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Casgliadau Adolygiad 
Gwasanaeth Radio 2 a 6 Music 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal adolygiadau manwl a rheolaidd o bob gwasanaeth y BBC.  
Yr haf diwethaf, buom yn ymgynghori â’r cyhoedd er mwyn cael barn cynulleidfa am Radio 2 
a’i chwaer orsaf, 6 Music.   Rydym hefyd wedi bod yn siarad â’r diwydiant radio ac yn cynnal 
ymchwil cynulleidfa i roi darlun clir i ni o gryfderau a gwendidau’r gorsafoedd hyn.  

Radio 2 
Gydag oddeutu 13 miliwn o wrandawyr bob wythnos, Radio 2 yw gorsaf radio fwyaf 
poblogaidd y genedl. Daeth ein hadolygiad i’r casgliad fod cyfle i ddefnyddio maint a 
dylanwad yr orsaf 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.  Golyga hyn, er enghraifft, raglenni celfyddydol a chomedi ffres ac integreiddio 
rhywfaint o’r cynnwys unigryw hwn i amserlen yr oriau brig.    

Yn ôl yr adolygiad, gallai’r orsaf wneud mwy i apelio i gynulleidfaoedd sy’n llai tebygol o 
wrando ar hyn o bryd, gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig, a dylai hefyd hyrwyddo manteision 
technolegau newydd megis radio digidol a radio’r rhyngrwyd ymhlith grwpiau anodd eu 
cyrraedd megis gwrandawyr hŷn.   

Cylch gwaith Radio 2 yw apelio at bawb dros 35 oed ond mae gorsafoedd radio masnachol 
wedi mynegi pryderon bod Radio 2 yn targedu pobl iau ar draul gwrandawyr hŷn.  Yn ôl ein 
hadolygiad, 50 oed yw oed gwrandäwr Radio 2 ar gyfartaledd. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi 
gofyn i'r orsaf sicrhau nad yw hyn yn gostwng, ac mae hefyd wedi gofyn i Weithrediaeth y 
BBC roi sylw i’r dirywiad diweddar yn nifer y gwrandawyr dros 65 oed.  

6 Music 
Mae gwrandawyr yn hoff iawn o 6 Music, er mai cymharol ychydig sy’n gwrando.  Dros y 
pedair blynedd diwethaf mae cynulleidfa’r orsaf wedi tyfu’n gynt nag unrhyw wasanaeth 
radio digidol-yn-unig arall y BBC, ond dim ond un 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.    

Daeth adolygiad yr Ymddiriedolaeth i’r casgliad y dylai'r orsaf godi ymwybyddiaeth a 
chynyddu ei chynulleidfa.  Wrth wneud hyn dylai hefyd geisio denu dilynwyr brwd 
cerddoriaeth boblogaidd amgen o grwpiau cynulleidfa sy’n llai tebygol o wrando ar hyn o 
bryd, yn enwedig gwrandawyr hŷn.    

Mae cynulleidfaoedd yn credu bod 6 Music yn cynnig rhywbeth nad yw ar gael ar unrhyw 
orsaf radio arall ac yn ôl y dadansoddiadau, ychydig iawn o’r un caneuon a glywir ar Radio 
2, 6 Music, Radio 1 a radio masnachol.  

Daw’r adolygiad i’r casgliad mai her 6 Music yw cynyddu ei chynulleidfa heb newid yr 
elfennau sydd yn ei gosod ar wahân i orsafoedd radio eraill ar hyn o bryd.  Un o’r ffyrdd y 
dylai’r orsaf wneud hyn yw drwy sicrhau bod cyflwynwyr yn boblogaidd yn ogystal â bod 
ganddynt hefyd yr hygrededd cerddorol i allu arwain dilynwyr brwd cerddoriaeth amgen 
mewn modd dibynadwy.  
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Mae Radio 2 a 6 Music yn cymryd camau i fod yn fwy effeithlon ac maent yn bwriadu arbed 
oddeutu £14 miliwn erbyn 2013. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro’r arbedion hyn yn 
ofalus ac yn adrodd ar gynnydd yn ein hadroddiad blynyddol.  

I ddarllen ein canfyddiadau ac argymhellion manwl, cliciwch ar y ddolen isod: 
www.bbc.co.uk/bbctrust/
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