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Crynodeb 

Y Cyd-destun 

Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu‟r BBC a‟n cyfrifoldeb ni yw cael y gorau o‟r 

BBC i dalwyr ffi‟r drwydded. Un o‟r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy gynnal 

adolygiad manwl o bob un o wasanaethau‟r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Y tro 

hwn rydym wedi adolygu BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra. 

Mae‟r Ymddiriedolaeth yn egluro beth mae‟n disgwyl ei gael gan bob gwasanaeth mewn 

trwydded gwasanaeth a gaiff ei chyhoeddi. Roedd tri nod cyffredinol i‟r adolygiad hwn: yn 

gyntaf, asesu pa mor dda y mae 5 live a Sports Extra yn perfformio ar ymrwymiadau sydd 

wedi‟u nodi yn y trwyddedau hyn; yn ail, ystyried cyfeiriad y gorsafoedd yn y dyfodol; ac 

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

Mae trwyddedau gwasanaeth y gorsafoedd yn datgan mai: 

Cylch gwaith Five Live yw darlledu newyddion a chwaraeon byw parhaus ar Radio‟r 

BBC. Dylai geisio darlledu straeon newyddion a digwyddiadau chwaraeon pwysig i'w 

gynulleidfa wrth iddynt ddigwydd, a darparu cyd-destun drwy ddadansoddiadau a 

thrafodaethau eang. Dylai rhaglenni hysbysu, diddanu a chynnwys y gwrandäwr. Dylai'r 

gwasanaeth apelio at bobl o bob oed ac o bob cefndir ethnig ac ardal ledled y DU sydd 

â diddordeb mewn newyddion a chwaraeon. Mae ar gael ar y donfedd ganol, radio 

digidol DAB, llwyfannau teledu digidol ac ar y rhyngrwyd. 

Cylch gwaith Sports Extra yw rhoi mwy o ddewis o chwaraeon byw i ddilynwyr 

chwaraeon drwy gynnig estyniad rhan-amser i BBC Radio Five Live. Dylai‟r gwasanaeth 

geisio rhoi mwy o werth am arian i dalwyr ffi‟r drwydded gan ddefnyddio‟r hawliau 

chwaraeon sydd gan y BBC eisoes drwy gynnig darllediadau amgen i‟r hyn a ddarperir 

ar wasanaethau eraill y BBC ledled y DU. Dylai‟r holl gynnyrch ar Sports Extra fod yn 

ddarllediadau chwaraeon byw. Mae Sports Extra ar gael yn rhan-amser ar radio digidol 

DAB, llwyfannau teledu digidol ac ar y rhyngrwyd. 

Gwnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2011 a chael tua 9,500 o 

ymatebion gan dalwyr ffi‟r drwydded. Yn ogystal â hyn, cawsom nifer o ymatebion gan y 

diwydiant radio a chyrff eraill sy‟n rhanddeiliaid. Hefyd gwnaethom gomisiynu ymchwil 

ansoddol a meintiol ynghylch cynulleidfaoedd i‟w hystyried ar gyfer yr adolygiad. Drwy 

ystyried y dystiolaeth hon, ynghyd â gwybodaeth o fonitro perfformiad a dadansoddi 

ariannol, rydym wedi cael dealltwriaeth glir o gryfderau a gwendidau‟r gorsafoedd hyn. 
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Casgliadau 

Mae BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra yn perfformio‟n dda ac 

mae‟r ddwy‟n helpu i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ymhlith cynulleidfa 

sylweddol.  

Mae gwrandawyr yn rhoi gwerth mawr ar 5 live ac yn gwerthfawrogi‟r 

cymysgedd unigryw ac agos-atoch o raglenni newyddion a chwaraeon y mae‟n 

ei gynnig. Mae‟r orsaf yn cyfrannu‟n sylweddol at gyflawni dibenion cyhoeddus 

y BBC drwy ei rhaglenni newyddion a‟i sylw i chwaraeon.  

