywiaeth o raglenni a fyddai o 
ddiddordeb i fwy o bobl, yn ein barn ni, pe baent yn gwybod amdanynt.  

Byddai mwy o hyrwyddo gan brif raglenni newyddion y BBC yn gallu helpu i 
hybu ymwybyddiaeth o BBC Parliament. Er enghraifft, ar ôl eitem newyddion 
neu gyfweliad am bwnc penodol, gellid rhoi mwy o werth drwy egluro i 
gynulleidfaoedd pa bryd y bydd y ddadl berthnasol yn cael ei darlledu ar BBC 
Parliament. 

Dylai’r Weithrediaeth roi gwybod i’r Ymddiriedolaeth am ei gwaith ar y cam 
gweithredu hwn yn ystod 2012 fel rhan o broses arferol yr Ymddiriedolaeth o 
fonitro camau gweithredu yn ei hadolygiadau gwasanaeth. 

 

Effaith 

Mae BBC Parliament yn bodloni’r gofynion yn ei thrwydded gwasanaeth o ran cynnyrch. 
Heblaw am yr amodau ynghylch nifer, mae’r sianel yn cyfrannu’n fwy cyffredinol hefyd at 
gyflawni amryw o’r dibenion cyhoeddus: 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil – Mae BBC Parliament yn cynnig modd i 
bobl weld y sefydliadau sy’n eu cynrychioli, gan eu gwneud yn fwy dealladwy a hybu 
dealltwriaeth ac atebolrwydd. 
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Adlewyrchu’r DU, ei Chenhedloedd, ei Rhanbarthau a’i Chymunedau – Mae 
cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar y darllediadau o’r sefydliadau datganoledig ac yn 
credu bod y sianel yn perfformio’n dda yn hyn o beth. 

Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU – Mae BBC Parliament yn cyflwyno’r byd i’r DU 
drwy ei darllediadau o Senedd Ewrop. 

Hyrwyddo Addysg a Dysgu – Mae cynulleidfaoedd yn credu bod y gallu i weld 
dadleuon byw ar BBC Parliament yn cynyddu eu gwybodaeth am sefydliadau gwleidyddol 
y DU. Maent hefyd yn credu bod cymharu gwahanol fathau o ymdrin â gwleidyddiaeth yn 
gallu hybu llythrennedd yn y cyfryngau. 

Dulliau Cyfathrebu Newydd – Mae’r cysylltiadau agos rhwng BBC Parliament a 
Democratiaeth Fyw yn sicrhau bod y BBC yn hybu dulliau cyfathrebu newydd ac yn 
hyrwyddo gwahanol ffyrdd o gael gafael ar wasanaethau wrth roi sylw i faterion seneddol. 

 

Gwerth am Arian 

Gan fod cyllideb BBC Parliament yn gymharol fach a’i chyfraniad at gyflawni’r dibenion 
cyhoeddus yn un pwysig, mae’n cynnig gwerth da am arian i dalwyr ffi’r drwydded. Dylai 
roi gwerth mwy byth am arian wrth i’w chynulleidfa barhau i dyfu. 
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BBC News Channel 

Y Cyd-destun 

Mae’r ffyrdd y mae pobl yn cael newyddion yn newid law yn llaw â datblygiadau 

technolegol. Gall pobl gael newyddion a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau sy’n 

ehangach nag y bu erioed. Mae’r News Channel yn rhan o arlwy newyddion cyffredinol y 

BBC ar deledu, radio ac ar-lein. Drwy ddarparu newyddion di-dor bob awr o’r dydd a’r nos 

gellir bodloni awydd pobl i gael gafael ar y math o newyddion sydd at eu dant, pryd 

bynnag maent yn dewis, ar ba bynnag ddyfais sy’n fwyaf hwylus iddynt. 

 

Ansawdd  

Cynhyrchu’r “newyddiaduraeth orau yn y byd” yw un o’r pum blaenoriaeth olygyddol sydd 

wedi’u gosod gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, a’u derbyn gan yr Ymddiriedolaeth, yn y 

strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae rhan bwysig i’w 

chwarae gan y News Channel wrth gyflawni’r flaenoriaeth hon, felly mae’n hanfodol iddi 

gynnig gwasanaeth o ansawdd uchel.  

Mae canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd y sianel wedi bod yn gyson uchel o’u 

cymharu â gwasanaethau eraill y BBC ac ychydig yn uwch na’r rheini ar gyfer sianeli 

newyddion di-dor a gynigir gan ddarlledwyr eraill.  

Mae cynulleidfaoedd yn ystyried bod y News Channel yn feincnod ar gyfer darlledu 

newyddion di-dor, gan fod oddeutu 50 y cant o oedolion yn credu mai BBC News Channel 

yw’r orau am newyddion di-dor, o’i gymharu â 23 y cant ar gyfer Sky News.  

Er bod perfformiad y sianel yn gryf yn ystod cyfnod yr adolygiad, bydd yn bwysig cynnal 

yr ansawdd hwn yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl i’r sianel chwilio am ffyrdd i arloesi a 

gwella ei harlwy er mwyn cadw ei gwerth i gynulleidfaoedd. Er hynny, mae’r prif ffigurau’n 

dangos bod y sianel wedi perfformio’n dda ar y cyfan o ran cymeradwyaeth gan 

gynulleidfaoedd, ac mae hyn yn arwydd bod talwyr ffi’r drwydded yn rhoi gwerth ar y 

gwasanaeth. 

Roedd rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn awgrymu mai’r News 

Channel yw’r sianel y byddant yn troi ati’n aml am sylw i ddigwyddiadau mawr o 

bwysigrwydd cenedlaethol. Yn eu golwg nhw, mae ganddi’r un ddelwedd a chysylltiadau 

ag sydd i frand Newyddion y BBC yn gyffredinol, sef nodweddion fel awdurdod a’r gallu i 

ennyn ymddiriedaeth. Teimlwyd bod y rhyddid oddi wrth bwysau masnachol yn sicrhau 

bod y BBC yn ddiduedd ac yn annibynnol. 
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Un rôl bwysig i’r News Channel yw torri newyddion yn gyflym gan sicrhau cywirdeb. Mae 

adborth a gafwyd gan gynulleidfaoedd yn awgrymu bod rhai’n credu bod Sky News yn 

gyflymach wrth dorri storïau newyddion yn gyntaf. I’r un graddau, fodd bynnag, mae nifer 

o bobl yn credu bod rhaid i BBC News Channel fod yn fwy ymwybodol o gywirdeb – ni 

ddylid rhoi blaenoriaeth i gyflymder dros gywirdeb wrth ddarlledu storïau newyddion. Ni 

welsom unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu bod y News Channel yn methu â dangos 

newyddion sy’n torri’n amserol. 

Neilltuolrwydd 

Mae’r News Channel yn wasanaeth sy’n cynnal cydbwysedd rhwng cynnig arlwy sy’n 

addas o ran manylder ac amrywiaeth a’r swyddogaeth o ddiweddaru a chrynhoi’r prif 

storïau newyddion yn rheolaidd. Cawsom wybod gan gynulleidfaoedd eu bod yn 

gwerthfawrogi bod y News Channel yn cymhwyso gwerthoedd neilltuol Newyddion y BBC 

at sianel sy’n darlledu newyddion di-dor. Rydym yn glir y dylai’r sianel barhau i fentro 

ymhellach na’r prif benawdau a darlledu storïau pwysig na fyddant yn cael sylw eang 

mewn mannau eraill. 

Prif ganfyddiad – Dylai’r News Channel sicrhau ei bod yn cadw 
meysydd sy’n neilltuol iddi mewn marchnad lle mae dewis cynyddol 

Mae nifer y gwasanaethau newyddion ar gynnydd, ac mae cynulleidfaoedd yn 

y DU yn gallu dewis o amrywiaeth eang o sianeli newyddion treigl a 

gwasanaethau newyddion eraill ar y teledu, yn ogystal â’r wasg, y radio a 

chyfryngau ar-lein. Yn y cyd-destun hwn, mae’n bwysig bod BBC News 

Channel yn cadw’r amrywiaeth a’r manylder sy’n ei gwneud yn neilltuol. 

Cyrhaeddiad 

Ar hyn o bryd mae lefelau cyrhaeddiad y News Channel ar eu huchaf erioed. Yn 2010-11, 

roedd y cyrhaeddiad wythnosol ymysg oedolion yn 19.9 y cant, o’i gymharu ag 11.5 y 

cant yn 2006-07. Roedd hon yn flwyddyn neilltuol o brysur o ran newyddion, gan ei bod 

yn cynnwys yr Etholiad Cyffredinol, terfysgoedd yn Lloegr, y ddaeargryn yn Japan, y 

Gwanwyn Arabaidd, tywydd oer a’r ymdrech i achub y mwyngloddwyr yn Chile. Mae 

storïau newyddion mawr sy’n torri’n cael effaith drawiadol ar ffigurau gwylio, ac mae’r 

ffactor hwn wedi cyfrannu at y lefelau cyrhaeddiad uchaf erioed. 

Mae prif fwletinau’r BBC yn cyfrannu’n helaeth at y cyrhaeddiad hefyd. Bydd 

cynulleidfaoedd BBC News Channel ar eu huchaf am 22:00, pan fydd y sianel yn dangos 
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yr un darllediad â BBC One. Ceir lefelau gwylio uchel hefyd ar gyfer darllediadau eraill ar y 

cyd am 13:00 a 18:00. 

Mae cynulleidfaoedd yn treulio mwy o amser yn gwylio’r News Channel, sef 1 awr a 48 

munud yr wythnos ar gyfartaledd. Mae hyn yn gynnydd sylweddol o’i gymharu â’r oriau 

gwylio cyfartalog yn ystod 2006-07, sef 1 awr a 15 munud yr wythnos. 

Mae’r cyrhaeddiad yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau’n debyg i’r cyfartaledd ar gyfer y 

DU, ac eithrio Gogledd Iwerddon, lle mae’r perfformiad cryf gan UTV yn effeithio ar BBC 

News Channel, yn ogystal â bwletinau BBC One ar y rhwydwaith. 

Mae nifer o sianeli newyddion di-dor ar gael i wylwyr teledu digidol yn y DU, a phob un yn 

cynnig dull gwahanol o gyflawni’r dasg sylfaenol o ddarparu’r newyddion diweddaraf am 

ddigwyddiadau’r byd i gynulleidfaoedd. Er hyn, oherwydd ei pherfformiad cryf, BBC News 

Channel yw’r gwasanaeth a ffefrir bellach hyd yn oed mewn cartrefi sy’n derbyn 

gwasanaeth Sky. 

 

Effaith 

Mae BBC News Channel yn bodloni’r gofynion am gynnyrch yn ei thrwydded gwasanaeth. 
Yn ogystal â chyflawni’r amodau blynyddol hyn, mae’r sianel yn cyfrannu’n fwy helaeth 

hefyd at nifer o’r dibenion cyhoeddus: 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil - Ar y cyfan, mae cynulleidfaoedd yn credu 

bod y News Channel yn darparu newyddion a dadansoddiadau sy’n gywir, yn ddiduedd ac 

yn annibynnol. Mae’r sianel yn cyflwyno amrywiaeth eang o farnau a safbwyntiau ac yn 

hybu rhyngweithio a dadlau ymysg cynulleidfaoedd. Mae’r sylw i faterion seneddol ar y 

News Channel yn gryfder neilltuol wrth gyflawni’r diben hwn. 

Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU – Mae cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar y 

sylw i newyddion rhyngwladol ar y News Channel. Roedd rhai a gymerodd ran yn ein 

hymchwil i gynulleidfaoedd yn credu bod newyddion rhyngwladol yn cael mwy o sylw ar 

BBC News Channel nag ym mhrif fwletinau newyddion eraill y BBC, a bod arlwy 

rhyngwladol y sianel yn fwy eang na sianeli newyddion di-dor eraill. Mae hyn wedi’i ategu 

gan ddata am farn cynulleidfaoedd, sy’n dangos bod 49 y cant o bobl yn credu mai’r News 

Channel yw’r orau am storïau newyddion rhyngwladol o’i gymharu â 29 y cant ar gyfer 

Sky News.  

Er ei bod yn gwbl ymrwymedig o hyd i’r amcan o roi sylw i ddewis eang o storïau 

newyddion rhyngwladol, byddai Gweithrediaeth y BBC yn hoffi gweld un newid cyfyngedig 

yn nhrwydded gwasanaeth y News Channel yn y maes hwn. Yng nghyd-destun yr 

arbedion effeithlonrwydd sy’n ofynnol o dan Darparu Ansawdd yn Gyntaf, mae’r 
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Weithrediaeth yn cynnig defnyddio llai o gyflwynwyr ar y sgrin a pheidio â defnyddio dau 

gyflwynydd gyda’i gilydd mor aml. Er mwyn gwneud hyn, mae’r Weithrediaeth wedi gofyn 

am newid y drwydded gwasanaeth fel na fydd yn rhwymo’r News Channel i geisio 

cydgyflwyno ei harlwy newyddion di-dor o fannau lle mae storïau newyddion rhyngwladol 

pwysig yn digwydd. Yn hytrach na bod yn ofyniad yn y drwydded gwasanaeth, dylid 

seilio’r penderfyniad i gydgyflwyno neu beidio o wlad dramor ar werth golygyddol yn unig. 

Mae ein dadansoddiad yn dangos bod cynulleidfaoedd yn debygol o gymeradwyo’r cynnig 

hwn, gan nad ydynt yn ystyried bod cyflwyno ar y cyd yn swyddogaeth graidd i sianel 

newyddion di-dor (dim ond 11 y cant sy’n ystyried bod hyn yn angenrheidiol). 

Mater i reolwyr y News Channel yw penderfynu ar nifer y cyflwynwyr a fydd ar y sgrin. 

Felly rydym yn dileu’r gofyniad i gydgyflwyno storïau newyddion o wledydd tramor sydd 

yn nhrwydded gwasanaeth y sianel. 

Cam Gweithredu 2 – Ni fydd gofyniad o hyn ymlaen yn nhrwydded 
gwasanaeth y News Channel am gydgyflwyno ei harlwy newyddion 
treigl o leoliad storïau newyddion mewn gwledydd tramor 

Yn y dyfodol, bydd penderfyniadau ynghylch sut i gyflwyno storïau newyddion 
o wledydd tramor yn cael eu seilio ar werth golygyddol yn unig, yn hytrach na 
gofyniad penodol yn y drwydded gwasanaeth.  

 

Roedd y rhan fwyaf o wylwyr yn teimlo bod BBC News Channel yn perfformio’n dda wrth 

gyflawni ei hymrwymiadau i ddarlledu storïau newyddion rhyngwladol, a chyfeiriodd nifer 

ohonynt at yr adnoddau a’r gohebwyr tramor sydd ar gael i ymdrin yn fanwl a 

chynhwysfawr â newyddion rhyngwladol. Er hynny, roedd nifer a ymatebodd i’r 

ymgynghoriad a fyddai’n hoffi gweld mwy o bynciau a gwledydd o bob cwr o’r byd yn cael 

sylw mewn newyddion rhyngwladol ac, yn benodol, llai o bwyslais ar UDA a mwy o sylw i 

newyddion Ewrop. 

Nid yw’r Ymddiriedolaeth wedi cael tystiolaeth gryf i ddangos bod angen newid y dull 

presennol o gyflwyno newyddion rhyngwladol. Fodd bynnag, mae’n bwysig na fydd 

arbedion effeithlonrwydd ac ailstrwythuro yn y dyfodol yn lleihau gallu’r sianel i egluro 

storïau newyddion, sy’n aml yn gymhleth ac yn datblygu’n gyflym, mewn ffordd sy’n 

ddiddorol i’r holl gynulleidfaoedd. Gan fod y mater hwn o bwysigrwydd parhaol i’r sianel, 

dylai’r Weithrediaeth adrodd yn ôl i’r Ymddiriedolaeth ar y maes hwn fel yr ydym yn nodi 

isod. 
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Cam Gweithredu 3 – Dylai Gweithrediaeth y BBC sicrhau bod 

arbedion effeithlonrwydd a’r broses o integreiddio’r World Service a 

datblygu cysylltiadau agosach â Global News yn cael eu cyflawni 

mewn modd sy’n caniatáu i’r News Channel barhau i ddarparu’r 

newyddion rhyngwladol o ansawdd uchel y mae cynulleidfaoedd yn 

ei ddisgwyl 

Mae’r newidiadau arfaethedig yng ngweithrediadau newyddion y BBC, sydd 

wedi’u disgrifio uchod, yn her ac yn gyfle i’r News Channel o ran y ffordd y 

mae’n trafod materion rhyngwladol – fel y maent i wasanaethau newyddion 

eraill y BBC.  

Dylai’r Weithrediaeth gyflwyno adroddiad i’r Ymddiriedolaeth yn 2014/15 ar y 

cynnydd ar integreiddio Global News a’r World Service sy’n canolbwyntio ar y 

ffordd y mae hyn yn effeithio ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd o arlwy’r BBC. 

 

Adlewyrchu’r DU, ei Chenhedloedd, ei Rhanbarthau a’i Chymunedau – Mae 

cynulleidfaoedd yn credu bod y News Channel yn cynnig mwy o ddewis o storïau am eu 

hardal na sianeli eraill sy’n darlledu newyddion treigl, er bod ein hymchwil i 

gynulleidfaoedd yn dangos nad yw’r News Channel yn brif ffynhonnell newyddion lleol i 

lawer o bobl. Mae rhai cynulleidfaoedd yn y Cenhedloedd yn dal i ddymuno gweld y News 

Channel yn adlewyrchu datganoli’n well. Bydd newidiadau yn strwythur casglu newyddion 

y BBC o ganlyniad i Darparu Ansawdd yn Gyntaf a setliad ffi’r drwydded yn sicr o fod yn 

her. Er hynny, maent hefyd yn cynnig cyfle i’r sianel ddatblygu’r ffyrdd y mae’n 

gwasanaethu’r holl gynulleidfaoedd drwy gydweithio’n fwy effeithiol nag erioed o’r blaen 

ag ystafelloedd newyddion yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau. 

Hyrwyddo Addysg a Dysgu - Mae’r sylw a roddir i amrywiaeth eang o storïau’n helpu’r 

sianel i gyfrannu at gyflawni’r diben cyhoeddus hwn. 

Dulliau Cyfathrebu Newydd - Mae’r News Channel yn cydweithio’n agos â rhannau 

eraill o’r BBC i gael y manteision mwyaf posibl o dechnolegau newydd i gynulleidfaoedd. 

 

Gwerth am Arian 

Cyllideb y News Channel ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth yw £45.5 miliwn, fel ei bod 

ymhlith y lleiaf costus o wasanaethau teledu’r BBC. Roedd ei chost y defnyddiwr yr awr yn 
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ddim ond 4.9 ceiniog yn 2010/11. Mae hyn yn llai nag ar gyfer y rhan fwyaf o 

wasanaethau teledu eraill y BBC ac mae’n rhoi gwerth rhesymol am arian i dalwyr ffi’r 

drwydded. 

 

Strategaeth ar gyfer y Dyfodol 

Mae Gweithrediaeth y BBC wedi cynnig newid ei dull o weithredu ar gyfer BBC News 

Channel o ganlyniad i newidiadau ehangach yn adran newyddion y BBC oddi mewn i 

fframwaith Darparu Ansawdd yn Gyntaf.   

