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Crynodeb 
Cefndir 

1. Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC a’n cyfrifoldeb ni yw cael y gorau o'r 
BBC ar gyfer pawb sy’n talu ffi’r drwydded. Un ffordd a ddefnyddiwn i wneud hyn yw 
cynnal adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd. 
Y tro hwn, rydym wedi adolygu BBC Radio 2 a’i chwaer orsaf, BBC 6 Music.   

2. Mae Radio 2 yn wasanaeth siarad a cherddoriaeth cymysg, wedi’i dargedu at bawb dros 
35 oed. Mae 6 Music yn orsaf radio ddigidol sy’n chwarae cerddoriaeth boblogaidd y tu 
allan i’r brif ffrwd o’r 1960au hyd at heddiw.  Mae hefyd yn darlledu rhaglenni dogfen, 
newyddion a cherddoriaeth fyw.   

3. Mae’r Ymddiriedolaeth yn pennu’r hyn y mae’n ei ddisgwyl gan bob gwasanaeth mewn 
trwydded gwasanaeth gyhoeddedig.  Mae tri phrif nod i’n hadolygiad: yn gyntaf asesu pa 
mor dda mae Radio 2 a 6 Music yn perfformio o’i gymharu â’r ymrwymiadau a nodir yn y 
trwyddedau hyn, yn ail ystyried cyfeiriad y gorsafoedd yn y dyfodol ac, yn drydydd, 
penderfynu beth sydd angen ei newid yn y trwyddedau.    

4. Ymgynghorwyd â’r cyhoedd yn ystod haf 2009 a chawsom oddeutu 4,700 o ymatebion 
gan unigolion sy’n talu ffi’r drwydded a’r diwydiant radio.  Mae’r ymatebion hyn ynghyd 
â’n hymchwil cynulleidfa, monitro perfformiad a dadansoddiadau ariannol wedi rhoi darlun 
clir i ni o gryfderau a gwendidau’r ddwy orsaf.    

Casgliad  
 

Mae BBC Radio 2 yn orsaf lwyddiannus dros ben.  Hon yw’r orsaf 
sydd â’r mwyaf o wrandawyr yn y DU ac mae gan ei chynulleidfa 
feddwl mawr ohoni  Dylai Radio 2 ddefnyddio ei maint a’i dylanwad i 
gymryd risgiau mwy creadigol a bod yn fwy unigryw, yn arbennig yn 
ystod y dydd, er gallai’r agwedd fwy uchelgeisiol hon arwain at 
ostyngiad yn nifer y gwrandawyr.    

Mae gwrandawyr yn hoff iawn o BBC 6 Music, er mai cymharol 
ychydig sy’n gwrando.  Mae’n rhaid i’r orsaf godi ymwybyddiaeth a 
chynyddu ei chynulleidfa er mwyn gwireddu ei photensial.   Her 6 
Music fydd gwneud hyn heb beryglu’r elfennau sydd yn ei gosod ar 
wahân i wasanaethau eraill. 

 

 



 

|Chwefror 2010 2
 

Prif ganfyddiadau 
Radio 2 yw hoff orsaf radio'r genedl ond mae’n wynebu beirniadaeth gan 
rai gorsafoedd radio masnachol  

5. Mewn ymateb i’r adolygiad hwn, bu RadioCentre, corff masnach sy’n cynrychioli radio 
masnachol, yn beirniadu Radio 2 am fod yn rhy debyg i orsafoedd radio eraill.  Dadl 
RadioCentre oedd bod Radio 2 yn rhoi blaenoriaeth i gyrraedd cynulleidfa ar draul gwerth 
cyhoeddus, yn targedu gwrandawyr ifanc sydd y tu allan i gylch gwaith yr orsaf ac yn 
costio llawer gormod o arian.   Yn ein canfyddiadau, rydym wedi pwyso a mesur y 
pryderon hyn yn ofalus gan eu cymharu â’r hyn a ddywedodd y gynulleidfa wrthym. 

6. Mae tua 13.3 miliwn o bobl yn gwrando ar Radio 2 bob wythnos sy’n golygu mai hi yw’r 
orsaf sydd â’r mwyaf o wrandawyr yn y DU.  Mae ymatebion i’r ymgynghoriad yn dangos 
bod gan lawer o wrandawyr feddwl mawr o Radio 2.   Mae hyn yn gyson â chanlyniadau 
arolygon cynulleidfa sy'n dangos bod yr orsaf yn sgorio’n uwch o ran mesurau ansawdd 
na gorsafoedd masnachol cyffelyb.  Mae Radio 2 hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig i 
ddibenion cyhoeddus y BBC (gofynion Siarter y BBC yn ymwneud â dinasyddiaeth, 
amrywiaeth, dysgu, creadigrwydd, llythrennedd yn y cyfryngau a dod â’r byd i’r DU).   Yn 
ôl ein hymchwil, mae’r orsaf yn rhagori ar ddisgwyliadau’r gynulleidfa ym mhob un o’r 
dibenion hyn.  Roedd perfformiad yn arbennig o gryf ar gyfer dibenion yn ymwneud â 
cherddoriaeth, newyddion a materion cyfoes.    

Mae gwrandawyr yn meddwl bod yr orsaf yn unigryw ac yn cynnig 
gwerth am arian   

7. Cynhaliwyd arolwg ymhlith gwrandawyr Radio 2 a chanfod bod 80 y cant o'r farn bod 
Radio 2 yn cynnig rhywbeth na fyddai unrhyw orsaf arall yn gallu llenwi’r bwlch yn 
rhwydd.   Mae’r canfyddiad hwn yn gyson â’n dadansoddiad o allbwn Radio 2.  Canfuwyd 
bod yr orsaf yn cynnig amrywiaeth ehangach o gynnwys a genre cerddorol nag unrhyw 
orsaf arall.   Hefyd ychydig iawn o’r un caneuon a glywir ar orsafoedd masnachol cyffelyb, 
gyda Radio 1 neu 6 Music.    

8. Mae Radio 2 yn costio oddeutu £2.10 y flwyddyn i bob un sy’n talu ffi’r drwydded.  Mae 
mwyafrif helaeth y gwrandawyr (92 y cant) a mwyafrif y boblogaeth gyfan (53 y cant) yn 
credu bod hyn yn cynrychioli gwerth da i’r sawl sy’n talu ffi’r drwydded.   Mae 
poblogrwydd yr orsaf yn golygu ei bod yn costio llai fesul awr gwrandäwr nag unrhyw 
orsaf radio arall y BBC (oddeutu 0.5 ceiniog).    

Mae Radio 2 yn cymryd camau i fod yn fwy effeithlon 
9. Rydym yn cydnabod nad yw barn cynulleidfa a chost fesul awr gwrandäwr ynddynt eu 

hunain yn ffordd o fesur effeithlonrwydd, a phan gynhaliodd y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol adolygiad o effeithlonrwydd radio ar ran yr Ymddiriedolaeth y llynedd, 
tynnwyd sylw at amrywiadau cost sylweddol rhwng Radio 2 a gorsafoedd radio eraill.   
Gellir esbonio’r amrywiadau hyn yn rhannol drwy wahaniaethau mewn amrywiaeth ac 
ansawdd cynnwys cerddoriaeth a siarad Radio 2.   Yn wir, mae llawer o’r rhaglenni sydd 
fwyaf unigryw yn ôl cynulleidfaoedd hefyd ymhlith y rhai mwyaf drud.   Fodd bynnag, nid 
yw gwahaniaethau o ran cwmpas ac uchelgais yn cyfrif am bob un o’r amrywiadau mewn 
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cost ac, ochr yn ochr â 6 Music, mae gan Radio 2 gynlluniau i sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd o £14 miliwn erbyn diwedd y setliad cyfredol ar gyfer ffi'r drwydded yn 
2012-13.   Mewn ymateb i argymhellion y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn ogystal ag 
adolygiad yr Ymddiriedolaeth yn 2008 o gostau talent, mae Bwrdd Gweithrediaeth y BBC 
wedi bod yn meincnodi costau cynhyrchu a chostau cyflwynwyr er mwyn helpu i nodi’r 
arbedion hyn.    

10. Mae’r Ymddiriedolaeth o’r farn y gall fod cyfleoedd i wneud rhagor o arbedion drwy fwrw 
ymlaen â chynlluniau i feincnodi costau gyda radio masnachol ac ailedrych ar dargedau 
arbedion talent, ac ystyried y ffaith bod yr hinsawdd economaidd wedi gwaethygu ers i’r 
Ymddiriedolaeth adolygu costau talent am y tro cyntaf yn 2008.  

Rydym wedi gofyn i Radio 2 sicrhau nad yw oed cyfartalog ei 
chynulleidfa yn gostwng ac wedi nodi meysydd eraill i’w gwella 

11. Rydym wedi edrych yn fanwl ar bryderon radio masnachol fod Radio 2 yn targedu 
cynulleidfaoedd iau ar draul gwrandawyr hŷn.   Mae hyn yn bwysig oherwydd, heblaw am 
Radio 2, ychydig iawn o orsafoedd cerddoriaeth boblogaidd sy’n gwasanaethu 
cynulleidfaoedd hŷn.   Cylch gwaith Radio 2 yw apelio at bob oedran dros 35 oed ond 
rhwng 1999-2000 a rhwng 2004-05 tyfodd cynulleidfa’r orsaf dan 35 oed yn sylweddol (er 
bod y llinell sylfaen yn isel).  Fodd bynnag, ers 2004-05 mae proffil oedran yr orsaf wedi 
aros yn sefydlog ac ni welwyd cynnydd yn y gynulleidfa dan 35 oed.   Erbyn hyn, mae 
oddeutu 82 y cant o wrandawyr Radio 2 o fewn y grŵp oedran targed a 50 yw oed y 
gynulleidfa ar gyfartaledd. Rydym yn credu y dylai Radio 2 gynnal y sefydlogrwydd hwn, 
gwarchod buddiannau gwrandawyr hŷn a sicrhau nad yw oed cyfartalog yr orsaf yn 
gostwng.    

12. Rydym wedi cynnig nifer o argymhellion eraill yn ein hadroddiad lle gellir gwella 
perfformiad yn ein barn ni.   Er enghraifft, hoffem i Radio 2 roi sylw i amrywiadau yn y 
gynulleidfa o ran gwahanol grwpiau cynulleidfa a gwneud mwy i hyrwyddo manteision y 
dechnoleg newydd fel nad yw grwpiau anodd eu cyrraedd yn cael eu gadael ar ôl.   Ar y 
cyfan, serch hynny, mae Radio 2 yn perfformio’n dda a chredwn fod y perfformiad cadarn 
hwn yn rhoi cyfle i’r orsaf godi’r safon yn uwch fyth.  

Dylai Radio 2 ddefnyddio ei maint a’i dylanwad i gyfrannu mwy at 
ddibenion cyhoeddus y BBC yn ystod oriau brig 

13. Mae bron 5 miliwn o wrandawyr Radio 2 yn dweud nad ydynt yn gwrando ar yr un orsaf 
radio arall gan y BBC ac mae oddeutu 2 filiwn yn dweud nad ydynt yn gwrando ar yr un 
orsaf radio arall o gwbl.   Rydym o’r farn bod y raddfa hon, ynghyd â’r fraint o gael cyllid 
ffi’r drwydded, yn rhoi cyfle i Radio 2 gyfrannu mwy at ddibenion cyhoeddus y BBC. 

14. Mae ein hymchwil yn dangos bod gan bobl sy’n gwrando y tu allan i oriau brig fwy o 
feddwl o'r ffordd y mae Radio 2 yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus na’r rheini sydd ond yn 
gwrando yn ystod oriau brig.   Hoffem i Radio 2 gyflwyno mwy o gynnwys i gynulleidfa’r 
oriau brig na all y sawl sy’n talu ffi’r drwydded ei glywed yn unrhyw le arall. Rydym yn 
cydnabod mai gorsaf adloniant yw Radio 2 a hoffem i’r Weithrediaeth ddiogelu elfennau’r 
gwasanaeth sy’n ei wneud yn boblogaidd. Fodd bynnag, er ei bod yn hanfodol bod y BBC 
yn cyrraedd cynulleidfaoedd mawr, nid yw gwneud hynny yn nod ynddo’i hun i ddarlledwr 
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gwasanaeth cyhoeddus ac rydym yn derbyn y gall cynnig detholiad mwy amrywiol a heriol 
o raglenni arwain at golli rhywfaint o'r gynulleidfa. 

Mae 6 Music yn boblogaidd iawn ymysg ei gwrandawyr, er mai cymharol 
ychydig sy’n gwrando   

15. O ran 6 Music, rydym o’r farn bod yr her yn bur wahanol.  Rydym wedi gweld bod y 
gwrandawyr yn hoff iawn o’r orsaf ac mae, ar y cyfan, yn bodloni eu disgwyliadau o ran 
cyflawni’r dibenion cyhoeddus.  Dros y pedair blynedd diwethaf mae cynulleidfa’r orsaf 
wedi tyfu’n gynt nag unrhyw wasanaeth radio digidol-yn-unig arall y BBC, ond gan mai o 
linell sylfaen gymharol isel y daeth y cynnydd hwn dim ond oddeutu 1 y cant o’r 
boblogaeth oedolion y mae’r orsaf yn ei gyrraedd o hyd.   Mae diffyg ymwybyddiaeth yn 
achosi lefel isel y gynulleidfa, gydag 20 y cant yn unig o’r boblogaeth oedolion yn 
ymwybodol o fodolaeth yr orsaf.  Credwn fod angen i’r orsaf godi ymwybyddiaeth a 
chynyddu ei chynulleidfa er mwyn gwireddu ei photensial ac, wrth wneud hynny, dylai 
geisio apelio at amrywiaeth ehangach o bobl, yn arbennig gwrandawyr hŷn.     

Mae 6 Music yn wahanol ond yr her fydd ei chadw felly a chynyddu ei 
chynulleidfa yr un pryd  

16. Yn debyg i Radio 2, mae’r mwyafrif o wrandawyr 6 Music yn credu bod yr orsaf yn 
wahanol.   Mae 82 y cant yn credu bod y gwasanaeth yn cynnig rhywbeth na fyddai 
gorsaf arall yn gallu llenwi’r blwch yn rhwydd.   Ei chynnwys eang o gerddoriaeth sy’n 
gwneud 6 Music yn wahanol, ac adlewyrchir hyn yn y data ar lefelau gorgyffwrdd rhwng 
gorsafoedd, sy’n dangos mai ychydig iawn o draciau sydd ar 6 Music a Radio 1, Radio 2 
neu orsafoedd radio masnachol cyffelyb mewn wythnos arferol.  

17. Mae rhai a ymatebodd i’r ymgynghoriad wedi beirniadu cyflwynwyr unigol 6 Music am eu 
diffyg hygrededd cerddorol ac am fethu â gwneud eu sioeau yn wahanol i gynnwys 
gorsafoedd eraill.   Ar y cyfan, roedd y cyflwynwyr a gafodd eu beirniadu yn rhai a 
gyflwynwyd i sicrhau sylfaen apêl ehangach i’r orsaf.    Mae hyn yn tynnu sylw at dyndra 
posib rhwng nod 6 Music i gynyddu ei chynulleidfa ac aros yn wahanol ar yr un pryd.   

18. Yn ystod ein hadolygiad, rydym wedi gweithio gyda rheolwyr y BBC i egluro cyfeiriad 
strategol 6 Music.   Mae’r orsaf wedi ymroi i bolisi cerddoriaeth unigryw, gydag amserlen 
wedi’i llunio ar gyfer dathlu'r naws wahanol sy’n perthyn i gerddoriaeth boblogaidd.    
Rydym wedi cynnig argymhellion yn yr adroddiad hwn drwyddo draw er mwyn diogelu 
elfennau 6 Music sy’n ei gwneud yn wahanol i orsafoedd eraill o ran y gerddoriaeth y 
mae’n ei chwarae ond hefyd o ran cynnwys y siarad.  Dylai cynnwys y siarad ychwanegu 
cyd-destun i’r gerddoriaeth drwy gyflwyno awdurdodol, eitemau nodwedd a rhaglenni 
dogfen sy’n ceisio datblygu dealltwriaeth o’r gerddoriaeth a’i chynnwys.  

Mae lle i 6 Music fod yn fwy effeithlon ac yn fwy cost effeithiol  
19. Mae gan 6 Music gyllideb flynyddol o £6 miliwn ac yn 2008-09 roedd ei chost fesul awr 

gwrandäwr yn agos at y cyfartaledd ar gyfer gorsafoedd digidol-yn-unig y BBC.   Fodd 
bynnag, yn debyg i Radio 2, beirniadwyd 6 Music am gostio gormod o arian o gymharu â 
gorsafoedd radio masnachol.   Mae cymariaethau o’r fath yn peri problem gan fod 
gwahaniaethau sylweddol yn yr amrywiaeth a'r ansawdd a gynigir gan 6 Music o’i 
gymharu â gorsafoedd masnachol digidol-yn-unig.   Er hynny, lle mae modd cymharu 
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gweithgareddau 6 Music, rydym yn disgwyl i’r Weithrediaeth sicrhau arbedion a thorri 
costau cyflwyno er mwyn gwneud yr orsaf yn fwy effeithlon.   Mae gan y Weithrediaeth 
gynlluniau er mwyn sicrhau’r arbedion hyn erbyn 2012-13 ac, fel y nodwyd uchod, maent 
wedi bod yn meincnodi costau er mwyn helpu i roi’r cynlluniau hyn ar waith.   

20. Yn ogystal â bod yn fwy effeithlon, rydym hefyd yn disgwyl i’r orsaf fod yn fwy cost 
effeithiol drwy gynyddu ei chynulleidfa heb fuddsoddiad ychwanegol.   
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Argymhellion  
21. Nodir ein hargymhellion isod a chyflwynir canfyddiadau manwl ym mhrif gorff yr 

adroddiad hwn.    

22. Cyfrifoldeb Ymddiriedolaeth y BBC yw siapio’r BBC er budd y bobl sy’n talu ffi’r drwydded -  
i herio rheolwyr y BBC i wneud newidiadau a’u cyflawni’n gyflym.  Roeddem yn teimlo y 
byddai’n syniad da gweithredu rhai o’r newidiadau cyn cyhoeddi ein hadroddiad, er mwyn 
manteisio ar newidiadau i’r amserlen sydd wedi'u trefnu ar gyfer mis Ionawr.   Mae hyn 
yn golygu bod y Weithrediaeth eisoes wedi dechrau gweithredu rhai o’n hargymhellion tra 
bydd eraill yn cymryd mwy o amser i ddod i rym.   Nodir y dyddiad gweithredu o dan bob 
argymhelliad.  

1. Gwella elfennau unigryw Radio 2 drwy gynyddu ei chyfraniad at y dibenion 
cyhoeddus 

a) Dylai Radio 2 wella sut mae'n cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC drwy integreiddio 
mwy ar gynnwys oriau brig a chynnwys y tu allan i oriau brig.   Rydym wedi trafod yr 
uchelgais hwn gyda rheolwyr Radio 2 sydd wedi ymateb gyda’r cynlluniau canlynol: 

• tynnu darnau o gynnwys y tu allan i oriau brig megis comedi, y celfyddydau a 
rhaglenni dogfen a’u hail-becynnu fel eu bod yn addas ar gyfer oriau brig   

• ystyried sut mae defnyddio’r slot 7pm ar Radio 2, sy’n cael cynulleidfa sylweddol o’r 
oriau brig, er mwyn rhoi mwy o sylw i rywfaint o gynnwys mwy uchelgeisiol Radio 2 
o ran dibenion cyhoeddus 

• mabwysiadu agwedd fwy uchelgeisiol at ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol 
Radio 2.  Nod yr ymgyrchoedd hyn fydd dwyn budd diwylliannol a chymdeithasol a 
chânt eu cyflwyno drwy amrywiaeth ehangach o raglenni yn yr amserlen oriau brig 
er mwyn sicrhau effaith fwy a chyrraedd cynulleidfa ehangach.  

Dyddiad gweithredu: parhaus 

b) Dylai Radio 2 ddiweddaru ei hallbwn comedi ac ystyried beth yw’r ffordd orau o’i 
amserlennu er mwyn sicrhau gwell effaith gan y lefel bresennol o fuddsoddiad yn y 
genre hwn.  Dylai’r orsaf sicrhau hefyd fod mwy o wahaniaeth rhwng comedi Radio 2 
a chomedi Radio 4. 

Rydym yn croesawu cynlluniau Radio 2 i greu rhwydwaith comedi ar draws y BBC er 
mwyn helpu i gyflawni hyn drwy sicrhau agwedd fwy cydlynol at gomisiynu.  

Rydym hefyd yn croesawu cynlluniau i wella effaith rhaglenni’r celfyddydau drwy 
amserlennu, cynnwys golygyddol a gwell defnydd o wasanaethau ar-alw.   

Dyddiad gweithredu: parhaus 

c) Mae Radio 2 wedi bod yn llai llwyddiannus na gorsafoedd eraill y BBC o ran annog ei 
chynulleidfa i wrando’n ddigidol neu i fynd ar-lein.   Dylai’r orsaf ddefnyddio ei 
dylanwad i hyrwyddo manteision cyfryngau digidol fel nad yw grwpiau anodd eu 
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thau yn 

cyrraedd yn cael eu gadael ar ôl.  Mae’n hynod bwysig bod Radio 2 yn hyrwyddo radio 
digidol, gan gynnwys ei chwaer orsaf 6 Music.  

Dyddiad gweithredu: parhaus 

2. Gwarchod buddiannau gwrandawyr hŷn Radio 2 a rhoi sylw i’r gwahaniae
y gynulleidfa o ran gwahanol grwpiau cynulleidfa 

a) Cylch gwaith Radio 2 yw apelio at bob grŵp oedran dros 35 oed. Mae’r 
Ymddiriedolaeth yn cydymdeimlo â phryderon radio masnachol bod cynulleidfa Radio 2 
wedi mynd yn iau.   Fodd bynnag, nid ydym yn credu y dylid gwrthdroi’r twf hwnnw 
ymhlith cynulleidfa 35-44 oed gan fod y grŵp oedran hwn yn dod o fewn cylch gwaith 
Radio 2 a bod canran y bobl rhwng 35 a 44 oed a gyrhaeddir yn is na’r cyfartaledd ar 
gyfer cynulleidfa darged Radio 2.  

Dylai’r Weithrediaeth geisio lleihau canran cynulleidfa Radio 2 sy’n disgyn y tu allan i’r 
gynulleidfa darged, er rydym yn cydnabod bod cael rhywfaint o wrandawyr ifanc yn 
anochel gan nad oes modd diffinio chwaeth unigolyn mewn rhaglenni radio yn ôl eu 
hoedran bob amser.   

Dylai Radio 2 ymchwilio i resymau dros ostyngiad yn y gynulleidfa dros 65 oed ac, yn 
arbennig dros 75 oed, gyda’r nod o fynd i’r afael â’r gostyngiad hwn.    Wrth wneud 
hynny, dylai’r orsaf ystyried a yw ei hamrywiaeth o gerddoriaeth yn dal i fodloni 
disgwyliadau’r gynulleidfa hon.   

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae oed cyfartalog cynulleidfa’r orsaf wedi aros yn 
gyson.  Rydym yn rhagweld y gall y proffil oedran amrywio, yn y tymor byr, yn dilyn 
newid cyflwynwyr yn ddiweddar ond dylai Radio 2 sicrhau nad yw oed cyfartalog ei 
chynulleidfa yn gostwng dan 50 oed am unrhyw gyfnod parhaus heb gamau cywiro.  
Byddwn yn dilyn oed cyfartalog Radio 2 drwy ein hasesiadau chwarterol o berfformiad 
a byddwn yn adrodd yn gyhoeddus ynghylch perfformiad yr orsaf mewn Adroddiadau 
Blynyddol yn y dyfodol.  

Dyddiad gweithredu: parhaus. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ymyrryd ac yn gofyn i 
reolwyr gymryd camau cywiro os bydd oed cyfartalog cynulleidfa’r orsaf yn gostwng yn 
is na 50 am gyfnod parhaus.  

b) Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu cynlluniau’r Weithrediaeth i wella amrywiaeth 
ethnig cynulleidfa Radio 2, sy’n gwyro at grŵp demograffig gwyn.   Rydym yn argymell 
hefyd fod y Weithrediaeth yn ceisio lleihau amrywiadau yn y gynulleidfa rhwng grwpiau 
demograffig eraill ac ystyried bod pobl lai cefnog, pobl yng Ngogledd Iwerddon ac, i 
raddau llai, menywod yn llai tebygol o wrando hefyd.    

Dyddiad gweithredu: parhaus 

3. Datblygu cynulleidfa 6 Music a chryfhau elfennau’r gwasanaeth sy’n ei gwneud yn 
wahanol heb gynyddu costau 

a) Mae cynulleidfa 6 Music yn tyfu ond dim ond canran fach o’r boblogaeth y mae'r orsaf 
yn ei chyrraedd o hyd, a chymharol ychydig sy’n ymweld â’r wefan.  Er mwyn gwireddu 
ei photensial, rhaid i’r orsaf godi ymwybyddiaeth a chynyddu ei chynulleidfa.    
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Diben 6 Music yw apelio at ddilynwyr brwd cerddoriaeth boblogaidd y tu allan i’r brif 
ffrwd ers y 1960au. Fodd bynnag, mae’r orsaf ar hyn o bryd yn apelio llai at bobl hŷn, 
gwrandawyr o gartrefi incwm isel, menywod a lleiafrifoedd ethnig.  Dylai’r orsaf wella 
ei hapêl at ddilynwyr brwd cerddoriaeth boblogaidd amgen o grwpiau sy’n llai tebygol o 
wrando ar hyn o bryd.  Yn benodol, dylai’r orsaf geisio denu gwrandawyr hŷn, ac 
ystyried mai 36 yw oed cyfartalog ei chynulleidfa.    