Newyddion yw hanfod arlwy‟r orsaf ac mae cynulleidfaoedd o‟r farn bod 

rhaglenni newyddion yr orsaf o ansawdd uchel a‟u bod yn neilltuol, yn 

gynhwysfawr, yn fanwl, yn ffraeth ac yn ddeallus. Mae dull neilltuol yr orsaf o 

drafod newyddion wedi‟i seilio ar ei hagenda newyddion eang, ei naws 

gartrefol a‟i rhyngweithio â‟r gynulleidfa. Mae cynulleidfaoedd yn canmol 

cryfder yr orsaf wrth roi sylw i storïau newyddion sy‟n torri ac mae hyn yn 

agwedd allweddol ar ei neilltuolrwydd fel gwasanaeth.  

Rydym yn cydnabod mai un o brif gryfderau‟r orsaf yw ei sylw cytbwys i 

eitemau newyddion ysgafnach yn ogystal â rhai trymach, ac er ein bod yn 

credu y dylai 5 live drafod ystod eang o newyddion ac eitemau amserol, 

byddem yn dymuno i‟r orsaf sicrhau bod ei holl raglenni newyddion yn dangos 

ymdeimlad clir o uchelgais a gwreiddioldeb newyddiadurol. Rydym wedi nodi 

nifer o gasgliadau a chamau gweithredu gan obeithio y bydd y rhain yn 

sicrhau bod 5 live yn gwneud y mwyaf o‟i chryfderau sylweddol ym maes 

newyddion, ac yn dal i gyflawni prif flaenoriaeth olygyddol y BBC o sicrhau‟r 

“newyddiaduraeth orau yn y byd” mewn modd unigryw. 

Mae cynulleidfa 5 live yn werthfawrogol iawn o ansawdd ei darllediadau 

chwaraeon, ac rydym yn cydnabod bod 5 live yn cyflawni rôl bwysig ar ran y 

BBC fel gwasanaeth o bwys sy‟n darlledu amrywiaeth eang o chwaraeon. Er 

ein bod yn derbyn bod graddau‟r darlledu byw a thrafod ar bêl-droed yn gyson 

â diddordeb y gynulleidfa yn y math hwn o chwaraeon, rydym yn credu bod y 

BBC mewn sefyllfa unigryw o ran ei gallu i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, 

gan gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb lleiafrifol, ac y gallai wneud mwy i 

adlewyrchu‟r rhain yn ei harlwy. 

Mae cyllideb sylweddol gan 5 live, oherwydd costau ei rhaglenni newyddion a 

chwaraeon, sy‟n wreiddiol ac yn uchel eu hansawdd. Rydym yn cydnabod y 

gall rhaglenni chwaraeon fod yn ddrud. Er hynny, rydym yn disgwyl y bydd 

cydbwysedd y gwariant yn troi at newyddion i raddau mwy yn y blynyddoedd 

nesaf. 

Rhoddir gwerth ar 5 live Sport Extra oherwydd ei darllediadau ychwanegol 

ac uchel eu hansawdd o amryw o gystadlaethau chwaraeon. Rydym yn credu 

y dylai barhau i gynnig sylw i chwaraeon nad oes modd eu cynnwys ar 

orsafoedd radio eraill y BBC. 
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Y Prif Ganfyddiadau a Chamau Gweithredu 

Mae‟r prif ganfyddiadau a chamau gweithredu o‟r adolygiad hwn wedi‟u dangos isod: 

 

Perfformiad presennol 

Mae 5 live yn darparu rhaglenni newyddion a chwaraeon o ansawdd 

uchel 

Mae‟r dystiolaeth yr ydym wedi‟i chasglu drwy ein hymchwil i gynulleidfaoedd a‟n 

hymgynghoriad cyhoeddus yn dangos bod cynulleidfa 5 live yn rhoi gwerth arno am ei 

dull neilltuol o drafod newyddion a‟i rhaglenni chwaraeon o ansawdd uchel. 

Mae‟r argraff gadarnhaol ar y gynulleidfa a lefel uchel ei bodlonrwydd â 5 live yn 

ganlyniad i nifer o ffactorau. Mae‟r gynulleidfa‟n canmol yr amrywiaeth o raglenni 

newyddion o ansawdd uchel ynghyd â‟r cywair hamddenol ac agos-atoch ar yr orsaf yn 

gyffredinol. Maent yn teimlo bod cyflwynwyr 5 live yn wybodus, bod y rhaglenni‟n rhoi‟r 

wybodaeth ddiweddaraf iddynt am ddatblygiadau newydd, a bod 5 live yn trafod 

newyddion yn ddeallus ac yn fanwl. 