Ym marn y Weithrediaeth, y brif swyddogaeth y mae cynulleidfaoedd yn ei gweld i sianel 

newyddion treigl yw torri’r newyddion diweddaraf, darlledu’n fyw am storïau sy’n datblygu 

a chrynhoi’r newyddion a’r penawdau o bryd i’w gilydd. Felly mae wedi cynnig bod y 

sianel yn cyfnerthu ei gweithgarwch yn y maes hwn ac yn canolbwyntio ar y prif storïau 

newyddion sy’n torri, gan barhau i gynnig sylwebaeth a gwybodaeth am y cyd-destun gan 

arbenigwyr y BBC lle mae hynny’n briodol. Byddai hyn yn galw am ddarlledu llai o 

gynnwys parod, a geir yn aml yn ail hanner yr awr ar y sianel. 

Mae ein dadansoddiad o gyrhaeddiad yn dangos bod newyddion sy’n torri’n symbylu 

cynnydd mawr yn y gwylio ac mai hyn yw prif bwrpas y sianel newyddion. Roedd ein 

hymchwil i gynulleidfaoedd hefyd yn dangos bod lefel yr ymwybyddiaeth o’r rhaglenni 

‘parod’ sydd ar y sianel yn isel. Gwelir yr un patrwm yn y dadansoddiad gan y 

Weithrediaeth, a dim ond brandiau allweddol fel Click a Hardtalk, neu 

ailddarllediadau/cyd-ddarllediadau o Panorama a Question Time sy’n gyfarwydd i fwyafrif 

y gwylwyr. Pan holwyd y rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil am yr elfen hon yn yr 

amserlen, roedd yn amlwg nad oeddent yn ystyried mai’r News Channel oedd y lle i droi 

ato am gynnwys o’r math hwn ac felly nad oeddent yn dueddol o chwilio amdano ar y 

sianel. 

Er hynny, yn ein barn ni, mae elfennau heblaw’r sylw i newyddion pwysig sy’n torri wedi 

cyfrannu at lwyddiant y sianel hyd yma. Er enghraifft, pan nad yw storïau newyddion 

pwysig yn torri, dylai fod modd o hyd i’r sianel gynnig gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n 

darlledu storïau newyddion amrywiol a manwl. Mae’n hanfodol cynnal ansawdd uchel yn 

holl arlwy newyddion y sianel er mwyn cwrdd â disgwyliadau’r gynulleidfa am arlwy 

newyddion y BBC. 

Er ein bod yn cymeradwyo’r cyfeiriad sydd wedi’i bennu ar gyfer y News Channel yn 

Darparu Ansawdd yn Gyntaf, dylai’r Weithrediaeth sicrhau na fydd y strategaeth yn 

tanseilio amrywiaeth a manylder y storïau newyddion ar y News Channel, sydd wedi bod 

yn sail i’w llwyddiant yn ddiweddar. 
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Cam Gweithredu 4 – Dylai’r BBC ddiogelu amrywiaeth a manylder 
arlwy’r News Channel er mwyn cynnal ei hansawdd a’i 
neilltuolrwydd 

Ar hyn o bryd mae barn cynulleidfaoedd am ansawdd a neilltuolrwydd y sianel 
yn gadarnhaol iawn. Er bod rhaid gwneud arbedion, mae’n hanfodol cynnal 
amrywiaeth a manylder yr arlwy ar y sianel at safon sy’n gyson â blaenoriaeth 
olygyddol y BBC i gynnig “y newyddiaduraeth orau yn y byd”. 

Dylai’r Weithrediaeth fonitro effaith y newidiadau o dan Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf ar y News Channel, ac ar Newyddion y BBC yn gyffredinol, er mwyn 
diogelu ansawdd arlwy’r BBC. 

 

Er mwyn cyflawni’r strategaeth hon, mae’r Weithrediaeth wedi amlinellu cynlluniau hefyd i 

wario llai ar gynnwys yn ail hanner yr awr; cwtogi’r ddarpariaeth benodol ar gyfer busnes 

(drwy ddileu’r newyddion busnes a ddarlledir bob awr, er enghraifft); lleihau gwariant ar 

elfennau dewisol, a dangos mwy o ailddarllediadau o raglenni newyddion y rhwydwaith. 

 

Cam Gweithredu 5 – Bydd trwydded gwasanaeth y News Channel yn 
adlewyrchu dull newydd y Weithrediaeth o drafod newyddion busnes  

Byddwn yn dileu’r nodwedd allweddol sy’n gosod ymrwymiad i ddarparu 
newyddion am fusnes a chyllid personol bob awr ac i ddarlledu ‘newyddion 
busnes bob awr rhwng 09.00 a 19.00 yn ystod yr wythnos’. 

Rydym wedi derbyn dadansoddiad y Weithrediaeth sy’n dangos nad yw hyn yn 
newid sylweddol ac nad yw’n ofynnol felly i’r Ymddiriedolaeth ystyried 
defnyddio Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn gallu cymeradwyo’r cynnig . 
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Adolygiad o BBC Parliament 
 

Cylch Gwaith y Drwydded Gwasanaeth 

Cylch gwaith BBC Parliament yw gwneud gwaith cyrff seneddol a 
deddfwriaethol y DU a Senedd Ewrop yn hygyrch i bawb. 

Dylai’r gwasanaeth hefyd ddadansoddi’r materion a’r wleidyddiaeth sy’n sail i 
ddadleuon seneddol a’u rhoi mewn cyd-destun.  

 

Y Cyd-destun 

Mae diddordeb mewn gwleidyddiaeth ar ei lefel uchaf yn y blynyddoedd 
diwethaf 

1 Bob blwyddyn bydd Hansard yn cyhoeddi archwiliad o’r ymgysylltu â gwleidyddiaeth. 
Mae’r adroddiad ar gyfer eleni’n dangos bod lefelau’r diddordeb mewn 
gwleidyddiaeth ar eu huchaf ers cyhoeddi’r archwiliad cyntaf yn 2004. O’r bobl a 
holwyd, dywedodd 58 y cant fod eu diddordeb mewn gwleidyddiaeth yn eithaf mawr 
neu’n fawr iawn, o’i gymharu â 50 y cant yn 2004. 

2 Mae hyn yn adlewyrchu’r diddordeb sydd wedi’i greu gan yr etholiad cyffredinol 
diwethaf a ffurfio’r Llywodraeth glymblaid ar ôl hynny. Mae nifer mawr o bynciau 
wedi codi’n ddiweddar hefyd sydd nid yn unig yn storïau gwleidyddol pwysig ond 
sydd hefyd yn dylanwadu’n uniongyrchol ar bobl yn eu bywyd pob dydd, fel yr 
argyfwng economaidd . 

 

Y cyfryngau yw un o’r agweddau mwyaf dylanwadol ar gymdeithas y DU 
o hyd 

3 Roedd rhai a ymatebodd i’r un arolwg gan Hansard yn awgrymu hefyd fod y 
cyfryngau’n cael eu hystyried yn fwy dylanwadol ym mywydau pobl na Senedd y DU 
neu Senedd Ewrop. Felly mae’r sylw a roddir i wleidyddiaeth gan y cyfryngau’n 
gyffredinol, a chan BBC Parliament a Democratiaeth Fyw yn benodol, yn debygol o 
fod yn bwysig iawn. Oherwydd hynny mae adolygiad yr Ymddiriedolaeth yn amserol 
gan ei fod yn ystyried pa mor dda yw perfformiad BBC Parliament hyd yma, a pha 
ran y dylai ei chwarae yn y dyfodol. 

 

Mae’r BBC yn dibynnu ar y priod awdurdodau seneddol i gael lluniau byw 

4 Mae BBC Parliament yn anarferol braidd ymhlith gwasanaethau’r BBC am fod ganddi 
lai o reolaeth dros gasglu lluniau byw nag sydd gan sianeli eraill. Mae’r BBC yn 
cymryd y cyflenwadau o luniau byw o ddadleuon oddi wrth y trydydd partïon sy’n 
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gweithredu ar ran y gwahanol sefydliadau gwleidyddol. Oherwydd hyn, mae ei gallu 
i reoli amserlenni ac ansawdd yn gyfyngedig hefyd. 

 

Ansawdd 

Mae perfformiad BBC Parliament yn gyson â darpariaeth gyffredinol y 
BBC 

5 Mae canolrif y sgôr am gymeradwyaeth i BBC Parliament yn is na hwnnw ar gyfer 
BBC News Channel ond yn weddol gyson â’r un am ddarpariaeth gyfan y BBC. Yn 
chwe mis cyntaf 2010-11, roedd y sgôr am gymeradwyaeth i BBC Parliament yn 6.7 
allan o 10, gan ddangos fawr ddim newid o’r sgôr o 6.6 yn 2006-07. Ar ôl newid yr 
arolwg ym mis Tachwedd 2010 (gweler paragraff 28) cafwyd cryn symud, a 
chofnodwyd sgôr gymedrig am gymeradwyaeth i BBC Parliament o 7.3. 

 

Ffigur 1: Sgôr Gymedrig am Gymeradwyaeth 
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Ffynhonnell: PBTS. Mae’r data ar gyfer 2010-11 yn dangos y cyfnod Ebrill – Hydref 2010 

6 Gan hynny, o ran y brif sgôr, mae ansawdd BBC Parliament yn cyrraedd y safon y 
byddem yn ei disgwyl gan un o wasanaethau teledu’r BBC. 

 

Mae cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar ddarllediadau byw, 
digyfryngiad a rhaglenni o uchafbwyntiau 

7 Mae cyfran helaeth o arlwy’r sianel yn dod o gyflenwadau syml o luniau byw o 
sefydliadau gwleidyddol. Oherwydd hyn, mae’r gallu sydd gan y BBC i newid yr 
arlwy er mwyn gwella ansawdd yn gyfyngedig braidd.  

8 Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, mae ein hadolygiad wedi dangos hefyd mai’r arlwy 
byw yw’r maes y mae cynulleidfaoedd yn rhoi’r gwerth mwyaf arno. Cafwyd 
canmoliaeth uchel i’r darllediadau byw a gaiff eu ffrydio, yn enwedig y rheini o 
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ddadleuon yn Nhŷ’r Cyffredin a’r gwahanol Bwyllgorau Dethol, drwy gydol yr 
ymgynghoriad ac yn yr ymchwil i gynulleidfaoedd drwyddi draw.  

9 Mae’n ymddangos bod y rhannau hyn o’r amserlen yn cyfrannu at ganfyddiadau o 
ddidueddrwydd. Mae gwylwyr yn gwerthfawrogi bod modd iddynt ddehongli’r 
digwyddiadau a’r trafodaethau eu hunain, yn hytrach na chlywed barn a dadansoddi 
gan sylwebwyr. 

10 Roedd nifer o ymatebwyr hefyd yn canmol rhaglenni sy’n dangos uchafbwyntiau a 
dadansoddiadau. Ym marn rhai, fodd bynnag, roedd y broses golygu sy’n rhan o’r 
rhaglenni ‘parod’ yn groes i’r hyn a oedd yn cael ei weld yn brif bwrpas y sianel, sef 
dangos dadleuon yn ddigyfryngiad. Roedd hyn yn arbennig o wir am uchafbwyntiau 
o San Steffan neu seneddau datganoledig, er bod llai o anesmwythyd ynghylch 
uchafbwyntiau o Senedd Ewrop.  

11 Er hynny, roedd rhai gwylwyr yn troi at raglenni o uchafbwyntiau i weld beth a oedd 
wedi’i ddarlledu, ac wedyn yn aros am ailddarllediadau neu’n mynd i wefan   
Democratiaeth Fyw i gael deunydd penodol a oedd heb ei docio. 

12 Er ei bod yn ymddangos bod lefel yr ymwybyddiaeth o raglenni o’r math hwn yn 
gymharol isel, mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn awgrymu bod cynulleidfaoedd, 
ar ôl dechrau gwylio deunydd o’r math hwn, yn ei gael yn werthfawr iawn ac yn 
dychwelyd ato’n fwy aml. 

13 Roedd y defnydd o ffilmiau archifol a rhaglenni hanesyddol yn cael ei weld yn 
anghydnaws gan rai gwylwyr, er bod eraill yn teimlo eu bod yn dangos 
democratiaeth fodern yn ei chyd-destun hanesyddol ac yn ei gwneud yn fwy 
diddorol, gan gryfhau’r cysylltiad â gwleidyddiaeth a phrosesau seneddol. 

14 Mae hefyd yn amlwg am sianeli cyfatebol eraill mewn gwledydd tramor, fel C-Span 
yn UDA, sydd heb arlwy o raglenni ‘parod’ rhwng dadleuon byw, nad oes ganddynt 
‘bersonoliaeth’ sianel fel honno sy’n cyfrannu’n rhannol o leiaf, yn ôl pob golwg, at 
ansawdd BBC Parliament a’i chyrhaeddiad cynyddol. 

15 Ar y cyfan, mae’r cydbwysedd rhwng darllediadau byw a rhaglenni parod yn 
gymysgedd sy’n ddiddorol ac yn atyniadol i dalwyr ffi’r drwydded. 

 

Rhoddir gwerth ar y wybodaeth am y cyd-destun yn ystod darllediadau 
byw ond gallai roi mwy o sylw i brosesau gwleidyddol 

16 Mae BBC Parliament yn darparu gwybodaeth ar y sgrin yn ystod dadleuon byw. Y 
math o wybodaeth y gellir ei gynnig, ymhlith pethau eraill, yw pwnc y ddadl ac 
enwau’r rhai sy’n siarad ar y pryd.  

17 Mae cynulleidfaoedd a’r Cynghorau Cynulleidfa wedi tynnu sylw at y maes hwn fel 
un y gellid ei ddatblygu ymhellach. Mewn cysylltiad â Phwyllgorau Dethol, roedd 
dryswch yn aml (hyd yn oed ymysg y rhai mwyaf cyfarwydd â gwleidyddiaeth) 
ynghylch y materion yr oedd Pwyllgorau’n ymateb iddynt yn eu gwrandawiadau, 
neu’r unigolion a oedd yn cymryd rhan a’u cysylltiad â’r materion dan sylw. 

18 Mae amserlenni a phrosesau seneddol yn gallu peri dryswch, hyd yn oed ymysg y 
rheini sy’n gwybod am waith y sefydliad, ond drwy ddeall effaith debygol y dadleuon 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Parliament a BBC News Channel 

 

Chwefror 2012 18
 

a gwybod am y camau y gellid eu cymryd nesaf, byddai modd i bobl ddeall mwy am 
wleidyddiaeth a chymryd mwy o ran ynddi. 

 

Prif ganfyddiad – Dylai BBC Parliament sicrhau bod gwybodaeth am 
y cyd-destun yn diwallu anghenion cynulleidfaoedd yn well 

Yn ystod yr adolygiad hwn cawsom drafodaeth â staff BBC Parliament 
ynghylch sut y gellid defnyddio gwybodaeth ar y sgrin am y cyd-destun i 
ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd yn well. Mewn ymateb i hyn, maent eisoes 
wedi dechrau datblygu eu dull o ddarparu gwybodaeth ar y sgrin yn ystod 
darllediadau byw, drwy gynnig mwy o wybodaeth, er enghraifft, am brosesau 
gwleidyddol.  

Maent hefyd yn ceisio gwella eu cysylltiadau â gwasanaethau eraill y BBC, er 
enghraifft, drwy ddarparu dolenni (URLs) byr ar y sgrin fel bod modd i bobl 
ddefnyddio eu cyfrifiaduron neu ddyfeisiau symudol i gael gafael yn gyflym ar 
wybodaeth berthnasol am ffeithiau a chyd-destunau ar Democratiaeth Fyw yn 
ystod dadleuon.  

Bydd y newid hwn yn rhoi mwy o werth i gynulleidfaoedd, a gan y bydd sylw 
penodol yn cael ei roi iddo yn y blynyddoedd nesaf, bydd yn dal i gynyddu’r 
gwerth y mae BBC Parliament yn ei roi i dalwyr ffi’r drwydded. 

 

 

Gall fod yn anodd i gynulleidfaoedd ddilyn darllediadau am nad oes 
modd rhag-weld trefn trafodion seneddol 

19 Yr unig faes yr oedd cynulleidfaoedd yn mynegi anfodlonrwydd arno’n gyson yn ein 
hadolygiad oedd eu gallu i ddilyn darllediadau byw. Roedd yn anodd i bobl ddilyn 
dadleuon a gwrandawiadau pwyllgor byw ar eu hyd, os oeddent yn rhai hir, 
oherwydd prysurdeb eu bywyd pob dydd. Un thema allweddol a gododd drwy gydol 
yr adolygiad oedd yr angen i’r sianel egluro’n well beth fyddai trefn debygol y 
digwyddiadau a’r arlwy yn ystod y dydd, gan ddiweddaru gwybodaeth yn ôl y galw, 
un ai ar lafar neu drwy graffeg ar y sgrin. 

20 Wrth gwrs, mae pen draw i allu’r BBC i reoli’r maes hwn, gan mai’r sefydliadau eu 
hunain, yn hytrach na’r BBC, sy’n penderfynu pa fusnes seneddol a drafodir yn ystod 
y dydd, a hynny’n gwbl briodol.  

21 Nid yw dulliau rhestru’r Electronic Programme Guide (EPG) yn ddigon hyblyg eto i 
ganiatáu newidiadau munud olaf i adlewyrchu datblygiadau ar y pryd yn y 
sefydliadau dan sylw. Mae’r Weithrediaeth wedi gwneud cynnydd yn y maes hwn a 
bydd yn dal i sicrhau bod rhestrau rhaglenni wedi’u diweddaru mor aml ag sy’n 
bosibl, yn ôl technoleg y llwyfan penodol. 

22 Mae BBC Parliament eisoes yn ceisio gwneud iawn am yr ansicrwydd hwn drwy 
ddarparu cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl ar y sgrin. Un ffordd gyffredin o 
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wneud hyn yw defnyddio’r stribed negeseuon ar waelod y sgrin i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i wylwyr am amseroedd tebygol a newidiadau yn yr amserlen. 

23 Mae’n galonogol bod sefydliadau gwleidyddol yn rhoi mwy o sylw i amserlenni ar 
gyfer dadleuon sydd o ddiddordeb i gynulleidfaoedd ar bynciau pwysig a chyfoes, 
gan fod hyn yn gallu arwain at ffigurau gwylio uchel, fel yr ydym yn trafod yn fwy 
manwl isod. Rydym yn synhwyro bod sefydliadau gwleidyddol yn fwyfwy parod 
hefyd i ystyried cydweithio â’r BBC i gael gwell dealltwriaeth o anghenion 
cynulleidfaoedd, a gallai hyn ddylanwadu yn ei dro ar y ffordd y mae dadleuon 
gwleidyddol yn cael eu hamserlennu. 

 

Prif ganfyddiad – Dylai BBC Parliament sicrhau bod gwybodaeth am 
amserlenni a newidiadau ynddynt yn cael ei chyfleu’n glir i 
gynulleidfaoedd, a dylai gydweithio â’r sefydliadau a ddarlledir i 
sicrhau bod anghenion y gynulleidfa wedi’u cymryd i ystyriaeth 

Mae’r Weithrediaeth wedi cydnabod bod hyn yn faes pwysig i gynulleidfaoedd, 
ac mae’n rhoi sylw iddo’n barod, er ei bod yn gwneud hynny o fewn y 
cyfyngiadau sydd wedi’u disgrifio uchod.  