Yn ystod yr adolygiad hwn, mae’r Weithrediaeth wedi datblygu cynlluniau i ddatblygu’r 
gynulleidfa a bydd yr Ymddiriedolaeth yn dilyn hynt hyn dros y misoedd nesaf.    

Dyddiad gweithredu: parhaus 

b) Mae 6 Music wedi datblygu hunaniaeth brand fwy pendant i helpu’r orsaf i hyrwyddo’i 
hun ymysg y gynulleidfa mewn ffordd fwy pendant.  

Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth yr orsaf er mwyn adlewyrchu hyn.   Bydd 
llinell gyntaf cylch gwaith yr orsaf yn newid o: 

‘Cylch gwaith 6 Music yw diddanu pawb sy’n mwynhau cerddoriaeth boblogaidd gyda 
gwasanaeth sy’n cynnig cerddoriaeth o’r 1960au at heddiw’  

i 

 ‘Cylch gwaith 6 Music yw diddanu pawb sy’n mwynhau cerddoriaeth boblogaidd gyda 
gwasanaeth sy’n dathlu’r naws wahanol sy’n perthyn i gerddoriaeth boblogaidd o’r 
1960au at heddiw’. 

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

c) Un o’r pethau sy’n gwneud 6 Music yn wahanol i orsafoedd eraill yw ei photensial i 
ymestyn repertoire cerddorol y gwrandawyr a rhoi cyfle i gynulleidfaoedd wneud 
penderfyniadau ar sail gwybodaeth heb ddylanwad pwysau masnachol.   Dylai’r orsaf 
sicrhau bod ei chyflwynwyr yn boblogaidd a bod ganddynt hefyd hygrededd cerddorol 
cadarn er mwyn iddynt allu: 

• arwain dilynwyr brwd cerddoriaeth drwy’r amrywiaeth gynyddol eang o gerddoriaeth 
sydd ar gael drwy dechnoleg ddigidol  

• cyflawni cylch gwaith yr orsaf yn effeithiol i ddatblygu dealltwriaeth o gerddoriaeth 
a’i chyd-destun.  

Dyddiad gweithredu: parhaus 

d) Dylai’r Weithrediaeth adrodd i’r Ymddiriedolaeth gyda tharged ar gyfer cynulleidfa 6 
Music yn seiliedig ar asesiad o wrandawyr posibl tebygol.    

Dylai’r targed hwn fod yn gymhelliant ac yn gyfyngiad ar ddatblygu gan ein helpu i 
ddeall pa mor bell y gall yr orsaf dyfu heb newid ei chymeriad unigryw.    

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

e) Nid yw rhaglenni dogfen 6 Music yn bodloni disgwyliadau cynulleidfa ar hyn o bryd.   
Mae’r allbwn hwn yn bwysig gan ei fod yn helpu’r orsaf i gwrdd ag ymrwymiad ei 
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y’n 

thrwydded gwasanaeth i ddatblygu dealltwriaeth o gerddoriaeth boblogaidd a’i chyd-
destun.   Gan weithio o fewn cyfyngiadau cyllideb yr orsaf, dylai’r Weithrediaeth geisio 
mynd i’r afael â’r diffyg hwn. 

Dyddiad gweithredu: parhaus 

f) Yn ôl ymchwil gan y BBC, mae gwrandawyr 6 Music yn llai tebygol na gwrandawyr 
gorsafoedd radio digidol cyffelyb o ddisgrifio’r orsaf fel un o ‘safon uchel’ ac ‘apelgar’, 
nac argymell y wefan i ffrind ychwaith.   Mae hyn yn syndod a chofio bod gwrandawyr 
yn dueddol o fod ag argraff gyffredinol ffafriol o’r orsaf.  Dylai'r rheolwyr sefydlu a yw 
mesurau presennol yn cyflwyno darlun cywir o berfformiad 6 Music ac os ydynt, dylid 
datblygu cynlluniau i wella perfformiad yr orsaf yn y meysydd hyn.   Dylai’r 
Weithrediaeth adrodd ynghylch ei chasgliadau i’r Ymddiriedolaeth yn y gwanwyn.  

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

g) Er mwyn gwneud 6 Music yn fwy cost effeithiol, dylid gweithredu cynlluniau i ddatblygu 
cynulleidfa heb gynyddu costau.  Dylai’r orsaf ystyried a fyddai cyfeirio mwy o 
adnoddau ar lai o raglenni er mwyn rhoi hwb i ansawdd yn helpu i gyflawni'r nod hwn.   
Byddai hyn yn golygu buddsoddi mewn cynnwys sy’n addas ar gyfer gwrando ar-alw ac 
y gellir ei ailddarlledu’n rhwydd.    
Dyddiad gweithredu: parhaus 

4. Cryfhau Trwyddedau Gwasanaeth Radio 2 a 6 Music i ddiogelu elfennau s
gwneud y gwasanaethau hyn yn wahanol i orsafoedd eraill ar hyn o bryd 

a) Mae’r Ymddiriedolaeth yn credu bod elfennau unigryw a gwahaniaethol 
u gwasanaeth 

 

diaeth ymgorffori'r elfen hon sy’n ymwneud â chlywed yr un caneuon yn 

ar 

o 

b) E yflawni’r dibenion cyhoeddus, byddwn yn 

herddoriaeth y DU yn ymwneud â 
sawl gwaith y chwaraeir rhywbeth yn hytrach na’r gwahanol draciau a chwaraeir1 

                                           

gwasanaethau’r BBC yn hollbwysig. Felly, byddwn yn diwygio trwyddeda
Radio 2 a 6 Music er mwyn pwysleisio pa mor bwysig yw sicrhau mai ychydig iawn a 
glywir o’r un caneuon ar y ddwy orsaf hyn a rhwng y gorsafoedd hyn, Radio 1 a radio
masnachol.    

Dylai’r Weithre
ei hadroddiadau rheolaidd ar berfformiad er mwyn sicrhau bod lefelau chwarae’r un 
caneuon ar draws gorsafoedd yn ystod y dydd yn aros ar eu lefel isel bresennol.   
Dylai’r Weithrediaeth hefyd gyflwyno proses monitro lefelau chwarae’r un caneuon 
draws gorsafoedd ar gyfer cerddoriaeth newydd a chwaraeir ar Radio 1, Radio 2 a 6 
Music er mwyn helpu i sicrhau bod y gorsafoedd hyn yn cynnig amrywiaeth wahanol 
ganeuon newydd i wrandawyr gan gadw at eu gwahanol gylchoedd gwaith.   

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

r mwyn diogelu sut mae Radio 2 yn c
diwygio amodau’r drwydded gwasanaeth er mwyn: 

• bod yn glir bod amodau cerddoriaeth newydd a c

 
1 Mae ‘Traciau’ yn cyfeirio at gyfanswm y gwahanol deitlau, ni waeth sawl gwaith y caiff pob un ei chwarae; ac mae ‘Sawl 
gwaith y chwaraeir rhywbeth’ yn cyfeirio at gyfanswm y caneuon a chwaraeir gan gynnwys chwarae teitl unigol sawl 
gwaith.  
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ri ar ddisgwyliadau’r 
liwyd gan y Weithrediaeth yn awgrymu bod cyfle 

 

r 

wn.    

d) 
d iad terfyn mympwyol sy’n cyfeirio at oes 

  

• cyflwyno amod i ddiogelu allbwn rhaglenni dogfen Radio 2.  Bydd angen i’r orsaf 
ddarlledu o leiaf 130 awr o raglenni dogfen bob blwyddyn. 

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

c) Mae cerddoriaeth fyw 6 Music yn perfformio’n dda ac yn rhago
gynulleidfa ond mae ymchwil a gynha
i godi ymwybyddiaeth a sicrhau mwy o effaith fyth gyda’r cynnwys hwn.   Mae’r 
Weithrediaeth yn bwriadu cyflawni hyn drwy gyfeirio adnoddau ar lai o sesiynau er 
mwyn gwella ansawdd a defnyddio'r recordiadau hyn yn amlach ar draws yr amserlen.   

Ar hyn o bryd, mae’r orsaf yn rhagori, o dipyn, ar amod ei thrwydded gwasanaeth a
gyfer nifer y sesiynau cerddoriaeth fyw a ddarlledir bob blwyddyn.   Byddwn yn 
cynyddu gofyniad y drwydded gwasanaeth o 275 i 300 sesiwn er mwyn sicrhau bod y 
perfformiad presennol yn cael ei gynnal ac er mwyn diogelu'r elfen unigryw honno a 
gynigir gan 6 Music. Mae’r gofyniad newydd o 300 sesiwn yn dal yn is na nifer y 
sesiynau a recordir ar hyn o bryd, ac mae hyn yn rhoi cyfle i’r Weithrediaeth 
ganolbwyntio ar ansawdd yn hytrach na nifer er mwyn gwella effaith y cynnwys h

Dyddiad gweithredu:  gwanwyn 2010 

Mae amod trwydded gwasanaeth 6 Music, sy’n nodi y dylai hanner ei cherddoriaeth fod 
ros bedair blwydd oed, yn gosod dydd

gerddorol nad yw wedi'i diffinio’n glir.  Dylid ei ddisodli gan un sy’n sefydlu trothwy ar 
‘gerddoriaeth newydd’ a ddiffinnir fel naill ai cerddoriaeth heb ei rhyddhau neu lai na 
un mis ers y dyddiad rhyddhau (rhyddhau ar CD, nid rhyddhau drwy lwytho i lawr).  
Mae’r diffiniad hwn yr un fath â’r un a ddefnyddir gan Radio 2 ac mae modd ei fonitro 
yn yr un ffordd.   Dylid gosod y trothwy ar gerddoriaeth newydd ar 30 y cant yn 
hytrach na 50 y cant er mwyn adlewyrchu cyfrifoldeb 6 Music o ran cerddoriaeth hŷn.  

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 

5. Cyfrannu ymhellach at dargedau arbedion effeithlonrwydd ac arbed costau talent 
a) M nydd a wnaed gan y Weithrediaeth mewn 

 
bod yn sail i gynlluniau’r Weithrediaeth i arbed oddeutu £14 miliwn 

or fuan ag sy’n bosibl er rydym 

adrodd ar gynnydd o’i gymharu â thargedau drwy'r Adroddiad Blynyddol.   

Dyddiad gweithredu: dechrau meincnodi gyda radio masnachol erbyn gwanwyn 2010 

ae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu’r cyn
ymateb i adolygiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar effeithlonrwydd radio.  Mae’r
gwaith hwn wedi 
yng nghyd-destun Radio 2 a 6 Music erbyn 2012-13.   

Mae cynlluniau i feincnodi costau gyda radio masnachol wedi datblygu’n arafach nag a 
ragwelwyd yn y lle cyntaf.   Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi cyfle i wneud rhagor o 
arbedion effeithlonrwydd a dylid bwrw ymlaen â hwy m
yn cydnabod nad oes gan y Weithrediaeth reolaeth lwyr dros eu gweithredu a’i bod yn 
ddibynnol ar gytundeb gyda radio masnachol.  

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn parhau i fonitro arbedion effeithlonrwydd a bydd yn 
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b) 
io bod yr hinsawdd economaidd wedi 

.  

 

Dylai’r Weithrediaeth adrodd i’r Ymddiriedolaeth gan gyflwyno targedau newydd ar 
arbed costau talent ar gyfer y BBC cyfan, a chof
gwaethygu ers i’r Ymddiriedolaeth adolygu costau talent am y tro cyntaf yn 2008

Dyddiad gweithredu: gwanwyn 2010 
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Y Prif Adroddiad 
Cyflwyniad 
Cwmpas yr adolygiad 

23. Mae Radio 2 yn wasanaeth siarad a cherddoriaeth cymysg, wedi’i dargedu at bawb dros 
35 oed. Mae’n darlledu amrywiaeth eang o raglenni cerddoriaeth a siarad ar radio FM, ac 
ar lwyfannau digidol megis radio digidol DAB, teledu digidol a’r rhyngrwyd.  Mae 6 Music 
ar gael ar lwyfannau digidol yn unig ac nid oes gan yr orsaf grŵp oedran targed. Mae’n 
chwarae cerddoriaeth boblogaidd y tu allan i’r brif ffrwd o’r 1960au at heddiw.   Mae 
hefyd yn darlledu rhaglenni dogfen, newyddion a cherddoriaeth fyw.  

24. Mae tri phrif nod i’n hadolygiad:  

• asesu pa mor dda y mae Radio 2 a 6 Music yn perfformio o’i gymharu ag ymrwymiadau 
sydd wedi’u pennu yn eu trwyddedau gwasanaeth  

• ystyried cyfeiriad y gorsafoedd yn y dyfodol   

• penderfynu a oes angen newid y trwyddedau gwasanaeth.   

25. Nodwyd cwmpas manwl ein hadolygiad yn ein cylch gorchwyl a gyhoeddwyd ym mis Mai 
20092. Nid oedd y cwmpas yn cynnwys rheolaethau golygyddol, costau talent na chwota 
cyflenwi annibynnol y BBC ar gyfer radio gan fod y testunau hyn yn cael sylw gan 
ddarnau eraill o waith sy'n cael eu gwneud gan yr Ymddiriedolaeth.  Rydym, fodd bynnag, 
wedi defnyddio’r canfyddiadau o’r gwaith hwn i’r graddau y gallai gyfrannu at ein hasesiad 
o berfformiad Radio 2 a 6 Music. 

26. Ym mis Tachwedd 2009, cyhoeddodd Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Syr Michael Lyons 
fod y BBC yn cynnal adolygiad strategol i benderfynu ar beth ddylai’r BBC ganolbwyntio 
yn y dyfodol.   Gofynnwyd i’r Weithrediaeth gynnal yr adolygiad gyda’r Ymddiriedolaeth yn 
goruchwylio ac yn cyfrannu.   Mae dyfodol Radio 2 a 6 Music yn cael ei ystyried ynghyd â 
gwasanaethau eraill fel rhan o’r adolygiad strategol hwn.  Defnyddir y canfyddiadau o’n 
hadolygiad o Radio 2 a 6 Music, a nodir yn yr adroddiad hwn, i gyfrannu at ein hasesiad o 
gynlluniau’r Weithrediaeth.    

Methodoleg 
27. Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei hymgynghorwyr 

annibynnol yn Uned yr Ymddiriedolaeth dan gyfarwyddyd David Liddiment, Ymddiriedolwr 
arweiniol yr adolygiad.  Casglwyd tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau a gaiff eu 
crynhoi isod.  

28. Ymgynghoriad  - Defnyddiwyd y trwyddedau gwasanaeth i ddatblygu cyfres o 
gwestiynau er mwyn ymgynghori â’r cyhoedd.  12 wythnos oedd hyd yr ymgynghoriad 

 

2 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/consult/r2_6music/tor.pdf 
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rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2009 a chawsom 4,700 o ymatebion gan bobl sy’n talu 
ffi’r drwydded, sefydliadau a Chynghorau Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, 
Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Caiff y Cynghorau hyn eu cadeirio gan aelod o 
Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer y wlad honno ac mae ganddynt gysylltiadau ag amrywiol 
gymunedau lleol yn eu hardal.  Mae’r Cynghorau’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau 
er mwyn rhoi gwybod i’r Ymddiriedolaeth pa mor dda mae’r BBC yn gwasanaethu pawb 
sy’n talu ffi’r drwydded ym mhob cwr o’r DU.  

29. Ymgynghorwyd hefyd â Bwrdd Gweithrediaeth y BBC, gorsafoedd radio masnachol, 
Ofcom, grwpiau budd a RadioCentre, corff sy’n cynrychioli radio masnachol.  

30. Dadansoddi data perfformiad –  Dadansoddwyd data perfformiad gan ddefnyddio 
fframwaith perfformiad RQIV y BBC sy’n ystyried pedwar ffactor ar gyfer gwerth 
cyhoeddus – cyrraedd cynulleidfa, ansawdd, effaith a gwerth am arian.  Mae’r fframwaith 
hwn yn cael ei nodi yn Ffigur 1. 

  

Ffigur 1: Fframwaith perfformiad RQIV y BBC  

Cyrraedd cynulleidfa – Y graddau y mae gwasanaethau’r BBC yn cael eu 
defnyddio gan y gynulleidfa. Yn yr adroddiad hwn, oni nodir yn wahanol, 
mynegir y modd y mae gwasanaethau radio yn cyrraedd cynulleidfa fel canran 
y boblogaeth sydd wedi gwrando am o leiaf 5 munud olynol mewn wythnos 
arferol.   

Ansawdd – Mesurir ansawdd yn aml o ran barn y gynulleidfa.  Yn benodol, 
mae'r BBC yn mesur priodoleddau y mae Ofcom yn credu y dylent fod yn 
nodweddion darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Dyma’r priodoleddau hyn sef 
‘ansawdd uchel’, ‘gwreiddiol’, ‘llawn her’, ‘arloesol’ ac ‘apelgar’.  

Effaith – Y graddau y mae cynnwys y BBC yn creu gwerth cyhoeddus drwy 
gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC.  Nodir y dibenion yn Siarter Brenhinol y 
BBC a gellir eu crynhoi fel a ganlyn: 

• Dinasyddiaeth - cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• Addysg - hyrwyddo addysg a dysgu  

• Creadigrwydd - ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• Amrywiaeth - cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i 
chymunedau  

• Byd-eang - dod â’r DU at sylw’r byd a’r byd at sylw’r DU   

• Digidol – helpu i ddarparu i’r cyhoedd fudd gwasanaethau a thechnolegau 
cyfathrebu sy’n cael eu datblygu. 

Gwerth am Arian - Ystyried perfformiad (cyrraedd cynulleidfa, ansawdd ac 
effaith) ochr yn ochr â chost er mwyn rhoi persbectif ar gost effeithiolrwydd.  
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31. Dadansoddwyd perfformiad gan ddefnyddio’r ffynonellau tystiolaeth canlynol: 

•  data cynulleidfa radio gan Gydymchwil i Gynulleidfa Radio (RAJAR) yn seiliedig ar 
oddeutu 30,000 o ddyddiaduron gwrando a lenwir bob chwarter  

• ffigurau defnydd ar-lein yn seiliedig ar logiau gweinydd y BBC a Nielsen Netratings, 
system mesur ar sail panel sy’n darparu ffigurau defnydd misol ar gyfer safleoedd 
rhyngrwyd  

• arolygon cynulleidfa rheolaidd gan y BBC sy’n mesur barn cynulleidfa am gynnwys y 
BBC a darparwyr eraill 

• data ariannol a dynnwyd o Adroddiad Blynyddol y BBC a’r system gyfrifo i reolwyr.  

Ymchwil cynulleidfa - Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth ymchwil i gynulleidfaoedd i 
ategu’r data sydd ar gael o’r ffynonellau a ddisgrifir uchod.  Comisiynwyd Canolfan 
Prydain Ymchwil i’r Farchnad (BMRB) i gynnal arolwg cynrychioladol o wrandawyr Radio 2 
a 6 Music er mwyn mesur cymeradwyaeth y gynulleidfa, sefydlu pa mor dda yr oedd y 
gorsafoedd yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus ac asesu a yw’r gorsafoedd yn cynnig 
rhywbeth gwahanol i’r cynnwys sydd ar gael ar orsafoedd radio eraill.  

32. Mae rhagor o wybodaeth am ddull gweithredu’r Ymddiriedolaeth parthed adolygu 
gwasanaeth gan gynnwys y fframwaith gweithredu trwyddedau gwasanaeth ar gael ar 
wefan yr Ymddiriedolaeth yn www.bbc.co.uk/bbctrust. 

Strwythur yr adroddiad 
33. Rhennir prif gorff yr adroddiad hwn yn ddwy adran. Mae’r adran gyntaf yn edrych ar 

Radio 2 a’r ail adran ar 6 Music.  Asesir perfformiad gan ddefnyddio fframwaith 
perfformiad y BBC o ran cyrraedd cynulleidfa, ansawdd, effaith a gwerth am arian. Pan 
fyddwn yn meddwl bod angen gwneud newidiadau er mwyn gwella perfformiad neu siapio 
cyfeiriad y naill orsaf neu’r llall i’r dyfodol, nodir hyn gan argymhellion neu newidiadau a 
gynigir i'r drwydded gwasanaeth.  

 

Canfyddiadau Radio 2 
 

Mae Radio 2 yn orsaf lwyddiannus dros ben.  Hon yw’r orsaf sydd â’r 
mwyaf o wrandawyr yn y DU ac mae gan ei chynulleidfa feddwl 
mawr ohoni  Dylai Radio 2 ddefnyddio ei maint a’i dylanwad i 
gymryd risgiau mwy creadigol a bod yn fwy unigryw, yn arbennig yn 
ystod y dydd, er gallai’r agwedd fwy uchelgeisiol hon arwain at 
ostyngiad yn nifer y gwrandawyr.    

 

Cyrraedd Cynulleidfa 



 

|Chwefror 2010 15
 

Mae gan Radio 2 fwy o wrandawyr nag unrhyw wasanaeth radio arall yn 
y DU  

34. Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 yn ei gwneud yn ofynnol i’r orsaf apelio at gynulleidfa 
eang ac mae ffigurau gwrando’n dangos bod y nod hwn yn cael ei gyflawni.   Yn 2008-09, 
roedd oddeutu chwarter y boblogaeth oedolion, rhyw 13.3 miliwn o bobl, yn gwrando ar 
Radio 2 bob wythnos.   Fel y nodwyd yn Ffigur 2, mae lefel y gynulleidfa wedi aros yn 
gymharol sefydlog dros y pum mlynedd diwethaf ac mae’n gyson uwch nag unrhyw orsaf 
arall yn y DU.   



 

Ffigur 2: Canran y boblogaeth oedolion y mae Radio 2 a gorsafoedd radio eraill 
yn eu cyrraedd   
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Ffynhonnell: RAJAR 2008-09  

Sylwer: Pan ddisodlwyd GCap gan Global Radio yn 2008, cafodd Rhwydwaith Heart 29 gorsaf yn 
ychwanegol. 

35. Mae Radio 2 yn gwneud cyfraniad sylweddol at lefel cynulleidfa gyffredinol radio’r BBC.   
Gwelir bod rhywfaint o’r gynulleidfa’n gwrando ar orsafoedd eraill y BBC hefyd, yn 
arbennig ymysg gwrandawyr dan 35 oed, ac mae hanner y rhain yn gwrando ar Radio 1 
hefyd. Fodd bynnag, nid yw 36 y cant o wrandawyr Radio 2 yn gwrando ar unrhyw 
gynnwys radio arall ar y BBC.    

36. Yn ogystal â denu nifer fawr o wrandawyr, mae Radio 2 hefyd yn ennyn cryn dipyn o 
deyrngarwch i allbwn yr orsaf.   Mae gwrandawyr yn gwrando am dros 12 awr yr wythnos 
ar gyfartaledd, dros 2½ awr yn fwy na’r cyfartaledd gwrando ar gyfer Radio 1.    

Drwy radio AM ac FM y mae Radio 2  yn boblogaidd yn hytrach na thrwy 
dechnoleg gyfathrebu fwy newydd 

37. Drwy’r amledd AM ac FM analog y gwrandewir fwyaf3 ar Radio 2 ac mae’r amser a dreulir 
yn gwrando drwy lwyfannau digidol (set radio DAB, teledu digidol neu ar-lein) yn is na’r 
cyfartaledd ar gyfer gorsafoedd radio analog y BBC.  

38. Mae lefel defnyddio gwefan Radio 2 yn is hefyd o gymharu â gorsafoedd eraill y BBC.   Yn 
2008-09, cafodd gwefan Radio 2 280,000 o Ddefnyddwyr Unigryw yr wythnos ar 

                                            

3 70 y cant yn 2008-09 
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gyfartaledd, llai o lawer na Radio 1 (888,000) a Radio 4 (480,000). Mae lefel defnyddio’r 
safle wedi aros yr un fath dros y flwyddyn ddiwethaf o’i gymharu â 15 y cant o dwf ar 
gyfer Radio 1 a 29 y cant o dwf ar gyfer safle Radio 4. Yn ôl adborth a gafwyd gan 
Gyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yn Lloegr yn ystod ein hymgynghoriad, roedd rhai 
defnyddwyr yn teimlo bod y wefan yn anodd ei defnyddio.  Bu Radio 2 yn diweddaru ac 
yn ail-lansio ei gwefan yng ngwanwyn 2009 ond ni welwyd dim cynnydd sylweddol yn y 
defnydd dros y misoedd wedyn.   

39. Cynhaliwyd ymchwil i weld pa mor dda yr oedd Radio 2 yn cyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC.   Mae ein canfyddiadau, a nodir yn fanwl yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn 
(paragraffau 72 i 90), yn dangos bod Radio 2 yn bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa ym 
mhob diben.   Fodd bynnag, roedd perfformiad yn amrywio rhwng dibenion a’r maes a 
oedd â’r perfformiad gwaelaf oedd y diben digidol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r BBC 
helpu i ddarparu i’r cyhoedd fudd gwasanaethau a thechnolegau cyfathrebu sy’n datblygu.    

40. Mae sylfaen apêl eang Radio 2 yn golygu bod gan yr orsaf rôl bwysig i’w chwarae wrth 
hyrwyddo budd y dechnoleg newydd, yn arbennig ymysg grwpiau anodd eu cyrraedd 
megis gwrandawyr hŷn.  Mae apêl yr orsaf ar draws gwahanol genedlaethau yn golygu ei 
bod mewn sefyllfa dda i annog pobl sy’n defnyddio technoleg ddigidol i drosglwyddo 
sgiliau i bobl nad ydynt yn ei defnyddio.    