Yn ogystal â‟i rhaglenni newyddion, mae gwrandawyr yn credu bod ei darllediadau 

chwaraeon heb eu hail ar y radio o ran ehangder, dyfnder ac ansawdd eu cynnwys. Mae 

cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar y rhaglenni chwaraeon ar 5 live ac yn teimlo eu 

bod yn agwedd neilltuol ar yr orsaf. 

Mae cynulleidfa sylweddol o tua 6.7 miliwn o bobl yn gwrando ar 5 live 

bob wythnos 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cynulleidfa wythnosol 5 live wedi cynyddu‟n gyson 

ac mae bellach yn cyrraedd tua 6.7 miliwn o wrandawyr bob wythnos. Yn ogystal â hyn, 

mae tua 20 y cant o gynulleidfa 5 live – oddeutu 1.3 miliwn o oedolion – nad ydynt yn 

gwrando ar unrhyw un o orsafoedd radio eraill y BBC. 

Mae 5 live wedi meithrin cynulleidfa sylweddol i‟w darllediadau newyddion a chwaraeon, 

ac rydym yn annog yr orsaf i barhau i apelio atynt er mwyn rhoi gwerth cyhoeddus i‟r 

gwrandawyr hyn. Yn unol â strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf y BBC, dylai 5 live 

ganolbwyntio ar ddarparu deunydd newyddiadurol a chwaraeon sydd mor neilltuol ac 

uchel ei ansawdd ag sy‟n bosibl, ac rydym yn gobeithio y bydd y dull hwn o weithredu‟n 

cadw apêl yr orsaf.  

Cylch gwaith 5 live yn ei thrwydded gwasanaeth yw apelio at ystod eang 

o wrandawyr 

Yn wahanol i rai o orsafoedd radio‟r BBC sy‟n darparu ar gyfer grwpiau cynulleidfa 

penodol, cylch gwaith 5 live yw apelio at gynulleidfa eang, boed hynny yng nghyd-destun 

oed, cefndir ethnig neu grefydd. 

Mae 5 live yn cyflawni‟r ymrwymiad hwn yn dda. Y canolrif ar gyfer oed gwrandawyr 5 live 

yw 47 ac mae‟r orsaf yn denu niferoedd eithaf cyfartal o wrandawyr hŷn ac iau. Mae‟r 

orsaf hefyd yn eang ei hapêl ar draws cenhedloedd a rhanbarthau‟r DU ac mae‟n 

perfformio‟n gymharol dda ymysg cynulleidfaoedd ar aelwydydd llai cefnog ac ymhlith 
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grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig – grwpiau sydd wedi arfer bod yn llai tebygol o 

wrando ar radio‟r BBC. Er hynny, mae ei hapêl yn tueddu‟n gryf at wrandawyr gwrywaidd, 

gan mai dynion yw tua 72 y cant o gynulleidfa‟r orsaf. 

Mae rhai pryderon gan reolwyr y BBC am ei chyrhaeddiad ymysg cynulleidfaoedd iau, ac 

maent o‟r farn bod y grŵp oedran 25-34 yn allweddol ar gyfer adnewyddu ei chynulleidfa 

yn y tymor hir. Cafwyd cynnydd o tua 14 y cant yn y cyrhaeddiad ymysg y gynulleidfa 

dros 45 oed yn y pum mlynedd diwethaf, a chynnydd o ddim ond tua un y cant yn y 

cyrhaeddiad ymysg y rheini sydd o dan 45 oed. Yn rhannol, mae hyn yn adlewyrchu 

dirywiad cyffredinol yn y nifer sy‟n gwrando ar y radio ymysg cynulleidfaoedd iau. Gan fod 

cynulleidfa 5 live yn eang ac yn cynyddu, nid ydym yn teimlo bod hyn yn her strategol 

fawr i‟r orsaf. 

O ran y gogwydd rhwng gwrandawyr gwrywaidd a benywaidd, yn ddelfrydol byddem am 

weld mwy o gydbwysedd, felly byddem yn annog rheolwyr 5 live i ystyried yn rheolaidd a 

oes potensial yng nghynnwys ei darllediadau a‟r dull o gyflwyno i apelio at wrandawyr 

benywaidd. 