Cawsom hefyd fod parodrwydd ar ran rhai o’r rhanddeiliaid mewn sefydliadau i 
gynnal deialog â’r BBC ac rydym yn annog BBC Parliament i barhau â 
thrafodaethau â nhw er mwyn cynyddu’r oriau o wylio dadleuon gwleidyddol 
byw. 

Wrth i dechnoleg ddatblygu, dylai BBC Parliament sicrhau ei bod yn darparu 
gwybodaeth am amserlenni sydd mor gyfredol ag sy’n bosibl. 

 
 

Neilltuolrwydd 

Mae BBC Parliament yn wasanaeth unigryw sy’n cynnig arlwy digyffelyb 
o ddadleuon gwleidyddol byw 

24 Mae’r sianel yn cael ei gweld yn un unigryw gan gynulleidfaoedd a chan y 
sefydliadau y mae’n darlledu ohonynt. Mae hyn yn ganlyniad, yn bennaf, i’r ffaith 
mai hwn yw’r unig wasanaeth lle y gall pobl weld darllediadau byw, digyfryngiad o 
sefydliadau gwleidyddol y DU.  

25 Daeth yn amlwg mai absenoldeb cyfryngu yw’r prif ffactor sy’n gwahaniaethu dull y 
sianel o ymdrin â gwleidyddiaeth oddi wrth ddarpariaethau eraill, gan gynnwys y 
ddarpariaeth gan wasanaethau eraill y BBC. 

26 Mae maint y darlledu o’r gwahanol sefydliadau gwleidyddol yn fwy o lawer hefyd 
na’r hyn a geir yn unman arall, ac mae hyn hefyd yn amlygu natur unigryw’r sianel. 

 

Cyrhaeddiad 
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Mae nifer gwylwyr BBC Parliament yn fwy nag erioed, ac mae’r 
gynulleidfa ar gynnydd  

27 Mae cyrhaeddiad BBC Parliament wedi cynyddu’n raddol o flwyddyn i flwyddyn 
rhwng 2006 a 2010. Roedd y cyrhaeddiad wythnosol yn uwch nag un y cant am y 
tro cyntaf yn 2009-10, ac roedd y sianel yn cyrraedd 1.4 y cant o oedolion yn 2010-
11, sef mwy na dwywaith y ganran a gafwyd yn 2006-07. Mae’r cyrhaeddiad wedi 
cynyddu’n gyson dros amser ac mae’n gysylltiedig â’r cynnydd yn y gwylio mewn 
cartrefi sy’n derbyn gwasanaeth aml-sianel rhwng 2006-07 a 2010-11.  

28 Fodd bynnag, dylid nodi bod y dull o gasglu ffigurau gan BARB wedi newid yn 2010. 
Pwrpas y newid hwn oedd adlewyrchu patrymau gwylio modern yn well, er 
enghraifft, drwy wylio mwy nag un set deledu mewn cartrefi. O ganlyniad i’r newid 
hwn, cafwyd cynnydd cyffredinol ym mherfformiad yr holl sianeli. Oherwydd hyn, 
mae’n fwy anodd cymharu ffigurau am gyfnodau gwahanol. 

 

Ffigur 2: Cyrhaeddiad Wythnosol pymtheg munud 
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Ffynhonnell: BARB, Oedolion.  

29 Hyd yn oed ar ôl ystyried effaith y newid yn y panel yn 2010, mae twf o’r fath yn 
galonogol, gan ei fod yn adlewyrchu nid yn unig y diddordeb cynyddol mewn 
gwleidyddiaeth yn gyffredinol ond hefyd y gwasanaeth o ansawdd uchel y mae BBC 
Parliament yn ei gynnig. 

 

Darllediadau byw sy’n denu’r rhan fwyaf o wylwyr 

30 Mae canmoliaeth y cynulleidfaoedd i’r darllediadau byw, digyfryngiad wedi’i 
hadlewyrchu yn ein dadansoddiad o gyrhaeddiad, sy’n dangos bod lefel y gwylio ar 
ei huchaf pan fydd y sianel yn darlledu’n fyw o sefydliadau gwleidyddol.  

31 Yn 2010-11, roedd cyrhaeddiad BBC Parliament ar ei uchaf am 17:00 yn ystod yr 
wythnos, ac roedd lefel y gwylio’n uchel ar y cyfan yn y prynhawn rhwng 14:00 a 
18:00. Dyma adeg y darllediadau byw o’r gwahanol sefydliadau. Ar wahân i’r 
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darllediadau byw ar yr oriau brig, mae’r cyrhaeddiad yn dueddol o fod ar ei isaf yn y 
bore, tra ceir lefel weddol uchel o wylio gyda’r hwyr wedi i ddigwyddiadau’r dydd 
ddod i ben. 

 

Ffigur 3: Cyrhaeddiad yr awr ar ddyddiau’r wythnos. 2010-11 
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Ffynhonnell: BARB.  Oedolion (dydd Llun – dydd Gwener) 

32 Mae hyn yn cadarnhau canfyddiad greddfol rheolwyr y sianel y dylai’r gwasanaeth 
ddal i ganolbwyntio ar ddarparu darllediadau byw, digyfryngiad yn y rhan fwyaf o’r 
amserlen, gan mai hyn sy’n rhoi’r gwerth mwyaf i’r cyhoedd. 

 

Mae pwnc y dadleuon yn ffactor pwysig hefyd yn lefel y gwylio 

33 Caiff cyrhaeddiad ei ysgogi fwyfwy gan amseroldeb trafodion seneddol. Yn ystod 
cyfnod ein hadolygiad, roedd dadleuon am y posibilrwydd o gyhoeddi’r adroddiad 
am Drychineb Hillsborough ac ynghylch a ddylid cynnal refferendwm neu beidio ar 
aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd, wedi denu cynulleidfaoedd trawiadol o uchel, 
yn ôl safonau’r sianel ei hun. Ar ddiwrnod y ddadl am Hillsborough, roedd y sianel 
wedi cyrraedd 328,000 o wylwyr, ac roedd y ffigur uchaf o 83,000 rhwng 18.30 a 
18.45. Ar ddiwrnod y ddadl am yr UE, roedd BBC Parliament wedi cyrraedd 480,000 
o wylwyr (gyda’r ffigur uchaf o 146,000 rhwng 22.00 a 23.00). 
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Ffigur 4: Cyrhaeddiad fesul diwrnod. Hydref 2011 

  

Ffynhonnell: BARB.  Oedolion 

 

34 Mae’n amlwg mai mater i’r sefydliadau eu hunain yw pwnc eu dadleuon, yn hytrach 
na’r BBC. Er hynny, mae lefel uchel y gwylio o ganlyniad i’r ddwy ddadl hyn yn 
ddiweddar wedi denu sylw, ac mae cylchgrawn Senedd San Steffan wedi cynnwys 
erthygl fyr sy’n nodi’r cynnydd. 

35 Dylai BBC Parliament barhau â’i chysylltiadau cryf â’r sefydliadau a rhoi cymaint o 
wybodaeth ag sy’n bosibl iddynt am berfformiad dadleuon er mwyn cyfrannu at 
brosesau penderfynu’r sefydliadau. 

 

Mae Gweithrediaeth y BBC wedi cyflwyno cynlluniau i hyrwyddo 
cyrhaeddiad ac ymwybyddiaeth ymhellach 

36 Yn ei chyflwyniad i’n hadolygiad, mae Gweithrediaeth y BBC wedi tynnu sylw at 
feysydd lle mae’n credu y gall hyrwyddo cyrhaeddiad BBC Parliament ac 
ymwybyddiaeth ohoni. Mae’n bwriadu canolbwyntio ar ddarllediadau byw o hyd, gan 
barhau â’i hymrwymiad i ddangos rhaglenni amrywiol a threiddgar. 

37 Ym marn Gweithrediaeth y BBC, mae siambrau Senedd San Steffan wedi dod eto’n 
ganolbwynt i wleidyddiaeth y DU gyfan yn ystod cyfnod y Senedd hon, a hynny’n 
bennaf am fod Datganiadau Llafar gan Weinidogion a Chwestiynau Brys yn cael eu 
defnyddio i fwy o raddau fel cyfle i gael dadleuon ar y datblygiadau diweddaraf 
mewn materion amserol.  
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38 Mae’n awyddus i gadw’r hyblygrwydd yn amserlen BBC Parliament er mwyn sicrhau 
bod lle canolog o hyd i ddarllediadau byw. Mae’n sylweddoli, er gwaethaf y ffaith 
bod rhaid newid amserlenni seneddol ar fyr rybudd a bod hynny’n achosi 
rhwystredigaeth i wylwyr, y bydd BBC Parliament yn dal i gadw mewn cysylltiad â 
nhw, er enghraifft, drwy’r stribed negeseuon ar y sgrin, drwy gyfryngau 
cymdeithasol a thrwy ddiweddaru’r amserlenni dangosol ar Democratiaeth Fyw.  

39 Ar yr un pryd, mae’r Weithrediaeth yn credu bod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi 
rhaglenni parod a llinynnau fel y darllediadau o Bwyllgorau Dethol gyda’r hwyr yn 
ystod yr wythnos. Yn ei barn hi, mae’r rhaglenni hyn yn cyfrannu at greu’r math o 
ddarpariaeth ragweladwy a hawdd ei dilyn a geir ar sianeli sy’n cadw at amserlen. 
Felly bydd BBC Parliament yn sicrhau na fydd gofynion cynyddol ei darllediadau 
byw’n amharu ar fanylder y dadansoddi ar y sianel na’i gallu i roi sylw i holl 
siambrau gwleidyddol y DU a Senedd Ewrop . 

40 Fel y mae ein dadansoddiad uchod yn dangos, rydym yn cytuno bod darllediadau 
byw’n hanfodol i lwyddiant y sianel yn y dyfodol.  

41 Er bod y farn am raglenni parod yn fwy amrywiol, mae’n bwysig darparu amrywiaeth 
o ddarllediadau a dadansoddiadau i wahanol gynulleidfaoedd. Ar adegau yn yr 
amserlen pan nad oes darllediadau byw i’w cynnwys, mae rhaglenni sy’n edrych ar y 
gwahanol sefydliadau, yn trafod cynseiliau hanesyddol, neu’n edrych ar fywydau’r 
bobl sy’n gysylltiedig yn ychwanegu at amrywiaeth a dyfnder y sianel. Mae hyn yn 
rhoi mwy o werth i gynulleidfaoedd. 

42 Felly rydym wedi’n bodloni bod y cynnig uchod yn adlewyrchu anghenion 
cynulleidfaoedd a’i fod yn gyson â thrwydded gwasanaeth bresennol y sianel. 

43 Mae’r Weithrediaeth yn awyddus hefyd i hybu ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth a 
chyflwyno’r trafodion yn siambrau’r DU a Senedd Ewrop i gynulleidfa ehangach. Felly 
mae BBC Parliament yn bwriadu parhau i ehangu ei chyrhaeddiad yn raddol er 
mwyn dangos gwaith y cyrff seneddol a deddfwriaethol yn y DU, a Senedd Ewrop, i 
gynulleidfa mor fawr ag sy’n bosibl. Bydd yn parhau i wasanaethu cynulleidfa sy’n 
adlewyrchu cyfansoddiad economaidd-gymdeithasol y DU, nid ‘elît wleidyddol’ 
ddethol yn unig.  

44 Ym marn y Weithrediaeth fe gynhelir apêl gyffredinol y sianel yn rhannol drwy ei 
hymrwymiad parhaus i gyflawni diben addysgol. Cyflawnir hyn drwy raglenni sy’n 
egluro prosesau seneddol a hanes gwleidyddol; drwy barhau i hyrwyddo’r sianel ar 
wasanaethau eraill Newyddion y BBC; a thrwy ei marchnata’n well. 

45 Mae ein hadolygiad yn dangos bod lefel yr ymwybyddiaeth o BBC Parliament wedi 
codi ychydig ers 2006-07 ond ei bod yn dal yn is o lawer nag ar gyfer gwasanaethau 
eraill y BBC sydd ar gael ar lwyfan aml-sianel. Roedd y ganran o ymatebwyr a 
ddywedodd eu bod yn ymwybodol o BBC Parliament, ar ôl eu holi amdani’n benodol, 
yn 66 y cant yn 2010-11, ac roedd hynny ychydig yn uwch na’r ffigur o 63 y cant a 
gofnodwyd yn 2006-07.  
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Ffigur 5: Ymwybyddiaeth o BBC Parliament ar ôl holi amdani’n benodol 
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Ffynhonnell: PBTS. Mae’r data ar gyfer 2010-11 yn dangos y cyfnod Ebrill – Hydref 2010 

 

46 Mae rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn aml yn awyddus iawn hefyd i fwy gael ei 
wneud i hybu ymwybyddiaeth o’r hyn y maent yn ei ystyried yn arlwy unigryw a 
gwerthfawr gan y BBC.  

47 Oherwydd hyn, rydym yn cytuno â’r Weithrediaeth y dylid rhoi blaenoriaeth i hybu 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth yn y blynyddoedd nesaf. Yn unol ag adborth gan 
Gynghorau Cynulleidfa, dylai’r Weithrediaeth sicrhau hefyd fod gwasanaethau eraill y 
BBC heblaw BBC Parliament a’r News Channel yn cael eu defnyddio i hyrwyddo’r 
gwasanaeth. 

 

Cam Gweithredu 1 – Dylai’r BBC sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael 
gwybod am BBC Parliament ar gyfleoedd priodol 

Mae’r BBC yn darparu amrywiaeth eang o raglenni newyddion drwy ei 
gwasanaethau teledu a radio. Mae BBC Parliament yn elfen unigryw yn y 
ddarpariaeth hon ac mae’n dangos amrywiaeth o raglenni a fyddai o 
ddiddordeb i fwy o bobl, yn ein barn ni, pe baent yn gwybod amdanynt.  

Byddai mwy o hyrwyddo gan brif raglenni newyddion y BBC yn gallu helpu i 
hybu ymwybyddiaeth o BBC Parliament. Er enghraifft, ar ôl eitem newyddion 
neu gyfweliad am bwnc penodol, gellid rhoi mwy o werth drwy egluro i 
gynulleidfaoedd pa bryd y bydd y ddadl berthnasol yn cael ei darlledu ar BBC 
Parliament. 

Dylai’r Weithrediaeth roi gwybod i’r Ymddiriedolaeth am ei gwaith ar y cam 
gweithredu hwn yn ystod 2012 fel rhan o broses arferol yr Ymddiriedolaeth o 
fonitro camau gweithredu yn ei hadolygiadau gwasanaeth. 
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Effaith 

Mae BBC Parliament yn bodloni’r gofynion am arlwy yn ei thrwydded 
gwasanaeth 

48 Mae’n ofynnol i BBC Parliament gyfrannu at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC 
drwy fodloni nifer o ofynion am arlwy sydd wedi’u nodi yn ei thrwydded 
gwasanaeth. Mae Tabl 1 isod yn dangos bod BBC Parliament wedi cyflawni’r 
ymrwymiadau hyn yn 2010-11. 

Tabl 1: Perfformiad BBC Parliament ar yr ymrwymiadau yn ei thrwydded 
gwasanaeth 

Diben Ymrwymiad 2010-11 

Cynnal dinasyddiaeth 
a chymdeithas sifil 

Darlledu o leiaf 70 awr o Senedd San 
Steffan yn ystod wythnos arferol pan fydd 
yn eistedd, gan gynnwys o leiaf 10 awr o 
Bwyllgorau Dethol 

Wedi’i gyflawni 

78 awr o San Steffan a 
13 awr o Bwyllgorau 

Dethol 

Adlewyrchu 
cenhedloedd, 
rhanbarthau a 
chymunedau’r DU 

Darlledu o leiaf 260 awr o drafodion o 
Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon bob 
blwyddyn, gan roi cyfran sylweddol o sylw i 
bob un   

Wedi’i gyflawni 

393 awr 

Cyflwyno’r DU i’r byd 
a’r byd i’r DU 

Darlledu o leiaf 100 awr o raglenni o Frwsel 
a Strasbourg (gan gynnwys ailddarllediadau) 
bob blwyddyn  

Wedi’i gyflawni 

149 awr 

Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol y BBC 2010-11 

 

49 Heblaw am yr amodau ynghylch nifer, mae’r sianel yn cyfrannu’n fwy cyffredinol 
hefyd at gyflawni amryw o’r dibenion cyhoeddus. Mae disgrifiad mwy manwl o’r 
cyfraniadau hyn isod. 

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

Mae BBC Parliament yn cynnig modd i bobl weld y sefydliadau sy’n eu 
cynrychioli, gan eu gwneud yn fwy dealladwy a hybu dealltwriaeth ac 
atebolrwydd 

50 Dylai BBC Parliament wneud cyfraniad pwysig iawn at gyflawni’r diben hwn ymysg ei 
chynulleidfa, drwy roi sylw cywir, diduedd a chynhwysfawr i’r gwaith yn siambrau 
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seneddol y DU ac yn Senedd Ewrop. Am mai hwn yw’r unig wasanaeth teledu yn y 
DU sydd wedi’i neilltuo i drafod gwleidyddiaeth, gall gyfrannu mewn modd unigryw 
at ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth gwylwyr o’r ffordd y mae sefydliadau 
gwleidyddol y DU a’r UE yn gweithio.  

51 Cawsom fod ymdeimlad ymhlith y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil i 
gynulleidfaoedd fod BBC Parliament yn agor y drws ar fyd a oedd yn gyfrinachol 
cynt, gan ddangos ei fod yn fwy dealladwy a diddorol na’r disgwyl.  

52 Roeddent hefyd yn credu bod gallu BBC Parliament i ddangos prosesau seneddol ar 
waith yn uniongyrchol yn fantais allweddol. Ym marn y rheini y buom yn siarad â 
nhw, ystyr hyn oedd y gallu i weld prosesau gwleidyddol heb eu golygu na’u 
cyfryngu, wedi’u dangos gan gamerâu sefydlog, heb sylwebaeth, a gweld y rhannau 
diddorol a llai diddorol o weithdrefnau gwleidyddol. 

53 Teimlwyd bod y gallu i weld y Senedd yn uniongyrchol yn ei gwneud yn fwy atebol 
i’r etholwyr. Roedd rhai gwylwyr yn asesu eu Haelodau Seneddol a Gweinidogion y 
Cabinet am eu rhinweddau a’u hymroddiad (pa mor aml a pha mor dda yr oeddent 
yn siarad mewn dadleuon, pa mor aml yr oeddent i’w gweld yn bresennol). 

54 Roedd nifer o’r rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil i gynulleidfaoedd BBC Parliament 
yn ymwybodol iawn o’u cyfrifoldeb fel dinasyddion ac yn teimlo’n gryf y dylai pawb 
wybod mwy am y ffordd y caiff y DU ei llywodraethu. Teimlwyd bod BBC Parliament 
yn gwneud cyrff seneddol a deddfwriaethol yn fwy cyraeddadwy. Er hynny, y teimlad 
oedd bod ei heffaith yn gyfyngedig braidd oherwydd lefel isel yr ymwybyddiaeth 
ohoni. 