41. Mewn trafodaethau gyda’r Ymddiriedolaeth, mae’r Weithrediaeth wedi cydnabod y gallai 
Radio 2 gyfrannu mwy at y maes hwn drwy wella profiad pobl sydd eisoes yn ei defnyddio 
a hefyd helpu pobl nad ydynt yn ei defnyddio i sylweddoli’r budd, caffael y sgiliau a 
meithrin yr hyder i’w defnyddio.  

 

Argymhelliad  

Mae Radio 2 wedi bod yn llai llwyddiannus na gorsafoedd eraill y BBC o ran 
annog ei chynulleidfa i wrando’n ddigidol neu i fynd ar-lein.   Dylai’r orsaf 
ddefnyddio ei dylanwad i hyrwyddo manteision cyfryngau digidol fel nad yw 
grwpiau anodd eu cyrraedd yn cael eu gadael ar ôl.  Mae’n hynod bwysig bod 
Radio 2 yn hyrwyddo radio digidol, gan gynnwys ei chwaer orsaf 6 Music.  

 
Mae lefel cynulleidfa Radio 2 yn uwch mewn rhai grwpiau nag eraill  

42. Mae maint cynulleidfa Radio 2 yn golygu bod yr orsaf yn cyrraedd nifer sylweddol o bobl o 
amrywiaeth eang o gefndiroedd.   Fodd bynnag, mae Ffigur 3 yn dangos, ymhlith 
cynulleidfa darged Radio 2 (pobl 35 oed a throsodd), fod menywod, pobl lai cefnog 
(C2DE) a lleiafrifoedd ethnig yn llai tebygol o wrando ar Radio 2 na’r cyffredin.   Mae 
amrywiadau tebyg yn y gynulleidfa yn berthnasol i radio BBC yn ei gyfanrwydd ac, i 
raddau llai, pob radio arall.  Fodd bynnag, mae amrywiadau Radio 2 yn fwy amlwg ac 
maent wedi tyfu dros y pum mlynedd diwethaf.   Mae lleiafrifoedd ethnig, yn benodol, yn 
llai tebygol o wrando.    



 

Ffigur 3: Canran y gwahanol grwpiau poblogaeth ymysg ei chynulleidfa darged 
y mae Radio 2 yn eu cyrraedd  

 

Ffynhonnell: RAJAR 2008-09, dros 35 mlwydd oed 
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43. Mae’r amrywiadau hyn yn y gynulleidfa yn gyson â chanlyniadau ein hymchwil cynulleidfa 
ar y dibenion.  Roedd perfformiad o’i gymharu â diben Radio 2 i gynrychioli’r DU, ei 
gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau yn wan o’i gymharu â meysydd eraill (er, fel y 
nodwyd ym mharagraff 73, roedd Radio 2 dal yn bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa o ran 
hyn a phob diben arall).    

44. Yn ystod yr adolygiad hwn, mae’r Weithrediaeth wedi nodi ei bwriad i gynyddu 
amrywiaeth ethnig cynulleidfa’r orsaf drwy: 

• hyrwyddo amrywiaeth well oddi-ar-yr-awyr er mwyn dod ag amrywiaeth eang o 
bersbectif diwylliannol i allbwn yr orsaf  

• cryfhau cynrychiolaeth aml-ddiwylliant ar-yr-awyr drwy adeiladu ar yr amrywiaeth 
bresennol mewn cerddoriaeth arbenigol megis ‘soul’ a ‘gospel’, a cheisio mwy o 
amrywiaeth o ran talent ar-yr-awyr a chyfranwyr yn ystod prif rannau’r amserlen  

• penodi uwch reolwr i arwain cynlluniau, codi ymwybyddiaeth a dilyn hynt. 

45. Fel y nodwyd yn Ffigur 4 ceir amrywiadau sylweddol hefyd yng nghynulleidfa Radio 2 
mewn gwahanol rannau o’r DU.    
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Ffigur 4: Canran pobl dros 35 oed yn y gwahanol wledydd a rhanbarthau y mae 
Radio 2 yn eu cyrraedd 

 

Ffynhonnell: RAJAR 2008-09, dros 35 mlwydd oed 
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46. Mewn ardaloedd metropolitan mawr mae gan radio masnachol fwy o bresenoldeb nag 
mewn ardaloedd llai poblog megis Swydd Gaerloyw.   Mae hyn yn helpu i esbonio pam 
mae cynulleidfa Radio 2 yn dueddol o fod yn is mewn ardaloedd trefol, er ei bod dal yn 
gymharol dda.   Hyd yn oed yn Llundain, mae cynulleidfa Radio 2 yn uwch na chynulleidfa 
gorsafoedd masnachol4.   

47. Ceir amrywiadau yn y gynulleidfa hefyd rhwng Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.  Dylid ystyried y lefelau cynulleidfa is yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ochr yn 
ochr â pherfformiad gorsafoedd radio cenedlaethol y BBC, Radio Scotland a Radio 
Ulster/Foyle5.  Yn yr Alban, Radio 2 yw’r orsaf gerddoriaeth fwyaf poblogaidd er gwaethaf 
apêl gref Radio Scotland.  Mae Cyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yn yr Alban wedi 
ymgynghori â chymunedau lleol er mwyn cyfrannu at yr adolygiad hwn ac wedi dod i’r 
casgliad, er bod rhai’n meddwl nad oes digon o ddeunydd perthnasol i’r Alban ar Radio 2, 
mae gwrandawyr yn credu bod ffocws Radio 2 ar y DU yn ategu persbectif yr Alban a 
gynigir gan Radio Scotland.  

48. Bu Cyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yng Ngogledd Iwerddon hefyd yn ymgynghori â 
chynulleidfaoedd lleol a gweld bod rhai gwrandawyr yn teimlo y gallai Radio 2 wneud 
mwy i adlewyrchu Gogledd Iwerddon yn ei hallbwn.   Cyfeiriodd y gwrandawyr hyn at y 
cyflwynwyr, y newyddion, y newyddion diweddaraf am draffig a’r lleoliadau ar gyfer 
digwyddiadau byw.  Mae’r ymatebion hyn i’r ymgynghoriad yn gyson â chanlyniadau ein 
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4 Canran cynulleidfa 2008-09 
5 Mae Radio Ulster yn darlledu yng Ngogledd Iwerddon ac mae Radio Foyle yn darparu cynnwys ar gyfer ardal Londonderry.  
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hymchwil cynulleidfa, a ddangosodd fod 38 y cant o wrandawyr yng Ngogledd Iwerddon 
yn rhoi sgôr cymeradwyaeth i Radio 2 o 8 i 10 ar raddfa 10 pwynt, o’i gymharu â 64 y 
cant o’r holl oedolion sy’n gwrando.   

49. Gall hyn esbonio rhywfaint pam mae cynulleidfa Radio 2 yng Ngogledd Iwerddon dipyn yn 
llai na chyfartaledd y DU, ond mae’n bwysig nodi hefyd fod gan BBC Radio Ulster/Foyle 
gynulleidfa fawr iawn.   Mae cryfder Radio Ulster/Foyle yn golygu bod gorsafoedd Radio’r 
BBC yng Ngogledd Iwerddon, gyda’i gilydd, yn cyrraedd 64 y cant o’r boblogaeth, sy’n 
agos at gyfartaledd y DU o 66 y cant.  

50. Mae Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon yn cydnabod bod y gorgyffwrdd rhwng 
cynulleidfaoedd targed Radio 2 a Radio Ulster/Foyle yn helpu i esbonio cynulleidfa is 
Radio 2 ond mae’n pwysleisio bod gan y ddwy orsaf wahanol gylchoedd gwaith.   Mae’r 
Cyngor yn awgrymu y dylai ymrwymiad i gynulleidfa Radio 2 yng Ngogledd Iwerddon gael 
ei gynnal er mwyn rhoi cymaint o ddewis ag sy’n bosib i gynulleidfaoedd lleol.    

 

Argymhelliad  
Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu cynlluniau’r Weithrediaeth i wella 
amrywiaeth ethnig cynulleidfa Radio 2, sy’n gwyro at grŵp demograffig gwyn.   
Rydym yn argymell hefyd fod y Weithrediaeth yn ceisio lleihau amrywiadau yn 
y gynulleidfa rhwng grwpiau demograffig eraill, ac ystyried bod pobl lai 
cefnog, pobl yng Ngogledd Iwerddon ac, i raddau llai, menywod yn llai tebygol 
o wrando hefyd.    

 
Mae gorsafoedd radio masnachol wedi beirniadu Radio 2 am ennyn 
cynulleidfa ymysg y to iau ar draul cynulleidfaoedd hŷn 

51. Beirniadwyd Radio 2 gan orsafoedd radio masnachol yn y blynyddoedd diweddar am 
fabwysiadu strategaeth sy’n targedu cynulleidfaoedd iau ar draul cynulleidfaoedd hŷn.   
Dadl y gorsafoedd hyn yw bod cynulleidfaoedd iau rhwng 15 a 44 oed eisoes yn cael eu 
gwasanaethu’n dda gan radio masnachol oherwydd bod hysbysebwyr yn awyddus i 
gyrraedd y garfan ddemograffig hon.    

52. Cylch gwaith radio 2 yw apelio at bob grŵp oedran dros 35 oed. Mewn ymateb i’r 
adolygiad hwn, dywedodd RadioCentre, corff sy’n cynrychioli radio masnachol, fod 
cynulleidfa Radio 2 rhwng 15 a 34 oed wedi cynyddu 62 y cant rhwng mis Ionawr 1999 a 
mis Rhagfyr 2008 a bod cynulleidfa 65 oed yr orsaf wedi gostwng dros yr un cyfnod.   
Achosodd hyn i oed cyfartalog gwrandäwr Radio 2 ostwng o 53 i 50 er gwaethaf y ffaith 
bod oed poblogaeth y DU ar y cyfan yn cynyddu.   Hoffai RadioCentre weld y duedd hon o 
ran cynulleidfa yn cael ei gwrthdroi ac mae’n dadlau mai newid polisïau rhaglennu sy’n 
gyfrifol am y symudiadau gan gynnwys pwyslais ar gerddoriaeth newydd ac ar gyflogi 
cyflwynwyr sy’n denu gwrandawyr ifanc.  

53. Mae’r mater hwn wedi dod yn fwyfwy pwysig i radio masnachol dros y blynyddoedd 
diweddar wrth i ddatblygiadau technolegol greu mwy o gystadleuaeth am amser 
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gwrandawyr ac yn fwy diweddar mae’r hinsawdd economaidd wedi rhoi rhagor o bwysau 
ar refeniw hysbysebu.   Mae'r mater yn bwysig hefyd i wrandawyr hŷn gan mai ychydig 
iawn o orsafoedd cerddoriaeth boblogaidd sydd â’r nod penodol o ddarparu ar gyfer pobl 
dros 65 oed.    

54. Mynegodd RadioCentre bryderon hefyd am broffil oedran cynulleidfa Radio 1 yn ystod 
adolygiad yr Ymddiriedolaeth o wasanaethau’r BBC ar gyfer cynulleidfaoedd iau yn 2009. 
Beirniadwyd Radio 1 am apelio at wrandawyr y tu allan i ystod oedran darged yr orsaf sef 
15-29 oed.  Daeth yr Ymddiriedolaeth i’r casgliad y dylai Radio 1 gymryd camau i sicrhau 
bod oed cyfartalog ei gwrandawyr yn aros o fewn ystod oedran darged yr orsaf.  

Mae cynulleidfa rhwng 35 a 44 oed wedi tyfu’n gynt nag unrhyw grŵp 
oedran arall   

55. Mae ffigur 5 yn dangos canran pob grŵp oedran yr oedd Radio 2 wedi’u cyrraedd yn 
1999-2000, 2004-05 a 2008-09. Rhwng 1999-2000 a 2004-05 roedd y gynulleidfa rhwng 
35 a 44 oed wedi tyfu’n gynt nag unrhyw grŵp oedran arall.  Fodd bynnag, mae pobl 
rhwng 35 a 44 oed yn rhan o gynulleidfa darged Radio 2 ac yn 1999-2000 roedd y 
gynulleidfa’n is na’r cyfartaledd ymysg y grŵp oedran hwn.   Y pryd hwnnw, roedd yr 
orsaf yn cyrraedd 17.4 y cant o bobl rhwng 35 a 44 o’i gymharu ag 20.7 y cant o’r 
boblogaeth gyfan.  Erbyn 2008-09 roedd y gynulleidfa wedi cynyddu i 28.3 y cant, sy’n is 
na'r cyfartaledd ar gyfer cynulleidfa darged Radio 26.  

Ffigur 5: Canran y gwahanol grwpiau oedran yr oedd Radio 2 yn eu cyrraedd 

 1999-2000 
(%)  

2004-05 
(%) 

2008-09 
(%) 

Symudiad 
(pwyntiau 
canran) 

Pob oedolyn 20.7 27.2 26.1 5.4 
15-24 oed 7.1 11.2 11.2 4.1 
25-34 oed 10.6 20.8 18.4 7.8 
35-44 oed 17.4 28.8 28.3 10.9 
45-54 oed  27.6 36 34.8 7.2 
55-64 oed  32.7 37 36.8 4.1 
65-74 oed  32.0 31.3 30.3 -1.7 
75+ 27.1 26.6 23.7 -3.4 

Ffynhonnell: RAJAR. Cynulleidfa wythnosol ar gyfartaledd yn ôl grŵp oedran  

Mae’r gynulleidfa rhwng 15 a 34 oed wedi tyfu ac mae’n cynrychioli 18 y 
cant o gyfanswm cynulleidfa Radio 2 erbyn hyn 

56. Nid yw cynulleidfa Radio 2 rhwng 15 a 34 oed o fewn cylch gwaith yr orsaf a thyfodd hyn 
yn sylweddol rhwng 1999-2000 a 2008-09 er bod y llinell sylfaen yn gymharol isel.  Mae 
hyn yn golygu, er gwaethaf y twf cyflym, erbyn 2008-09 dim ond 18 y cant o’r gynulleidfa 
oedd rhwng 15 a 34 oed o’i gymharu â 32 y cant o boblogaeth y DU gyfan (gweler ffigur 
6).  Mae’n anochel y bydd rhai o gynulleidfa Radio 2 y tu allan i grŵp oedran targed yr 

                                            

6 Yn 2008-09 roedd Radio 2 yn cyrraedd 31.4 y cant o bobl dros 35 oed. 
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orsaf, ac ystyried nad oes modd diffinio chwaeth pobl mewn rhaglenni radio yn ôl eu 
hoedran bob amser ac oherwydd bod pobl, mewn rhai achosion, megis yn y gweithle neu 
mewn ceir, yn gwrando heb ddewis gwneud am nad oes ganddynt reolaeth dros y radio. 
Er hynny, mae’n bwysig bod Radio 2 yn canolbwyntio ar ei chynulleidfa darged er mwyn 
osgoi gorgyffwrdd â gorsafoedd radio eraill y BBC a radio masnachol.  



 

Ffigur 6: Cyfansoddiad oed cynulleidfa Radio 2 o’i gymharu â’r boblogaeth 
gyfan 
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Ffynhonnell: RAJAR. Proffil cynulleidfa 2008-09 

Dros y pum mlynedd diwethaf, ni welwyd dim twf o gwbl yn y 
gynulleidfa iau ac mae oed cyfartalog cynulleidfa’r orsaf wedi aros yn 
gyson ar 50 oed  

57. Mae ffigur 5 yn dangos bod twf Radio 2 wedi digwydd rhwng 1999-2000 a 2004-05 pan 
welwyd twf ar gyfer pob grŵp oedran ac eithrio’r grŵp dros 65 oed.   Ers hynny mae 
proffil oedran yr orsaf wedi sefydlogi.   Ni welwyd dim twf yn y gynulleidfa rhwng 15 a 24 
oed ers 2004-05, mae'r gynulleidfa rhwng 24 a 35 oed wedi gostwng ychydig ac mae oed 
cyfartalog cynulleidfa Radio 2 wedi aros yn gyson ar 50 oed.    

58. Ar 11 Ionawr 2010 cymerodd Chris Evans le Terry Wogan ar slot sioe brecwast yr orsaf.   
Mae rhai gorsafoedd masnachol wedi mynegi pryderon y bydd hyn yn gostwng oed 
cyfartalog cynulleidfa’r orsaf ar y sail bod oed ac arddull cyflwyno Evans yn ei wneud yn 
fwy atyniadol i wrandawyr iau.   Nid oes cysylltiad amlwg rhwng oed cyflwynydd ac 
oedran y gynulleidfa.  Er enghraifft, pan gymerodd Chris Evans, 43 oed, le Jonnie Walker, 
64 oed, arhosodd oed cyfartalog y gynulleidfa yr un fath ar 497 a phan gymerodd Jeremy 
Vine, 44 oed, le Jimmy Young, 88 oed, arhosodd oed cyfartalog y gynulleidfa yr un fath ar 
528.  Er hynny, mae perygl, ac ystyried bod Terry Wogan wedi bod yn gyflwynydd ers 
amser maith, y ceir amrywiadau o ran cynulleidfa a phroffil oed, o leiaf yn y tymor byr. 

Mae cynulleidfa Radio 2 dros 65 oed yn gostwng 
59. Mae ffigur 5 yn dangos bod y gynulleidfa 65 oed a throsodd wedi gostwng dros y deng 

mlynedd diwethaf.  Mae’r gostyngiad hwn yn fwy sylweddol ymysg pobl dros 75 oed, lle 

                                            

7 RAJAR Chwarter 2 2005 o’i gymharu â Chwarter 2 2006 
8 RAJAR Chwarter 1 2002 o’i gymharu â Chwarter 1 2003 
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mae’r gynulleidfa wedi gostwng o 27.1 y cant yn 1999-2000 i 23.7 y cant yn 2008-099.  
Fel y nodir yn ffigur 6, mae pobl dros 65 oed yn dal i fod yn rhan arwyddocaol o 
gynulleidfa Radio 2 ond mae un orsaf radio masnachol wedi dadlau nad yw ffigurau 
cynulleidfaoedd yn adlewyrchu atyniad Radio 2 i’r grŵp oedran hwn yn ddigonol.   Mae’r 
orsaf hon yn dadlau bod gwrandawyr hŷn yn anhapus gyda Radio 2 ond eu bod yn dal i 
wrando gan mai ond ychydig o orsafoedd eraill sy’n darparu ar eu cyfer.  Er mwyn profi 
hyn, edrychwyd ar dueddiadau mewn mesurau ansawdd ymysg y grŵp oedran hwn yn 
ogystal â faint o amser y mae pobl dros 65 oed yn ei dreulio yn gwrando ar Radio 2. 
Canfuwyd bod sgoriau cymeradwyaeth (a fesurwyd drwy arolygon cynulleidfaoedd) ac 
amser a dreulir yn gwrando wedi aros yn gyson, sy’n dangos bod Radio 2 yn dal i apelio’n 
gryf at y gwrandawyr hyn.    

60. Er hynny, os bydd nifer y gwrandawyr dros 65 oed yn parhau i ostwng, bydd hyn yn 
destun pryder.   Yn ôl ein hymchwil cynulleidfa10 a’n hymgynghoriad â’r cyhoedd, un o’r 
ffactorau pwysicaf sy’n pennu a yw Radio 2 yn apelio at unigolyn yw dewis yr orsaf o 
gerddoriaeth.   Mae rhai ymatebwyr yn teimlo’n gryf nad yw genres cerddoriaeth hŷn o’r 
40au, 50au a’r 60au yn cael eu cynnwys digon ar allbwn Radio 2 mwyach.  Yn benodol, 
awgrymodd nifer o ymatebwyr fod diffyg cerddoriaeth jas draddodiadol yn golygu bod 
Radio 2 yn torri amodau ei thrwydded gwasanaeth.   Nid yw hyn yn wir gan nad oes gan 
Radio 2 ofyniad penodol i chwarae cerddoriaeth jas draddodiadol.   Fodd bynnag, mae’n 
ofynnol i Radio 2 chwarae cerddoriaeth sy’n apelio at amrywiaeth eang o grwpiau oed ac 
fel un o’r ychydig orsafoedd cerddoriaeth boblogaidd sy’n darparu ar gyfer pobl dros 65 
oed, mae gan Radio 2 ddyletswydd benodol i sicrhau bod y grŵp oedran hwn yn fodlon 
â’r dewis o gerddoriaeth. 

 

9 Gan fod y ffigurau hyn yn cael eu dangos fel canran o’r boblogaeth, maent yn ystyried amrywiadau mewn grwpiau 

poblogaeth felly maent eisoes yn adlewyrchu’r ffaith bod y boblogaeth wedi heneiddio  
10 Mae arolwg cynulleidfa ‘Pyls’ y BBC yn dangos mai’r math o gerddoriaeth yw’r rheswm mwyaf poblogaidd dros wrando ar 

Radio 2, gyda chyflwynwyr yn dilyn wedyn.  
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Argymhelliad 

Cylch gwaith Radio 2 yw apelio at bob grŵp oedran dros 35 oed. Mae’r 
Ymddiriedolaeth yn cydymdeimlo â phryderon radio masnachol bod cynulleidfa 
Radio 2 wedi mynd yn iau.   Fodd bynnag, nid ydym yn credu y dylid 
gwrthdroi’r twf hwnnw ymhlith cynulleidfa 35-44 oed gan fod y grŵp oedran 
hwn yn dod o fewn cylch gwaith Radio 2 a bod canran y bobl rhwng 35 a 44 
oed a gyrhaeddir yn is na’r cyfartaledd ar gyfer cynulleidfa darged Radio 2.   

Dylai’r Weithrediaeth geisio lleihau canran cynulleidfa Radio 2 sy’n disgyn y tu 
allan i’r gynulleidfa darged, er rydym yn cydnabod bod cael rhywfaint o 
wrandawyr ifanc yn anochel gan nad oes modd diffinio chwaeth pobl mewn 
radio yn ôl eu hoedran bob amser.   

Dylai Radio 2 ymchwilio i resymau dros ostyngiad yn y gynulleidfa dros 65 oed 
ac, yn arbennig dros 75 oed, gyda’r nod o fynd i’r afael â’r gostyngiad hwn.    
Wrth wneud hynny, dylai’r orsaf ystyried a yw ei hamrywiaeth o gerddoriaeth 
yn dal i fodloni disgwyliadau’r gynulleidfa hon.   

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae oed cyfartalog cynulleidfa’r orsaf wedi 
aros yn gyson.  Rydym yn rhagweld y gall y proffil oedran amrywio, yn y 
tymor byr, yn dilyn newid cyflwynwyr yn ddiweddar, ond dylai Radio 2 sicrhau 
nad yw oed cyfartalog ei chynulleidfa yn gostwng dan 50 oed am unrhyw 
gyfnod parhaus heb gamau cywiro.  Byddwn yn dilyn oed cyfartalog Radio 2 
drwy ein hasesiadau chwarterol o berfformiad a byddwn yn adrodd yn 
gyhoeddus ynghylch perfformiad yr orsaf mewn Adroddiadau Blynyddol yn y 
dyfodol.  

 

Ansawdd   
Mae gwrandawyr yn credu, ar y cyfan, fod Radio 2 yn cynnig rhaglenni o 
safon uchel  

61. Mae ymatebion i’r ymgynghoriad yn dangos bod gan lawer o wrandawyr feddwl mawr o 
Radio 2.   Mae hyn yn gyson â chanlyniadau arolygon barn cynulleidfa y mae’r BBC yn eu 
defnyddio i fonitro ansawdd.   Mae sgoriau cymeradwyaeth Radio 2 yn yr arolygon hyn 
wedi aros yn gyson dros y pum mlynedd diwethaf, gyda sgôr cyfartalog o 8 allan o 10. 
Mae hyn ychydig yn is na Radio 4 ond yn uwch na Radio 1 ac yn uwch na’r orsaf 
fasnachol â’r sgôr uchaf.  Mesurir ansawdd hefyd drwy fynegai gwerthfawrogiad 
cynulleidfa.   Sgôr cyfartalog Radio 2 yn y Mynegai Gwerthfawrogiad yw 81 allan o 10011 
sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Radio’r BBC.   

62. Mae’r orsaf yn sgorio’n dda hefyd ar gyfer priodoleddau a ystyrir gan Ofcom i fod yn 
nodweddion darlledu gwasanaeth cyhoeddus megis ‘ansawdd uchel’, ‘arloesol’, ‘llawn her' 
ac ‘apelgar’.   Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 yn nodi y dylai ei rhaglenni ddangos rhai 
o’r priodoleddau hyn neu bob un ohonynt, a mesurir y rhain drwy ofyn i sampl 

                                            

11 Arolwg Pyls y BBC 2008-09 
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gynrychioladol o wrandawyr a ydynt yn cytuno â datganiadau am orsafoedd y BBC a 
gorsaf radio masnachol gyffelyb.  Mae canlyniadau Radio 2 yn dangos bod yr orsaf yn 
sgorio’n well ar gyfer ‘ansawdd uchel’ ac ‘apelgar’ nag ar gyfer ‘arloesol’ a ‘llawn her’, sy’n 
gyson â rôl Radio 2 fel gorsaf adloniant (Ffigur 7).  