Mae‟r drwydded gwasanaeth ar gyfer 5 live yn datgan y dylai geisio cyfuno ei raglenni 
newyddion a chwaraeon mewn ffyrdd sy‟n helpu i ddenu cynulleidfa iau a mwy amrywiol i 
newyddion y BBC na rhannau eraill o‟r BBC. Rydym yn teimlo bod y geiriau hyn yn mynd 

yn groes braidd i gylch gwaith yr orsaf ar gyfer apelio at ystod eang o wrandawyr. Felly, 

byddwn yn newid y drwydded gwasanaeth i egluro y dylai‟r orsaf apelio at ystod eang o 

wrandawyr yn unol â‟i chylch gwaith.  

Mae rhai cynulleidfaoedd yn anymwybodol o amrywiaeth yr arlwy sydd 

ar gael ar 5 live 

Mae rheolwyr y BBC yn teimlo y byddai hybu ymwybyddiaeth o 5 live a chwmpas ei 

harlwy‟n beth manteisiol i‟r holl gynulleidfaoedd. Dim ond oddeutu 50 y cant o oedolion y 

DU sy‟n ymwybodol o fodolaeth 5 live. Yn ogystal â hyn, mae rheolwyr y BBC yn credu 

bod ymwybyddiaeth o amrywiaeth rhaglenni 5 live yn isel hefyd. Rydym yn cymeradwyo 

bwriad rheolwyr y BBC i hybu ymwybyddiaeth o‟r orsaf. 

Newyddion yw‟r rhan fwyaf o arlwy 5 live. Er hynny, mae ymchwil wedi dangos bod 

cynulleidfaoedd yn fwy tebygol o gysylltu‟r orsaf â chwaraeon. Er ein bod wedi clywed gan 

nifer bach o wrandawyr sydd wedi troi at 5 live am chwaraeon i ddechrau, ac wedyn wedi 

darganfod yr arlwy newyddion, rydym yn teimlo y dylai‟r orsaf fod yn fwy adnabyddus am 

ei harlwy newyddion. Felly, yn hytrach na cheisio hybu ymwybyddiaeth o amrywiaeth ei 

harlwy, byddem yn hoffi gweld yr orsaf yn meithrin ymwybyddiaeth o‟i harlwy newyddion 

yn benodol ymysg cynulleidfaoedd.  

Mae lefel yr ymwybyddiaeth o Sports Extra yn eithaf uchel er bod ei 

chyrhaeddiad yn amrywio’n sylweddol 

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae cynulleidfa Sports Extra wedi amrywio‟n 

sylweddol, yn ôl oriau darlledu‟r orsaf a‟r math o chwaraeon a ddarlledir. Mae oddeutu 35 

y cant o oedolion y DU yn ymwybodol o Sports Extra, sef y lefel uchaf o holl orsafoedd 

radio digidol y BBC. Gallai hyn fod yn ganlyniad yn rhannol i‟r berthynas agos sydd wedi‟i 

chreu rhwng Sports Extra a 5 live.  
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Cam Gweithredu 1: Dylai Radio 5 live geisio hybu 

ymwybyddiaeth o’r orsaf, yn enwedig ei harlwy newyddion, a 

sicrhau bod ei hapêl yn dal yn eang  

Rydym yn cymeradwyo bwriad rheolwyr y BBC i wella lefel ymwybyddiaeth y 

gynulleidfa o 5 live. Yn benodol, hoffem weld yr orsaf yn meithrin 

ymwybyddiaeth y gynulleidfa o‟i darpariaeth newyddion, gan mai hon yw 

craidd y gwasanaeth. 

Rydym hefyd yn gofyn i reolwyr y BBC fonitro proffil cynulleidfa‟r orsaf er 

mwyn sicrhau bod yr apêl eang bresennol yn parhau ac na fydd y gogwydd 

presennol rhwng y rhywiau‟n mynd yn gryfach. 

Byddwn yn gofyn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl yn gyson am ymwybyddiaeth a 
phroffil y gynulleidfa.  

Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 live i egluro y dylai apelio at ystod 

eang o wrandawyr, gan ddileu‟r ymrwymiad penodol i wasanaethu cynulleidfa 

iau a mwy amrywiol. 