55 Fel y trafodwyd uchod, mae’r sianel hefyd yn ceisio darparu gwybodaeth ddefnyddiol 
am y cyd-destun yn ystod dadleuon byw, gan helpu i’w gwneud yn fwy dealladwy 
mewn ffordd fwy cynnil drwy helpu pobl i gael gwell dealltwriaeth o brosesau 
cymhleth y sefydliadau gwleidyddol. Mae’r defnydd o luniau archif yn ffordd arall i 
hyrwyddo dinasyddiaeth a chymdeithas sifil, drwy ehangu gwybodaeth pobl am y 
ffordd y mae gwleidyddiaeth wedi gweithio o gyfnod i gyfnod. 

 

Adlewyrchu’r DU, ei Chenhedloedd, Rhanbarthau a 
Chymunedau 

Mae cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar y sylw i’r sefydliadau 
datganoledig 

56 O dan ei thrwydded gwasanaeth, mae’n ofynnol i BBC Parliament roi sylw i Dŷ’r 
Cyffredin, Tŷ’r Arglwyddi, y seneddau a sefydliadau datganoledig, Senedd Ewrop, 
Pwyllgorau Dethol y DU a Chynulliad Llundain. Mae cynulleidfaoedd yn credu bod y 
sianel yn perfformio’n dda ar y cyfan yn y maes hwn.  

57 Roedd cynulleidfaoedd yn gefnogol i’r gwasanaeth ar y cyfan, gan gredu ei fod yn 
rhoi sylw cywir, diduedd a chynhwysfawr i siambrau seneddol y DU – yn enwedig 
Tŷ’r Cyffredin a Phwyllgorau Dethol. Er hynny, roedd rhai a ymatebodd i’n 
hymgynghoriad yn teimlo y gellid rhoi mwy o sylw i Dŷ’r Arglwyddi, y sefydliadau 
democrataidd datganoledig, a Senedd Ewrop. Nododd Cynghorau Cynulleidfa fod 
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tyndra cynyddol rhwng yr angen i gynnwys deunydd sydd o bwys i’r DU gyfan a 
deunydd sy’n berthnasol i un rhan o’r DU yn unig.  

58 Roedd gwylwyr yn cydnabod yn benodol y rhan y mae BBC Parliament yn ei chwarae 
wrth ddod â sefydliadau democrataidd datganoledig y DU o fewn eu cyrraedd. Yn 
achos rhai gwylwyr yn y Cenhedloedd, y sianel hon oedd y brif ddolen gyswllt â’u 
senedd a’u gwleidyddion lleol, ac roedd yn hanfodol o ran darparu mwy o 
wybodaeth gefndir am newyddion gwleidyddol lleol. 

59 Rydym wedi cael ein calonogi o weld y rhan y mae BBC Parliament yn ei chwarae, 
ochr yn ochr ag arlwy arall y BBC, wrth agor y drws ar y sefydliadau datganoledig i’r 
cyhoedd. Drwy drefnu ei hamserlen yn ofalus, mae’r sianel yn gallu rhoi sylw i 
ddigwyddiadau pwysig ym mhob rhan o’r DU. 

60 Mae hefyd yn bwysig cydnabod na fydd un sianel deledu ar ei phen ei hun byth yn 
gallu rhoi sylw i’r holl ddigwyddiadau byw ym mhob un o sefydliadau’r DU, yn 
bennaf am fod cymaint o’r gwaith yn y cyrff hyn yn digwydd ar yr un adeg o’r dydd. 
Er hynny, mae’r cydbwysedd yn y maes hwn ar y sianel yn briodol at ei gilydd, ac 
mae darpariaethau fel Democratiaeth Fyw yn hwb pellach i weithgarwch y BBC yn y 
maes hwn. 

 

Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU 

Mae BBC Parliament yn cyflwyno’r byd i’r DU drwy ei sylw i Senedd 
Ewrop 

61 Roedd cynulleidfaoedd yn ymwybodol bod BBC Parliament yn trafod gwaith Senedd 
Ewrop ac yn teimlo bod hyn yn bwysig (pa un a oeddent yn dewis ei gwylio neu 
beidio). 

62 Cafwyd gwahaniaeth barn drwy gydol yr ymgynghoriad cyhoeddus, gan fod nifer yn 
credu bod darpariaeth y sianel yn y maes hwn yn gryf, a rhai’n awgrymu y gallai’r 
sianel wneud mwy. Roedd eraill eto’n awgrymu y dylai’r sianel ganolbwyntio ar 
wleidyddiaeth y DU i fwy o raddau, yn hytrach nag Ewrop. 

63 Er nad yw’r ddealltwriaeth o Senedd Ewrop mor gyffredin ag yn achos y seneddau 
domestig, caiff effaith sylweddol ar bobl yn y DU ac, yn ein barn ni, mae BBC 
Parliament yn allweddol o ran hybu dealltwriaeth o hyn.  

64 Er ein bod yn derbyn bod rhaid cynnal cydbwysedd bob amser rhwng y sylw i 
wleidyddiaeth ddomestig a’r sylw i wleidyddiaeth ryngwladol, mae strwythur 
presennol y sianel yn cynnig gwerth i gynulleidfaoedd sy’n ymddiddori yn Senedd 
Ewrop ac mewn sefydliadau domestig. 
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Hyrwyddo Addysg a Dysgu 

Mae’r cyfle i weld darllediadau’n hyrwyddo gwybodaeth am sefydliadau 
gwleidyddol y DU 

65 Nododd cynulleidfaoedd fod y sylw cynhwysfawr i wahanol fathau o brosesau a 
dadleuon gwleidyddol – yn ogystal â’r wybodaeth y mae’r sianel yn ei rhoi yn ystod 
y darllediadau byw – wedi’u galluogi i ddysgu mwy am y penderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu bywydau. Mae’r sianel yn cael ei hystyried yn adnodd pwysig hefyd i 
bobl sy’n astudio gwleidyddiaeth a democratiaeth. 

 

Gellir gwella llythrennedd yn y cyfryngau drwy gymharu gwahanol 
fathau o ddarlledu gwleidyddol 

66 Ym marn rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil i gynulleidfaoedd, roedd y gallu i 
gymharu ‘realiti’ trafodion gwleidyddol â’r fersiwn sydd wedi’i golygu gan y 
cyfryngau i’w dangos mewn bwletinau newyddion ac ar BBC News Channel yn 
cyfrannu at lythrennedd yn y cyfryngau. 

 

Dulliau Cyfathrebu Newydd 

Mae’r cysylltiadau agos rhwng BBC Parliament a Democratiaeth Fyw yn 
sicrhau bod y BBC yn hybu dulliau cyfathrebu newydd ac yn hyrwyddo 
gwahanol ffyrdd o gael gafael ar wasanaethau wrth roi sylw i faterion 
seneddol 

67 Yn achos y rheini a ddefnyddiai Democratiaeth Fyw yn ogystal â BBC Parliament, y 
farn gyffredinol oedd bod yr arlwy ar-lein yn cynnig yr un deunydd ond bod yr offer 
llywio yn ei gwneud yn fwy addas i bobl a oedd am gynllunio eu horiau gwylio. 
Oherwydd natur hwylus y wefan, roedd yn hawdd i wylwyr ganfod a gwylio’r hyn a 
oedd yn berthnasol iddynt gan fod modd iddynt fynd yn syth at adrannau penodol.  

68 Ym marn y rhan fwyaf, roedd y deunydd yn cael ei lanlwytho’n ddigon cyflym fel nad 
oedd y ffaith nad oedd yn ‘fyw’ yn peri pryder. Yn achos rhai o ddefnyddwyr 
Democratiaeth Fyw roedd y wefan eisoes yn brif ffynhonnell iddynt ar gyfer gwylio 
trafodion seneddol, a byddent yn troi at BBC Parliament am raglenni gwleidyddol 
(hanesyddol).  

69 Cafwyd canmoliaeth i wefan Democratiaeth Fyw gan ymatebwyr a oedd yn 
ymwybodol ohoni ac roedd nifer yn ei hystyried yn llwyfan delfrydol i gynnig cyfle i 
wylio amrywiaeth eang o sesiynau mewn pwyllgorau neu seneddau. 

70 Mae’n debygol y bydd Democratiaeth Fyw yn dal i gyflawni rôl bwysig wrth i’r BBC 
geisio rhoi sylw i wahanol sefydliadau gan ddefnyddio cyllideb gyfyngedig. Mae 
darpariaeth ar-lein yn ffordd gosteffeithiol o wneud hyn. Mae Gweithrediaeth y BBC 
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wedi cydnabod pa mor bwysig yw hyn, gan awgrymu cryfhau’r cysylltiadau â 
Democratiaeth Fyw ac adnoddau ar-lein eraill sy’n berthnasol. 

71 Mae’r Weithrediaeth yn ystyried bod adnoddau ar-lein yn ffordd fwyfwy poblogaidd o 
gael gwybodaeth am wleidyddiaeth a thrafodion gwleidyddol y DU a’r UE, a’u bod yn 
ategu darllediadau BBC Parliament. Mae’r Weithrediaeth wedi nodi bod 
Democratiaeth Fyw wedi dangos twf a photensial sylweddol. Oherwydd hyn, mae 
BBC Parliament yn bwriadu gwneud mwy i hyrwyddo a hybu Democratiaeth Fyw.  

72 Mae Democratiaeth Fyw yn caniatáu i wefannau eraill gynnwys clipiau fideo o 
drafodion seneddol sydd wedi’u gwneud gan y BBC. Mae’r Weithrediaeth o’r farn bod 
clipiau fideo sydd wedi’u cynnwys fel hyn yn galluogi eraill sy’n trafod 
gwleidyddiaeth ar-lein, fel blogwyr a mudiadau cymdeithas sifil, i gyfoethogi eu 
gwasanaethau, gan greu mwy o werthfawrogiad a mwynhad ymhlith 
cynulleidfaoedd. Bwriad y BBC, felly, yw cynyddu nifer y gwefannau a thalwyr ffi’r 
drwydded sy’n cael mantais o rannu clipiau fideo fel hyn. 

73 Oherwydd y gorgyffwrdd sylweddol rhwng y gwasanaeth teledu a Democratiaeth 
Fyw, o ran y cynnwys a’r ffordd y caiff ei ddarparu, rydym yn cymeradwyo’r dull hwn 
o weithredu. 

 

Gwerth am Arian 

Gan fod cyllideb BBC Parliament yn gymharol fach a’i rôl wrth gyflawni’r 
dibenion cyhoeddus yn un bwysig, mae’n cynnig gwerth da am arian i 
dalwyr ffi’r drwydded 

74 Mae costau BBC Parliament yn isel mewn termau syml, gan mai dim ond £2.2 miliwn 
yw’r gyllideb ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth. Mae wedi aros oddi mewn i’r 
amrywiant o 10 y cant sydd wedi’i ganiatáu yn ei thrwydded gwasanaeth ers 2007. 

75 Mae’r gost y gwyliwr yr awr ar gyfer BBC Parliament (8.2 ceiniog yn 2010/11) yn 
uchel braidd o’i chymharu â sianeli eraill y BBC (6.4 ceiniog ar gyfer BBC One a 7.4 
ar gyfer BBC Two). Er hynny, fel y mae’r Weithrediaeth yn nodi, mae ei chost yn is 
na chostau nifer o wasanaethau eraill sy’n gyfrifol am ddiwallu anghenion 
cynulleidfaoedd penodol – mae CBBC yn costio 8.6 ceiniog, er enghraifft, BBC Four 
yn costio 9.8 ceiniog a BBC Alba yn costio 21.8 ceiniog. Mae’r gost y defnyddiwr yr 
awr yn gostwng yn sylweddol hefyd – wedi’i sbarduno’n bennaf gan ei chyrhaeddiad 
cynyddol a gostyngiad bach yn ei chost – gan ei bod yn 14.1 ceiniog y flwyddyn cynt 
ac yn 18.5 ceiniog yn 2008/09. 

76 Gan nad oes modd cymharu BBC Parliament yn uniongyrchol â sianeli teledu eraill 
yn y DU oherwydd natur ei chynnwys, mae’n ddiddorol edrych ar gostau sianeli 
gwleidyddol mewn gwledydd eraill. Nid yw’r gwasanaethau eu hunain yn cyhoeddi 
ffigurau manwl, ond cafwyd adroddiadau bod cyllideb o tua $55 miliwn y flwyddyn 
gan C-Span yn UDA, a bod Europarltv yn costio tua £8 miliwn y flwyddyn. Os yw’r 
ffigurau hyn yn weddol nodweddiadol, mae’n ymddangos eto fod BBC Parliament yn 
cynnig gwerth da am arian. 
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77 Yn olaf, mae’r gwasanaeth wedi meithrin cysylltiadau cryf â’r sefydliadau y mae’n 
darlledu ohonynt. Drwy barhau i gydweithredu er mwyn cynyddu’r oriau gwylio, 
bydd y gwasanaeth yn rhoi’r gwerth gorau posibl am arian yn y dyfodol. 
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Adolygiad o BBC News Channel 
 

Cylch Gwaith y Drwydded Gwasanaeth 

Dylai BBC News Channel ddarparu newyddion, dadansoddiadau a sylwebaeth 
gyfredol, gywir, ddiduedd ac annibynnol. Dylai ddarparu darllediadau cyflym a 
chynhwysfawr ynglŷn â digwyddiadau lleol, y DU a rhyngwladol wrth iddynt 
ddatblygu a dadansoddiadau arbenigol i roi’r newyddion yn ei gyd-destun.  

 

Y Cyd-destun 

Mae’r ffyrdd y mae pobl yn cael newyddion yn newid law yn llaw â 
datblygiadau technolegol 

78 Mae pobl yn gallu cael newyddion a gwybodaeth o fwy o ffynonellau gwahanol nag 
erioed o’r blaen. Mae fformatau arferol y wasg ar gael o hyd, er bod y defnydd 
ohonynt yn gostwng yn raddol. Mae newyddion y radio a bwletinau teledu’n dal yn 
ffynonellau pwysig hefyd. Fodd bynnag, mae pobl bellach yn gallu gwylio newyddion 
y teledu pryd bynnag maent yn dymuno ar amrywiaeth eang o sianeli sy’n darlledu 
newyddion treigl bob awr o’r dydd a’r nos. Mae ffynonellau ar-lein yn galluogi pobl i 
gael newyddion drwy wefannau oddi wrth amrywiaeth eang o ddarparwyr 
traddodiadol a mwy newydd. Oherwydd y defnydd cynyddol o ffonau clyfar, mae 
hefyd yn haws i bobl gael newyddion pryd bynnag a ble bynnag maent yn dymuno.  

79 Yn y cyd-destun hwn, mae’r News Channel yn rhan o arlwy newyddion cyffredinol y 
BBC ar deledu, radio ac ar-lein. Mae darpariaeth dreigl sydd ar gael bob awr o’r dydd 
a’r nos yn bodloni awydd pobl i gael y math o newyddion sydd at eu dant, pryd 
bynnag maent yn dewis, ar ba bynnag ddyfais sy’n fwyaf hwylus.  

80 Mae’r News Channel yn cynnig yr un manteision â newyddion teledu traddodiadol – 
yn enwedig ei effaith weledol – heb fod yn gyfyngedig i nifer penodol o fwletinau ar 
amseroedd sydd wedi’u pennu bob dydd. Mae’r gallu i gael newyddion yn gyson 
wedi newid y berthynas â’r bwletin newyddion teledu hefyd. Am fod y ffynonellau 
newyddion mor niferus, yn hytrach na bod yn brif ffynhonnell newyddion, mae 
bwletinau’n aml yn lle i gael gwybodaeth gryno a manwl am brif storïau’r dydd, y 
bydd llawer ohonynt yn gyfarwydd i bobl eisoes, wedi iddynt eu gweld ar raglenni a 
chyfryngau eraill. 

 

Ansawdd  

Mae cynulleidfaoedd o’r farn bod BBC News Channel yn wasanaeth o 
ansawdd uchel  

81 Cynhyrchu’r “newyddiaduraeth orau yn y byd” yw un o’r pum blaenoriaeth olygyddol 
sydd wedi’u gosod gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, a’u derbyn gan yr 
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Ymddiriedolaeth, yn y strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar. Ystyr hyn yw cyfrannu i fywyd sifil a democrataidd gartref ac mewn 
gwledydd tramor – drwy ddarparu newyddion, materion cyfoes a gwybodaeth sy’n 
annibynnol, yn ddiduedd ac yn gywir. Mae rhan bwysig i’w chwarae gan y News 
Channel wrth gyflawni’r flaenoriaeth hon, felly mae’n hanfodol ei bod yn cynnig 
gwasanaeth o ansawdd uchel. 

82 Mae canfyddiadau’r cynulleidfaoedd o ansawdd y gwasanaeth wedi bod yn gyson 
uchel o’i gymharu â gwasanaethau eraill y BBC, ac ychydig yn uwch nag ar gyfer 
sianeli newyddion treigl sy’n cael eu darparu gan ddarlledwyr eraill.  

83 Mae arolygon o farn y rheini a oedd wedi gwylio’r sianel yn y saith diwrnod cynt 
(pan holwyd nhw am hyn) yn dangos bod y sgôr gymedrig am gymeradwyaeth i’r 
News Channel wedi aros yn gyson ar 7.6 ers 2007-081. Mae’r sgôr hon wedi codi i 
7.82 yn ddiweddar, er ei bod yn debygol bod y cynnydd hwn wedi’i achosi, yn 
rhannol o leiaf, gan newid ym mhanel yr arolwg sydd wedi arwain at gynnydd 
cyffredinol yn y sgorau am gymeradwyaeth. Roedd y sgôr gymedrig am 
gymeradwyaeth i Sky News yn is o ychydig ar 7.5, ac mae wedi codi’n ddiweddar i 
7.7.  

84 Mae’r sgôr gymedrig am gymeradwyaeth i’r News Channel yn uwch o ychydig ymysg 
gwylwyr iau. Mae hyn yn wir hefyd am Sky News, fel bod lle i gredu bod 
gwahaniaeth yn y canfyddiad o ansawdd newyddion rhwng y grwpiau oedran.  

85 Un cwestiwn a ofynnir yn arolygon rheolaidd y BBC yw pa sianel sy’n cael ei 
hystyried yn orau am newyddion di-dor. Oddeutu 50 y cant o oedolion sy’n credu 
mai BBC News Channel sydd orau o’i gymharu â 23 y cant ar gyfer Sky News. 

 

                                            
1 Arolwg Tracio’r BBC Gyfan 
2 Brand and Reputation Tracker (ers Hydref 2010) 
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Ffigur 6: Barn oedolion y DU am y sianel newyddion ‘sy’n orau am newyddion 
di-dor’ 
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86 Weithiau bydd rhai sylwebwyr yn cyfrif bod gwasanaethau eraill yn ‘well’ na’r BBC yn 
eu meysydd arbenigol, ac ategwyd y farn hon gan rai o’r ymatebwyr i’n 
hymgynghoriad cyhoeddus. Rhai enghreifftiau diweddar yw’r gohebu gan Al Jazeera 
yn y Dwyrain Canol yn gyffredinol ac am y Gwanwyn Arabaidd yn benodol. Fodd 
bynnag, mae cyrhaeddiad y sianeli hyn yn isel iawn o hyd, ac mae hyn yn awgrymu 
nad yw cynulleidfaoedd yn canfod gwahaniaeth sy’n sbarduno arferion gwylio’n 
gyffredinol. O’r sianeli eraill sy’n darlledu newyddion di-dor, mae CNN, Al Jazeera a 
Fox News gyda’i gilydd yn cyfrif am lai na 5 y cant o’r oriau gwylio. 