Ffigur 7: Barn cynulleidfa am Radio 2 a gorsaf fasnachol gyffelyb  

 Sgôr cyfartalog* 
% sy’n cytuno'n 

gryf** 

 Radio 2 
Gorsaf 
fasnachol 
gyffelyb 

Radio 2 
Gorsaf 
fasnachol 
gyffelyb 

Ansawdd uchel – “Mae arni 
raglenni/cynnwys da o ansawdd 
uchel” 7.3 6.3 53 25 
Arloesol – “Mae arni 
raglenni/cynnwys a syniadau 
newydd a gwahanol agweddau” 6.3 6.0 30 21 
Llawn her – “Mae arni raglenni 
sy’n gwneud i mi feddwl" 6.3 5.6 32 19 
Apelgar – “Mae arni raglenni 
/cynnwys rydw i am wrando 
arnynt” 7.1 6.3 47 31 

Ffynhonnell: Arolwg Ansawdd ac Effaith. Cyfartaleddau - Rheolwyr y BBC 2008. 

* Sgôr cyfartalog allan o 10.  

** Canran sgôr 8 neu fwy allan o 10 

63. Mae ymchwil cynulleidfa annibynnol a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth yn gyson â 
sgoriau’r arolwg hwn gan y BBC.  Rhoddodd 64 y cant o oedolion sy’n gwrando sgôr 
cymeradwyaeth i’r orsaf o 8 neu fwy allan o 1012.  Mae hyn dipyn yn uwch na chyfran y 
bobl sy’n talu ffi’r drwydded sy’n ganmoliaethus iawn o’r BBC cyfan, 42 y cant yn 2009.    

Mae’r Weithrediaeth wedi datblygu gweithdrefnau cydymffurfio newydd 
yn dilyn achosion o dorri amodau cydymffurfio golygyddol a gafodd 
lawer o sylw 

64. Ym mis Hydref 2008 gofynnodd yr Ymddiriedolaeth i’r Weithrediaeth ddatblygu cynlluniau 
i gryfhau prosesau cydymffurfio golygyddol adran Sain a Cherddoriaeth y BBC yn dilyn 
achos amlwg o dorri amodau yn ystod The Russell Brand Show, pan chwaraeodd Russell 
Brand a Jonathan Ross gastiau drwg ar Andrew Sachs dros y ffôn.  Ers hynny, penodwyd 
sawl person newydd gan gynnwys Pennaeth Safonau Golygyddol amser llawn ar gyfer 
adran Sain a Cherddoriaeth a Golygydd Cydymffurfio amser llawn newydd ar gyfer Radio 
2 a 6 Music.   Mae adran Sain a Cherddoriaeth y BBC hefyd wedi datblygu gweithdrefnau 
cydymffurfio newydd fel y nodir yn Ffigur 8. Ym mis Medi 2009 dechreuodd yr 
Ymddiriedolaeth adolygiad er mwyn asesu effeithiolrwydd y camau a gymerwyd gan y 
Weithrediaeth ac rydym yn bwriadu cyhoeddi ein canfyddiadau ym mis Mawrth 2010. 
                                            

12 Dim ond 6 y cant a roddodd gymeradwyaeth is gan roi sgôr o rhwng 1 a 4 allan o 10 i’r orsaf (BMRB) 
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Ffigur 8: Cynlluniau i gryfhau gweithdrefnau cydymffurfio adran Sain 
a Cherddoriaeth 

Bellach, rhaid i bob cynhyrchydd annibynnol wneud y canlynol: 

• enwi aelod penodedig o staff y BBC, sy’n gyfrifol am bob cynhyrchiad, yn y 
contract 

• enwi unigolyn penodedig, sy’n gyfrifol am ddarparu rhaglen gydsyniol, yn y 
contract 

• cydymffurfio â pholisi ‘Talent/Uwch Gynhyrchydd’ y BBC. 

Rhoddwyd disgrifiadau swydd newydd i’r holl staff cynhyrchu sy’n nodi eu 
cyfrifoldebau o ran cydymffurfio.  

Mae gan bob rhaglen, yn fewnol neu’n annibynnol, uwch swyddog golygyddol 
(Uwch Gynhyrchydd neu Olygydd) erbyn hyn sy’n gofalu amdanynt, ac mae 
hyn wedi arwain at benodi tri Uwch Gynhyrchydd newydd ar gyfer Radio 2 a 6 
Music.  

Caiff rhestr Risg Fawr newydd ei thrafod yng nghyfarfodydd wythnosol y 
rheolwyr, gan drafod canfod risg a chamau lliniaru.  

Erbyn hyn mae camau gorfodi llym ar waith sy’n golygu bod uwch swyddog 
golygyddol yn ‘ail wrando’ a bod ffurflen gydymffurfio yn cael ei llenwi.  
Adroddir ar ystadegau wrth y bwrdd Sain a Cherddoriaeth bob mis a chymerir 
camau yn erbyn pobl nad ydynt wedi dilyn prosesau.  

Mae’r argymhellion o’r adroddiad Chwaeth a Safonau sy’n berthnasol i Sain a 
Cherddoriaeth wedi’u cyflwyno mewn chwe sesiwn yn Llundain a phedair 
sesiwn ranbarthol. 

Cyflwynwyd cwrs gorfodol newydd ar Arweinyddiaeth Greadigol ar gyfer uwch 
swyddogion golygyddol. 

Mae paratoadau ar gyfer cwrs ‘Delweddu Radio’ ar y gweill er mwyn tynnu 
sylw at faterion golygyddol sy’n ymwneud â lluniau. 

Cyflwynwyd cyfarfodydd fforwm newydd ar gyfer Uwch Gynhyrchwyr-
Golygyddion.  

 

 
Effaith 
Mae Radio 2 yn cyflawni amodau ei thrwydded gwasanaeth  

65. Mae’r Ymddiriedolaeth yn mesur effaith drwy ystyried pa mor dda y mae gwasanaeth yn 
cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, gofynion Siarter y BBC yn ymwneud â dinasyddiaeth, 
amrywiaeth, dysgu, creadigrwydd, llythrennedd yn y cyfryngau a dod â’r byd i’r DU.  
Crynhoir y gofynion hyn yn Ffigur 1.  
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66. Mae’n ofynnol i Radio 2 gyfrannu at bob un o’r dibenion cyhoeddus drwy gyflawni amodau 
a nodir yn nhrwydded gwasanaeth yr orsaf.  Yn 2008-09 cyflawnodd Radio 2 bob un o’r 
amodau hyn, ac mae manylion hyn i’w gweld yn Ffigur 9 isod. 
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Ffigur 9: Perfformiad Radio 2 o’i gymharu ag amodau ei thrwydded 
gwasanaeth 

 Ymrwymiad Perfformiad 

Creadigrwydd 
Canran y gerddoriaeth yn ystod y dydd 
gan berfformwyr o’r DU   

40% 50% 

Canran y gerddoriaeth yn ystod y dydd 
sy’n newydd  

20% 25% 

Oriau darlledu cerddoriaeth fyw bob 
blwyddyn  

260 268 

Oriau darlledu rhaglenni cerddoriaeth 
arbenigol bob blwyddyn  

Mwy na 1,100 1,199 

Oriau darlledu rhaglenni ar y celfyddydau 
bob blwyddyn  

Mwy na 100 103 

Cyfrannu at ymrwymiad radio’r BBC i 
gomisiynu o leiaf 10 y cant o oriau 
cymwys o allbwn gan gynhyrchwyr 
annibynnol.   

Ymrwymiad radio BBC 
o 10% 

16% 

Dinasyddiaeth 
Oriau o newyddion a materion cyfoes, 
gan gynnwys darlledu bwletinau 
newyddion rheolaidd bob wythnos 

16 18 

Amrywiaeth 
Oriau o allbwn crefyddol sy’n darlledu 
amrywiaeth eang o wahanol ffydd bob 
blwyddyn 

170 188 

Ffynhonnell: Perfformiad o’i gymharu â Datganiadau Polisi Rhaglenni 2008-09 

67. Mae’r Weithrediaeth yn comisiynu ymgynghoriaeth annibynnol, Intelligent Media, i fonitro 
ei hallbwn er mwyn sicrhau bod rhai amodau’r drwydded gwasanaeth yn cael eu cyflawni.  
Byddai’n costio gormod i ddadansoddi cynnwys fel hyn drwy’r amser felly mae’n digwydd 
ar sail sampl.    Caiff uwch reolwyr yn y BBC wybod ymlaen llaw pa wythnosau a ddewisir 
ar gyfer dadansoddi er mwyn osgoi dewis wythnosau anarferol (megis Glastonbury neu 
deyrnged i Michael Jackson).  Ond ni fydd staff yn cael gwybod hyn.    

68. Ac ystyried y pwys a roddir i sicrhau nad yw’r orsaf yn newid ei ffordd yn ystod wythnosau 
dadansoddi cynnwys, cymharwyd rhestri chwarae Radio 2 yn ystod yr wythnosau a 
ddewiswyd yn 2008-09 â hapsampl o wythnosau eraill yn ystod y flwyddyn a chanfuwyd 
nad oedd dim gwahaniaeth arwyddocaol yn y math o gerddoriaeth a chwaraewyd a 
tharddiad y gerddoriaeth (e.e. DU).  Roedd hyn yn rhoi sicrwydd i ni fod yr wythnosau 
dadansoddi cynnwys yn rhoi adlewyrchiad teg o allbwn cerddorol yr orsaf ar gyfer y 
flwyddyn.  

Mae gorsafoedd radio masnachol wedi awgrymu bod amodau trwydded 
gwasanaeth Radio 2 yn rhy amhenodol   

69. Mewn ymatebion gan orsafoedd radio masnachol, gan gynnwys RadioCentre, maent yn 
dadlau bod amodau trwydded gwasanaeth Radio 2 yn rhy agored i gael eu dehongli ac 
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maent wedi awgrymu sawl newid i wella cyfraniad Radio 2 at ddibenion cyhoeddus y BBC.  
Nodir yr awgrymiadau hyn ochr yn ochr ag ymateb yr Ymddiriedolaeth yn Ffigur 10. 
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Ffigur 10: Ymateb yr Ymddiriedolaeth i awgrymiadau RadioCentre ar gyfer 
newid amodau trwydded gwasanaeth Radio 2  

Cynnig RadioCentre Ymateb yr Ymddiriedolaeth 
Dylai’r drwydded gwasanaeth 
ddiffinio’n glir a gaiff amodau 
cerddoriaeth eu mesur yn ôl 
sawl gwaith y chwaraeir 
rhywbeth ynteu’r gwahanol 
draciau a chwaraeir.  

Rydym yn cytuno bod hyn yn wahaniaeth pwysig.  Mae amodau ar 
gyfer cerddoriaeth newydd a cherddoriaeth y DU yn seiliedig ar ganran 
cyfanswm sawl gwaith y chwaraeir rhywbeth nid ar ganran y gwahanol 
draciau13.  Mae hyn yn golygu os caiff yr un gân ei chwarae ddeng 
gwaith, bydd pob un waith yn cyfrannu at yr amodau hyn.  Defnyddir 
niferoedd chwarae yn hytrach na thraciau oherwydd bod hyn yn rhoi 
adlewyrchiad mwy cywir o brofiad y gwrandäwr o’r orsaf.   Byddwn yn 
newid y drwydded gwasanaeth er mwyn esbonio’n glir bod yr amodau 
hyn yn ymwneud â sawl gwaith y chwaraeir cân ac nid traciau.  
Wrth roi sawl gwaith y chwaraeir cân yn hytrach na thraciau, gallai 
Radio 2 gyflawni ei hamodau heb chwarae amrywiaeth eang o draciau 
newydd neu draciau o’r DU. Fodd bynnag, fel y nodwyd ym 
mharagraffau 91 a 92, cyfradd gymharol isel sydd gan Radio 2 o ran 
cylchdroi caneuon ac mae’n bodloni gofynion ei thrwydded 
gwasanaeth ar hyn o bryd i chwarae amrywiaeth ehangach o 
gerddoriaeth na gorsafoedd eraill.  

Dylai cwotâu cerddoriaeth fod 
yn fisol yn hytrach na 
blynyddol. 

Rydym yn credu bod targed blynyddol yn briodol oherwydd natur 
dymhorol caneuon newydd (er enghraifft nifer fwy yn yr hydref ar 
gyfer eu gwerthu erbyn y Nadolig).   

Dylai Radio 2 chwarae o leiaf 15 
y cant ond dim mwy na 25 y 
cant o gerddoriaeth newydd er 
mwyn osgoi rhoi gormod o sylw 
i gerddoriaeth newydd yn ei 
hamserlen yn ystod y dydd.  

Mae'r amod presennol yn 20 y cant neu fwy.  Rydym yn credu y 
byddai rhoi cyfyngiad llymach yn caethiwo hyblygrwydd creadigol yr 
orsaf heb gynnig gwerth ychwanegol i’r gynulleidfa. Er enghraifft, 
gallai diwygio’r amod hwn gyfyngu ar allu Radio 2 i gyflwyno 
cerddoriaeth arbenigol newydd megis canu gwlad, canu gwerin neu 
drefniadau cerddorfaol.  Ond bydd yn bwysig sicrhau bod y 
gerddoriaeth newydd hon yn wahanol i’r gerddoriaeth a chwaraeir gan 
y sector masnachol.  Rhoddir sylw i’r mater hwn yn argymhelliad 4a. 

Dylai 60 y cant o allbwn Radio 2 
fod yn fwy nag 20 mlwydd oed 
er mwyn annog yr orsaf i 
ganolbwyntio ar gynulleidfa hŷn 

Fel y nodir yn argymhelliad 2a, rhoddwyd cyfrifoldeb ar y rheolwyr i 
warchod apêl Radio 2 o ran gwrandawyr hŷn. Fodd bynnag, rydym yn 
teimlo y byddai amod fel hwn yn seiliedig ar gyfnod yn rhy fympwyol a 
chyfyngol dros oes y drwydded gwasanaeth (gall ambell i gerddoriaeth 
sy’n iau nag 20 mlwydd oed fod yn apelio’n arbennig at wrandawyr 
hŷn). Byddai'n well gennym roi hyblygrwydd i reolwyr benderfynu beth 
yw’r ffordd orau o gyflawni’r uchelgais a nodir yn argymhelliad 2a a 
byddwn yn eu dal yn atebol dros wneud hynny.  

Dylai Radio 2 sicrhau bod ei 
hymrwymiad i gerddoriaeth y 
DU yn cynyddu 50 y cant. 
 

Rydym yn credu bod yr amod presennol o 40 y cant eisoes yn dangos 
ymrwymiad Radio 2 i gerddoriaeth y DU ac yn teimlo bod cynyddu’r 
amod hwn yn cynyddu’r risg y bydd penderfyniadau a wneir ynghylch 
rhaglenni yn cael eu dylanwadu gan darddiad artist yn hytrach na 
haeddiant creadigol.  

Dylai Radio 2 sicrhau bod o leiaf 
25 y cant o’r allbwn bob 
wythnos yn cynnwys siarad. 

Mae cynnwys siarad Radio 2 yn gyfraniad pwysig i ddibenion 
cyhoeddus y BBC ond ni fyddai nodi amod canran siarad o reidrwydd 
yn diogelu ei ansawdd.  Rydym yn credu y byddai’n fwy effeithiol 
mesur effaith allbwn Radio 2 ar y gynulleidfa.   Mae’r Ymddiriedolaeth 
yn gweithio gyda’r Weithrediaeth i ddatblygu cynlluniau i fonitro barn 
cynulleidfa am gyflawni diben cyhoeddus ar lefel gwasanaeth gan 
ddefnyddio, o bosib, ddull tebyg i’r ymchwil a gynhaliwyd yn yr 

                                            
13 Mae ‘Traciau’ yn cyfeirio at gyfanswm y gwahanol deitlau, ni waeth sawl gwaith y caiff pob un ei chwarae; ac mae ‘Sawl 
gwaith y chwaraeir rhywbeth’ yn cyfeirio at gyfanswm y caneuon a chwaraeir gan gynnwys chwarae teitl unigol sawl 
gwaith.  Fe’u cysylltir gan Gyfradd Cylchdroi, sy’n dangos ar gyfartaledd pa mor aml y chwaraeir trac unigol ac fe’i cyfrifir 
drwy rannu Sawl Gwaith y'i Chwaraewyd gyda Thraciau.  
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adolygiad hwn.    
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Dylai Radio 2 ddarlledu o leiaf 
50 rhaglen ddogfen newydd 
bob blwyddyn sy’n ymwneud â 
materion personol, 
cymdeithasol, ariannol, iechyd 
ac addysg. 

Byddai llawer o’r pynciau a awgrymwyd gan RadioCentre yn 
gorgyffwrdd â’r deunydd a ddarlledir eisoes ar Radio 4. Fodd bynnag, 
rydym yn cytuno y dylid diogelu allbwn rhaglenni dogfen Radio 2 gan 
amod trwydded gwasanaeth a byddwn yn newid y drwydded 
gwasanaeth yn unol â hynny.    

Dylai Radio 2 fod ag amod i 
gynnig rhaglen barhaol o 
ymgyrchoedd gweithredu 
cymdeithasol.  

Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 eisoes yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
orsaf gynnal ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol.   Yn argymhelliad 
1a, rydym yn gosod cynlluniau i wneud yr ymgyrchoedd hyn yn fwy 
uchelgeisiol ond nid ydym yn credu y byddai’r newid a awgrymwyd yn 
ein helpu i gyflawni hyn.   Gallai rhaglen barhaol leihau effaith 
ymgyrchoedd a ddatblygir o gwmpas eu natur arbennig.  

Ffynhonnell: Sylwadau RadioCentre ac ymateb yr Ymddiriedolaeth  

 

Argymhelliad 
Er mwyn diogelu sut mae Radio 2 yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus, byddwn 
yn diwygio amodau’r drwydded gwasanaeth er mwyn: 

• bod yn glir bod amodau cerddoriaeth newydd a cherddoriaeth y DU yn 
ymwneud â sawl gwaith y chwaraeir rhywbeth yn hytrach na’r gwahanol 
draciau a chwaraeir14 

• cyflwyno amod i ddiogelu allbwn rhaglenni dogfen Radio 2.  Bydd angen i’r 
orsaf ddarlledu o leiaf 130 awr o raglenni dogfen bob blwyddyn. 

Cynhaliwyd ymchwil cynulleidfa i weld a oedd gwrandawyr yn teimlo 
bod Radio 2 yn cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC  

70. Mae’r Weithrediaeth yn defnyddio Intelligent Media i fonitro pa gyfran o allbwn Radio 2 
sy’n cynnwys siarad ac i ystyried pa gyfran o’r cynnwys siarad hwn sy’n cyfrannu at 
ddibenion cyhoeddus y BBC.   Yn ôl dadansoddiad a wnaethpwyd ym mis Mai 2009, roedd 
oddeutu hanner allbwn Radio 2 yn siarad, a gellir priodoli’r siarad hwn i’r dibenion a nodir 
yn Ffigur 11.   

                                            
14 Mae ‘Traciau’ yn cyfeirio at gyfanswm y gwahanol deitlau, ni waeth sawl gwaith y caiff pob un ei chwarae; ac mae ‘Sawl 
gwaith y chwaraeir rhywbeth’ yn cyfeirio at gyfanswm y caneuon a chwaraeir gan gynnwys chwarae teitl unigol sawl 
gwaith.  
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Ffigur 11: Canran cynnwys siarad Radio 2 yn ystod y dydd a briodolir i 
ddibenion cyhoeddus y BBC 

Diben Cyfran allbwn siarad a 
briodolir i ddiben 

Dinasyddiaeth 31.9% 

Addysg  4.8% 
Creadigrwydd  30.5% 
Amrywiaeth  14.9% 
Byd-eang  - 
Digidol 0.2% 
Arall 17.7% 

Ffynhonnell: Dadansoddiad siarad Intelligent Media   

71. Mae ffigur 11 yn dangos bod y mwyafrif o allbwn siarad Radio 2 yn cyfrannu at ddibenion 
cyhoeddus y BBC ac mae’n rhoi syniad i ni ar beth y mae’r allbwn hwn yn canolbwyntio.   
Mae’r dadansoddiad hwn yn oddrychol iawn, fodd bynnag, ac nid yw’n dweud wrthym pa 
effaith a gaiff y siarad hwn ar y gynulleidfa.   

72. Er mwyn deall yn well beth yw effaith Radio 2 ar y gynulleidfa, cynhaliwyd arolwg ymysg 
sampl gynrychioladol o wrandawyr Radio 2.  Gan ddefnyddio trwydded gwasanaeth Radio 
2 datblygwyd amrywiaeth o ddatganiadau a oedd yn nodi sut roedd Radio 2 i fod i 
gyfrannu at y dibenion, megis ‘Mae Radio 2 yn darparu amrywiaeth eang o gerddoriaeth i 
mi’.  Ar gyfer pob un o’r datganiadau hyn, gofynnwyd i wrandawyr a oedd y nod penodol 
hwnnw yn bwysig a pha mor dda yr oedd Radio 2 yn ei wneud gan gymharu â’r nod 
hwnnw.   Cymharwyd y ganran o ymatebwyr a oedd yn teimlo bod nod yn bwysig â’r 
ganran o wrandawyr a oedd yn cytuno bod Radio 2 yn llwyddo i gyflawni’r nod hwnnw.   
Roedd hyn yn rhoi syniad i ni ynghylch a oedd Radio 2 yn bodloni disgwyliadau cynulleidfa 
ynteu a oedd ‘bylchau diben’ lle'r oedd perfformiad yn is na phwysigrwydd. 

Mae ein hymchwil yn dangos bod Radio 2 yn bodloni disgwyliadau 
cynulleidfa o ran cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC   

73. Defnyddir methodoleg ein hymchwil yn Arolwg Gorchwylion Diben rheolaidd yr 
Ymddiriedolaeth ar draws y BBC, ac mae hyn yn y gorffennol wedi nodi bylchau 
perfformiad ar gyfer y BBC cyfan, yn ymwneud â’r dibenion creadigrwydd ac amrywiaeth.   
Fodd bynnag, yn ein hymchwil ar Radio 2, roedd perfformiad yn well na phwysigrwydd ar 
gyfer pob diben, gan ddangos bod yr orsaf yn bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa.   Nodir y 
canlyniadau yn Ffigur 12 sy’n dangos y sgoriau perfformiad a phwysigrwydd ar gyfer pob 
datganiad. 



 

Ffigur 12: Sgoriau perfformiad a phwysigrwydd ar gyfer nodau dibenion 
cyhoeddus Radio 2  
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Mae Radio 2 yn rhoi gwell dealltwriaeth i
mi o'r newyddion a materion cyfoes

Mae Radio 2 yn fy helpu i ddeall beth sy'n
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Rwyf wedi dysgu pethau newydd wrth
fwynhau rhaglenni ar Radio 2
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newyddion diduedd i mi

Mae Radio 2 yn cyflwyno amrywiaeth eang
o gerddoriaeth

Perfformiad Pwysigrwydd

 

Ffynhonnell: Ymchwil cynulleidfa BMRB 2009 
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Mae Radio 2 yn perfformio’n arbennig o dda ar gyfer datganiadau sy’n 
ymwneud â cherddoriaeth, newyddion a materion cyfoes  

74. Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 yn ei gwneud yn ofynnol i’r orsaf wneud cyfraniad 
sylweddol i fywyd cerddorol y DU ac mae ein hymchwil yn dangos bod yr orsaf yn 
cyflawni’r gofyniad hwn.  Mae’n gwneud hyn drwy chwarae amrywiaeth eang o 
gerddoriaeth boblogaidd gyda pholisi cerddoriaeth yn seiliedig ar y nodau canlynol: 
rhagoriaeth (o ran cân a pherfformiad); alaw; hygyrchedd; ac ehangder. 

75. Mae Radio 2 yn cynhyrchu dros 1,100 awr o raglenni cerddoriaeth arbenigol bob 
blwyddyn yn cyflwyno genres megis canu gwlad, jas, gwerin, rhythm a blws, cerddoriaeth 
organ a band pres.   Mae’r orsaf yn cefnogi cyfansoddiadau newydd a pherfformiadau 
byw gan artistiaid newydd a rhai sydd wedi ennill eu plwyf, yn arbennig y rheini o’r DU.   
Cyflwynir cerddoriaeth fyw drwy sesiynau, gweithgarwch cerddorfaol, theatr cerdd, 
gwyliau a gweithdai.    

76. Mae cyfraniad Radio 2 at newyddion a materion cyfoes hefyd yn gryf.  Mae chwe miliwn o 
bobl yn gwrando ar newyddion Radio 2 a dim newyddion arall ar radio’r BBC.   Mae’r orsaf 
yn denu cynulleidfa fawr ar gyfer materion cyfoes drwy The Jeremy Vine Show ar 
brynhawniau yn ystod yr wythnos.  Mae’r sioe yn denu nifer sylweddol o wrandawyr o 
gartrefi incwm is, grŵp demograffig y mae’r BBC yn aml yn ei chael yn anodd ei gyrraedd 
gyda’i allbwn materion cyfoes arall.    

77. Yn ei ymateb i’n hadolygiad, dadleuodd RadioCentre fod Radio 2 wedi methu â chyrraedd 
amod ei thrwydded gwasanaeth o 16 awr yr wythnos ar gyfer newyddion a materion 
cyfoes.   Defnyddiodd RadioCentre ddadansoddiad a wnaethpwyd gan Guardian Media 
Group a fu’n monitro allbwn Radio 2 dros wythnos, ac a awgrymodd mai dim ond drwy 
gynnwys yr hyn a ddisgrifiwyd gan RadioCentre fel newyddion ysgafn y gallai’r orsaf fod 
wedi cyflawni  amod ei thrwydded gwasanaeth.   Ymhlith yr enghreifftiau a roddwyd yr 
oedd darllen storïau o bapurau newydd lleol a chenedlaethol, neu 
gyfweliadau/trafodaethau am chwyrnu a Phencampwriaeth Monopoly.   