Caiff y drwydded gwasanaeth ei newid ar unwaith. 

 

Newyddion 

Mae 5 live yn cyflawni blaenoriaeth olygyddol y BBC i ddarparu’r 

“newyddiaduraeth orau yn y byd” i gynulleidfa sylweddol mewn ffordd 

unigryw 

Mae newyddiaduraeth o ansawdd uchel yn rhan ganolog o gylch gwaith 5 live. Nid oes yr 

un arall o orsafoedd radio‟r BBC sydd â‟r fath ymrwymiad cadarn i newyddion yn rhedeg 

drwy ei hamserlen. Dylai 5 live gyfrannu‟n helaeth at gyflawni diben y BBC ym maes 

dinasyddiaeth drwy ei rhaglenni newyddion.  

Bydd y rôl y mae 5 live yn ei chyflawni drwy ddarparu newyddiaduraeth unigryw o 

ansawdd uchel yn dal yn bwrpas sylfaenol iddi yn y blynyddoedd i ddod, ac rydym yn 

cymeradwyo ei huchelgais i ddarparu newyddion o‟r ansawdd gorau i ystod eang o 

wrandawyr. 

Mae cynulleidfaoedd o’r farn bod rhaglenni newyddion 5 live yn neilltuol 

ac yn uchel eu hansawdd gan mwyaf 

Mae‟r dystiolaeth yr ydym wedi‟i chasglu‟n dangos bod cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth ar 

ddarpariaeth newyddion 5 live. Mae oddeutu 80 y cant o‟r gynulleidfa‟n rhoi sgôr uchel 

iddi am ddarparu newyddion o ansawdd uchel ac am roi‟r newyddion diweddaraf i mi wrth 
iddynt dorri. Y ddwy flaenoriaeth hyn yw sylfaen arlwy newyddion 5 live. Wrth drafod 

natur y newyddion ar 5 live yn fwy manwl mae‟r gynulleidfa‟n canmol: 

 ehangder, dyfnder, ffraethineb a deallusrwydd ei harlwy newyddion 

 y cymysgedd o eitemau newyddion trymach ac ysgafnach 
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 gallu cyflwynwyr i wneud storïau newyddion yn hawdd eu deall heb eu trin yn 

wamal 

 gallu cyflwynwyr i symud yn rhwydd rhwng materion difrif a materion llai difrif yn 

ôl agenda newyddion y diwrnod. 

Ar sail y cryfderau hyn, mae‟r gynulleidfa‟n nodi bod gwahaniaethau clir rhwng y 

newyddion ar 5 live a‟r ddarpariaeth newyddion gan wasanaethau eraill y BBC. 

Mae newyddion sy’n torri’n rhan annatod o arlwy 5 live, er bod mwy na 

hynny i’w darpariaeth newyddion 

Mae ymrwymiad penodol yn nhrwydded gwasanaeth 5 live i roi sylw i newyddion sy‟n 

torri. Mae‟r drwydded yn nodi y dylai‟r orsaf ddefnyddio ei hamserlen fyw hyblyg i gynnig 
y newyddion diweddaraf ar unwaith a bod yn wasanaeth newyddion di-dor pan fo‟n 
briodol. Nid oes yr un arall o orsafoedd radio‟r BBC sydd â‟r fath ymrwymiad na‟r gallu o 

ran adnoddau ac amserlennu i gyflawni hyn. 

Mae hyn yn agwedd hanfodol ar wasanaeth 5 live sy‟n cael ei hystyried yn gryfder gan y 

gynulleidfa ac yn rhan annatod o natur „fyw‟ yr orsaf. Maent yn gwybod y gellir dibynnu ar 

5 live i fynd at wraidd storïau newyddion sy‟n torri, a bydd gwrandawyr yn troi at yr orsaf i 

gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn credu bod rôl bwysig iawn gan 5 live fel gorsaf y BBC y gall cynulleidfaoedd 

droi ati am newyddion pwysig sy‟n torri, ac rydym yn glir bod rhaid cadw‟r ymrwymiad i 

ddarparu newyddion sy‟n torri ar unwaith ym mhob rhan o‟r amserlen. Dylai 5 live dorri ar 

draws unrhyw un o‟i rhaglenni i fynd at newyddion sy‟n torri pryd bynnag y mae‟n 

digwydd. 