87 Er bod perfformiad y sianel yn gryf yn ystod y cyfnod dan sylw, mae’n bwysig cynnal 
yr ansawdd hwn yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl i’r sianel chwilio am ffyrdd i arloesi 
a gwella ei harlwy er mwyn cadw ei gwerth i gynulleidfaoedd. Er hynny, mae’r prif 
ffigurau’n dangos bod y sianel wedi perfformio’n dda ar y cyfan o ran 
cymeradwyaeth gan gynulleidfaoedd, ac mae hyn yn arwydd bod talwyr ffi’r 
drwydded yn rhoi gwerth ar y gwasanaeth. 

 

Oherwydd ansawdd uchel y News Channel, hon yn aml yw’r sianel i droi 
ati am sylw i ddigwyddiadau mawr  

88 Roedd rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn awgrymu mai’r 
News Channel yw’r sianel y byddant yn troi ati’n aml am sylw i ddigwyddiadau mawr 
o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn eu barn nhw, mae ganddi’r un ddelwedd a 
chysylltiadau ag sydd i frand cyffredinol Newyddion y BBC, sef nodweddion fel 
awdurdod a’r gallu i ennyn ymddiriedaeth.  
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89 Teimlad y rheini a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd oedd bod hyn yn 
wir am ddigwyddiadau a gynlluniwyd, fel y Briodas Frenhinol, yn ogystal â 
newyddion pwysig sy’n torri, fel y terfysgoedd yn Lloegr yn haf 2011. 

90 Fel y mae ein dadansoddiad o gyrhaeddiad ar dudalen 34 yn dangos, ceir cynnydd 
mawr yng nghyrhaeddiad BBC News Channel pan fydd storïau newyddion o bwys yn 
torri yn ystod y flwyddyn. Er bod hyn yn wir am Sky News mewn rhai achosion, 
mae’r patrwm yn llai amlwg na hwnnw ar gyfer BBC News Channel yn gyffredinol. 

 

Teimlir bod rhyddid oddi wrth bwysau masnachol yn sicrhau 
didueddrwydd ac annibyniaeth y BBC 

91 Rhaid i gynnwys y BBC fod yn gywir ac yn ddiduedd er mwyn diogelu ei 
hannibyniaeth ac ymddiriedaeth y cyhoedd ynddi. Un o’r prif flaenoriaethau i’r 
Ymddiriedolaeth yw bod y BBC yn ymdrin yn ddiduedd â phynciau a allai fod yn 
ddadleuol, fel y bo’n briodol. Mae hyn yn ofyniad yn ei Siarter. Oherwydd hyn, mae’r 
Ymddiriedolaeth yn cynnal rhaglen dreigl o adolygiadau o ddidueddrwydd. 

92 Am ein bod yn cynnal y rhaglen waith a nodwyd uchod, mae didueddrwydd y tu 
allan i gwmpas yr adolygiad hwn. Er hynny, fe gawsom adborth yn ystod ein 
hymchwil i gynulleidfaoedd oddi wrth bobl a oedd o’r farn bod rhyddid oddi wrth 
bwysau masnachol yn sicrhau didueddrwydd ac annibyniaeth y BBC. Mae hyn yn 
gryfder sy’n cael ei ategu, yn ôl pob golwg, gan y ffaith bod rhai cynulleidfaoedd yn 
ystyried bod BBC News Channel yn ‘gyfleustod’. Fel y byddai rhywun yn disgwyl 
mewn dadl iach am ddyfodol y News Channel, dywedodd lleiafrif wrthym hefyd eu 
bod yn teimlo bod y BBC yn dilyn ei hagendâu gwleidyddol ei hun. 

Mae torri newyddion yn gywir ac yn gyflym yn rôl bwysig i’r News 
Channel 

93 Mae Gweithrediaeth y BBC wedi dadlau bod disgwyliad gan y gynulleidfa y bydd 
newyddion sy’n torri’n cael ei ddarlledu’n gyflym a bod hyn yn bwysig felly i sianel 
newyddion treigl. Mae’n tynnu sylw at ei hymchwil sy’n dangos mai storïau 
newyddion sy’n torri yw nodwedd bwysicaf y News Channel ym marn 
cynulleidfaoedd.  

94 Mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi’r safbwynt hwn i’r carn. Yn ôl trwydded 
gwasanaeth y News Channel mae’n ofynnol iddi “…geisio darlledu’r newyddion 
diweddaraf cyn pawb arall a, lle bynnag y bo’n bosibl, ar unwaith ond nid ar draul 
cywirdeb.” 

95 Mae’r adborth a gafwyd oddi wrth gynulleidfaoedd yn ystod ein hadolygiad yn 
awgrymu bod rhai pobl yn credu bod Sky News yn torri newyddion yn gyflymach 
ond, i’r un graddau, mae nifer o bobl yn credu bod rhaid i BBC News Channel fod yn 
fwy ystyriol o gywirdeb. Yn eu barn nhw, ni ddylid rhoi blaenoriaeth i gyflymder wrth 
dorri storïau newyddion ar draul eu cael yn gywir, ac mae’r farn hon wedi’i hategu 
gan y Cynghorau Cynulleidfa. 

96 Nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu bod y News Channel yn 
methu â thorri storïau newyddion yn amserol.  
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97 Mae’n ymddangos bod y canfyddiadau o ansawdd da’r sianel, ynghyd â’r lefelau 
cyrhaeddiad uchel sydd wedi’u dangos isod, yn ategu’r syniad y dylid cynnal 
cydbwysedd rhwng cyflymder wrth ohebu a chywirdeb ac ansawdd wrth ddarparu’r 
math o wasanaeth y mae cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl gan y BBC.  

 

Neilltuolrwydd 

Mae BBC News Channel yn darparu gwasanaeth i gynulleidfaoedd sy’n 
wahanol o ran ei naws a’i gynnwys i sianeli eraill sy’n cynnig newyddion 
treigl 

98 Nodir yn nhrwydded gwasanaeth y News Channel y dylai natur unigryw BBC News 
Channel “…ddeillio o’i uchelgais i gynnig agenda newyddion eang, amrywiol, difrifol 
a dadansoddiadol gydag adroddiadau cynhwysfawr am y DU, o bob cwr o'r DU ac o 
weddill y byd gan gynnwys Ewrop. Dylai ddarlledu straeon o bob math, yn enwedig 
eitemau trylwyr am faterion a digwyddiadau yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU ac 
yn rhyngwladol gan fynd y tu hwnt i’r penawdau a darlledu straeon pwysig nad 
ydynt yn cael sylw eang mewn mannau eraill.” 

99 Ar sianel newyddion treigl, mae’n bosibl y bydd angen cynnal cydbwysedd rhwng 
amrywiaeth y storïau a gaiff sylw a manylder y gohebu amdanynt. Po fwyaf o storïau 
fydd wedi’u cynnwys, lleiaf fydd yr amser sydd ar gael i drafod y materion dan 
sylw’n fanwl. 

100 Cafwyd adborth cymysg gan gynulleidfaoedd, drwy ein hymgynghoriad a’n hymchwil 
i gynulleidfaoedd, am yr amrywiaeth o storïau a ddarlledir. Mae nifer yn credu bod y 
sianel yn sicrhau amrywiaeth eang, a’i bod yn trafod storïau’n fwy manwl pan fo’n 
briodol; mae eraill yn credu ei bod yn rhy ailadroddus, a’i bod yn canolbwyntio ar 
nifer bach o storïau bob diwrnod. 

101 Mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn awgrymu y gellid egluro’r gwahaniaeth 
rhwng y safbwyntiau hyn, yn rhannol, drwy ddeall bod gwahanol fathau o wylwyr yn 
disgwyl pethau gwahanol gan y sianel. Bydd rhai pobl yn troi at y sianel ar adegau 
prin, pan fydd stori newyddion bwysig yn torri gan amlaf (barn sydd wedi’i 
chadarnhau gan ein dadansoddiad o gyrhaeddiad isod) neu i gael penawdau a 
chrynodebau ‘ar alw’. Ymysg rhai sydd am gael newyddion mwy cynhwysfawr, mae 
disgwyl i’r sianel fod yn fwy manwl na gwasanaethau newyddion eraill, fel bwletinau. 
Felly bydd disgwyliadau’r gwyliwr yn effeithio ar ei safbwynt ynghylch a yw 
darpariaeth y sianel yn addas o ran amrywiaeth neu fanylder. Mae’r Cynghorau 
Cynulleidfa wedi ategu’r farn hon, gan nodi y gall rhai pobl sy’n gwylio’r sianel am 
gyfnodau eithaf hir deimlo bod y diweddariadau cyson yn faen tramgwydd, tra bydd 
pobl sy’n troi at y sianel yn llai mynych yn eu cael yn ddefnyddiol yn aml. 

102 Er bod dadansoddi newyddion a’i egluro yn ei gyd-destun yn nodau amgen ar 
ddarpariaeth newyddion gyffredinol y BBC, mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn 
awgrymu nad ydynt yn cael eu cysylltu mor aml â’r News Channel yn benodol, yn ôl 
pob golwg, a bod hyn o bosibl yn adlewyrchu’r defnydd ysbeidiol o’r sianel. Ym marn 
nifer sy’n troi at y sianel yn llai mynych, nid oes lle i ‘ddadansoddi’ a ‘barn’ ar sianel 
newyddion, gan eu bod yn ei gweld yn hytrach yn lle i gael gwybodaeth heb ei 
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chyfryngu. Er hynny, byddent yn hoffi cael mwy o ymdriniaethau manwl ac 
esboniadol. 

103 Mae dadansoddiad o ganfyddiadau cynulleidfaoedd gan Weithrediaeth y BBC yn 
awgrymu bod mwyafrif y gwylwyr yn credu bod y sianel yn cynnig amrywiaeth eang 
o storïau (81 y cant o’r rhai yn yr arolwg) ac ymdriniaeth fanwl (79 y cant). Mae ei 
hymchwil yn dangos bod perfformiad y News Channel yn y ddau faes hyn yn gryfach 
na sianeli eraill sy’n darparu newyddion treigl.  

104 Mae ei hymchwil hefyd yn awgrymu bod cynulleidfaoedd yn ystyried bod perfformiad 
y BBC yn gryfach mewn meysydd mwy ‘difrif’, fel gwleidyddiaeth, iechyd, yr economi 
ac addysg, a’i bod yn well ganddynt Sky News ar gyfer sylw i newyddion am 
adloniant, enwogion a chwaraeon. 

105 Yn ôl arolygon rheolaidd o berfformiad, mae’r sianel yn cynnwys mwy o newyddion 
lleol, rhanbarthol a rhyngwladol na sianeli eraill sy’n darlledu newyddion di-dor yn y 
DU. 

106 Yn ein barn ni, mae’r News Channel yn darparu gwasanaeth sy’n cynnal cydbwysedd 
rhwng cynnig arlwy sy’n addas o ran amrywiaeth a manylder a’r swyddogaeth o 
ddiweddaru a chrynhoi’r prif storïau newyddion i gynulleidfaoedd. Cawsom wybod 
gan gynulleidfaoedd hefyd eu bod yn gwerthfawrogi’r ffaith bod y News Channel yn 
cymhwyso gwerthoedd neilltuol Newyddion y BBC at sianel sy’n darlledu newyddion 
treigl. Rydym yn glir y dylai’r sianel barhau i fynd y tu hwnt i’r penawdau a darlledu 
storïau pwysig nad ydynt yn cael sylw eang mewn mannau eraill. 

Prif ganfyddiad – Dylai’r News Channel sicrhau ei bod yn cadw 
meysydd sy’n neilltuol iddi mewn marchnad lle mae dewis cynyddol 

Mae nifer y gwasanaethau newyddion ar gynnydd, ac mae cynulleidfaoedd yn 

y DU yn gallu dewis o amrywiaeth eang o sianeli newyddion treigl a 

gwasanaethau newyddion eraill ar y teledu, yn ogystal â’r wasg, y radio a 

chyfryngau ar-lein. Yn y cyd-destun hwn, mae’n bwysig bod BBC News 

Channel yn cadw’r amrywiaeth a’r manylder sy’n ei gwneud yn neilltuol. 

 

Cyrhaeddiad 

Mae lefelau cyrhaeddiad y News Channel ar eu huchaf erioed ar hyn o 
bryd 

107 Cafwyd cynnydd graddol yng nghyrhaeddiad y News Channel rhwng 2006-07 a 
2009-10, a chododd i’r lefelau uchaf erioed yn 2010-11. Yn 2010-11, roedd y 
cyrhaeddiad wythnosol yn 19.9 y cant ymysg oedolion, ar ôl codi o 11.5 y cant yn 
2006-07. Fel y nodwyd uchod, cafwyd newid yn null BARB o gasglu ffigurau am 
gyrhaeddiad yn 2010. Pwrpas y newid hwn oedd adlewyrchu patrymau gwylio 
modern yn well, er enghraifft, drwy wylio mwy nag un set deledu mewn cartrefi. O 
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ganlyniad i’r newid hwn, cafwyd cynnydd cyffredinol ym mherfformiad yr holl sianeli. 
Oherwydd hyn, mae’n fwy anodd cymharu ffigurau am gyfnodau gwahanol. 

 

Ffigur 7: Cyrhaeddiad wythnosol tair munud  
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Ffynhonnell: BARB, Oedolion 

 

108 Mae’r cynnydd yng nghyrhaeddiad BBC News Channel yn fwy ar gyfartaledd na holl 
wasanaethau teledu’r BBC heblaw BBC HD Channel a BBC Parliament rhwng 2009-
10 a 2010-11. Cododd cyrhaeddiad cyffredinol sianeli teledu’r BBC i 87.8 y cant yn 
2010-11. 

109 Yn ogystal â gohebu ar nifer mawr o storïau newyddion amlwg drwy gydol 2010-11, 
cafwyd newid gwedd yn BBC News Channel yn 2009, gyda graffeg a brandio 
newydd.  

110 Mae’n bosibl bod y cynnydd hefyd yn adlewyrchu diwedd y broses o droi i ddigidol, i 
ryw raddau. Mae gwylwyr y News Channel ychydig yn hŷn na’r cyfartaledd, ac mae’n 
debygol bod cyfran sylweddol ohonynt ymysg y rhai a oedd yn fwyaf araf i droi i 
deledu digidol. 

111 Beth bynnag am gyfraniad y ffactorau penodol hyn, mae’r cynnydd mewn 
cyrhaeddiad yn gyflawniad sylweddol ac yn adlewyrchu ansawdd uchel y 
gwasanaeth a’i bwysigrwydd i wylwyr. 

 

Mae storïau newyddion mawr sy’n torri’n cael effaith drawiadol ar 
ffigurau gwylio 

112 Roedd 2010-11 yn flwyddyn neilltuol o brysur o ran newyddion, gyda’r Etholiad 
Cyffredinol, terfysgoedd yn Lloegr, y ddaeargryn yn Japan, y Gwanwyn Arabaidd, 
tywydd oer ac achub y mwyngloddwyr yn Chile. Fel y mae’r siart isod yn dangos, 
mae storïau newyddion mawr sy’n torri’n arwain at gynnydd sylweddol yn y defnydd 
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o BBC News Channel, ac mae hyn yn cyfrannu at y cynnydd cyffredinol mewn 
cyrhaeddiad. 

 

Ffigur 8: Cyrhaeddiad wythnosol BBC News Channel fesul digwyddiad (% o 
oedolion y DU). 
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Ffynhonnell: BARB, oedolion yn y DU 

 

 

113 Mae ymchwil gan y Weithrediaeth, yn ogystal â’n hymchwil ein hunain i 
gynulleidfaoedd, yn dangos mai darlledu storïau newyddion sy’n torri yw prif 
swyddogaeth y News Channel. Mae’r Weithrediaeth yn cynnig y dylai’r sianel 
ganolbwyntio’n fwy uniongyrchol yn y dyfodol ar gyflawni’r swyddogaeth hon, sy’n 
cael ei thrafod yn fwy manwl isod. 

 

Mae prif fwletinau’r BBC yn cyfrannu’n sylweddol at lefel y gwylio hefyd  

114 Ar hyn o bryd mae’r News Channel yn darlledu’r prif fwletinau newyddion i’r DU 
gyfan yr un pryd â BBC One. Ar wahân i storïau newyddion sy’n torri, mae’n amlwg 
bod y bwletinau hyn yn bwysig o ran cyrhaeddiad cyffredinol y sianel. Yn 2010-11, 
roedd cyrhaeddiad wythnosol BBC News Channel ar ei uchaf am 22:00. Dyma pryd y 
mae’r sianel yn dangos yr un darllediad â BBC One. Ceir patrwm tebyg am 13:00 a 
18:00. Mae lefel gwylio’r sianel yn uwch na’r cyfartaledd hefyd am 17:00, ychydig 
cyn y prif fwletin, pan fydd Huw Edwards yn cyflwyno BBC News at 5 O’Clock. 
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115 Er bod ei chyrhaeddiad yn weddol debyg yn ystod y diwrnod, ni welir yr un 
uchafbwyntiau o ran defnydd ar Sky News ag a geir ar y News Channel.  

 

Ffigur 9: Cyrhaeddiad yn ystod y diwrnod. 2010-11, Llun-Gwe 

  

Ffynhonnell: BARB. Oedolion 

116 Mae’r ffigurau uwch yn awgrymu bod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r cyfle i gael 
crynodeb wedi’i olygu o ddigwyddiadau’r dydd drwy gyfrwng bwletin, yn ogystal â 
newyddion treigl a sylwebaeth fwy manwl. 

 

Mae cynulleidfaoedd yn gwylio’r News Channel am gyfnodau hwy hefyd 

117 Mae’r cyfnod gwylio cyfartalog ar gyfer BBC News Channel wedi cynyddu’n raddol yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf ac wedi cynyddu’n gynt ers 2009-10. 

118 Yn 2010-11, y cyfnod gwylio cyfartalog wythnosol ar gyfer BBC News Channel oedd 
1 awr a 48 munud. Mae hyn yn uwch o lawer na’r cyfnod gwylio cyfartalog yn ystod 
2006-07, pan fyddai gwylwyr yn troi ati am 1 awr a 15 munud yr wythnos ar 
gyfartaledd.  
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Ffigur 10: Cyfnodau gwylio wythnosol y News Channel mewn oriau a munudau 
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Ffynhonnell: BARB. Oedolion 

 

119 Yn ein barn ni, mae lefel y cyfnodau gwylio’n adlewyrchu amrywiaeth a manylder yr 
arlwy. Nid yw’n debygol y byddai ‘cylch newyddion’ symlach o 15 munud yn denu 
gwylwyr i’r un graddau. Fel y nodwyd uchod dan Gam Gweithredu 2, mae’n bwysig 
oherwydd hyn fod y sianel yn dal i gadw meysydd sy’n neilltuol iddi er mwyn cynnal 
lefelau uwch y cyfnodau gwylio. 

 

Mae’r cyrhaeddiad yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau’n debyg i’r 
cyfartaledd ar gyfer y DU, heblaw am Ogledd Iwerddon 

120 Mae cyfanswm cyrhaeddiad BBC News Channel (12.2 y cant o unigolion) yn 
ganlyniad yn bennaf i’r cyrhaeddiad yn Lloegr, fel y byddai rhywun yn disgwyl o 
ystyried maint cymharol ei phoblogaeth, sydd hefyd yn rhoi cyrhaeddiad o 12.2 y 
cant, neu 5.9 miliwn o wylwyr.  