78. Fel y nodwyd yn Ffigur 9, mae Radio 2 yn cyflawni amod ei thrwydded gwasanaeth yn 
ymwneud â newyddion a materion cyfoes.  Mae hwn yn amod sy’n seiliedig ar oriau, a 
chaiff ei fonitro drwy adio'r canlynol gyda'i gilydd: crynodebau newyddion, bwletinau a 
phenawdau; newyddion teithio; newyddion chwaraeon; newyddion busnes; a 60 y cant o 
The Jeremy Vine Show.  Nod y sioe hon yw cyflwyno cynnwys materion cyfoes mewn 
ffordd hygyrch drwy gymysgu pynciau mwy heriol gyda chynnwys ysgafnach. Mae ein 
hymchwil yn dangos yn glir bod yr allbwn hwn, ar y cyfan, yn perfformio’n dda ac yn 
bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa.    

Nid yw Radio 2 yn perfformio gystal ar gyfer datganiadau sy’n ymwneud 
â’r dibenion digidol ac amrywiaeth  

79. Mae perfformiad gwaethaf Radio 2 i’w weld yn y tri datganiad canlynol sy’n ymwneud â’r 
dibenion digidol ac amrywiaeth, er ei bod yn bwysig cofio bod perfformiad, hyd yn oed ar 
gyfer y datganiadau hyn, yn well na phwysigrwydd sy’n dangos bod disgwyliadau’r 
gynulleidfa yn cael eu bodloni:   
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• Mae Radio 2 wedi fy helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnolegau newydd 

• Mae Radio 2 yn dda am bortreadu gwahanol ddiwylliannau, cymunedau a llefydd o 
gwmpas y DU 

• Mae Radio 2 yn adlewyrchu amrywiaeth o grefyddau a chredoau eraill. 

80. Mae perfformiad Radio 2 o’i gymharu â'r cyntaf o blith y datganiadau hyn yn gyson â data 
ar ddefnydd a nodwyd ym mharagraffau 37 - 41 sy'n dangos nad yw Radio 2 wedi mor 
llwyddiannus â gorsafoedd eraill y BBC wrth ddenu ei chynulleidfa i wrando’n ddigidol neu 
ar-lein.  Rhoddir sylw i’r mater hwn yn argymhelliad 1c. Mae perfformiad o’i gymharu â’r 
ail ddatganiad yn gyson â phroffil demograffig yr orsaf sy’n dangos bod lleiafrifoedd 
ethnig, gwrandawyr incwm is, pobl yng Ngogledd Iwerddon, ac, i raddau llai, menywod yn 
llai tebygol o wrando ar Radio 2. Rhoddir sylw i’r mater hwn ym mharagraffau 42-50 ac yn 
argymhelliad 2b.  Mae perfformiad gwaelach o’i gymharu â’r un olaf o blith y tri 
datganiad, ‘Mae Radio 2 yn adlewyrchu amrywiaeth o grefyddau a chredoau eraill’, yn llai 
cyson â ffynonellau gwybodaeth eraill.   

81. Mae Radio 2 yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyfanswm cynulleidfa allbwn crefyddol 
radio’r BBC.   Heb ei chyfraniad, byddid yn colli 55 y cant o’r 11.4 miliwn o gynulleidfa ar 
gyfer cynnwys crefyddol radio’r BBC.  Yn ei ymateb i’n hymgynghoriad, awgrymodd 
RadioCentre fod allbwn crefyddol Radio 2 yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar allbwn 
Cristnogol ac nad yw’n cynrychioli amrywiaeth eang o ffydd.   Fodd bynnag, nid yw’r 
persbectif hwn yn cyfateb i’n dadansoddiad ein hunain o allbwn crefyddol Radio 2 ac ni 
chafodd ei godi ychwaith gan bobl sy’n talu ffi’r drwydded yn ein hymgynghoriad â’r 
cyhoedd.  Mae’r orsaf yn cynnal wythnos Faith in the World yn rheolaidd ac mae hyn yn 
rhoi sylw yn systematig i brif ffydd heb fod yn Gristnogaeth ac mae Pause For Thought a 
Good Morning Sunday yn cynnwys cyfraniadau gan bobl nad ydynt yn Gristnogion fel 
elfen benodedig.  

Gellid darparu rhaglenni comedi a chelfyddydau Radio 2 gan sicrhau 
mwy o effaith  

82. Ar y cyfan, mae cynulleidfa Radio 2 yn credu bod perfformiad yn cwrdd â phwysigrwydd 
ar gyfer y datganiad, ‘Mae Radio 2 yn darparu comedi sy’n rhoi pleser ac adloniant’ ond 
mae perfformiad yn amrywio rhwng gwahanol garfannau’r gynulleidfa.   Dadansoddwyd 
perfformiad yn ôl grŵp demograffig a chanfod bod dynion, gwrandawyr yng Ngogledd 
Iwerddon, gwrandawyr yng Nghymru, gwrandawyr o gartrefi incwm is, pobl rhwng 15 a 
34 oed a phobl dros 65 oed yn rhoi sgôr is i Radio 2 o ran perfformiad yn erbyn 
pwysigrwydd yn y maes hwn, gan greu bwlch yn y disgwyliadau.    

83. Mae Radio 2 yn darparu comedi drwy gyflwynwyr megis Alan Carr, Paul O’Grady a 
Jonathan Ross ond mae hefyd yn buddsoddi cryn dipyn mewn rhaglenni a ddatblygwyd 
megis The Comedy Hour.  Mae’r cynnwys hwn ymhlith y mwyaf costus fesul awr o blith 
cynnwys Radio 2.  Ym mis Ebrill 2009, fodd bynnag, symudwyd The Comedy Hour o 
amser cinio dydd Sadwrn i nos Iau, gan ei symud i ymylon yr amserlen.    
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84. Mae gan gomedi y potensial i fod yn un o elfennau Radio 2 sy’n ei gwneud yn wahanol i 
orsafoedd eraill, ond mae rhywfaint o allbwn Radio 2 yn debyg o ran naws a deunydd i’r 
hyn a ddarperir ar Radio 415.  Er mwyn cyfiawnhau buddsoddiad Radio 2 yn y genre hwn, 
mae’n bwysig sicrhau bod comedi Radio 2 yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r hyn sydd ar 
gael ym mhob man arall.  

85. Rydym wedi trafod y posibilrwydd o gryfhau allbwn comedi gyda’r Weithrediaeth ac wedi 
cytuno y byddai’n fuddiol sefydlu rhwydwaith comedi ar gyfer y BBC sy’n cynnwys 
gorsafoedd radio BBC yn ogystal â BBC Vision (sy’n gyfrifol am allbwn teledu’r BBC) a BBC 
Worldwide (sy’n gyfrifol am greu incwm masnachol o asedau’r BBC).  Byddai hyn yn 
sicrhau dull gweithredu cydlynol ar gyfer comisiynu a fyddai’n helpu i wahaniaethu comedi 
ar wahanol wasanaethau.  Byddai’n helpu hefyd i nodi talent, fformatau a phartneriaethau 
newydd.    

86. Rydym hefyd wedi trafod rhaglenni ar y celfyddydau sydd, fel comedi, yn gofyn am gryn 
fuddsoddiad ond sydd ar hyn o bryd ar ymylon amserlen Radio 2.  Mae’r Weithrediaeth 
wedi creu gweithgor i ystyried amserlennu, cynnwys a defnyddio gwasanaethau ar-alw 
yng nghyd-destun rhaglenni ar y celfyddydau er mwyn gwella effaith y genre hwn. 

Argymhelliad 
Dylai Radio 2 ddiweddaru ei hallbwn comedi ac ystyried beth yw’r ffordd orau 
o’i amserlennu er mwyn sicrhau gwell effaith gan y lefel bresennol o 
fuddsoddiad yn y genre hwn.  Dylai’r orsaf sicrhau hefyd fod mwy o 
wahaniaeth rhwng comedi Radio 2 a chomedi Radio 4. 

Rydym yn croesawu cynlluniau Radio 2 i greu rhwydwaith comedi ar draws y 
BBC er mwyn helpu i gyflawni hyn drwy sicrhau agwedd fwy cydlynol at 
gomisiynu.  

Rydym hefyd yn croesawu cynlluniau i wella effaith rhaglenni’r celfyddydau 
drwy amserlennu, cynnwys golygyddol a gwell defnydd o wasanaethau ar-alw.  

Mae ein hymchwil yn dangos bod yr orsaf yn cynnig rhywbeth mwy na’r 
hyn sydd ar gael ar orsafoedd radio masnachol    

87. Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 yn ei gwneud yn ofynnol i’r orsaf fod yn wahanol ond 
mae RadioCentre wedi mynegi pryderon bod Radio 2 yn rhy debyg i orsafoedd masnachol.  
Mae’r mater hwn yn bwysig oherwydd ni ellir cyfiawnhau arian ffi’r drwydded oni bai fod 
Radio 2 yn darparu rhywbeth i’r gwrandäwr na ellir ei glywed yn un man arall. 

88. Yn ein harolwg, dywedodd 80 y cant o wrandawyr y byddent yn debygol o weld eisiau 
Radio 2 pe byddai’n peidio â bodoli. Gofynnwyd i ymatebwyr ddweud wrthym ar ba 
orsafoedd radio eraill yr oeddent yn gwrando yn ogystal â Radio 2.  Hefyd, gofynnwyd i’r 
rheini a oedd yn gwrando ar Radio 2 ac ar orsafoedd eraill ddweud pa orsafoedd y 

                                            

15 Mewn ymateb i’n hymchwil cynulleidfa roedd 43 y cant o wrandawyr yn credu na fyddai gorsafoedd radio eraill yn gallu 

cynnig allbwn comedi arall mor rhwydd.  Mae hyn yn sgôr is nag a welir ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni eraill Radio 2. 
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byddent yn gweld eu heisiau pe byddent yn peidio â bodoli.   Roedd ymatebwyr a oedd yn 
gwrando ar Radio 2 ac ar orsafoedd radio masnachol yn fwy tebygol o ddweud y byddent 
yn gweld eisiau Radio 2 na’r orsaf gystadleuol.    

89. Er mwyn deall yn well pa raglenni Radio 2 y mae’r gwrandawyr yn credu eu bod yn 
wahanol, gofynnwyd i ymatebwyr a fyddai gorsaf arall yn gallu llenwi’r bwlch yn rhwydd 
yn lle’r rhaglenni Radio 2 yr oeddent wedi gwrando arnynt.   Canfuwyd bod 80 y cant o'r 
gwrandawyr o’r farn bod Radio 2 yn cynnig rhywbeth na fyddai unrhyw orsaf arall yn gallu 
llenwi’r bwlch yn rhwydd.    

90. Gan ddefnyddio nodau’r dibenion cyhoeddus a nodwyd yn Ffigur 12, gofynnwyd hefyd i’r 
rheini sy’n gwrando ar Radio 2 a gorsafoedd masnachol pa orsafoedd oedd yn dda am 
gyflawni’r dibenion cyhoeddus.   Ar gyfer pob datganiad, roedd ymatebwyr yn fwy 
tebygol16 o deimlo bod Radio 2 yn dda am gyflawni’r gofyniad hwnnw na gorsafoedd radio 
masnachol.  Mae hyn i’w ddisgwyl ac ystyried nad yw’n ofynnol i radio masnachol gyflawni 
dibenion cyhoeddus y BBC.   Er hynny, mae’n bwysig nodi bod Radio 2 yn cynnig 
rhywbeth mwy na’r hyn sydd ar gael ar orsafoedd eraill.   

Mae Radio 2 yn chwarae amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth na 
gorsafoedd radio cyffelyb 

91. Mae trwydded gwasanaeth Radio 2 yn ei gwneud yn ofynnol iddi ddarlledu amrywiaeth 
ehangach o gerddoriaeth nag unrhyw brif orsaf radio arall yn y DU.   Caiff perfformiad ei 
fonitro drwy ddadansoddiad cynnwys a wneir gan Intelligent Media ac, fel ein hymchwil 
cynulleidfa, mae’r dadansoddiad hwn yn dangos bod Radio 2 yn darparu rhywbeth 
gwahanol i orsafoedd radio eraill, yn yr achos hwn, detholiad mwy amrywiol o 
gerddoriaeth (Ffigur 13).    

Ffigur 13: Cymysgedd genre Radio 2 o’i gymharu â gorsafoedd radio eraill. 
Cyfran y caneuon a chwaraewyd. 

 

16 Ar gyfartaledd, mwy na ddwywaith yn debygol 



 

Radio 2

Absolute

Real

Smooth

Pop Roc Clasurol Roc Modern
Soul Canwyr/Cyfansoddwyr Roc a Rol
Caneuon mwyaf poblogaidd Canu gwlad Jas
Sioeau/Sioeau cerdd Gwerin/Gwerin America RnB/Urban
Clasurol Blws Dawns
Reggae Cerddoriaeth Organ Byd
Arall Band Pres Gospel

 

 

Ffynhonnell: Intelligent Media/ Rheolwyr BBC. Tachwedd 2008. Caneuon a chwaraewyd.  

92. Dangosir amrywiaeth cerddoriaeth Radio 2 ymhellach drwy gymharu cyfradd17 cylchdroi 
caneuon yr orsaf â gorsafoedd radio masnachol.  Yn ôl dadansoddiadau, dangosir bod 
Radio 2 yn ailchwarae caneuon 1.3 gwaith yr wythnos ar gyfartaledd18.  Mae hyn gryn 
dipyn yn is na chyfartaledd cyfradd cylchdroi gorsafoedd radio cyffelyb sydd oddeutu 4.9 
yr wythnos. 

                                            

17 Mae’r Gyfradd Cylchdroi yn dangos pa mor aml ar gyfartaledd y chwaraeir teitl unigol.  

 
18 Ffynhonnell: Dadansoddi cynnwys - Intelligent Media  2008-09 
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Mae Radio 2 yn chwarae gwahanol ganeuon i’r rheini a chwaraeir gan 
orsafoedd radio eraill  

93. Mae dadansoddiad cynnwys hefyd yn dangos bod gwrandawyr yn gallu clywed gwahanol 
ganeuon ar Radio 2 i'r rheini a chwaraeir gan orsafoedd radio eraill.  Mae ffigur 14 yn 
dangos mai ychydig iawn o'r un caneuon a chwaraeir ar Radio 2, 6 Music, a Radio 1 
mewn wythnos arferol.  Cydlynir hyn drwy rwydwaith cerddoriaeth boblogaidd sy’n 
cynnwys staff o Radio 1, Radio 2 a 6 Music.   Mae ffigur 14 hefyd yn dangos mai ychydig 
iawn o'r un caneuon a chwaraeir rhwng Radio 2 a gorsafoedd radio masnachol unigol.  
Mae hyn yn wir am oriau brig (h.y. yn ystod y dydd), amser brecwast ac amser gyrru yn 
ogystal â’r wythnos gyfan.   

Ffigur 14: Chwarae’r un caneuon rhwng Radio 2 a gorsafoedd radio eraill 
mewn wythnos arferol 

Chwarae’r un 
caneuon  

Radio 2 a 
Radio 1 

Radio 2 a 6Music Radio 2 a’r 
cystadleuydd 

masnachol agosaf 
Drwy’r wythnos 3% 4% 10% 

Yn ystod y dydd 3% 2% 6% 

Brecwast (7-10am) 4% 2% 5% 

Amser gyrru (4-7pm) 5% 1% 5% 
Ffynhonnell: Intelligent Media/ Rheolwyr BBC. Cyfartaledd ar draws pedwar arolwg a gynhaliwyd rhwng 
2007 a 2008 

 

Nid yw gweithdrefnau’r Weithrediaeth i fonitro perfformiad yn diogelu 
dewis unigryw Radio 2 o gerddoriaeth ar hyn o bryd  

94. Mae lefel isel chwarae’r un caneuon rhwng Radio 1, Radio 2, 6 Music a radio masnachol 
yn dangos bod y dewis o gerddoriaeth yn cael ei gydlynu’n dda rhwng tair gorsaf y BBC.  
Fodd bynnag, nid yw lefel chwarae’r un caneuon yn cael ei monitro, ar hyn o bryd, drwy 
adroddiadau rheolaidd y Weithrediaeth ar gyfer mesur perfformiad.   Yn benodol, mae’n 
ofynnol i’r tair gorsaf chwarae cerddoriaeth newydd ond nid oes dim dangosydd 
perfformiad i helpu i sicrhau bod pob gorsaf yn chwarae cerddoriaeth newydd yn unol â 
gwahanol gylchoedd gwaith a grwpiau targed y gorsafoedd.  
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Argymhelliad 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn credu bod elfennau unigryw a gwahaniaethol 
gwasanaethau’r BBC yn hollbwysig. Felly, byddwn yn diwygio trwyddedau 
gwasanaeth Radio 2 a 6 Music er mwyn pwysleisio pa mor bwysig yw sicrhau 
mai ychydig iawn a glywir o’r un caneuon ar y ddwy orsaf hyn a rhwng y 
gorsafoedd hyn, Radio 1 a radio masnachol.    

Dylai’r Weithrediaeth ymgorffori'r elfen hon sy’n ymwneud â chlywed yr un 
caneuon yn ei hadroddiadau rheolaidd ar berfformiad er mwyn sicrhau bod 
lefelau chwarae’r un caneuon ar draws gorsafoedd yn ystod y dydd yn aros ar 
eu lefel isel bresennol.   Dylai’r Weithrediaeth hefyd gyflwyno proses monitro 
lefelau chwarae’r un caneuon ar draws gorsafoedd ar gyfer cerddoriaeth 
newydd a chwaraeir ar Radio 1, Radio 2 a 6 Music er mwyn helpu i sicrhau 
bod y gorsafoedd hyn yn cynnig amrywiaeth wahanol o ganeuon newydd i 
wrandawyr gan gadw at eu gwahanol gylchoedd gwaith.   

Byddai defnyddio cynnwys y tu allan i oriau brig yn ystod yr oriau brig 
yn gwella’r ffordd y mae Radio 2 yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus 

95. Mae rhai gorsafoedd radio masnachol wedi awgrymu bod Radio 2 yn bodloni ei 
hymrwymiadau gwasanaeth cyhoeddus drwy ei rhaglenni yn y nos (y tu allan i oriau 
brig)19 pan fydd llai o gynulleidfa a bod yr orsaf yn ystod y dydd (oriau brig) yn cynhyrchu 
cynnwys sy’n debyg iawn i radio masnachol ac yn cystadlu'n uniongyrchol am gyfran o’r 
gynulleidfa heb ychwanegu gwerth cyhoeddus.  Rydym yn credu bod y berthynas rhwng 
cynnwys yn ystod oriau brig a’r tu allan i oriau brig yn fwy cymhleth:   

• mae radio 2 yn orsaf adloniant ac mae adloniant yn rhan o genhadaeth y BBC. Yn 
ogystal â bod yn rhan bwysig o ddiben cyhoeddus y BBC sy’n ymwneud â 
chreadigrwydd, mae Radio 2 yn defnyddio adloniant i gyflawni’r dibenion cyhoeddus 
eraill 

• mae ennill cynulleidfaoedd gyda chynnwys poblogaidd difyr yn rhoi Radio 2 mewn 
sefyllfa gref i annog cynulleidfaoedd i wrando ar gynnwys gwasanaeth cyhoeddus llai 
poblogaidd yn ystod oriau brig, megis bwletinau newyddion a materion cyfoes a fyddai 
fel arall yn ei chael yn anodd ennill cynulleidfa fawr.   

• o blith y 13.3 miliwn o oedolion sy’n gwrando ar Radio 2 mewn wythnos arferol, mae 
53 y cant (7.1m) yn gwrando y tu allan i oriau brig.  Mae’r rhaniad hwn yn y ganran yn 
debyg ar gyfer gorsafoedd radio eraill er bod lefelau cynulleidfa yn amrywio rhwng 
gorsafoedd.  Mae hyn yn dangos bod perthynas rhwng gwrando yn ystod oriau brig a’r 
tu allan i oriau brig, felly wrth i gynulleidfa yn ystod yr oriau brig gynyddu mae’r 
gynulleidfa y tu allan i’r oriau brig yn cynyddu hefyd.  Mae hyn yn gyson â’r ymatebion 
i’n hymgynghoriad sy’n awgrymu bod llawer o bobl yn dueddol o feithrin perthynas 

                                            

19 Ystyrir bod oriau brig ar y radio rhwng 6 am a 6 pm yn ystod yr wythnos a rhwng 8 am a 2 pm ar benwythnosau. 
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gyda’r orsaf a dal ati i wrando drwy gydol yr amserlen.   Mae hyn yn golygu bod ennill 
cynulleidfa yn ystod oriau brig yn annog cynulleidfa i wrando ar gynnwys y tu allan i’r 
oriau brig. 

96. Er hynny, rydym yn teimlo y gallai fod rhyw fudd o ddefnyddio cynnwys y tu allan i'r oriau 
brig yn ystod oriau brig er mwyn gwella’r ffordd o gyflawni’r dibenion cyhoeddus.  Fel 
rhan o’n hymchwil cynulleidfa, cymharwyd sgoriau perfformiad ar gyfer gofynion pob un 
o'r dibenion rhwng y rheini a oedd yn gwrando ar gynnwys y tu allan i’r oriau brig a’r 
rheini a oedd yn gwrando yn ystod oriau brig yn unig.   Roedd y rheini a oedd yn gwrando 
y tu allan i’r oriau brig wedi rhoi sgoriau uwch, ar gyfartaledd, i Radio 2 am bob diben 
cyhoeddus ar wahân i ddinasyddiaeth. 

Argymhelliad 
Dylai Radio 2 wella sut mae'n cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC drwy 
integreiddio mwy ar gynnwys oriau brig a chynnwys y tu allan i oriau brig.   
Rydym wedi trafod yr uchelgais hwn gyda rheolwyr Radio 2 sydd wedi ymateb 
gyda’r cynlluniau canlynol: 

• tynnu darnau o gynnwys y tu allan i oriau brig megis comedi, y celfyddydau 
a rhaglenni dogfen a’u hail-becynnu fel eu bod yn addas ar gyfer oriau brig   

• ystyried sut mae defnyddio’r slot 7pm ar Radio 2, sy’n cael cynulleidfa 
sylweddol o’r oriau brig, er mwyn rhoi mwy o sylw i rywfaint o gynnwys 
mwy uchelgeisiol Radio 2 o ran dibenion cyhoeddus 

• mabwysiadu agwedd fwy uchelgeisiol at ymgyrchoedd gweithredu 
cymdeithasol Radio 2.  Nod yr ymgyrchoedd hyn fydd dwyn budd 
diwylliannol a chymdeithasol a chânt eu cyflwyno drwy amrywiaeth 
ehangach o raglenni yn yr amserlen oriau brig er mwyn sicrhau effaith fwy 
a chyrraedd cynulleidfa ehangach.  

Rydym yn cydnabod y gallai agwedd fwy uchelgeisiol at y dibenion 
cyhoeddus arwain at ostyngiad yn lefel y gynulleidfa  

97. Mae gan Radio 2 gynulleidfa wythnosol o oddeutu 13 miliwn o bobl ar gyfartaledd.   Mae 
bron 5 miliwn o’r rhain yn dweud nad ydynt yn gwrando ar yr un orsaf radio arall gan y 
BBC ac mae oddeutu 2 filiwn yn dweud nad ydynt yn gwrando ar yr un orsaf radio arall o 
gwbl.   Mae ein hymchwil cynulleidfa a dadansoddiad cynnwys yn dangos bod Radio 2 
eisoes yn cynnig gwasanaeth i’r sawl sy’n talu ffi’r drwydded nad yw ar gael yn un man 
arall.  Fodd bynnag, rydym o’r farn bod maint Radio 2, ynghyd â’r fraint o gael cyllid ffi’r 
drwydded, yn rhoi cyfle i fod yn fwy uchelgeisiol a chyfrannu mwy at ddibenion 
cyhoeddus y BBC.  Daeth yr Ymddiriedolaeth i gasgliad tebyg pan adolygodd Radio 1 yn 
2009. Daethpwyd i’r casgliad, ac ystyried maint cynulleidfa Radio1, fod gan yr orsaf y 
potensial i roi rhagor o werth cyhoeddus i bobl ifanc drwy ei allbwn siarad.  

98. Adlewyrchir ein huchelgais yn yr argymhellion a wnaethom yn yr adroddiad hwn drwyddo 
draw, a’u bwriad yw gwneud Radio 2 yn fwy gwahanol.  Hoffem i Radio 2 weithredu’r 
argymhellion hyn gan barchu elfennau’r orsaf sy’n ei gwneud yn boblogaidd.  Gorsaf 
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adloniant yw Radio 2 a dylai Radio 2 gyflawni gwerth cyhoeddus drwy gynnwys creadigol 
a difyr.   Fodd bynnag, er ei bod yn hanfodol bod y BBC yn cyrraedd nifer fawr o bobl, nid 
yw gwneud hynny yn nod ynddo’i hun i ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus ac rydym yn 
derbyn y gall cynnig detholiad mwy amrywiol a heriol o raglenni arwain at golli rhywfaint 
o'r gynulleidfa. 
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Gwerth am arian 
Mae cyllideb fawr Radio 2 wedi codi pryderon bod yr orsaf yn 
aneffeithlon  

99. Mae’r Ymddiriedolaeth yn rheoli gwariant pob gwasanaeth drwy gyllidebau trwydded 
gwasanaeth.   Rydym yn monitro gwariant blynyddol yn erbyn y cyllidebau hyn ac mae 
angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer unrhyw danwario neu orwario sy’n fwy 
na 10 y cant.   Mae ffigur 15 yn cymharu gwariant Radio 2 â chyllideb trwydded 
gwasanaeth yr orsaf ac mae’n dangos bod gwariant Radio 2 o fewn y cyfyngiad 10 y cant 
rhwng 2006-07 a 2008-09.   