121 Mae’r cyrhaeddiad yn uwch ar gyfartaledd yng Nghymru a’r Alban, lle mae’r 
ffigurau’n 13.0 y cant a 12.8 y cant, gan roi 365,000 a 610,000 o wylwyr yn y drefn 
honno. Mae’r cyrhaeddiad wythnosol yng Ngogledd Iwerddon (7.5 y cant) yn is o 
lawer na’r cyfartaledd. Yn y fan honno, mae’r perfformiad cryf gan UTV yn cael 
effaith fawr ar berfformiad BBC News Channel, yn ogystal â bwletinau BBC One ar y 
rhwydwaith. Mae cyrhaeddiad wythnosol Sky News hefyd yn is yng Ngogledd 
Iwerddon nag yn y cenhedloedd eraill. 
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Ffigur 11: Cyrhaeddiad wythnosol BBC News Channel yn ôl cenedl / 
rhanbarthau’r BBC yn 2010-11 
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Ffynhonnell: BARB. Unigolion 4+ 

 

122 Gan droi oddi wrth gyfraddau gwylio absoliwt, mae patrwm y twf diweddar yng 
nghyrhaeddiad y sianel yn gyffredinol wedi’i adlewyrchu hefyd yn y twf ym mhob un 
o’r cenhedloedd. 
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Ffigur 12: Cyrhaeddiad wythnosol BBC News Channel yn ôl cenedl 2010-11  
(%) 
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Ffynhonnell: BARB. Unigolion 4+ 

 

123 Mae’r perfformiad gweddol gyfartal ar draws y DU yn beth i’w groesawu ac yn 
awgrymu bod y sianel yn cynnig dewis eang ac amrywiol o storïau newyddion i’r holl 
gynulleidfaoedd. 

 

Oherwydd ei pherfformiad cryf, BBC News Channel yw’r gwasanaeth a 
ffefrir bellach, hyd yn oed mewn cartrefi sy’n derbyn Sky 

124 Mae nifer o sianeli newyddion treigl ar gael i wylwyr teledu digidol yn y DU, ac mae 
pob un yn cyflawni’r swyddogaeth syml o gyflwyno’r newyddion diweddaraf am 
ddigwyddiadau’r byd mewn ffordd wahanol.  

125 Er bod y dewis yn eang, Sky News yw’r unig wasanaeth arall sy’n cael ei 
ddefnyddio’n aml gan gynulleidfaoedd yn y DU. Dyfarnwyd gwobr Sianel Newyddion 
y Flwyddyn iddi gan y diwydiant yn 2010 a 2011, ac yn y gorffennol mae wedi 
sicrhau cyrhaeddiad wythnosol tebyg i BBC News Channel mewn cartrefi sy’n derbyn 
gwasanaeth Sky (mae’r bwlch wedi bod yn fwy erioed o gynnwys cyrhaeddiad mewn 
cartrefi sy’n derbyn Freeview).  

126 Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r News Channel wedi sicrhau 
cyrhaeddiad wythnosol sylweddol uwch na Sky News mewn cartrefi sy’n derbyn 
gwasanaeth Sky.  
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Ffigur 13: Cyrhaeddiad wythnosol mewn cartrefi sy’n derbyn gwasanaeth Sky 
ers 2010 
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Ffynhonnell: BARB. Oedolion 

 

127 Gan fod gwasanaeth Sky News o ansawdd uchel, a’i bod yn debygol bod 
tanysgrifwyr Sky yn edrych ar gadarnhaol ar frand Sky, mae hyn yn gyflawniad 
nodedig. 

 

Effaith 

Mae BBC News Channel yn bodloni’r gofynion am arlwy yn ei thrwydded 
gwasanaeth 

128 Mae’n ofynnol i BBC News Channel gyfrannu at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, 
ac mae hyn yn cynnwys bodloni nifer o ofynion am arlwy sydd wedi’u nodi yn ei 
thrwydded gwasanaeth. Mae Tabl 2 yn dangos bod BBC News Channel wedi cyflawni 
ei hymrwymiadau yn 2010-11. 

 

Tabl 2: Perfformiad BBC News Channel ar yr ymrwymiadau yn ei thrwydded 
gwasanaeth 

Diben Ymrwymiad 2010-11 

Cyflwyno’r DU i’r byd Cynnwys mwy o sylw i newyddion rhyngwladol Wedi’i 
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a’r byd i’r DU na’r brif sianel/prif sianeli eraill sy’n darlledu 
newyddion di-dor yn y DU  

gyflawni 

Adlewyrchu 
cenhedloedd, 
rhanbarthau a 
chymunedau’r DU 

Cynnwys mwy o sylw i newyddion lleol a 
rhanbarthol na’r brif sianel/prif sianeli eraill sy’n 
darlledu newyddion di-dor yn y DU, yn rhannol 
drwy gyflwyno safbwyntiau rhanbarthol ar 
storïau newyddion cenedlaethol 

 

Wedi’i 
gyflawni 

 Gohebu ar newyddion chwaraeon drwy gydol y 
dydd, gan grynhoi prif newyddion chwaraeon y 
dydd bob nos, gan gyflwyno o leiaf 100 awr o 
newyddion chwaraeon bob blwyddyn  

Wedi’i 
gyflawni 135 

awr 

Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol y BBC 2010-11 

 

129 Heblaw am fodloni’r amodau blynyddol hyn, mae’r sianel yn cyfrannu’n fwy 
cyffredinol hefyd at gyflawni nifer o’r dibenion cyhoeddus. Mae mwy o fanylion am y 
rhain isod. 

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

Mae cynulleidfaoedd yn credu bod y News Channel yn darparu 
newyddion a dadansoddiadau cywir, diduedd ac annibynnol 

130 Mae trwydded gwasanaeth BBC News Channel yn nodi y dylai wneud cyfraniad 
pwysig iawn at gyflawni’r diben hwn ymysg ei chynulleidfa drwy ddarparu 
newyddion a dadansoddiadau cywir, diduedd ac annibynnol. 

131 Mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd ac ymatebion i’r ymgynghoriad cyhoeddus yn 
awgrymu bod pobl yn credu ar y cyfan fod y sianel yn cyflawni’r nodau hyn. Roedd 
ymddiriedaeth ym mhroffesiynoldeb yr arlwy newyddion yn un o’r prif nodweddion a 
oedd yn cael ei phriodoli i frand y sianel, ac yn un sy’n sail i’r canfyddiadau o 
gywirdeb. Mae gwybodaeth a gawsom gan y Weithrediaeth hefyd yn awgrymu bod 
cywirdeb a didueddrwydd yn feysydd lle mae’r News Channel yn cael ei hystyried yn 
gryfach na sianeli eraill sy’n darparu newyddion treigl. 

132 Yn ogystal â hyn, dylai’r sianel geisio bod yn eirwir ac yn deg, gan drafod nifer o 
safbwyntiau a chynnwys amrywiaeth barn. Mae’r sianel yn cyflawni hyn drwy 
ansawdd uchel ei staff ar yr awyr ac oddi ar yr awyr a thrwy wneud defnydd llawn o 
newyddiaduraeth y BBC a’i rhwydwaith allanol o arbenigwyr mewn meysydd 
penodol. 

133 Unwaith eto, mae ymatebion i’r ymgynghoriad cyhoeddus yn dangos bod pobl yn 
cydnabod bod y sianel yn cyflwyno safbwyntiau a barn o bob math er mwyn sicrhau 
bod storïau newyddion yn cael eu trafod yn gytbwys. 
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134 Yn unol â’i thrwydded gwasanaeth, mae’r sianel yn darlledu gwasanaeth newyddion 
cynhwysfawr bob awr, sy’n cynnwys diweddariadau am chwaraeon a’r tywydd, yn 
ogystal â darparu crynodeb o’r newyddion ar yr hanner awr.  

 

Mae’r sylw i faterion seneddol ar y News Channel yn gryfder 

135 Ar hyn o bryd, mae’r sylw i faterion seneddol ar BBC News Channel yn cynnwys 
dadleuon o bwys a phrosesau a digwyddiadau seneddol, yn ogystal â darllediadau 
byw o Gwestiynau i’r Prif Weinidog. Mae cynhadledd fisol y Prif Weinidog i’r wasg yn 
cael ei darlledu’n fyw hefyd.  

136 Cafwyd sylwadau cadarnhaol gan ymatebwyr i’n hymgynghoriad cyhoeddus am y 
sylw i wleidyddiaeth ar y sianel, a chanmoliaeth i ansawdd y cyflwyno a’r 
adroddiadau gan ohebwyr profiadol a gwybodus. Teimlwyd bod amrywiaeth o 
safbwyntiau a phleidiau gwleidyddol yn cael eu cyflwyno’n dda, a bod digwyddiadau 
gwleidyddol, dadleuon, cynadleddau ac etholiadau’n cael eu trafod yn dda. 

137 Mae data o arolygon o farn cynulleidfaoedd a ddarparwyd gan y Weithrediaeth yn 
dangos bod 68 y cant o’r rhai a holwyd yn credu mai’r News Channel oedd yr orau 
am newyddion am wleidyddiaeth y DU, o’i gymharu â 21 y cant ar gyfer Sky News. 

138 Y tu allan i San Steffan, mae’r sianel yn rhoi sylw i ddigwyddiadau ac areithiau 
allweddol yn y sefydliadau datganoledig a chynadleddau’r pleidiau. Rhoddir sylw i 
bleidiau eraill heblaw prif bleidiau San Steffan – mater sy’n neilltuol o bwysig i 
gynulleidfaoedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

139 Bydd y sianel hefyd yn cynnig gwybodaeth yn rheolaidd i wylwyr am ddarllediadau 
byw estynedig y BBC o ddadleuon gwleidyddol sydd ar gael ar BBC Parliament. Drwy 
gydweithredu fel hyn rhoddir gwerth i’r cyhoedd drwy sicrhau bod cynulleidfaoedd 
yn ymwybodol o amrywiaeth a manylder y ddarpariaeth wleidyddol sydd ar gael gan 
y BBC. Rydym yn croesawu hyn yn fawr am y rheswm hwn. 

 

Mae’r News Channel yn hybu rhyngweithio a dadlau ymysg 
cynulleidfaoedd 

140 Mae’n ofynnol i’r News Channel hyrwyddo trafodaeth drwy annog ei gwylwyr i 
ryngweithio â’r sianel ac i roi sylwadau am bynciau , a thrwy gyflwyno eu 
cwestiynau i arbenigwyr a’r rheini sydd mewn awdurdod.  

141 Bydd y sianel yn gwneud hyn drwy amryw o ffyrdd, gan annog gwylwyr yn fynych i 
ddefnyddio’r e-bost neu negeseuon testun er mwyn cael ymateb a sicrhau bod 
cwestiynau’r cyhoedd yn cael eu gofyn i westeion. Yn ogystal â hyn, mae’r sianel yn 
defnyddio deunydd a grëwyd gan wylwyr (fel clipiau fideo, lluniau a negeseuon gan 
wylwyr) i ategu ei darllediadau newyddion, fel ffordd ychwanegol i gynnwys gwylwyr 
a’u cymell i gymryd rhan. 

142 Mae’r sianel hefyd yn agor y drws i gwestiynau iddi’i hun i’r un graddau drwy’r 
rhaglen wythnosol Newswatch, sy’n rhoi cyfle i bobl drafod y ffordd y mae’r sianel yn 
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ymdrin â materion allweddol a chael atebion gan y rhai sy’n gysylltiedig ymhlith 
uwch staff y BBC. 

 

Ar y cyfan, mae’r sianel yn helpu i gynnal dinasyddiaeth a chymdeithas 
sifil 

143 Yn ein barn ni, mae amrywiaeth eang y storïau newyddion a ddarperir gan y sianel 
a’i sylw manwl i ddigwyddiadau allweddol yn y DU ac mewn gwledydd tramor i gyd 
yn helpu pobl i ddeall mwy am y byd. Drwy wneud hyn mae’r sianel yn cynnal 
dinasyddiaeth a chymdeithas sifil. 

 

Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU 

Rhoddir gwerth mawr ar y sylw i newyddion rhyngwladol ar y News 
Channel 

144 Ystyrir bod y sylw i newyddion rhyngwladol yn gryfder i’r News Channel, a bod y 
sianel yn rhoi sylw mwy cynhwysfawr i faterion rhyngwladol na sianeli eraill tebyg. 

145 Y brif ffordd y mae’r sianel yn ceisio cyflawni’r diben cyhoeddus hwn yw drwy gynnig 
sylw cynhwysfawr a manwl i faterion byd-eang, gan gynnwys amrywiaeth eang o 
storïau newyddion rhyngwladol yn gyson. Dylid hyrwyddo amcan neilltuol y sianel 
drwy ddefnyddio swyddfeydd casglu newyddion a gohebwyr y BBC mewn gwledydd 
tramor sy’n gallu disgrifio digwyddiadau a materion cefndirol yn eu cyd-destun 
rhyngwladol. 

146 Barn y rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd oedd bod newyddion 
rhyngwladol yn cael mwy o sylw ar BBC News Channel nag ym mhrif fwletinau 
newyddion y BBC, a theimlent fod cwmpas rhyngwladol y sianel yn fwy eang na 
sianeli newyddion treigl sy’n cystadlu â hi. Fel y nodwyd uchod, mae’r data am 
berfformiad y BBC hefyd yn dangos bod y News Channel yn cynnwys mwy o 
newyddion rhyngwladol na’r prif sianeli eraill sy’n darparu newyddion di-dor yn y 
DU.  

147 Mae hyn wedi’i gadarnhau gan ddata o arolygon o farn cynulleidfaoedd, sy’n dangos 
bod 49 y cant o’r bobl a holwyd yn credu mai’r News Channel yw’r orau am storïau 
newyddion rhyngwladol o’i gymharu â 29 y cant ar gyfer Sky News. Roedd y 
cydbwysedd rhwng newyddion rhyngwladol a chenedlaethol yn briodol at ei gilydd 
ym marn y rhai a holwyd yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd. 

148 Roedd ymwybyddiaeth a chanfyddiad bod bri mawr gan y BBC yn rhyngwladol a bod 
y gohebwyr ‘gorau’ ar gael iddi. Roedd yn amlwg bod balchder yn yr enw da a 
briodolir i Newyddion y BBC fel y gwasanaeth gorau am ansawdd drwy’r byd. Roedd 
hyn yn effeithio’n uniongyrchol ar y defnydd o’r sianel yn ogystal â’i statws fel 
gwasanaeth newyddion dibynadwy yn y DU. Roedd rhagdybiaeth y byddai’r sianel yn 
rhoi sylw da i storïau newyddion rhyngwladol gan ddefnyddio adnoddau yn y fan a’r 
lle.  

149 Er bod Gweithrediaeth y BBC yn gwbl ymrwymedig o hyd i gynnwys storïau 
rhyngwladol o bob math, hoffai weld un newid cyfyngedig yn nhrwydded 
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gwasanaeth y News Channel yn y maes hwn yng nghyd-destun yr arbedion 
effeithlonrwydd sy’n ofynnol o dan Darparu Ansawdd yn Gyntaf. O dan delerau’r 
drwydded gwasanaeth bresennol, dylai’r sianel geisio cydgyflwyno ei harlwy 
newyddion treigl o leoliad storïau newyddion rhyngwladol. Mae’r Weithrediaeth yn 
cynnig defnyddio llai o gyflwynwyr ar y sgrin a defnyddio cyflwyno ar y cyd yn llai 
mynych. Er mwyn gwneud hyn, mae’r Weithrediaeth wedi gofyn am newid y 
drwydded gwasanaeth fel na fydd yn rhwymo’r News Channel i geisio cydgyflwyno ei 
harlwy o newyddion treigl o leoliad storïau newyddion rhyngwladol pwysig. Yn 
hytrach na bod yn ofyniad yn y drwydded gwasanaeth, dylid seilio’r penderfyniad 
ynghylch cydgyflwyno mewn gwledydd tramor ar werth golygyddol yn unig. 

150 Mae ein dadansoddiad yn dangos bod cynulleidfaoedd yn debygol o gefnogi’r cynnig 
hwn, gan nad ydynt yn ystyried bod cydgyflwyno’n swyddogaeth graidd i sianel 
newyddion treigl (dim ond 11 y cant ohonynt sy’n credu bod hyn yn hanfodol). 

151 Er hynny, fe all yr angen godi am gyflwyno ar y cyd, yn enwedig pan fydd storïau 
newyddion yn datblygu’n gyflym. Drwy gyflwyno ar y cyd gall un cyflwynydd adrodd 
y newyddion tra bydd y llall yn cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf o olwg y 
camera. Fel hyn gellir cael ymdriniaeth ddi-dor a llawn gwybodaeth na fyddai’n 
bosibl efallai pe bai un cyflwynydd yn ceisio gwneud y ddau beth ar ei ben ei hun. 

152 Mae nifer y cyflwynwyr sydd ar y sgrin yn fater i’w benderfynu gan reolwyr y News 
Channel. Felly rydym yn tynnu’r gofyniad i gydgyflwyno storïau rhyngwladol o 
drwydded gwasanaeth y sianel. 

 

Cam Gweithredu 2 – Ni fydd gofyniad o hyn ymlaen yn nhrwydded 
gwasanaeth y News Channel am gydgyflwyno ei harlwy newyddion 
treigl o leoliad storïau newyddion mewn gwledydd tramor 

Yn y dyfodol, bydd penderfyniadau ynghylch sut i gyflwyno storïau newyddion 
o wledydd tramor yn cael eu seilio ar werth golygyddol yn unig, yn hytrach na 
gofyniad penodol yn y drwydded gwasanaeth.  

 
 

Mae cydbwysedd ac amrywiaeth y storïau newyddion o bob cwr o’r byd 
yn briodol at ei gilydd, er bod rhai’n teimlo y gallai’r BBC newid ei dull o 
weithredu yn y maes hwn 

153 Mae’r rhan fwyaf o wylwyr yn credu bod BBC News Channel yn cyflawni ei 
hymrwymiadau’n dda mewn cysylltiad â chynnwys newyddion rhyngwladol, ac mae 
nifer yn cydnabod yr amrywiaeth o adnoddau a gohebwyr tramor a ddefnyddir i 
alluogi’r sianel i ymdrin mewn modd manwl a chynhwysfawr â newyddion 
rhyngwladol.  

154 Mae ymchwil gan Weithrediaeth y BBC yn dangos bod cynulleidfaoedd yn ystyried 
bod hyn yn un o gryfderau’r sianel, gan fod 88 y cant ohonynt yn credu bod 
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gohebwyr gan y BBC ym mhob cwr o’r byd a 87 y cant yn credu ei bod yn cynnwys 
storïau newyddion rhyngwladol. 

155 Er hynny, byddai nifer a ymatebodd i’r ymgynghoriad yn hoffi gweld rhagor o 
newyddion rhyngwladol sy’n cynnwys amrywiaeth ehangach o bynciau a gwledydd 
ym mhob rhan o’r byd, gyda llai o bwyslais yn benodol ar UDA a mwy o sylw i 
newyddion Ewropeaidd. 