100. Yn 2008-09 £26.7 miliwn oedd cost uniongyrchol cynhyrchu rhaglenni Radio 2.  I’r ffigur 
hwn ychwanegir costau a ddyrannwyd yn ganolog megis newyddion a chasglu taliadau 
cymdeithas ar gyfer breindaliadau cerddoriaeth20 er mwyn cael cost lawn cynnwys Radio 
2, sef £40.1 miliwn yn 2008-09. Mae’r gwaith o gasglu costau cymdeithas yn cael ei 
ddyrannu gan y BBC ar draws ei wasanaethau amrywiol yn seiliedig ar amcangyfrif 
rheolwyr y BBC o’r swm ar gyfer pob gwasanaeth.  Mae'r dull dyrannu’n cael ei adolygu a 
gallai arwain at newidiadau yng nghyllidebau trwydded gwasanaeth Radio 2 a 6 Music yn 
y dyfodol. Yn 2008-09 roedd gwariant cynnwys a ychwanegwyd at gostau Radio 2 o ran 
cyfran o’r dosbarthiad, seilwaith a chostau cefnogi yn gyfanswm cost o £50.7 miliwn i'r 
sawl sy’n talu ffi’r drwydded.  Nid yw’r cyfanswm hwn yn cynnwys gwariant ar wefan 
Radio 2 sy’n dod o dan drwydded gwasanaeth BBC Ar-lein21.  

 

20 Mae cymdeithasau casglu yn casglu breindaliadau gan amrywiol unigolion a grwpiau ar ran deiliaid hawliau.  
21 Yn y gorffennol nid yw’r Weithrediaeth wedi dilyn gwariant ar-lein ar gyfer gorsafoedd radio unigol ond yn 2009-10 

disgwylir i wariant ar-lein Radio 2 fod oddeutu £670,000.  
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Ffigur 15: Gwariant Radio 2 o’i gymharu â chyllideb trwydded gwasanaeth yr 
orsaf rhwng 2006-07 a 2008-09 

 2006-07
£,000 

2007-08 
£,000 

2008-09
£,000 

Gwariant uniongyrchol cynhyrchu rhaglenni (i) 26,350  24,731  26,668  
Gwariant a ddyrennir yn ganolog sy’n ymwneud â 
rhaglenni (ii) 11,786  14,776  13,448  

Cyfanswm gwariant cynnwys (iii) 38,136  39,507  40,116 
 

Cyllideb Trwydded Gwasanaeth 37,400  38,500 37,500
 

Cyfanswm gwariant cynnwys (iii) 38,136  39,507  40,116  

Dosbarthiad (iv) 4,200  4,500  3,800  

Seilwaith/cefnogi (v) 7,800  7,300  6,800  

Cyfanswm  50,136  51,307  50,716 
Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a chyfrifon rheoli y BBC  

Nodiadau 

(i) gwariant a reolir gan dîm rheoli Radio 2 

(ii) mae hyn yn cynnwys costau sy’n ymwneud â chymdeithasau casglu (breindaliadau ayb), 
casglu newyddion, datblygu, llyfrgelloedd a llinellau cymorth, ymchwil cynulleidfa a 
chyfathrebu  

(iii) caiff y gwariant hwn ei fonitro gan ei gymharu â chyllideb Trwydded Gwasanaeth Radio 2 

(iv) cyfran Radio 2 o gostau darlledu  

(v) cyfran Radio 2 o gostau penodol heb fod yn gysylltiedig â rhaglenni gan gynnwys eiddo nad 
yw’n gysylltiedig â rhaglenni, technoleg, cyllid, AD, hyfforddiant, materion cyfreithiol, 
marchnata (a reolir yn ganolog), rheolaeth weithredol, casglu ffi trwydded, llywodraethu, 
gwerthu asedau a chostau ailstrwythuro 

 

101. Mae RadioCentre wedi dadlau bod cyllideb Radio 2 lawer yn fwy na’r symiau sydd ar gael 
i orsafoedd radio masnachol ac ar y sail hon maent wedi codi pryderon ynghylch gwerth 
am arian Radio 2.   Er mwyn asesu a yw Radio 2 yn rhoi gwerth am arian rydym: 

• wedi gofyn i sampl gynrychiadol o bobl a yw Radio 2 yn cynrychioli gwerth am ffi’r 
drwydded 

• wedi edrych ar y berthynas rhwng cost a pherfformiad Radio 2 

• wedi asesu cynnydd y Weithrediaeth o’i gymharu â chynlluniau i wneud arbedion 
effeithlonrwydd ac arbedion cost talent. 

Mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n talu ffi’r drwydded yn credu bod Radio 2 
yn cynrychioli gwerth am arian 
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102. Roedd cyfanswm cost Radio 2 gan gynnwys ei dyraniad o gostau cyffredinol y BBC 
oddeutu 1.5 y cant o ffi’r drwydded neu oddeutu £2.10 y pen yn 2008-09. Defnyddiwyd 
arolwg omnibws i ofyn i bobl sy’n talu ffi’r drwydded a oeddent yn teimlo bod hyn yn 
cynrychioli gwerth am arian.   Mae mwyafrif helaeth y bobl sy’n gwrando ar Radio 2, 92 y 
cant i gyd, a mwyafrif y boblogaeth gyfan, 53 y cant i gyd, yn credu eu bod yn cael 
gwerth am arian ar gyfer swm ffi eu trwydded a fuddsoddir yn Radio 2.   

Mae Radio 2 yn costio llai fesul awr gwrandäwr nag unrhyw orsaf radio 
rhwydwaith arall   

103. Er mwyn asesu gwerth am arian, mae’n bwysig ystyried defnydd ochr yn ochr â chost er 
mwyn rhoi persbectif ar gost effeithiolrwydd.   Mae ffigur 16 yn dangos y ‘gost fesul awr 
gwrandäwr’ ar gyfer Radio 2 o’i gymharu â gorsafoedd radio FM eraill y BBC.   Mae’r 
mesuriad hwn yn defnyddio cost a data defnydd er mwyn cael y gost gyfartalog ar gyfer 
pob awr y mae’r gynulleidfa yn ei threulio yn gwrando ar yr orsaf.  Mae cynulleidfa fawr yr 
orsaf yn golygu ei bod yn costio llai fesul awr gwrandäwr nag unrhyw orsaf radio arall y 
BBC.  

 

Ffigur 16: Cost Radio 2 fesul awr gwrandäwr o’i gymharu â gorsafoedd FM 
eraill y BBC 

  2007-08 
Ceiniog 

2008-09 
Ceiniog 

Radio 1 0.6 0.6 
Radio 2 0.5 0.5 
Radio 3 6.1 6.3 
Radio 4 1.3 1.3 
Five Live 2.4 2.3 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC 

 

Mae Radio 2 yn cymryd camau i fod yn fwy effeithlon 
104. Nid yw barn cynulleidfa a chost fesul awr gwrandäwr ynddynt eu hunain yn fesur o 

effeithlonrwydd.   Mewn adroddiad ar effeithlonrwydd radio a gomisiynwyd gan yr 
Ymddiriedolaeth, argymhellodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod y BBC yn gwneud 
gwaith i esbonio amrywiadau cost sylweddol rhwng gorsafoedd y BBC yn ogystal â rhwng 
y BBC a gorsafoedd masnachol.   Roedd Radio 2, yn benodol, yn ymddangos yn ddrutach 
o’i chymharu â gorsafoedd cerddoriaeth eraill.   

105. Gellir esbonio’r amrywiadau hyn yn rhannol drwy wahaniaethau mewn amrywiaeth ac 
ansawdd yr hyn a gynigir gan Radio 2: 

• mae Radio 2 yn anelu am gynnwys o safon uchel drwy’r amserlen gyfan tra bo rhai 
gorsafoedd masnachol yn cyfeirio eu hadnoddau ar gyfnod yr oriau brig 

• mae Radio 2 yn darparu amrywiaeth ehangach o allbwn cerddoriaeth a siarad na 
gorsafoedd eraill gan gynnwys cerddoriaeth fyw, materion cyfoes, newyddiaduraeth o 
safon uchel, comedi a rhaglenni dogfen.  Mae’r cynnwys hwn ymysg elfennau drutaf 
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amserlen Radio 2 ond fe’i hystyrir gan gynulleidfaoedd hefyd i fod ymysg y mwyaf 
gwahanol22, gan wneud cyfraniad pwysig i gyflawni'r dibenion cyhoeddus  

• mae’r Weithrediaeth yn dadlau bod costau talent Radio 2 yn uwch na gorsafoedd eraill 
er mwyn cadw cyflwynwyr sy’n gallu apelio’n eang gan gadw at gylch gwaith yr orsaf i 
ddenu pob gwrandäwr dros 35 oed.   

 
106. Mae’r ffactorau hyn yn esbonio rhywfaint ond nid pob un o’r amrywiadau cost a nodwyd 

gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac mae Radio 2 wedi datblygu cynlluniau er mwyn 
gwneud arbedion effeithlonrwydd sylweddol dros weddill cyfnod setliad ffi'r drwydded.  
Mae gan y BBC ymrwymiad i wneud arbedion effeithlonrwydd o £1.8 biliwn rhwng 2007-
08 a 2012-13.  Disgwylir i adran Sain a Cherddoriaeth y BBC wneud oddeutu £70 miliwn 
o’r arbedion hyn, gyda £14 miliwn o’r swm hwn i ddod o Radio 2 a 6 Music.  Mae hyn yn 
golygu bod cyfran Radio 2 a 6 Music yn nhargedau arbedion effeithlonrwydd yr adran Sain 
a Cherddoriaeth (20 y cant) yn fwy na chyfran y gorsafoedd yng nghostau’r adran hon 
(oddeutu 16 y cant).  

107. Mae cynlluniau arbedion Radio 2 yn seiliedig ar waith a wnaethpwyd mewn ymateb i 
argymhellion y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.   Mae’r argymhellion hyn ac ymateb y 
BBC hyd yn hyn wedi’u nodi yn Ffigur 17.    

 

22 Rhaglenni yr oedd gwrandawyr yn teimlo na allai gorsaf arall gynnig rhywbeth arall yn rhwydd yn eu lle 
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Ffigur 17: Ymateb y BBC i argymhellion y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar 
effeithlonrwydd radio 

Argymhelliad y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol  

Dyddiad 
gweithredu 
arfaethedig 

Cynnydd 

Dylai’r BBC wneud y canlynol mewn 
rhaglen dreigl: 

• dadansoddi costau rhaglenni 
cyffelyb er mwyn tynnu sylw 
at feysydd lle gall fod lle i 
fwy o effeithlonrwydd 

• nodi’r rhesymau dros 
amrywiadau cost rhwng 
rhaglenni, sefydlu a yw’r 
amrywiadau yn seiliedig ar 
wahaniaethau mewn 
effeithlonrwydd neu 
uchelgais golygyddol ac 
asesu’r potensial ar gyfer 
rhagor o effeithlonrwydd 

• cyfrannu at yr ystod o 
awgrymiadau pris ar gyfer 
genres rhaglenni drwy 
ddadansoddi data gwir gost. 
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Comisiynwyd yr ymgynghorwyr Oliver ac 
Olhbaum i feincnodi costau rhaglenni yn erbyn 
pris disgwyliedig yn seiliedig ar nodweddion 
allweddol rhaglen megis hyd rhaglen, nifer y 
cyfranwyr a lleoliad y cynhyrchiad.   Mae hyn 
wedi arwain at gymryd camau arbed costau 
megis ymestyn hyd rhaglenni unigol er mwyn 
lleihau’r gost fesul awr.    
Comisiynwyd ymgynghorwyr hefyd i feincnodi 
costau cyflwynwyr.   Defnyddiwyd yr adolygiad 
hwn i gyfrannu at strategaeth talent adran Sain 
a Cherddoriaeth y BBC.  
Mae’r Weithrediaeth wedi cynnal ymarfer ar 
wahân i adolygu costau cynhyrchu mewn 
dramâu a rhaglenni dogfen ar draws gwahanol 
orsafoedd radio gan ddefnyddio mewnbwn gan 
dimau cynhyrchu’r BBC a chyflenwyr 
annibynnol er mwyn deall yn well y rhesymau 
dros wahaniaethau cost a rhannu arferion da.  
Ar sail y gwaith hwn, daeth y Weithrediaeth i’r 
casgliad bod y rhan fwyaf o’r amrywiadau cost 
yn seiliedig ar wahaniaethau golygyddol a bod 
yr awgrymiadau pris yn adlewyrchu gwir 
gostau cynhyrchu.   Mae’r adolygiad hwn yn 
cael ei ymestyn yn awr i raglenni cerddoriaeth 
craidd. 

Dylai'r BBC: 
• asesu a dogfennu effaith 

debygol ac effaith 
gyffredinol a gwirioneddol 
cynlluniau arbedion 
effeithlonrwydd ar bob un 
o’i feini prawf gwerth 
cyhoeddus 

• cwblhau’r gwaith sydd 
eisoes ar y gweill i 
gadarnhau dangosyddion a 
llinellau sylfaen ar gyfer 
mesur perfformiad yn erbyn 
pob un o’r meini prawf 
gwerth cyhoeddus. 

Gorffennaf 2009 Mae’r Weithrediaeth wedi gosod lefelau sylfaen 
perfformiad a gellir defnyddio’r rhain i fonitro 
effaith yr arbedion effeithlonrwydd.   Mae 
hefyd wedi asesu effaith debygol y cynlluniau 
effeithlonrwydd ar berfformiad. 

 

Dylai’r BBC ddefnyddio’r Rhwydwaith 
Radio presennol (grŵp ar draws y 
BBC o weithredwyr radio o bob cwr 
o’r DU) er mwyn nodi a lledaenu 
arferion da yng nghyd-destun 
effeithlonrwydd cynyrchiadau radio. 

Ebrill 2009 Mae effeithlonrwydd cynyrchiadau radio wedi’i 
gynnwys fel eitem barhaol ym mhob cyfarfod 
o’r Rhwydwaith Radio ac mae’r Weithrediaeth 
wedi defnyddio’r fforwm hwn i rannu arferion 
da sy’n codi o’i gwaith meincnodi.  

Dylai’r BBC archwilio gyda 
gorsafoedd radio masnachol sut 

Mai 2009 Mae’r Weithrediaeth wrthi’n trafod gyda 
RadioCentre y gwaith o feincnodi costau gyda 
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gallent sefydlu trefniadau meincnodi 
er mwyn gweld ymhle a sut gellir 
gwneud arbedion.  

radio masnachol ond nid yw’r trafodaethau hyn 
wedi datblygu yn unol â’r dyddiad gweithredu 
bwriedig.  

 

Argymhelliad 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu’r cynnydd a wnaed gan y Weithrediaeth 
mewn ymateb i adolygiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar 
effeithlonrwydd radio.  Mae’r gwaith hwn wedi bod yn sail i gynlluniau’r 
Weithrediaeth i arbed oddeutu £14 miliwn yng nghyd-destun Radio 2 a 6 
Music erbyn 2012-13.   

Mae cynlluniau i feincnodi costau gyda radio masnachol wedi datblygu’n 
arafach nag a ragwelwyd yn y lle cyntaf.   Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi cyfle i 
wneud rhagor o arbedion effeithlonrwydd a dylid bwrw ymlaen â hwy mor 
fuan ag sy’n bosibl er rydym yn cydnabod nad oes gan y Weithrediaeth 
reolaeth lwyr dros eu gweithredu a’i bod yn ddibynnol ar gytundeb gyda radio 
masnachol.  

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn parhau i fonitro arbedion effeithlonrwydd a bydd 
yn adrodd ar gynnydd o’i gymharu â thargedau drwy'r Adroddiad Blynyddol.   

108. Mae costau cyflwynwyr yn rhan sylweddol o wariant Radio 2.  Yn 2008 comisiynodd yr 
Ymddiriedolaeth adroddiad annibynnol ar rôl y BBC yn y farchnad dalent ar y sgrîn ac ar 
yr awyr.   Daeth yr Ymddiriedolaeth i’r casgliad nad oedd y BBC, ar y cyfan, yn talu mwy 
am ei dalent orau nag yr oedd darlledwyr eraill yn fodlon ei dalu ond bod lle i wella 
arferion y BBC a allai sicrhau gwell gwerth am arian mewn rhai cytundebau.    Yn 2009 
gofynnwyd i’r Weithrediaeth adrodd am gynnydd.  Gwelwyd bod cynnydd da wedi’i wneud 
o ran ein hargymhellion a bod y BBC wedi gwneud arbedion sylweddol.   Fodd bynnag, 
daethpwyd i’r casgliad hefyd y dylai’r BBC, yn sgil yr hinsawdd economaidd bresennol, 
fynd cam ymhellach i leihau ei wariant cyffredinol ar dalent a gofynnwyd i’r Weithrediaeth 
weithredu er mwyn sicrhau rhagor o arbedion sylweddol yn ystod gweddill cyfnod ffi’r 
drwydded.   

Argymhelliad 
Dylai’r Weithrediaeth adrodd i’r Ymddiriedolaeth gan gyflwyno targedau 
newydd ar arbed costau talent ar gyfer y BBC cyfan, a chofio bod yr hinsawdd 
economaidd wedi gwaethygu ers i’r Ymddiriedolaeth adolygu costau talent am 
y tro cyntaf yn 2008.  
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Canfyddiadau 6 Music 

Mae gwrandawyr yn hoff iawn o 6 Music, er mai cymharol ychydig 
sy’n gwrando.  Mae’n rhaid i’r orsaf godi ymwybyddiaeth a chynyddu 
ei chynulleidfa er mwyn gwireddu ei photensial.   Her 6 Music fydd 
gwneud hyn heb beryglu’r elfennau sydd yn ei gosod ar wahân i 
wasanaethau eraill. 

Cyrhaeddiad 
Mae cynulleidfa 6 Music yn tyfu ond dim ond canran fach o’r boblogaeth 
y mae'r orsaf yn ei chyrraedd 

109.   Mae ffigur 18 yn dangos y gynulleidfa y mae 6 Music yn ei chyrraedd o’i gymharu â 
gwasanaethau radio digidol eraill y BBC a rhai gorsafoedd radio digidol masnachol dros y 
pum mlynedd diwethaf.  Yn 2008-09 cyrhaeddodd 6 Music oddeutu 600,000 o oedolion 
bob wythnos ar gyfartaledd.   Dros y pedair blynedd diwethaf mae cynulleidfa’r orsaf wedi 
tyfu’n gynt nag unrhyw wasanaeth radio digidol-yn-unig arall y BBC, ond gan mai o linell 
sylfaen gymharol isel y daeth y cynnydd hwn dim ond oddeutu 1.3 y cant o’r boblogaeth 
oedolion y mae’r orsaf yn ei gyrraedd o hyd.   Dylid ystyried y gynulleidfa isel hon yng 
nghyd-destun y farchnad radio digidol ehangach, sy’n dioddef yn sgil diffyg 
ymwybyddiaeth, hoffter o wrando ar wasanaethau analog presennol drwy’r llwyfannau 
digidol, a gwerthiant cymharol araf setiau radio DAB, yn enwedig mewn ceir.  
Pwysleisiodd Cynghorau Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru ac yn Lloegr fod 
diffyg sylw hefyd yn un o’r prif rwystrau rhag gwrando mewn sawl rhan o’r DU. Dylai 
perfformiad 6 Music gael ei gymharu felly â gorsafoedd radio digidol eraill.   



 

Ffigur 18: Poblogaeth oedolion y mae 6 Music a gorsafoedd radio digidol eraill 
yn eu cyrraedd (miloedd) 
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Ffynhonnell: RAJAR. Cynulleidfa wythnosol ar gyfartaledd  

Mae 6 Music yn denu nifer gymharol uchel o wrandawyr ar-alw 
110. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer y gynulleidfa yn seiliedig ar ddata RAJAR safonol y diwydiant 

heb fod yn cynnwys gwrando ar-alw.  Mae 6 Music yn denu'r ail nifer uchaf o geisiadau i 
wrando ar-alw ymysg gorsafoedd radio digidol y BBC.  Mae oddeutu 50,000 o bodlediadau 
6 Music yn cael eu llwytho i lawr bob wythnos ac mae’r orsaf yn cael oddeutu 70,000 o 
geisiadau wythnosol am gynnwys ar-alw drwy iPlayer y BBC23.  Nid yw’n bosib dweud i ba 
raddau y mae gwrando ar-alw yn ymestyn cynulleidfa gyffredinol 6 Music oherwydd nid 
ydym yn gwybod a yw’r bobl sy’n gwrando ar-alw yr un bobl â’r rheini sy’n gwrando ar 
ddarllediadau gwreiddiol.   Fodd bynnag, ni fyddai’r niferoedd, er yn sylweddol, yn cael 
effaith fawr ar hyn o bryd o ran termau absoliwt ar y gynulleidfa gyffredinol.    

Mae gwrando ar-lein yn boblogaidd ond mae defnydd o’r wefan gyfan yn 
gymharol isel  

111. Denodd 6 Music y nifer uchaf o wrando ffrwd byw ymysg gorsafoedd radio digidol y BBC 
yn 2008-09, cyfartaledd o 408,000 awr y mis, ond mae defnydd o’r wefan gyfan yn 
gymharol isel o ran termau absoliwt.   Yn 2008-09 bu 65,000 o ddefnyddwyr yr wythnos, 
ar gyfartaledd, ar wefan 6 Music, ychydig yn llai na’r flwyddyn flaenorol ac ychydig yn fwy 
na BBC Radio 7 ac 1Xtra.   

                                            
23 Yn seiliedig ar C1 2009.  Mae rheolwyr BBC wrthi’n datblygu system mesur newydd a fydd yn mesur defnydd o 
wasanaeth ar draws pob llwyfan ac a fydd yn adlewyrchu’n well beth yw cynulleidfa gwasanaethau digidol tebyg i 6 Music. 
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Mae gwrandawyr 6 Music yn dueddol o fod yn ymroddedig i’r orsaf ond 
ychydig iawn o wrandawyr sy’n gwrando ar 6 Music a dim gorsaf arall 
gan y BBC 

112. 6 Music sydd â’r cyfartaledd oriau gwrando uchaf o blith pum gorsaf ddigidol-yn-unig y 
BBC, sy’n dangos bod y rheini sy’n gwrando yn dueddol o fod yn ymroddedig i’r orsaf.   
Fodd bynnag, caiff 6 Music ei defnyddio fel arfer fel rhan o bortffolio o orsafoedd yn 
hytrach na bod yr unig orsaf y mae pobl yn gwrando arni.  Mae bron i hanner 
gwrandawyr 6 Music hefyd yn gwrando ar Radio 2 a dim ond 10 y cant o wrandawyr sy’n 
gwrando ar 6 Music a dim gorsaf arall gan y BBC.    

Mae diffyg ymwybyddiaeth yn achosi lefel isel y gynulleidfa  
113. Cynhaliwyd arolwg ar-lein24 er mwyn gweld pam nad yw pobl yn gwrando ar 6 Music.  Y 

rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd oedd diffyg ymwybyddiaeth.  
114. Mae’r BBC yn monitro pa gyfran o'r boblogaeth oedolion sy’n ymwybodol o orsafoedd 

radio penodol drwy arolwg tracio brand rheolaidd.  Mae’r broses o sbarduno25 
ymwybyddiaeth ynghylch 6 Music wedi cynyddu o 14 y cant yn 2004-05 i oddeutu 20 y 
cant yn 2008-09.  Mae’r lefel hon o ymwybyddiaeth yn unol â’r cyfartaledd ar gyfer 
gorsafoedd radio digidol y BBC ond mae’n isel o ran termau absoliwt.  Roedd diffyg 
ymwybyddiaeth yn fater hefyd a godwyd gan ein Cynghorau Cynulleidfa, a awgrymodd y 
dylai’r BBC wneud mwy i hyrwyddo 6 Music ymysg y bobl sy’n talu ffi’r drwydded.    

115. Cynhaliodd 6 Music ymgyrch hyrwyddo ar y teledu ar ddechrau 2009 ond ni chafwyd 
datblygiad sylweddol o ran ymwybyddiaeth na chynulleidfa ers hynny.   Daeth y 
Weithrediaeth i’r casgliad mai ychydig o effaith a gafodd yr ymgyrch oherwydd nad oes 
gan yr orsaf hunaniaeth brand glir ac oherwydd bod ymgyrchoedd unigol yn debygol o 
fod yn llai llwyddiannus na hyrwyddo drwy’r amser.   

Yn ystod yr adolygiad hwn mae’r Weithrediaeth wedi datblygu 
cynlluniau i hybu ymwybyddiaeth o 6 Music a datblygu’r gynulleidfa  

116. Yn ystod yr adolygiad hwn mae’r orsaf wedi datblygu hunaniaeth brand gyda ffocws 
cliriach.   Rhoddwyd hwb i’r broses hon yn dilyn penodi rheolydd gorsaf newydd ym mis 
Ionawr 2009.  Mae’r Weithrediaeth wedi disgrifio’r orsaf fel ‘cymuned sy’n dathlu’r naws 
wahanol sy’n perthyn i gerddoriaeth boblogaidd o’r 1960au at heddiw’.  Mae’r naws 
wahanol yn cyfeirio at y gangen o gerddoriaeth, a gychwynnodd yn niwedd y 1960au, pan 
ddaeth rhywfaint o gerddoriaeth boblogaidd yn fwy radical ac yn heriol.     

 

24 Pyls y BBC 2008-09 
25 Sbardunir ymatebwyr arolwg gydag enw’r orsaf.   
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Argymhelliad 
Mae 6 Music wedi datblygu hunaniaeth brand fwy pendant i helpu’r orsaf i 
hyrwyddo’i hun ymysg y gynulleidfa mewn ffordd fwy pendant.  

Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth yr orsaf er mwyn adlewyrchu hyn.   
Bydd llinell gyntaf cylch gwaith yr orsaf yn newid o: 

‘Cylch gwaith 6 Music yw diddanu pawb sy’n mwynhau cerddoriaeth 
boblogaidd gyda gwasanaeth sy’n cynnig cerddoriaeth o’r 1960au at heddiw’  

i 

‘Cylch gwaith 6 Music yw diddanu pawb sy’n mwynhau cerddoriaeth 
boblogaidd gyda gwasanaeth sy’n dathlu’r naws wahanol sy’n perthyn i 
gerddoriaeth boblogaidd o’r 1960au at heddiw’. 

117. Gan ddefnyddio hunaniaeth brand fwy pendant, mae’r orsaf yn bwriadu cynyddu 
ymwybyddiaeth drwy ddeunydd mwy cydlynol yn y wasg a thrawshyrwyddo gyda 
gwasanaethau eraill y BBC.   Mae’r orsaf hefyd yn bwriadu cynyddu ymwybyddiaeth drwy 
ddigwyddiadau mawr ar draws y BBC megis Gŵyl Glastonbury.   Yn 2009 6 Music oedd y 
brif orsaf i roi sylw i Glastonbury, gan ddarlledu digwyddiadau byw a recordiadau archif 
tra bod Radio 1 yn canolbwyntio ar nifer gyfyngedig o brif artistiaid a Radio 2 yn darparu 
newyddion.   Dylai digwyddiadau fel hyn helpu i hyrwyddo'r orsaf ymysg gwrandawyr 
newydd a dylai helpu hefyd i annog pobl i ddefnyddio radio digidol.   Byddai annog mwy o 
bobl i ddefnyddio radio digidol yn cynyddu cynulleidfa bosib yr orsaf yn ogystal â dwyn 
budd ehangach i radio digidol yn ei gyfanrwydd.  

118. Mae ymchwil a gynhaliwyd gan y Weithrediaeth wedi gwella dealltwriaeth yr orsaf o’i 
chynulleidfa bresennol a’i chynulleidfa bosib yn ogystal â phatrwm mwy cyffredinol o 
wrando’n ddigidol.   Mae amserlen yr orsaf wedi’i datblygu yn seiliedig ar fodel radio 
AM/FM ond mae’r ymchwil hon yn dangos bod patrymau gwrando yn wahanol ar 
orsafoedd digidol.  Er enghraifft: 

• mae cynulleidfa bosib ar gyfer amser brecwast ac amser gyrru yn gyfyngedig 
oherwydd diffyg cymharol setiau DAB mewn ceir a chyfyngiadau ar ddefnyddio’r 
rhyngrwyd  

• pan fydd pobl yn gwrando fel grŵp, maent yn fwy tebygol o ddewis adloniant 
cyffredinol neu wasanaeth cyfarwydd yn hytrach na gorsaf sydd ag apêl fwy arbenigol.  

119. Ar sail yr ymchwil hon, mae 6 Music yn bwriadu canolbwyntio ar gyfnodau megis amser 
brecwast cynnar, gyda’r nosau ac ar benwythnosau pan fydd gan bobl fynediad at radio 
digidol ac nad ydynt yn cystadlu gyda phobl eraill i gael rheoli’r set radio.  

Bwriedir i 6 Music apelio at bawb sy’n mwynhau cerddoriaeth 
boblogaidd ond mae rhai grwpiau demograffig yn fwy tebygol o wrando 
nag eraill 



 

120. Nid yw trwydded gwasanaeth 6 Music yn nodi grŵp demograffig targed ond y bwriad yw 
apelio at ddilynwyr brwd cerddoriaeth boblogaidd y tu allan i’r brif ffrwd ers y 1960au.  Er 
hynny, mae proffil cynulleidfa’r orsaf yn awgrymu y gall fod lle i hybu apêl yr orsaf ymysg 
grwpiau demograffig penodol.    

121. Mae ffigur 19 yn cymharu dadansoddiad demograffig cynulleidfa’r orsaf ag un radio’r 
BBC yn ei gyfanrwydd   Mae’r dadansoddiad hwn yn dangos bod gan yr orsaf lai o apêl 
ymysg gwrandawyr hŷn a phobl o gartrefi incwm isel (C2DE).  Mae mwy o ddynion yn 
gwrando ar yr orsaf hefyd er mae cyfran y menywod sy’n gwrando wedi cynyddu’n 
sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf.   Ymddengys bod 6 Music yn perfformio ychydig 
yn well na radio’r BBC cyfan ymysg grwpiau lleiafrifoedd ethnig ond mae nifer y 
gynulleidfa dal yn is na’r hyn y byddent pe byddent yn adlewyrchu cyfran y lleiafrifoedd 
ethnig yn y boblogaeth gyfan. 
 

Ffigur 19: Proffil cynulleidfa 6 Music o’i gymharu â radio’r BBC cyfan 
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Ffynhonnell: Cynulleidfa wythnosol ar gyfartaledd RAJAR 2008-09 

122. Ac ystyried bod 6 Music yn chwarae cerddoriaeth boblogaidd ers y 1960au, mae oed 
cyfartalog cynulleidfa’r orsaf yn gymharol isel ar 3626.  Awgrymodd RadioCentre y dylid 
newid ffocws yr orsaf fel ei bod yn targedu pobl dros 65 oed er mwyn annog 
cynulleidfaoedd hŷn i ddefnyddio radio digidol.   Nid ydym yn credu y byddai newid ffocws 
yr orsaf i dargedu pobl dros 65 oed yn cael effaith sylweddol ar y nifer a fyddai’n 
defnyddio radio digidol ymysg y grŵp oedran hwn.   Mae Radio 2 mewn gwell sefyllfa i 
wneud hyn, gyda’i chyflwynwyr cyfarwydd, ei chynulleidfa fawr a’i hapêl rhwng y 

                                            

26 Defnyddio oedolion 15+ oed fel sylfaen  
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cenedlaethau.   Er hynny, rydym yn cytuno y dylai’r orsaf apelio at ystod oedran mor eang 
â phosib ac mae ganddi ddyletswydd i ddenu gwrandawyr at radio digidol.  

Argymhelliad 
Mae cynulleidfa 6 Music yn tyfu ond dim ond canran fach o’r boblogaeth y 
mae'r orsaf yn ei chyrraedd o hyd, a chymharol ychydig sy’n ymweld â’r 
wefan.  Er mwyn gwireddu ei photensial, rhaid i’r orsaf godi ymwybyddiaeth a 
chynyddu ei chynulleidfa.    

Diben 6 Music yw apelio at ddilynwyr brwd cerddoriaeth boblogaidd y tu allan 
i’r brif ffrwd ers y 1960au. Fodd bynnag, mae’r orsaf ar hyn o bryd yn apelio 
llai at bobl hŷn, gwrandawyr o gartrefi incwm isel, menywod a lleiafrifoedd 
ethnig.  Dylai’r orsaf wella ei hapêl at ddilynwyr brwd cerddoriaeth boblogaidd 
amgen o grwpiau sy’n llai tebygol o wrando ar hyn o bryd.  Yn benodol, dylai’r 
orsaf geisio denu gwrandawyr hŷn, ac ystyried mai 36 yw oed cyfartalog ei 
chynulleidfa.    

Yn ystod yr adolygiad hwn, mae’r Weithrediaeth wedi datblygu cynlluniau i 
ddatblygu’r gynulleidfa a bydd yr Ymddiriedolaeth yn dilyn hynt hyn dros y 
misoedd nesaf.   

 

Ansawdd  
Er bod lefelau cynulleidfa yn isel, mae’r rheini sy'n gwrando yn dueddol 
o fod ag argraff gyffredinol ffafriol o’r orsaf  

123. Nid yw arolygon cymeradwyaeth cynulleidfa rheolaidd y BBC yn rhoi sylw i orsafoedd 
radio digidol, oherwydd bod maint y gynulleidfa yn rhy fach i gynhyrchu meintiau sampl 
swmpus.   Fodd bynnag, mae’r ymatebion i’n hymgynghoriad yn dangos bod y rhan fwyaf 
o’r rheini sy’n gwrando yn dueddol o fod â meddwl mawr o 6 Music.   Mae’r ymatebion 
hyn yn gyson â’n hymchwil cynulleidfa sy’n dangos bod 62 y cant o wrandawyr yn rhoi 
sgôr o 8 neu fwy allan o 10 i’r orsaf ar gyfer y cwestiwn:  ‘Gan feddwl am 6 Music yn 
gyffredinol, beth yw’ch argraff gyffredinol ar raddfa o 1 i 10, lle mae 1 yn golygu anffafriol 
dros ben a 10 yn golygu ffafriol dros ben?’  Dim ond 3 y cant o wrandawyr a roddodd 
sgôr rhwng 1 a 4 i’r orsaf.   

124. Mae gan y diwydiant radio feddwl mawr o’r orsaf hefyd.  Ym mis Mawrth 2009, cafodd 6 
Music 11 enwebiad ar gyfer gwobrau Sony, mwy na Radio 1, Radio 2 a Radio 3 a mwy na 
gweddill gorsafoedd digidol y BBC gyda’i gilydd.  

Tra bo gwrandawyr yn dueddol o fod ag argraff gyffredinol ffafriol o’r 
orsaf, mae’r sgôr ar gyfer mesurau ansawdd allweddol yn dueddol o fod 
yn is nag ar gyfer gorsafoedd radio digidol cyffelyb 

125. Tra bo gwrandawyr yn dueddol o ffafrio’r orsaf, nid yw’r sgôr yr un mor galonogol ar 
gyfer priodoleddau ansawdd allweddol a ystyrir gan Ofcom i fod yn nodweddion da o ran 
darlledu gwasanaeth cyhoeddus.   Yn debyg i Radio 2, mesurir y priodoleddau hyn drwy 
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ofyn i sampl gynrychioladol o wrandawyr a ydynt yn cytuno â datganiadau am orsaf y BBC 
a gorsaf radio masnachol gyffelyb.  Mae canlyniadau arolwg 6 Music yn dangos bod yr 
orsaf yn cael ei gweld fel un lai apelgar ac o ansawdd is na gorsaf gyffelyb (Ffigur 20).    
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Ffigur 20: Barn cynulleidfa am 6 Music a gorsaf fasnachol gyffelyb  

 Sgôr cyfartalog* 
% sy’n cytuno'n 

gryf** 

 6 Music
Gorsaf 

fasnachol 
gyffelyb 

6 Music
Gorsaf 

fasnachol 
gyffelyb 

Ansawdd uchel – “Mae arni 
raglenni/cynnwys da o ansawdd 
uchel” 

6.6 7 35 43 

Arloesol – “Mae arni 
raglenni/cynnwys a syniadau 
newydd a gwahanol agweddau” 

6.2 6.2 30 28 

Llawn her – “Mae arni raglenni 
sy’n gwneud i mi feddwl" 

5.4 5.2 16 18 

Apelgar – “Mae arni raglenni 
/cynnwys rydw i am wrando 
arnynt” 

6.5 7.2 52 33 

Ffynhonnell: Arolwg Ansawdd ac Effaith. Cyfartaleddau - Rheolwyr y BBC 2008. 

* Sgôr cyfartalog allan o 10  

** Canran sgôr 8 neu fwy allan o 10 

126. Mae sgoriau ansawdd ar gyfer gwefan 6 Music a fonitrwyd gan arolwg Netpromoter 
hefyd yn gyson is na’r rheini ar gyfer gorsafoedd radio digidol eraill y BBC.   Mae arolwg 
Netpromoter yn gofyn a yw defnyddwyr yn debygol o argymell gwefan i eraill.   Mae’r 
sgoriau isel hyn yn gyson â’r cyfraddau defnydd isel a nodir ym mharagraff 112. 

Argymhelliad 

Yn ôl ymchwil gan y BBC, mae gwrandawyr 6 Music yn llai tebygol na 
gwrandawyr gorsafoedd radio digidol cyffelyb o ddisgrifio’r orsaf fel un o 
‘safon uchel’ ac ‘apelgar’, nac argymell y wefan i ffrind ychwaith.   Mae hyn yn 
syndod a chofio bod gwrandawyr yn dueddol o fod ag argraff gyffredinol 
ffafriol o’r orsaf.  Dylai'r rheolwyr sefydlu a yw mesurau presennol yn cyflwyno 
darlun cywir o berfformiad 6 Music ac os ydynt, dylid datblygu cynlluniau i 
wella perfformiad yr orsaf yn y meysydd hyn.   Dylai’r Weithrediaeth adrodd 
ynghylch ei chasgliadau i’r Ymddiriedolaeth yng ngwanwyn 2010.  

 
Effaith  
Mae 6 Music yn bodloni ei amodau ei thrwydded gwasanaeth ond mae 
radio masnachol wedi codi pryderon nad yw’r amodau hyn yn ddigon 
heriol 
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127. Fel Radio 2, mae’n ofynnol i 6 Music gyfrannu at bob un o ddibenion cyhoeddus y BBC 
drwy gyflawni amodau a nodir yn nhrwydded gwasanaeth yr orsaf.  Yn ffigur 21 isod, 
nodir perfformiad 6 Music o’i gymharu â phob un o’r amodau hyn. 
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Ffigur 21: Perfformiad 6 Music o’i gymharu ag amodau ei thrwydded 
gwasanaeth 

 Ymrwymiad Gwirioneddol

Creadigrwydd   
Canran y gerddoriaeth a chwaraeir bob blwyddyn 
sy’n hŷn na phedair blwydd oed 

50% 55% 

Nifer yr oriau o berfformiadau cyngerdd o’r archif 
bob blwyddyn 

400 486 

Canran y gerddoriaeth sy’n draciau cyngherddau a 
sesiynau o archif y BBC 

15% 15% 

Nifer y sesiynau newydd bob blwyddyn (ac eithrio 
ailddarllediadau a chaffaeliadau) 

275 330 

Cyfrannu at ymrwymiad radio’r BBC i gomisiynu o 
leiaf 10 y cant o oriau cymwys o allbwn gan 
gynhyrchwyr annibynnol.   

Ymrwymiad 
radio BBC o 10% 

16% 

Addysg   
Nifer yr oriau o eitemau siarad, rhaglenni dogfen a 
thraethodau bob wythnos ar gyfartaledd ar draws y 
flwyddyn   

10 12 

Dinasyddiaeth 

Nifer yr oriau o newyddion bob wythnos 6 6 

Ffynhonnell: Perfformiad o’i gymharu â Datganiadau Polisi Rhaglenni 2008-09 
 

128. Mae RadioCentre wedi mynegi pryder bod yr amodau hyn yn rhoi gormod o ryddid i 6 
Music fod yn rhy debyg i orsafoedd radio masnachol.  Un maes penodol sy’n achosi pryder 
yw defnydd 6 Music o gerddoriaeth newydd.  Cylch gwaith yr orsaf yw chwarae 
cerddoriaeth gyfredol a ryddheir a recordiadau cynharach ers y 1960au.   Oherwydd hyn, 
mae’n ofynnol bod hanner cerddoriaeth yr orsaf dros bedair blwydd oed.  Mae 
RadioCentre wedi awgrymu y dylid cryfhau’r amod hwn fel bod hanner cerddoriaeth yr 
orsaf dros 10 mlwydd oed.  Mae'r amod presennol ac awgrym RadioCentre yn gosod 
dyddiad terfyn sy’n ddiwylliannol fympwyol, sy’n cyfeirio at oes gerddorol nad yw wedi’i 
diffinio’n glir.   Fodd bynnag, rydym yn cytuno y dylai’r amod annog yr orsaf i 
ganolbwyntio mwy ar gerddoriaeth hŷn a chofio cyfrifoldeb yr orsaf i chwarae 
cerddoriaeth ers y 1960au. 
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Argymhelliad 
Mae amod trwydded gwasanaeth 6 Music, sy’n nodi y dylai hanner ei 
cherddoriaeth fod dros bedair blwydd oed, yn gosod dyddiad terfyn 
mympwyol sy’n cyfeirio at oes gerddorol nad yw wedi'i diffinio’n glir.  Dylid ei 
ddisodli gan un sy’n sefydlu trothwy ar ‘gerddoriaeth newydd’ a ddiffinnir fel 
naill ai cerddoriaeth heb ei rhyddhau neu lai na un mis ers y dyddiad rhyddhau 
(rhyddhau ar CD, nid rhyddhau drwy lwytho i lawr).  Mae’r diffiniad hwn yr un 
fath â’r un a ddefnyddir gan Radio 2 ac mae modd ei fonitro yn yr un ffordd.   
Dylid gosod y trothwy ar gerddoriaeth newydd ar 30 y cant yn hytrach na 50 y 
cant er mwyn adlewyrchu cyfrifoldeb 6 Music o ran cerddoriaeth hŷn.    

129. Mae RadioCentre hefyd wedi awgrymu cynyddu canran 6 Music o allbwn o’r archif o 15 y 
cant i 25 y cant.  Mae’r archif yn elfen allweddol o’r hyn y gall 6 Music ei gynnig ac mae’n 
gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni’r dibenion cyhoeddus.   Yn benodol, mae 
cyngherddau, sesiynau a rhaglenni dogfen o’r archif yn helpu i esbonio datblygiadau 
cerddorol ac maent yn rhoi cyd-destun ar gyfer cerddoriaeth fwy diweddar.   Mae 
defnyddio cynnwys o’r archif yn cael ei reoli gan gytundebau hawliau. Mae’r deunydd yn 
dyddio’n ôl cyn belled â'r 1960au ac ers hynny mae’r ddeddfwriaeth berthnasol a 
chontractau'r BBC wedi newid.  O ganlyniad, nid oes dim cytundeb unigol sy’n rheoli 
defnydd.  Mae gan yr orsaf gyfres o gytundebau cyffredinol gyda’r rheini y credir eu bod 
fwyaf tebygol o fod â hawliau, gan gynnwys labeli record mawr, Undeb y Cerddorion a 
chymdeithasau casglu breindal.   Caiff y cytundebau hyn eu hystyried fel rhan o adolygiad 
ehangach ar draws y BBC ar ddefnyddio’r archif ac mae hyn yn digwydd yn rhannol yn 
sgil dymuniad i gynyddu mynediad i’r cyhoedd.   Disgwylir gorffen yr adolygiad yn 
ddiweddarach eleni a gallai arwain at oblygiadau sylweddol i 6 Music o ran y pris a dalwyd 
am hawliau defnyddio a'r gwahanol ffyrdd y mae’r BBC yn eu defnyddio i sicrhau bod 
deunydd o’r archif ar gael.   Am y rheswm hwn, byddwn yn ailedrych ar amodau 
trwydded gwasanaeth 6 Music sy’n berthnasol i’r archif pan fydd yr adolygiad ehangach ar 
archif wedi’i gwblhau.  

130. Mae amodau trwydded gwasanaeth yn bwysig ond ni allant ynddynt eu hunain warantu 
bod yr orsaf yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus oherwydd eu bod yn monitro math yr 
allbwn a ddarlledir yn hytrach nag effaith yr allbwn hwn ar y gynulleidfa.   Fel y nodwyd 
yn yr adran uchod ar Radio 2, cynhaliwyd ymchwil cynulleidfa er mwyn deall a oedd 
gwrandawyr yn teimlo bod y dibenion cyhoeddus yn cael eu cyflawni ac a oeddent yn 
credu bod yr orsaf yn cynnig rhaglenni nad oedd ar gael yn unman arall.   Nodir y 
canlyniadau yn y paragraffau isod. 

Mae ein hymchwil yn dangos bod 6 Music yn gwneud cyfraniad pwysig 
at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC 
Fel ar gyfer Radio 2, gofynnwyd i wrandawyr a oeddent yn cytuno â chyfres o 
ddatganiadau yn ymwneud â nodau diben cyhoeddus 6 Music.  Rhoddodd canran y 
gwrandawyr a gytunodd gyda’r datganiadau syniad i ni o ba mor dda yr oedd yr orsaf yn 
cyflawni’r dibenion cyhoeddus.   Gofynnwyd i wrandawyr ddweud wrthym hefyd a 
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oeddent yn credu bod y nodau’n bwysig.   Nodir y canlyniadau yn Ffigur 22 sy’n cymharu’r 
sgoriau pwysigrwydd â’r sgoriau perfformiad ar gyfer pob datganiad.  Mae sgoriau uchel 
ar gyfer perfformiad 6 Music, yn enwedig ar gyfer datganiadau yn ymwneud â 
cherddoriaeth a newyddion am gerddoriaeth, yn dangos bod gwrandawyr yn teimlo bod 
yr orsaf yn gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC.



 

Ffigur 22: Sgoriau perfformiad a phwysigrwydd ar gyfer nodau dibenion 
cyhoeddus 6 Music  

55%
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49%
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61%

58%

69%

74%

77%

81%

81%

87%

86%

85%

52%

91%

ae rhaglenni dogfen ar 6 Music yn rhoi dealltwriaeth
well i mi o gerddoriaeth

Mae 6 Music yn rhoi cyfle i mi rannu'r un profiadau â
phobl eraill

Mae 6 Music yn dda am bortreadu gwahanol
ddiwylliannau, cymunedau a llefydd o gwmpas y DU

e 6 Music wedi fy helpu i archwilio a defnyddio mwy
ar dechnolegau newydd

Mae gen i hyder y bydd 6 Music yn rhoi newyddion
diduedd i mi

Mae 6 Music yn fy helpu i ddeall dylanwadau
diwylliannol ar gerddoriaeth fodern

Mae 6 Music yn fy helpu i ddeall a gwerthfawrogi
cerddoriaeth o bob cwr o'r byd

Mae 6 Music yn darlledu amrywiaeth eang o
berfformiadau cerddoriaeth fyw

yf wedi dysgu pethau newydd am gerddoriaeth wrth
i mi fwynhau rhaglenni ar 6 Music

Mae gen i hyder y bydd 6 Music yn rhoi newyddion
perthnasol am gerddoriaeth i mi

e 6 Music yn fy nghyflwyno i ganwyr/cyfansoddwyr,
andiau, comedïwyr a chyflwynwyr newydd yn y DU

Mae gwrando ar raglenni ar 6 Music yn gwneud i mi
fod eisiau dysgu mwy am artistiaid

ae 6 Music yn fy helpu i fwynhau fy hoffter mawr o
gerddoriaeth

6 Music rydych chi'n clywed cerddoriaeth nad ydych
chi'n ei chlywed yn unman arall

Mae 6 Music yn fy nghyflwyno i gerddoriaeth sy'n
newydd i mi

Perfformiad Pwysigrwydd

Ffynhonnell: Ymchwil cynulleidfa BMRB 2009 
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131. Mae ffigur 22 yn dangos bod sgoriau perfformiad ar gyfer yr holl ddatganiadau pwrpas 
ac eithrio un, yn well na sgoriau pwysigrwydd, gan ddangos bod yr orsaf yn bodloni 
disgwyliadau’r gynulleidfa yn gyffredinol.   Yr un eithriad yw’r datganiad ‘Mae rhaglenni 
dogfen ar 6 Music yn rhoi dealltwriaeth well i mi o gerddoriaeth’.  Cafodd y datganiad hwn 
y sgôr perfformiad isaf ac roedd y sgôr pwysigrwydd 9 pwynt canran yn fwy na sgôr 
perfformiad.   Mae nifer o ffactorau posibl sy’n gyfrifol am asesiad y gynulleidfa o’r 
cynnwys hwn.  Amserlennir rhaglenni dogfen y tu allan i’r oriau brig ac mae cyfyngiadau o 
ran cyllideb yn golygu mai rhaglenni Radio 1 a Radio 2 a ailddarlledir yw rhaglenni dogfen 
6 Music. Felly, nid yw arddull, cyflymder, hyd a chyflwynwyr y rhaglenni dogfen, o 
reidrwydd, yn gyson â naws 6 Music ac nad ydynt o bosib yn apelio at gynulleidfa'r orsaf, 
sydd â phroffil demograffig gwahanol i Radio 1 a Radio 2.  

Argymhelliad 
Nid yw rhaglenni dogfen 6 Music yn bodloni disgwyliadau cynulleidfa ar hyn o 
bryd.   Mae’r allbwn hwn yn bwysig gan ei fod yn helpu’r orsaf i gwrdd ag 
ymrwymiad ei thrwydded gwasanaeth i ddatblygu dealltwriaeth o gerddoriaeth 
boblogaidd a’i chyd-destun.   Gan weithio o fewn cyfyngiadau cyllideb yr orsaf, 
dylai’r Weithrediaeth geisio mynd i’r afael â’r diffyg hwn. 

Mae cyfrannu mwy at y diben amrywiaeth yn debygol o roi hwb i 
gynulleidfa’r orsaf y tu allan i Lundain  

132. Ar wahân i raglenni dogfen, roedd y datganiadau â’r sgoriau perfformiad isaf yn 
ymwneud â’r diben amrywiaeth, er mae’n bwysig nodi bod perfformiad yn well na 
phwysigrwydd ar gyfer y datganiadau hyn, sy’n dangos bod disgwyliadau’r gynulleidfa yn 
cael eu bodloni.    

133. Yn argymhelliad 3a rydym yn gofyn i 6 Music wneud yr orsaf yn fwy atyniadol i bobl hŷn, 
gwrandawyr o gartrefi incwm isel, menywod a lleiafrifoedd ethnig.   Rydym yn credu 
hefyd bod lle i adlewyrchu mwy ar greadigrwydd cerddorol o wahanol rannau o’r DU.   