156 Mae hyn yn gysylltiedig i ryw raddau â’r ymdrin â gwleidyddiaeth Ewropeaidd ar BBC 
News Channel, a ddylai geisio egluro sefydliadau’r UE a’u gwaith drwy ddarllediadau 
byw ac adroddiadau gan ohebwyr arbenigol. Unwaith eto, er bod rhai’n credu bod 
BBC News Channel yn gwneud hyn yn dda, byddai eraill yn hoffi gweld mwy o 
ohebu ar faterion Ewropeaidd.  

157 Yn ein barn ni, mae’r cydbwysedd sydd ar y sianel ar hyn o bryd yn cwrdd â 
disgwyliadau cynulleidfaoedd gan mwyaf, gan ei bod yn eglur bod mwy o newyddion 
rhyngwladol arni na’r prif sianeli eraill sy’n darlledu newyddion treigl yn y DU.  

158 Cafwyd blwyddyn anarferol o brysur o ran newyddion tramor, gan fod y tswnami yn 
Japan, y Gwanwyn Arabaidd, yr argyfwng economaidd rhyngwladol, digwyddiadau 
yn Norwy ac achub y mwyngloddwyr yn Chile i gyd wedi hawlio’r prif sylw ar 
wahanol adegau.  

159 Mae’r rhagolygon yr un mor gynhyrfus, gan ei bod yn debygol y bydd America, 
Ewrop, Rwsia a Tsieina yn amlwg yn y newyddion o hyd, ac mae’r Dwyrain Canol ac 
Affrica’n parhau’n ansefydlog. 

160 Nid yw’r Ymddiriedolaeth wedi canfod unrhyw dystiolaeth gryf sy’n awgrymu bod 
angen newid y dull presennol o drafod newyddion rhyngwladol ar hyn o bryd.  

 

Mae newidiadau yn strwythur sefydliadol y BBC yn cynnig her a chyfle o 
ran y ffordd y mae’r News Channel yn trafod storïau newyddion 
rhyngwladol 

161 Mae Gweithrediaeth y BBC wedi cynnig uno Newyddion y BBC a’r World Service (pan 
gaiff ei ariannu drwy ffi’r drwydded) i greu un gwasanaeth integredig ar gyfer casglu 
newyddion mewn 95 o leoliadau ym mhob cwr o’r byd (ychydig llai na’r nifer 
presennol o swyddfeydd). Y disgwyl yw y bydd hyn yn gwneud gweithrediadau 
casglu newyddion y BBC yn fwy effeithlon. 

162 Er hynny, mae’n bwysig na fydd arbedion effeithlonrwydd ac ailstrwythuro yn y 
dyfodol yn lleihau gallu’r News Channel i egluro storïau newyddion rhyngwladol, 
sydd yn aml yn gymhleth ac yn datblygu’n gyflym, i’r holl gynulleidfaoedd mewn 
ffordd ddiddorol.  

163 Heblaw am yr heriau ymarferol sydd yn y newidiadau hyn, mae’r World Service a 
World News ill dau’n cynnig eu safbwyntiau golygyddol unigryw eu hunain ar 
faterion rhyngwladol ar hyn o bryd. O 2014/15, pan fydd y World Service yn dechrau 
cael ei ariannu gan dalwyr ffi’r drwydded, bydd yn neilltuol o bwysig bod y BBC yn 
sicrhau bod y sgiliau a’r arbenigedd sydd gan staff y gwasanaethau hyn yn cyfrannu 
at y gwerth cyhoeddus a geir gan wasanaethau newyddion eraill y BBC, gan 
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gynnwys y News Channel. Wrth i’r broses integreiddio fynd ymlaen, byddwn am 
weld a fydd y drefn o gael un ystafell newyddion ac un gwasanaeth casglu 
newyddion yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth ragorol y BBC o newyddion 
rhyngwladol ymhellach. 

164 Gan fod darparu newyddion rhyngwladol o bwysigrwydd parhaol i’r sianel, dylai’r 
Weithrediaeth adrodd yn ôl i’r Ymddiriedolaeth ar y maes hwn fel yr ydym yn nodi 
isod. 

 

Cam Gweithredu 3 – Dylai Gweithrediaeth y  BBC sicrhau bod 
arbedion effeithlonrwydd a’r broses o integreiddio’r World Service a 
datblygu cysylltiadau agosach â Global News yn cael eu cyflawni 
mewn modd sy’n caniatáu i’r News Channel barhau i ddarparu’r 
newyddion rhyngwladol o ansawdd uchel y mae cynulleidfaoedd yn 
ei ddisgwyl 

Mae’r newidiadau arfaethedig yng ngweithrediadau newyddion y BBC, sydd 
wedi’u disgrifio uchod, yn her ac yn gyfle i’r News Channel o ran y ffordd y 
mae’n trafod materion rhyngwladol – fel y maent i wasanaethau newyddion 
eraill y BBC.  

Dylai’r Weithrediaeth gyflwyno adroddiad i’r Ymddiriedolaeth yn 2015/16 ar y 
cynnydd ar integreiddio Global News a’r World Service sy’n canolbwyntio ar y 
ffordd y mae hyn yn effeithio ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd o arlwy’r BBC. 

 

 

Adlewyrchu’r DU, ei Chenhedloedd, Rhanbarthau a 
Chymunedau 

Mae cynulleidfaoedd yn credu bod y News Channel yn cynnig mwy o 
ddewis o storïau iddynt am eu hardal na sianeli newyddion treigl eraill 

165 Mae gwybodaeth o waith ymchwil sydd wedi’i darparu gan Weithrediaeth y BBC yn 
awgrymu bod 51 y cant o’r rheini a holwyd yn credu mai BBC News Channel yw’r 
orau am storïau newyddion lleol, o’i gymharu â dim ond 5 y cant ar gyfer Sky News. 
Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod y News Channel yn defnyddio rhwydwaith 
newyddiadurwyr y BBC ar draws y DU. 

166 Bydd y sianel yn aml yn ceisio ychwanegu agwedd leol at storïau ar gyfer y DU 
gyfan, er enghraifft, drwy gyf-weld pobl leol am effaith unrhyw newidiadau sydd 
wedi’u cyhoeddi ar ddiwrnod y gyllideb. 

167 Yn dilyn yr adroddiad gan yr Ymddiriedolaeth am y ffordd o drafod storïau 
newyddion yn y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau, mae’r sianel wedi gwella ei ffordd o 
egluro i gynulleidfaoedd i ba leoedd y mae storïau’n berthnasol. Mae hyn yn neilltuol 
o bwysig mewn meysydd fel iechyd ac addysg, lle mae pŵer wedi’i ddatganoli o San 
Steffan.  
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I rai pobl, nid y News Channel yw prif ffynhonnell newyddion lleol  

168 Er bod ei pherfformiad yn gryf o’i gymharu â sianeli newyddion treigl eraill yn y 
maes hwn, mae awgrym nad yw cynulleidfaoedd yn ystyried bod y News Channel yn 
brif ffynhonnell newyddion am yr ardaloedd lle maent yn byw. 

169 Ym marn nifer a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd, nid oedd 
disgwyliad cyffredinol y byddai’r News Channel yn cynnwys newyddion am yr 
ardaloedd lle’r oeddent yn byw. Mae ymchwil gan Weithrediaeth y BBC yn cadarnhau 
hyn hefyd, gan ei bod yn awgrymu bod darparu newyddion lleol yn un o’r 
nodweddion a gysylltir yn lleiaf aml â’r News Channel (dim ond 52 y cant, o’i 
gymharu ag 88 y cant ar gyfer darparu newyddion sy’n torri). 

170 Y farn a fynegwyd gan rai pobl a ymatebodd i’n hymgynghoriad oedd y dylai’r sianel 
ddangos newyddion sy’n bwysig ledled y DU yn unig, ac y dylid darparu newyddion 
lleol drwy wasanaethau eraill fel radio lleol, y rhyngrwyd a’r bwletin am 6:30pm. 
Roedd eraill yn awyddus i weld mwy o storïau o’u hardal, yn enwedig lle’r oeddent 
yn teimlo y byddai’r pwnc o ddiddordeb i’r cyhoedd mewn rhannau eraill o’r DU 
hefyd. 

 

Mae rhai cynulleidfaoedd am weld y News Channel yn adlewyrchu 
datganoli’n well byth 

171 Er bod nifer o bobl a ymatebodd i’n hymgynghoriad yn credu bod y sianel yn 
perfformio’n dda o ran rhoi sylw i Genhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU, 
mae rhai’n credu bod lle i wella. Yn yr un modd ag arlwy arall y BBC, mae rhai yn y 
Cenhedloedd o’r farn nad yw’r sianel yn cydnabod datganoli’n ddigonol. 

172 Mae Cynghorau Cynulleidfa’n credu bod cynnydd wedi’i wneud ar faterion fel 
cyfeirio, ond hoffent weld mwy o welliannau ym manylder y dadansoddi cymharol 
rhwng Cenhedloedd a rhanbarthau er mwyn cynnig safbwyntiau gwahanol i weddill 
y DU.  

 

Mae newidiadau yn strwythur y BBC o ganlyniad i Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf a setliad ffi’r drwydded yn cynnig cyfle i’r sianel ddatblygu’r 
ffyrdd y mae’n gwasanaethu’r holl gynulleidfaoedd 

173 Yn ein barn ni, mae’r sylw a roddir i storïau o bob cwr o’r DU yn ychwanegu at y 
cymysgedd amrywiol sy’n gwneud y sianel yn neilltuol. Mae hefyd yn cyfrannu at 
gyflawni amcan strategol yr Ymddiriedolaeth o sicrhau gwasanaeth gwell gan y BBC 
i’w holl gynulleidfaoedd. Mae’r sianel yn ceisio cyflwyno storïau o’r fath mewn modd 
sy’n taro tant ledled y DU, ac rydym yn cymeradwyo hyn. 

174 O ganlyniad i gyfuno gwasanaethau casglu newyddion y BBC a mwy o gydweithredu 
rhwng adrannau’r BBC ledled y DU (fel rhan o’r arbedion cynhyrchiant yn Darparu 
Ansawdd yn Gyntaf) bydd mwy o storïau o’r math hwn wrth i’r sianel ddod i 
ddibynnu’n fwy ar adnoddau’r BBC ledled y DU. Mae staff newyddion y BBC yn y 
Cenhedloedd wedi croesawu’r cyfle hwn. Yn ein barn ni, bydd mwy o’r gynulleidfa’n 
gweld y sianel yn un sy’n gwasanaethu’r holl gynulleidfaoedd o ganlyniad i hyn – a 
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dyma un o brif nodau’r strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf y cytunwyd arni’n 
ddiweddar. 

175 Er ei bod yn sicr y bydd gostyngiadau mewn adnoddau casglu newyddion a gwariant 
dewisol gan y News Channel yn cynnig her, mae mesurau o’r fath hefyd yn rhoi cyfle 
i’r sianel ddatblygu ei ffyrdd o wasanaethu’r holl gynulleidfaoedd drwy gydweithio’n 
fwy effeithiol nag erioed ag ystafelloedd newyddion yn y Cenhedloedd a’r 
Rhanbarthau. 

 

Hyrwyddo Addysg a Dysgu 

Mae’r sylw a roddir i amrywiaeth eang o storïau newyddion yn helpu’r 
sianel i gyfrannu at gyflawni’r diben cyhoeddus hwn 

176 Mae trwydded gwasanaeth BBC News Channel yn egluro y dylai’r News Channel 
gyfrannu at gyflawni’r diben hwn ymhlith ei chynulleidfa drwy ddarparu newyddion a 
gwybodaeth ddibynadwy am amryw o bynciau, fel busnes ac economeg, cyllid 
personol, gwyddoniaeth a thechnoleg, crefydd, y celfyddydau a diwylliant. 

177 Mae’n glir bod y sianel yn cynnig cyfle i bobl gael amrywiaeth o wybodaeth a 
dadansoddiadau o ffynhonnell ddibynadwy iawn drwy roi sylw manwl i bob math o 
storïau newyddion. 

178 Roedd cynulleidfaoedd yn teimlo bod arlwy BBC News Channel yn hyrwyddo addysg 
a dysgu oherwydd ei natur. Drwy wylio’r newyddion, teimlai cynulleidfaoedd eu bod 
yn fwy ymwybodol o’r gwahanol bynciau sydd yn y newyddion (gwleidyddiaeth, 
busnes, gwledydd a diwylliannau eraill etc) ac yn fwy cyfarwydd â nhw. Roedd y 
gwylwyr sy’n ymddiddori’n fwy mewn newyddion yn teimlo hefyd eu bod wedi elwa 
o’r dadansoddiadau gan arbenigwyr y BBC. 

 

Dulliau Cyfathrebu Newydd 

Mae’r News Channel yn cydweithio’n agos â rhannau eraill o’r BBC i gael 
y manteision mwyaf posibl o dechnolegau newydd 

179 Mae’r News Channel yn cydweithio’n agos â BBC Ar-lein i sicrhau bod gwylwyr yn 
gallu cael gafael ar newyddion yn y ffyrdd sydd orau ganddynt. Fel y trafodwyd 
uchod, mae’r News Channel hefyd yn elwa o welliannau mewn technoleg, drwy 
ddefnyddio clipiau sain a fideo a geir gan bobl o bob rhan o’r byd i ategu ei storïau.  

180 Mae’r Weithrediaeth yn bwriadu meithrin y cysylltiadau hyn ymhellach, gan gryfhau’r 
ddarpariaeth o newyddion byw drwy ddal i fanteisio ar gyfleoedd a geir drwy 
dechnoleg ddigidol. 

181 Ym marn yr Ymddiriedolaeth, mae’n hollbwysig bod arlwy newyddion y BBC yn 
parhau i ymaddasu, wrth i gynulleidfaoedd fabwysiadu technolegau sy’n dal i newid 
yn gyflym, er mwyn cwrdd â disgwyliadau’r gynulleidfa. 

 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Parliament a BBC News Channel 

 

Chwefror 2012 52
 

Gwerth am Arian 

Mae’r News Channel yn rhoi gwerth rhesymol am arian i dalwyr ffi’r 
drwydded 

182 Cyllideb y News Channel ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth yw £45.5 miliwn, fel ei 
bod yn un o’r lleiaf costus o wasanaethau teledu’r BBC. Ers 2007, mae’r sianel wedi 
cadw oddi mewn i’r amrywiant o 10 y cant a ganiateir yn ei thrwydded gwasanaeth. 

183 Dim ond 4.9 ceiniog oedd ei chost y defnyddiwr yr awr yn 2010/11, sy’n is na’r rhan 
fwyaf o wasanaethau teledu eraill y BBC ac yn is o lawer na’r 7.6 ceiniog a 
gofnodwyd y flwyddyn cynt. 

184 Drwy gydweithio’n agos â gwasanaethau eraill y BBC a’r gwasanaeth casglu 
newyddion canolog, mae’r sianel yn gallu dangos deunydd na fyddai wedi’i 
ddefnyddio fel arall mewn bwletin byrrach, gan sicrhau’r gwerth gorau posibl o 
adnoddau’r BBC. 

185 Yn yr un modd â rhannau eraill o’r BBC, mae’r News Channel wedi gwneud arbedion 
effeithlonrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gyfrannu at raglen 
effeithlonrwydd gyffredinol y BBC. Mae arbedion effeithlonrwydd mewn rhannau 
eraill o’r BBC wedi’u hadlewyrchu hefyd yng nghostau anuniongyrchol y News 
Channel, fel y gost is am gasglu newyddion i’r gwasanaeth ers 2008. Fel y byddai 
rhywun yn disgwyl, hwn yw un o feysydd gwariant mwyaf y sianel. 

 

Strategaeth ar gyfer y Dyfodol 
Mae Gweithrediaeth y BBC yn bwriadu rhoi mwy o bwyslais ar y prif 
storïau newyddion sy’n torri yn ystod y diwrnod yn arlwy’r sianel 

186 Yng nghyd-destun newidiadau a gynigiwyd o dan gynllun Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf, mae’r Weithrediaeth wedi egluro bod cynulleidfaoedd yn ystyried mai prif 
swyddogaeth sianel newyddion treigl yw torri newyddion am y datblygiadau 
diweddaraf, darlledu storïau sy’n datblygu wrth iddynt ddigwydd, a darparu 
crynodebau o newyddion a bwletinau byr yn gyson.  

187 Felly ei bwriad yw cyfnerthu gweithgarwch y sianel yn y maes hwn, gan 
ganolbwyntio ar y prif storïau newyddion sy’n torri, gan ddal i gynnig sylwebaeth a 
gwybodaeth am y cyd-destun gan arbenigwyr y BBC os yw’n briodol. Byddai hyn yn 
galw am leihau cynnwys parod/nad yw’n fyw, a geir yn ail hanner yr awr ar y sianel 
yn aml. 

 

Mae darlledu newyddion sy’n torri’n gyflym ac yn gywir yn swyddogaeth 
bwysig i’r News Channel  

188 Fel yr eglurwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae darlledu prif storïau’r dydd 
yn gyflym ac yn gywir yn swyddogaeth bwysig i’r News Channel. 

189 Mae’n ddiddorol nodi bod y term ‘newyddion sy’n torri’ yn golygu gwahanol bethau i 
wahanol bobl. I rai, mae’n ffordd hwylus o dynnu sylw, i sicrhau bod cynulleidfaoedd 
yn ymwybodol bod rhywbeth pwysig yn digwydd. Gan fod rhai’n gwylio’r sianel am 
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gyfnodau cymharol fyr, neu’n ei gadael ymlaen yn y cefndir, mae hyn yn bwysig. 
Ond, ym marn rhai pobl, mae tuedd i orddefnyddio’r term os caiff ei arfer yn rhy aml 
i ddisgrifio storïau.  

190 Oherwydd y posibilrwydd o ennyn ymatebion gwahanol mewn gwahanol bobl, mae’n 
amlwg bod angen defnyddio’r term ‘newyddion sy’n torri’ yn ofalus. Mae 
Gweithrediaeth y BBC wedi cydnabod hyn, ac mae hefyd wedi cyflwyno label 
‘newyddion diweddaraf’ at amgylchiadau lle mae stori wedi datblygu ond nid i’r 
graddau bod cyfiawnhad dros ei galw’n ‘newyddion sy’n torri’. 

191 Oherwydd y bwriad gan y Weithrediaeth i ganolbwyntio’n fwy uniongyrchol ar 
newyddion sy’n torri, mae’n hollbwysig bod y term ‘newyddion sy’n torri’ yn dal i 
gael ei ddefnyddio’n bwyllog ar y sianel.  

 

Wrth gyflwyno newidiadau yn y News Channel, dylid diogelu 
amrywiaeth a manylder ei harlwy er mwyn cynnal ei hansawdd a’i 
neilltuolrwydd 

192 Mae’r Weithrediaeth wedi egluro cynlluniau hefyd i leihau gwariant ar gynnwys yn ail 
hanner yr awr; i gwtogi ar yr arlwy penodol ar gyfer Busnes (drwy ddileu’r 
ddarpariaeth benodol o newyddion busnes bob awr, er enghraifft); i leihau gwariant 
dewisol, ac i ailddarlledu mwy o raglenni newyddion y rhwydwaith. 

193 Yn ogystal â hyn, mae’r Weithrediaeth wedi nodi y bydd y gostyngiadau ym maes 
casglu newyddion a’r gyllideb ddewisol yn effeithio ar ehangder a manylder yr arlwy 
newyddion ac y gallent leihau’r graddau y mae’r sianel yn perfformio ar nifer o 
nodau gwahanol yn ei thrwydded gwasanaeth.  