134. Mae’r orsaf eisoes yn cynhyrchu sioe Marc Riley ym Manceinion, ac mewn trafodaethau 
gyda’r Ymddiriedolaeth, mae wedi dangos bwriad i ddatblygu hyn i rannau eraill y DU er 
mwyn adlewyrchu artistiaid lleol, traddodiadau cerddorol a llefydd eiconig.   Mae’r orsaf yn 
bwriadu gweithio mewn partneriaeth gyda radio’r BBC yng Nghymru, yr Alban, Gogledd 
Iwerddon ac ar draws Lloegr yn ogystal â gyda sefydliadau nad ydynt yn rhan o'r BBC er 
mwyn darparu’r cynnwys hwn mewn ffordd gost effeithiol.    

135. Rydym yn croesawu’r cynlluniau hyn er mwyn sicrhau bod cynyrchiadau o bob cwr o’r 
DU yn un o nodweddion allweddol yr orsaf.  Mae hyn yn debygol o roi hwb i’w chyfraniad 
at y diben amrywiaeth ac i gynyddu cynulleidfa’r orsaf y tu allan i Lundain.  

Mae ein hymchwil cynulleidfa yn dangos bod 6 Music yn cynnig 
rhywbeth gwahanol i’r hyn sydd ar gael mewn mannau eraill 
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136. Canfuwyd y byddai 82 y cant o wrandawyr 6 Music yn gweld eisiau’r orsaf pe na fyddai’n 
bodoli mwyach a bod pobl a oedd yn gwrando ar 6 Music a gorsafoedd radio masnachol 
yn fwy tebygol o ddweud y byddent yn gweld eisiau 6 Music na’r orsaf fasnachol27. 

137. Canfuwyd hefyd fod y mwyafrif o’r gwrandawyr yn teimlo bod yr orsaf yn cynnig 
rhywbeth gwahanol i’r hyn a oedd ar gael mewn mannau eraill.  Enwodd 82 y cant o leiaf 
un rhaglen 6 Music na fyddai gorsaf arall, yn eu barn hwy, yn gallu llenwi’r bwlch yn 
rhwydd.  

Cynnwys eang 6 Music o gerddoriaeth yw’r hyn sy’n ei gwneud yn 
wahanol i orsafoedd eraill  

138. Mae trwydded gwasanaeth 6 Music yn ei gwneud yn ofynnol i’r orsaf gyfrannu at 
gyflawni diben creadigrwydd y BBC drwy ymestyn yr amrywiaeth o gerddoriaeth sydd ar 
gael i’w gwrandawyr a gwella eu dealltwriaeth drwy roi’r gerddoriaeth mewn cyd-destun.   
Mae ffigur 22 yn dangos bod yr orsaf yn perfformio’n dda ar gyfer datganiadau sy’n 
ymwneud â cherddoriaeth, gan ddangos ei bod yn bodloni agweddau hyn o’r cylch gwaith 
yn llwyddiannus.   

139. Mewn cwestiwn penagored, gofynnwyd i ymatebwyr ein harolwg a fyddent yn gallu nodi 
elfen o’r orsaf a oedd yn ei gwneud yn wahanol.   Yr ymateb mwyaf cyffredin o bell ffordd 
oedd cyfeiriad at amrywiaeth eang 6 Music o gerddoriaeth28.   

140. Mae canlyniad yr ymchwil cynulleidfa hon yn gyson â’r ymatebion a gafwyd drwy ein 
hymgynghoriad â’r cyhoedd a roddodd ganmoliaeth i’r orsaf am chwarae sbectrwm eang 
o gerddoriaeth ac am gyflwyno gwrandawyr i gerddoriaeth newydd ochr yn ochr â 
thraciau hŷn, eiconig.   Mae’n gyson hefyd â dadansoddiad cynnwys sy’n dangos bod yr 
orsaf yn chwarae cerddoriaeth wahanol i orsafoedd radio eraill (ffigur 23).   

Ffigur 23: Chwarae’r un caneuon rhwng 6 Music a gorsafoedd radio eraill mewn 
wythnos arferol 

Chwarae’r un 
caneuon  

6 Music a 
Radio 1 

6 Music a Radio 2 6 Music a’r 
cystadleuydd 

masnachol agosaf 
Drwy’r wythnos 1% 4% 8% 

Yn ystod y dydd 1% 2% 7% 

Brecwast (7-10am) 0% 2% 5% 

Amser gyrru (4-7pm) 0% 1% 5% 

Ffynhonnell: Intelligent Media/ Rheolwyr BBC. Cyfartaledd ar draws pedwar arolwg a gynhaliwyd rhwng 
2007 a 2008 

 

                                            
27 54 y cant, ar gyfartaledd, fyddai fwyaf tebygol o weld eisiau gorsafoedd masnachol.  
28 Rhoddodd 9 o bob 10 o wrandawyr 6 Music reswm pam mae 6 Music yn wahanol i orsafoedd eraill.  Roedd yr ymatebion 
mwyaf cyffredin yn cyfeirio at amrywiaeth eang o gerddoriaeth (58%); cerddoriaeth o ansawdd da/gwell (15%); 
cyflwynwyr/troellwyr da (13%); a chyflwynwyr/troellwyr gwybodus (10%) 



 

|Chwefror 2010 66
 

141. Mae’n ofynnol i’r orsaf gefnogi artistiaid newydd ac, yn benodol, meithrin talent yn y DU. 
Mae dadansoddiad o’r cynnwys yn dangos bod yr orsaf yn chwarae rhwng pedair a phum 
gwaith yn fwy o ganeuon newydd na gorsafoedd masnachol cyffelyb a hyd at bedair 
gwaith nifer y caneuon newydd yn y DU yn ei hallbwn yn ystod y dydd.   Daw 75 y cant o 
gerddoriaeth fyw a recordir gan artistiaid o’r DU.  

Mae’r orsaf yn cymryd camau i fod yn fwy gwahanol byth drwy ei 
cherddoriaeth fyw a newyddion am gerddoriaeth  

142.  Mae cerddoriaeth fyw, dan yr enw brand ‘Hub’, yn nodwedd sy’n gwneud 6 Music yn 
wahanol i nifer o orsafoedd radio digidol eraill.   Mae ein hymchwil yn dangos bod y 
gerddoriaeth fyw hon yn bodloni disgwyliadau’r gynulleidfa yn rhwydd er mai hwn yw’r 
sgôr perfformiad isaf o blith y datganiadau sy'n ymwneud â'r diben creadigrwydd.  

143. Mae ymchwil ddiweddar a gynhaliwyd gan y Weithrediaeth yn dangos mai cymharol 
ychydig o blith gwrandawyr 6 Music sy’n ymwybodol o’r Hub gan awgrymu bod cyfle i 
gael mwy o effaith fyth gyda’r cynnwys hwn.   Mae’r Weithrediaeth yn bwriadu cyflawni 
hyn drwy: 

• ddefnyddio mwy ar wefan yr orsaf i ddarparu fideos o sesiynau cerddoriaeth a rhoi 
hwb i ryngweithedd  

• cyfeirio adnoddau ar lai o sesiynau er mwyn gwella ansawdd ac effaith, yna defnyddio'r 
recordiadau hyn yn amlach ar draws yr amserlen i gyrraedd cynulleidfa fwy.  

144. Yn 2008-09 rhagorodd yr orsaf ar amod ei thrwydded gwasanaeth sy’n ymwneud â 
cherddoriaeth fyw, gan ddarlledu 330 o sesiynau newydd o’i gymharu â gofyniad o 275 
sesiwn.  Dylid cynyddu amod y drwydded gwasanaeth i lefel sy’n: 

• nes at nifer bresennol y sesiynau er mwyn diogelu perfformiad cyfredol a sicrhau bod 
disgwyliadau'r gynulleidfa o ran cerddoriaeth fyw 6 Music yn dal i gael eu bodloni 

• dal i roi digon o le i’r orsaf ganolbwyntio mwy ar ansawdd y sesiynau yn hytrach na 
nifer er mwyn gwella eu heffaith.   
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Argymhelliad 
Mae cerddoriaeth fyw 6 Music yn perfformio’n dda ac yn rhagori ar 
ddisgwyliadau’r gynulleidfa ond mae ymchwil a gynhaliwyd gan y 
Weithrediaeth yn awgrymu bod cyfle i godi ymwybyddiaeth a sicrhau mwy o 
effaith fyth gyda’r cynnwys hwn.   Mae’r Weithrediaeth yn bwriadu cyflawni 
hyn drwy gyfeirio adnoddau ar lai o sesiynau er mwyn gwella ansawdd a 
defnyddio'r recordiadau hyn yn amlach ar draws yr amserlen.    

Ar hyn o bryd, mae’r orsaf yn rhagori, o dipyn, ar amod ei thrwydded 
gwasanaeth ar gyfer nifer y sesiynau cerddoriaeth fyw a ddarlledir bob 
blwyddyn.   Byddwn yn cynyddu gofyniad y drwydded gwasanaeth o 275 i 300 
sesiwn er mwyn sicrhau bod y perfformiad presennol yn cael ei gynnal ac er 
mwyn diogelu'r elfen unigryw honno a gynigir gan 6 Music. Mae’r gofyniad 
newydd o 300 sesiwn yn dal yn is na nifer y sesiynau a recordir ar hyn o bryd, 
ac mae hyn yn rhoi cyfle i’r Weithrediaeth ganolbwyntio ar ansawdd yn 
hytrach na nifer er mwyn gwella effaith y cynnwys hwn.    

 

145. Mae 6 Music yn cynnig bwletinau newyddion rheolaidd bob dydd o amser brecwast hyd 
at ganol min nos.   Mae’r orsaf hefyd yn darparu gwasanaeth newyddion arbenigol am 
gerddoriaeth gyda bwletinau am weithgareddau cerddorion, gwaith newydd, a materion 
yn ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth ehangach yn y DU.  Fel sesiynau Hub yr orsaf, 
mae newyddion am gerddoriaeth yn elfen sy’n gwneud 6 Music yn wahanol i orsafoedd 
eraill ond sydd, yn ôl ymchwil, ond yn creu rhywfaint o argraff ar y gynulleidfa.    

146. Mae 6 Music wedi integreiddio newyddion am gerddoriaeth i'w sioe Brecwast drwy gael y 
cyflwynydd bwletin i gyfrannu at weddill y rhaglen.  Mae hyn wedi rhoi cyfle ddatblygu a 
rhoi sylwadau ar eitemau newyddion, gan gymell rhyngweithio o du’r gwrandäwr, 
cynyddu hygyrchedd a helpu i gydweddu’r newyddion â naws y rhaglen.  Rydym yn 
croesawu cynlluniau 6 Music i ddatblygu'r dull mwy integredig hwn i rannau eraill yr 
amserlen.   

147. Mae’r orsaf yn cynllunio hefyd i gynhyrchu rhagor o gynnwys ar-alw ar gyfer 
gwrandawyr. Mae hyn yn cynnwys gwneud cynnwys byrrach ar gael ar gyfer dyfeisiadau 
symudol.  

Mae perygl y gallai ymdrechion i gynyddu lefelau’r gynulleidfa 
danseilio’r hyn sy’n gwneud 6 Music yn wahanol 

148. Rhoddodd ymatebwyr i’n hymgynghoriad â’r cyhoedd ganmoliaeth i gyflwynwyr 6 Music 
a ddangosodd gwybodaeth a brwdfrydedd personol.   Mae’r cyflwynwyr hyn yn rhoi mwy 
o ystyr i’r cynnwys siarad ac yn annog cynulleidfaoedd i fynd ar drywydd cerddoriaeth 
anghyfarwydd ynghyd â cherddoriaeth gyfarwydd.   

149. Beirniadwyd rhai sioeau a chyflwynwyr unigol gan ymatebwyr am ddiffyg hygrededd 
cerddorol ac am fethu â gwneud eu hunain yn wahanol i gynnwys gorsafoedd eraill.   Ar y 



 

|Chwefror 2010 68
 

cyfan, roedd y cyflwynwyr a gafodd eu beirniadu yn rhai a gyflwynwyd i sicrhau sylfaen 
apêl ehangach i’r orsaf.    Mae hyn yn tynnu sylw at dyndra posib rhwng nod 6 Music i 
gynyddu ei chynulleidfa ac aros yn wahanol ar yr un pryd.   

Argymhelliad 
Un o’r pethau sy’n gwneud 6 Music yn wahanol i orsafoedd eraill yw ei 
photensial i ymestyn repertoire cerddorol y gwrandawyr a rhoi cyfle i 
gynulleidfaoedd wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth heb ddylanwad 
pwysau masnachol.   Dylai’r orsaf sicrhau bod ei chyflwynwyr yn boblogaidd a 
bod ganddynt hefyd hygrededd cerddorol cadarn er mwyn iddynt allu: 

• arwain dilynwyr brwd cerddoriaeth drwy’r amrywiaeth gynyddol eang o 
gerddoriaeth sydd ar gael drwy dechnoleg ddigidol  

• cyflawni cylch gwaith yr orsaf yn effeithiol i ddatblygu dealltwriaeth o 
gerddoriaeth a’i chyd-destun.  

 

150. Bydd yr argymhellion a wnaethpwyd yn yr adroddiad hwn yn helpu i liniaru’r risg y bydd 
ymdrechion i gynyddu cynulleidfa yn tanseilio'r hyn sy'n gwneud 6 Music yn wahanol.   
Rydym wedi gofyn i’r orsaf gryfhau agweddau penodol ar y gwasanaeth sy’n ei wneud yn 
wahanol ac maent yn cyflwyno mesurau diogelu i'r drwydded gwasanaeth er mwyn cadw 
nodweddion sy'n gwneud 6 Music yn wahanol i orsafoedd eraill ar hyn o bryd (3b, 3c, 3e, 
3f, 4a, 4c, a 4d). Rydym yn credu y byddai’r risg yn cael ei lliniaru ymhellach pe byddai’r 
orsaf yn datblygu amcanestyniadau o dwf yn y dyfodol.   Dylai’r amcanestyniadau hyn: 
• fod yn gymhelliant ar gyfer twf drwy roi targed i’r orsaf y gall y Weithrediaeth ei 

ddefnyddio i ddal yr orsaf yn atebol am berfformiad a  

• chadw llygad ar dwf gormodol drwy gymell yr orsaf i gyfyngu ei chynulleidfa i’r 
gwrandawyr hynny a fyddai’n cael eu denu gan elfennau o 6 Music sy’n ei gwneud yn 
wahanol i orsafoedd eraill ar hyn o bryd. 

Argymhelliad 
Dylai’r Weithrediaeth adrodd i’r Ymddiriedolaeth gyda tharged ar gyfer 
cynulleidfa 6 Music yn seiliedig ar asesiad o wrandawyr posibl tebygol.    

Dylai’r targed hwn fod yn gymhelliant ac yn gyfyngiad ar ddatblygu gan ein 
helpu i ddeall pa mor bell y gall yr orsaf dyfu heb newid ei chymeriad unigryw.    

 

Gwerth am Arian 
Mae costau 6 Music wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf 

151. Mae ffigur 24 yn nodi gwariant 6 Music rhwng 2006-07 a 2008-09.  £6.3 miliwn oedd 
cost uniongyrchol creu rhaglenni 6 Music yn 2008-09.  Mae’r ffigur hwn yn cynnwys cost 
newyddion a newyddion am gerddoriaeth 6 Music. Roedd cyfanswm cost i’r sawl sy’n talu 
ffi’r drwydded ar gyfer 6 Music, gan gynnwys gwariant cynnwys a chyfran yr orsaf o ran 
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dosbarthiad, seilwaith a chostau cefnogi, oddeutu £9 miliwn yn 2008-09. Nid yw’r 
cyfanswm hwn yn cynnwys gwariant ar wefan 6 Music sy’n dod o dan drwydded 
gwasanaeth BBC Ar-lein29.  

 

29 Yn y gorffennol nid yw’r Weithrediaeth wedi dilyn gwariant ar-lein ar gyfer gorsafoedd radio unigol ond yn 2009-10 

disgwylir i wariant ar-lein 6 Music fod oddeutu £315,000.  
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Ffigur 24: Gwariant 6 Music o’i gymharu â chyllideb trwydded gwasanaeth yr 
orsaf rhwng 2006-07 a 2008-09 

 2006-07
£,000 

2007-08 
£,000 

2008-09
£,000 

Gwariant uniongyrchol cynhyrchu rhaglenni (i) 
5,251  5,448  6,343  

Gwariant a ddyrennir yn ganolog sy’n ymwneud â 
rhaglenni (ii) 

137  160  223  

Cyfanswm gwariant cynnwys (iii) 
5,388  5,608  6,566  

 

Cyllideb Trwydded Gwasanaeth 4,900  5,000 6,000
 

Cyfanswm gwariant cynnwys (iii) 5,388  5,608  6,566  

Dosbarthiad (iv) 
500  500 400 

Seilwaith/cefnogi (v) 
1,400  1400 2100 

Cyfanswm  
7,288  7,508  9,066  

Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a chyfrifon rheoli y BBC  

Nodiadau 

(i) gwariant a reolir gan dîm rheoli 6 Music.  Yn wahanol i Radio 2, mae’r cyfanswm hwn yn 
cynnwys cost newyddion a newyddion am gerddoriaeth 6 Music.  Mae’r rhain yn gostau 
uniongyrchol ar gyfer 6 Music yn hytrach na chostau cyffredinol a ddyrennir yn ganolog 

(ii) mae hyn yn cynnwys costau sy’n ymwneud â chymdeithasau casglu (breindaliadau ayb), 
ymchwil cynulleidfa a chyfathrebu   

(iii) caiff y gwariant hwn ei fonitro gan ei gymharu â chyllideb trwydded gwasanaeth 6 Music (£6 
miliwn yn 2008-09).  Mae’r Ymddiriedolaeth yn caniatáu 10 y cant o danwario neu orwario 
o’i gymharu â’r gyllideb hon bob blwyddyn. 

(iv) cyfran 6 Music o gostau darlledu  

(v) cyfran 6 Music o gostau penodol heb fod yn gysylltiedig â rhaglenni gan gynnwys eiddo nad 
yw’n gysylltiedig â rhaglenni, technoleg, cyllid, AD, hyfforddiant, materion cyfreithiol, 
marchnata (a reolir yn ganolog), rheolaeth weithredol, casglu ffi trwydded, llywodraethu, 
gwerthu asedau a chostau ailstrwythuro. 

152. Mae’r Ymddiriedolaeth yn monitro gwariant drwy gyllidebau trwydded gwasanaeth ac 
mae angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer unrhyw amrywiant rhwng cyllideb 
a gwariant sy’n fwy na 10 y cant.   Mae ffigur 2 yn dangos bod costau cynnwys 6 Music 
yn 2007-08 o £5.6 miliwn yn fwy o drwch blewyn na’r cyfyngiad 10 y cant.   Ymchwiliodd 
yr Ymddiriedolaeth i’r gorwario a chanfuwyd mai newidiadau yn y ffordd y mae’r BBC yn 
dyrannu costau i wasanaethau gan gynnwys gwariant ar The Electric Proms oedd yn 
gyfrifol am hyn.   Cafodd y newidiadau hyn effaith anghyfartal o fawr ar 6 Music 
oherwydd ei chyllideb gymharol fach o’i gymharu â gorsafoedd radio analog.   Cynyddwyd 
y gyllideb ar gyfer 2008-09 i £6 miliwn er mwyn caniatáu ar gyfer y newidiadau cyfrifyddu 
hyn.    
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153. Yn 2008-09 gwelwyd cynnydd yng nghyfanswm gwariant 6 Music o’i gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol er bod costau o fewn 10 y cant o gyllideb trwydded gwasanaeth yr 
orsaf ac nad oedd felly angen cymeradwyaeth ar wahân gan yr Ymddiriedolaeth.  Y 
rheswm dros y cynnydd oedd newid yng nghyfran 6 Music o gostau cyffredinol y seilwaith 
a chynnydd mewn costau cyflwynwyr a ddaeth yn sgil ymdrechion i gynyddu cynulleidfa’r 
orsaf.  Er gwaethaf y cynnydd hwn, mae cyllideb 6 Music yn is na'r cyfartaledd ar gyfer 
gorsafoedd radio digidol y BBC.    

Mae radio masnachol wedi mynegi pryderon bod cyllideb 6 Music yn fwy 
na chyllideb gorsafoedd radio digidol masnachol  

154. Yn debyg i Radio 2, beirniadwyd 6 Music am gostio llawer mwy na gorsafoedd radio 
digidol masnachol.   Drwy gyfrwng ein hymgynghoriad, mae RadioCentre wedi awgrymu 
bod yr orsaf yn ddrutach o lawer na’r orsaf radio digidol masnachol, Planet Rock. 

155. Ceir gwahaniaethau yn yr amrywiaeth a'r ansawdd a gynigir gan 6 Music sy’n esbonio 
rhywfaint o’r amrywiadau hyn.   Mae 6 Music yn rhoi sylw i amrywiaeth lawer ehangach o 
gerddoriaeth, yn chwarae cryn dipyn o gerddoriaeth fyw ac yn darparu newyddion yn 
ogystal â newyddion am gerddoriaeth.  Mae’r elfennau hyn yn amserlen 6 Music yn ddrud 
ac mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i’r cadw er mwyn sicrhau bod 6 Music yn aros yn 
wahanol i orsafoedd masnachol.    

Mae 6 Music yn cymryd camau i fod yn fwy effeithlon 
156. Er bod gwahaniaethau sylweddol rhwng 6 Music a gorsafoedd masnachol, mae modd 

cymharu rhai elfennau o’r hyn y mae 6 Music yn ei gynnig ac rydym yn awyddus i sicrhau 
bod costau’r elfennau hyn yn unol â chostau mewn mannau eraill.   Mae’r Weithrediaeth 
wedi bod yn meincnodi costau cynhyrchu a chostau cyflwynwyr fel y nodwyd yn Ffigur 17 
uchod ac mae cynlluniau ar waith i arbed £14 miliwn yng nghyd-destun Radio 2 a 6 Music 
erbyn 2012-13. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro’r arbedion hyn ac yn adrodd ar 
gynnydd o’i gymharu â thargedau drwy’r Adroddiad Blynyddol (argymhelliad 5a).  

Mae lle i’r orsaf fod yn fwy cost effeithiol drwy gynyddu ei chynulleidfa 
heb fuddsoddiad ychwanegol 

157. Mae cost yr orsaf fesul awr gwrandäwr yn nes at y cyfartaledd ar gyfer gorsafoedd radio 
digidol y BBC ac mae wedi gostwng yn 2008-09 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, gan 
ddangos bod yr orsaf yn dod yn fwy cost effeithiol (Ffigur 25)30. 

 
30 Yn wahanol i Radio 2, ni chynhaliwyd arolwg i ofyn i bobl sy’n talu ffi’r drwydded a yw 6 Music yn dangos gwerth am 
arian neu’n dangos beth fyddai’n cael ei golli o ran gwerth cyhoeddus pe byddai cyllideb yr orsaf yn cael ei thorri’n 
sylweddol.  Y rheswm dros hyn yw bod cyllideb 6 Music dipyn yn llai na chyllideb Radio 2. 
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Ffigur 25: Cost 6 Music fesul awr gwrandäwr o’i gymharu â gorsafoedd digidol-
yn-unig eraill y BBC 

 2007-08 
Ceiniog 

2008-09 
Ceiniog 

5 Live Sports Extra 2.2 2.6 
1Xtra 5.2 4.5 
6 Music 4.0 3.4 
BBC 7 2.5 2.0 
Asian Network 7.5 6.9 
Radio digidol cyffredin y 
BBC 

4.3 3.9 

Ffynhonnell: Adroddiadau Blynyddol y BBC 
 

158. Fel y nodwyd yn argymhelliad 3a rydym yn credu nad yw 6 Music yn cyrraedd digon o 
wrandawyr ac mae’n rhaid iddi gynyddu ei chynulleidfa er mwyn gwireddu ei photensial.   
Hoffem i’r orsaf sicrhau’r twf hwn heb fuddsoddiad ychwanegol.  Byddai hyn yn arwain at 
ostyngiad pellach yng nghost 6 Music fesul awr gwrandäwr ac yn gwneud yr orsaf yn fwy 
cost effeithiol. 

159. Dylai’r Weithrediaeth ystyried a fyddai cyfeirio mwy o adnoddau ar lai o raglenni yn 
helpu i gynyddu cynulleidfa heb gynyddu costau.  Gorsaf bortffolio yw 6 Music. Felly, 
mae’r rhan fwyaf o’r gynulleidfa’n dewis gwrando ar eitemau yn hytrach na gwrando 
drwy’r dydd cyfan.   Hefyd, mae cynulleidfa’r orsaf yn dueddol o fod yn rhai sy’n 
defnyddio technoleg ddigidol yn aml ac maent yn fwy tueddol na’r rhelyw i weld cynnwys 
ar-alw.   Am y rhesymau hyn, mae gwrandawyr yn fwy tebygol o oddef ailddarllediadau 
os yw’n golygu bod y rhaglenni y maent yn dewis gwrando arnynt yn well o ran ansawdd 
ac y gellir cael gafael arnynt pryd a phan maent yn dymuno gwneud hynny.   

Argymhelliad 
Er mwyn gwneud 6 Music yn fwy cost effeithiol, dylid gweithredu cynlluniau i 
ddatblygu cynulleidfa heb gynyddu costau.  Dylai’r orsaf ystyried a fyddai 
cyfeirio mwy o adnoddau ar lai o raglenni er mwyn rhoi hwb i ansawdd yn 
helpu i gyflawni'r nod hwn.   Byddai hyn yn golygu buddsoddi mewn cynnwys 
sy’n addas ar gyfer gwrando ar-alw ac y gellir ei ailddarlledu’n rhwydd.    
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