194 Ymysg meysydd eraill, mae’n credu bod hyn yn debygol o effeithio ar ei nodau i 
gynnig “digwyddiadau diwylliannol sy’n arwyddocaol i’r DU, ei gwledydd a’i 
rhanbarthau, ac yn rhyngwladol”, “agenda newyddion eang, amrywiol, difrifol a 
dadansoddiadol gydag adroddiadau cynhwysfawr am y DU, o bob cwr o’r DU ac o 
weddill y byd”; “mynd y tu hwnt i’r penawdau a darlledu straeon pwysig nad ydynt 
yn cael sylw eang mewn mannau eraill”; “amrywiaeth o leisiau rhyngwladol” ac 
“egluro sefydliadau’r UE a’u gwaith”.  

195 Nid yw’n awgrymu yn ei dadansoddiad y bydd hyn yn effeithio i raddau arwyddocaol 
ar werthfawrogiad cynulleidfaoedd o’r gwasanaeth, lefelau cyrhaeddiad nac oriau 
gwylio’r sianel. Mae’r Weithrediaeth yn awyddus i bwysleisio hefyd y gwnaiff y sianel 
bob ymdrech i liniaru’r effaith os oes modd. 

196 Fel y nodwyd uchod yn ein dadansoddiad o gyrhaeddiad, newyddion sy’n torri sy’n 
sbarduno’r cynnydd mawr yn yr oriau gwylio a dyma brif bwrpas y News Channel. 

197 Roedd ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn dangos bod lefel yr ymwybyddiaeth o’r 
rhaglenni ‘parod’ sydd ar y sianel yn isel. Mae dadansoddiadau’r Weithrediaeth yn 
amlygu’r un patrwm, a dim ond brandiau allweddol fel Click a Hardtalk, neu 
ailddarllediadau/cyd-ddarllediadau o Panorama a Question Time sy’n denu ymateb 
gan y rhan fwyaf o wylwyr. Pan holwyd nhw am yr elfen hon yn yr amserlen, roedd 
yn amlwg nad oedd y rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn 
ystyried mai’r News Channel oedd y lle i ddod o hyd i ddeunydd o’r math hwn, ac 
felly nad oeddent yn chwilio amdano yn y fan honno gan mwyaf. 
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198 Er hynny, rydym o’r farn bod llwyddiant y sianel hyd yma wedi’i seilio ar bethau 
heblaw cyflwyno storïau newyddion sy’n torri. Er enghraifft, pan nad yw’n torri 
newyddion o bwys, dylai’r sianel allu cynnig gwasanaeth o ansawdd da o hyd gyda 
storïau newyddion amrywiol a manwl. Mae’n hollbwysig cynnal yr ansawdd uchel yn 
holl arlwy newyddion y sianel er mwyn cwrdd â disgwyliadau cynulleidfaoedd 
ynghylch arlwy newyddion y BBC.  

199 Er ein bod yn cymeradwyo’r cyfeiriad sydd wedi’i bennu ar gyfer y News Channel yn 
Darparu Ansawdd yn Gyntaf, dylai’r Weithrediaeth sicrhau na fydd y strategaeth yn 
tanseilio amrywiaeth a manylder y storïau newyddion ar y News Channel, sydd wedi 
bod yn sail i’w llwyddiant yn ddiweddar. 

 

Cam Gweithredu 4 – Dylai’r BBC ddiogelu amrywiaeth a manylder 
arlwy’r News Channel er mwyn cynnal ei hansawdd a’i 
neilltuolrwydd 

Ar hyn o bryd mae barn cynulleidfaoedd am ansawdd a neilltuolrwydd y sianel 
yn gadarnhaol iawn. Er bod rhaid gwneud arbedion, mae’n hanfodol cynnal 
amrywiaeth a manylder yr arlwy ar y sianel at safon sy’n gyson â blaenoriaeth 
olygyddol y BBC i gynnig “y newyddiaduraeth orau yn y byd”. 

Dylai’r Weithrediaeth fonitro effaith y newidiadau o dan Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf ar y News Channel, ac ar Newyddion y BBC yn gyffredinol, er mwyn 
diogelu ansawdd arlwy’r BBC. 

 
200 Er mwyn cyflawni’r strategaeth hon, mae’r Weithrediaeth wedi gofyn am newidiadau 

yn y nodweddion allweddol yn y drwydded gwasanaeth fel a ganlyn: 

 dileu’r gofyniad am ddarparu “newyddion am fusnes a chyllid personol” bob awr; 
rhoddir sylw i storïau am y materion hyn ar sail eu pwysigrwydd golygyddol 

 dileu’r gofyniad i ddarlledu “newyddion busnes bob awr rhwng 09.00 a 19.00 yn 
ystod yr wythnos”. 

201 Cymerir bod newidiadau yn y nodweddion allweddol mewn trwydded gwasanaeth yn 
newidiadau sylweddol, ac maent yn creu rhagdybiaeth y gellir ei gwrthbrofi y dylai’r 
Ymddiriedolaeth gymhwyso Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn cymeradwyo cynigion o’r 
fath. Er mwyn i’r Ymddiriedolaeth benderfynu a yw cynlluniau rheolwyr y BBC yn 
golygu newid sylweddol, mae Cymal 25(2) o’r Cytundeb yn darparu pedwar maen 
prawf i’w hystyried gan yr Ymddiriedolaeth wrth wneud y penderfyniad hwn: effaith, 
goblygiadau ariannol, newydd-deb a pharhad. Mae Gweithrediaeth y BBC wedi 
cyflwyno asesiad i ni o dan Gymal 25 ac rydym yn derbyn ei hasesiad nad yw’r 
newidiadau arfaethedig yn golygu newid sylweddol yn y gwasanaethau cyhoeddus 
yn y DU o dan delerau Cymal 25 yn y Cytundeb Fframwaith (y Cytundeb) ac nad oes 
rhaid cymhwyso Prawf Gwerth Cyhoeddus at y cynlluniau hyn cyn eu cymeradwyo. 
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Cam Gweithredu 5 – Bydd trwydded gwasanaeth y News Channel yn 
adlewyrchu dull newydd y Weithrediaeth o drafod newyddion busnes 

Byddwn yn dileu’r nodwedd allweddol sy’n gosod ymrwymiad i ddarparu 
newyddion am fusnes a chyllid personol bob awr ac i ddarlledu ‘newyddion 
busnes bob awr rhwng 09.00 a 19.00 yn ystod yr wythnos’. 

Rydym wedi derbyn dadansoddiad y Weithrediaeth sy’n dangos nad yw hyn yn 
newid sylweddol ac nad yw’n ofynnol felly i’r Ymddiriedolaeth ystyried 
defnyddio Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn gallu cymeradwyo’r cynnig. 
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Atodiad 1: Manylion y Cwmpas 
a’r Fethodoleg 
202 Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC a’n cyfrifoldeb ni yw cael y gorau 

o’r BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy 
gynnal adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum 
mlynedd. Y tro hwn rydym wedi adolygu BBC Parliament a BBC News Channel. 

 

Cwmpas yr Adolygiad 
203 Gwnaethom gyhoeddi cylch gorchwyl yr adolygiad hwn wrth ei lansio ym mis Mai 

2011. Y cwestiynau lefel uchel yr aethom ati i’w hystyried yw:  

• Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn ôl telerau eu trwydded 
gwasanaeth a’r fframwaith perfformiad ar gyfer Ansawdd, Cyrhaeddiad, 
Effaith a Gwerth am arian?  

• Beth yw’r cyfeiriad strategol ar gyfer y gwasanaethau hyn yn y dyfodol? 

• A ddylid newid trwyddedau gwasanaeth y gwasanaethau hyn? Er enghraifft, a 
ddylid cynnwys gwefan Democratiaeth Fyw? 

204 Rydym wedi trin y meysydd canlynol fel rhai sydd y tu allan i gwmpas yr adolygiad 
hwn: 

• Didueddrwydd a Rheolaethau Golygyddol. Er bod hyn yn rhan allweddol o 
gylch gwaith y News Channel a BBC Parliament, mae asesu didueddrwydd 
newyddiaduraeth y tu allan i gwmpas yr adolygiad, gan fod yr Ymddiriedolaeth yn 
delio â chydymffurfiad â Chanllawiau Golygyddol mewn rhannau eraill o’i gwaith. 

• Arlwy newyddion cyffredinol y BBC. Pwrpas yr adolygiad hwn yw ystyried yr 
agweddau hynny o arlwy newyddion y BBC sy’n destun i’r trwyddedau 
gwasanaeth perthnasol, a dim mwy. Er hynny, rydym yn derbyn y bydd arlwy 
newyddion cyffredinol y BBC, ar yr holl lwyfannau, yn dylanwadu ar ganfyddiadau 
pobl o’r News Channel. Mae cysylltiadau gweithredol pwysig hefyd rhwng staff y 
News Channel a rhannau eraill o wasanaeth Newyddion y BBC. Felly byddwn yn 
ystyried y cysylltiadau hyn wrth asesu’r News Channel. 

• Cywirdeb wrth bortreadu’r Cenhedloedd a’r Rhanbarthau. Mae’r 
Ymddiriedolaeth wedi gwneud gwaith pellach ar ôl ei hadroddiad am gywirdeb y 
gohebu ar newyddion y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau. Mae’r adroddiad hwn 
wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi. Nid oes bwriad i ail-wneud y gwaith hwnnw drwy’r 
adolygiad hwn. 

• Democratiaeth Fyw. Nid yw’r sylw y mae’r BBC yn ei roi i faterion gwleidyddol 
y DU yn gyfyngedig i BBC Parliament. Mae Democratiaeth Fyw, a ddarperir ar-lein 
yn unig, yn ddarpariaeth ddefnyddiol a chynyddol bwysig. Unwaith eto, mae 
cysylltiadau gweithredol agos rhwng BBC Parliament a Democratiaeth Fyw. Er 
nad yw’r wefan yn dod o dan drwydded gwasanaeth BBC Parliament, a’i bod felly 
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y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn o berfformiad, byddwn yn ystyried y 
cysylltiadau hyn wrth asesu’r sianel. 

• Mae’r adolygiad gwasanaeth yn rhan arferol o waith yr Ymddiriedolaeth ac mae 
ar wahân i arfarniad cyffredinol y BBC o dan Darparu Ansawdd yn Gyntaf, sy’n 
edrych ar ffurf holl wasanaethau a gweithgareddau’r BBC. Os bydd unrhyw 
gwestiynau neu gynigion yn codi drwy broses Darparu Ansawdd yn Gyntaf 
ynghylch dyfodol y News Channel neu BBC Parliament, bydd yr Ymddiriedolaeth 
yn ystyried y rhain yn ofalus ac yn dal sylw ar ganfyddiadau’r adolygiad 
gwasanaeth hwn wrth wneud hynny. 

  

Cylch gwaith BBC Parliament yw gwneud gwaith cyrff seneddol a 
deddfwriaethol y DU a Senedd Ewrop yn hygyrch i bawb. 

Dylai’r gwasanaeth hefyd ddadansoddi’r materion a’r wleidyddiaeth sy’n sail i 
ddadleuon seneddol a’u rhoi mewn cyd-destun. Yn 2010/11 roedd y gyllideb 
ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth yn £2.2 miliwn 

Dylai BBC News Channel ddarparu newyddion, dadansoddiadau a 
sylwebaeth gyfredol, gywir, ddiduedd ac annibynnol. Dylai ddarparu 
darllediadau cyflym a chynhwysfawr ynglŷn â digwyddiadau lleol, y DU a 
rhyngwladol wrth iddynt ddatblygu a dadansoddiadau arbenigol i roi’r 
newyddion yn ei gyd-destun. Yn 2010/11 roedd y gyllideb ar gyfer ei 
thrwydded gwasanaeth yn £45.5 miliwn 

 

Methodoleg 
205 Cynhaliwyd yr adolygiad ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei chynghorwyr annibynnol 

yn Uned yr Ymddiriedolaeth o dan gyfarwyddyd Ymddiriedolwr arweiniol yr 
adolygiad, David Liddiment. Gwnaethom gasglu tystiolaeth o amrywiaeth eang o 
ffynonellau sydd wedi’u disgrifio’n fyr isod: 

• Ymgynghori â’r cyhoedd – Gwnaethom ddatblygu set o gwestiynau ar sail y 
trwyddedau gwasanaeth ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd. Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad rhwng 24 Mai a 19 Gorffennaf 2011. Cafwyd sylwadau gan 
ychydig llai na 1,500 o dalwyr ffi’r drwydded am BBC Parliament a chafwyd 
ymateb gan fwy na 2,500 ynghylch BBC News Channel. Cawsom nifer o 
ymatebion hefyd oddi wrth sefydliadau a chan Gynghorau Cynulleidfa’r 
Ymddiriedolaeth yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r 
Cynghorau hyn o dan gadeiryddiaeth yr aelod o Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer y 
genedl berthnasol ac mae cysylltiadau rhyngddynt ac amryw o gymunedau lleol 
yn eu hardaloedd. Mae’r Cynghorau’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau er 
mwyn rhoi gwybod i’r Ymddiriedolaeth ynghylch pa mor dda y mae’r BBC yn 
gwasanaethu talwyr ffi’r drwydded yng ngwahanol rannau’r DU. Yn ogystal â 
hyn, cawsom gyflwyniad ffurfiol gan fwrdd Gweithrediaeth y BBC am y ddau 
wasanaeth. 

• Dadansoddi data perfformiad – Gwnaethom ddadansoddi data gan 
ddefnyddio fframwaith perfformiad QRIV y BBC sy’n ystyried pedwar ffactor sy’n 
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rhoi gwerth cyhoeddus – ansawdd, cyrhaeddiad, effaith a gwerth am arian. Mae 
disgrifiad o’r fframwaith hwn yn Ffigur 1. 

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

 

Ansawdd – Caiff ansawdd ei fesur ar sail canfyddiad cynulleidfaoedd o 
wahanol agweddau ar y rhaglenni a’r sianeli.  

Cyrhaeddiad – Y graddau y mae gwasanaethau’r BBC yn cael eu defnyddio 
gan y gynulleidfa. Yn yr adroddiad hwn, os na ddywedir fel arall, mae 
cyrhaeddiad gwasanaethau teledu wedi’i fynegi fel y ganran o’r boblogaeth 
sydd wedi gwylio am gyfnod o 3 munud yn olynol mewn wythnos.  

Effaith – Y graddau y mae cynnwys y BBC yn creu gwerth cyhoeddus drwy 
gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Mae’r dibenion wedi’u nodi yn Siarter 
Frenhinol y BBC ac maent fel a ganlyn: 

• Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

• Hyrwyddo Addysg a Dysgu 

• Ysgogi Creadigrwydd a Rhagoriaeth Ddiwylliannol 

• Adlewyrchu Cenhedloedd, Rhanbarthau a Chymunedau’r DU 

• Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU 

• Dulliau Cyfathrebu Newydd 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal arolwg o gylch gwaith y dibenion bob 
blwyddyn i asesu’r graddau y mae’r dibenion wedi’u cyflawni. Yn yr arolwg 
hwn, byddwn yn gofyn i ymatebwyr am eu barn am y pwysigrwydd y maent 
yn ei roi i flaenoriaethau’r diben ac am effeithiolrwydd y BBC wrth eu cyflawni 
ar y pryd. Pan fydd y sgôr am bwysigrwydd yn uwch na’r un am berfformiad, 
byddwn yn galw hyn yn fwlch perfformiad. 

Gwerth am Arian – Ystyried perfformiad (cyrhaeddiad, ansawdd ac effaith) 
ochr yn ochr â chost er mwyn mesur costeffeithiolrwydd. 

 
 

• Gwnaethom ddefnyddio tystiolaeth o’r ffynonellau canlynol i ddadansoddi 
perfformiad: 

− data am gynulleidfaoedd o arolygon BARB 

− arolygon rheolaidd o gynulleidfaoedd gan y BBC sy’n mesur canfyddiadau 
cynulleidfaoedd a’u defnydd a’u hymwybyddiaeth o gynnwys y BBC a 
darparwyr eraill 

− data ariannol o Adroddiad Blynyddol y BBC. 

• Ymchwil i gynulleidfaoedd – Cynhaliwyd ymchwil i gynulleidfaoedd gan yr 
Ymddiriedolaeth i’w hystyried wrth gynnal yr adolygiad hwn ac i ategu’r data a 
oedd ar gael i ni. Gwnaethom gomisiynu TW Research i gynnal ymchwil 
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ansoddol. Roedd hyn yn gymorth i ddangos i ni pa mor dda yr oedd y 
gwasanaethau hyn yn cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ac i ystyried a diffinio 
canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd y ddau wasanaeth hyn.  

• Cyfweliadau – Gwnaethom drafod y materion a godwyd yn ein hadolygiad drwy 
gyf-weld staff y BBC a thrwy gyfarfod â rhanddeiliaid. 
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Atodiad 2: Newidiadau yn y 
Trwyddedau Gwasanaeth 
Mae’r atodiad hwn yn dangos y rhannau perthnasol o drwydded gwasanaeth y News 
Channel y byddwn yn eu newid o ganlyniad i’r adroddiad hwn. Nid oes angen newidiadau 
yn nhrwydded BBC Parliament. 

 

BBC News Channel 

Y drwydded gwasanaeth 
bresennol 

Newid Cyfeirnod 
paragraff

Dylai gynnig gwasanaeth newyddion 
cynhwysfawr bob awr, gan gynnwys 
chwaraeon, busnes, cyllid personol a 
bwletinau tywydd clir a 
chynhwysfawr ledled y DU. Dylai 
ddarlledu crynodeb newyddion am 
hanner awr wedi bob awr. 

Dileu’r gofyniad i ddarparu 
newyddion am fusnes a chyllid 
personol bob awr. Bydd y drwydded 
newydd yn darllen fel a ganlyn: 

“Dylai gynnig gwasanaeth newyddion 
cynhwysfawr bob awr, gan gynnwys 
chwaraeon a bwletinau tywydd clir a 
chynhwysfawr ledled y DU. Dylai 
ddarlledu crynodeb newyddion am 
hanner awr wedi bob awr.” 

4 

   

Dylai ddarlledu gwasanaeth 
newyddion cynhwysfawr bob awr, yn 
cynnwys y newyddion chwaraeon a’r 
tywydd diweddaraf, yn ogystal â 
chrynodeb o’r newyddion hanner awr 
wedi bob awr. Dylai hefyd ddarlledu 
newyddion busnes bob awr rhwng 
09.00 a 19.00 yn ystod yr wythnos. 

Dileu’r gofyniad i ddarlledu 
newyddion busnes bob awr rhwng 
09.00 a 19.00 yn ystod yr wythnos. 
Bydd y drwydded newydd yn darllen 
fel a ganlyn: 

“Dylai ddarlledu gwasanaeth 
newyddion cynhwysfawr bob awr, yn 
cynnwys y newyddion chwaraeon a’r 
tywydd diweddaraf, yn ogystal â 
chrynodeb o’r newyddion hanner awr 
wedi bob awr.” 

5.1 

   

Pan fydd stori newyddion ryngwladol 
fawr, dylai BBC News Channel geisio 
cyd-gyflwyno ei allbwn newyddion 
treigl o leoliad y stori honno 

Dileu’r paragraff hwn 5.2 
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