Ar hyn o bryd, mae‟r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 5 live yn ei disgrifio fel yr 

orsaf sy‟n „darlledu newyddion parhaus‟ ar radio‟r BBC. Nid ydym yn teimlo bod y gair 

„parhaus‟ yn adlewyrchu‟r ddarpariaeth newyddion ar 5 live yn gywir a‟i fod yn fwy addas i 

ddisgrifio sianel deledu sy‟n darlledu newyddion yn ddi-dor.  

Er bod newyddion sy‟n torri‟n rhan hanfodol o sail resymegol a neilltuolrwydd 5 live, nid 

ydym yn teimlo bod hyn yn cwmpasu holl ddarpariaeth newyddion yr orsaf. Felly byddwn 

yn newid y drwydded gwasanaeth i adlewyrchu natur yr ymrwymiad i newyddion sydd 

gan 5 live yn fwy manwl.  
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Cam Gweithredu 2: Byddwn yn newid y cylch gwaith yn 

nhrwydded gwasanaeth 5 live fel ei fod yn adlewyrchu natur y 

newyddion ar 5 live yn fwy manwl 

Newidir y cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 5 live er mwyn gwneud ei 

hymrwymiadau i newyddion a newyddion sy‟n torri‟n fwy eglur.  

Bydd cylch gwaith yr orsaf yn darllen fel a ganlyn: 

Cylch gwaith BBC Radio Five Live yw darlledu newyddion a chwaraeon 

yn fyw. Dylai fod yn brif ffynhonnell ar Radio‟r BBC ar gyfer newyddion 

sy‟n torri drwy ddarlledu straeon newyddion pwysig i‟w gynulleidfa wrth 

iddynt ddigwydd. Dylai ddarparu cyd-destun i‟w sylw i newyddion a 

chwaraeon drwy ddadansoddiadau a thrafodaethau eang. 

Byddwn yn adlewyrchu hyn ym mhob rhan o‟r drwydded gwasanaeth. 

Gwneir y newid hwn ar unwaith. 

 

Mae’r dull neilltuol o drafod newyddion ar 5 live wedi’i seilio ar agenda 

newyddion eang, ei naws gartrefol a’i rhyngweithio â’r gynulleidfa 

Mae ymrwymiad yn nhrwydded gwasanaeth 5 live i gynnwys agenda newyddion eang. 

Mae‟r rhan fwyaf o‟i chynulleidfa‟r teimlo bod cydbwysedd priodol rhwng eitemau 

newyddion difrif a rhai ysgafnach ar yr orsaf. Mae dull gwreiddiol 5 live o drafod ystod 

eang o storïau‟n cyfrannu at apêl yr orsaf ac mae‟n neilltuol o‟i chymharu â gwasanaethau 

newyddion eraill y BBC. 

Mae naws ac ymagwedd yr orsaf yn gartrefol. Mae hyn yn helpu i wneud newyddion a 

materion cyfoes yn ddiddorol i wrandawyr, ac yn fodd i 5 live hybu dealltwriaeth o 

ddigwyddiadau yn y newyddion ymhlith cynulleidfaoedd na fyddant o bosibl yn cael 

newyddion y BBC o ffynhonnell arall. Cafwyd canmoliaeth gan gynulleidfaoedd i allu 5 live 

i wneud storïau newyddion cymhleth yn ddealladwy, yn glir ac yn ddiddorol, heb golli 

uniondeb deallusol. Mae naws ac ymagwedd o‟r fath yn gallu cyfrannu‟n uniongyrchol at 

wireddu‟r uchelgais o ddarparu newyddiaduraeth o ansawdd uchel mewn ffyrdd hawdd eu 

deall a helpu i gyflawni diben y BBC ym maes dinasyddiaeth. 

Mae rhyngweithio â‟r gynulleidfa‟n agwedd ar bob un o raglenni 5 live i ryw raddau. 

Credwn fod dadleuon adeiladol a threfnus sy‟n cynnwys gwrandawyr yn ogystal ag 

arbenigwyr, am newyddion a phynciau‟r dydd, yn rhan neilltuol o arlwy 5 live. Maent yn 

fodd i wneud yr orsaf yn fwy agored a democrataidd, ac yn cyfrannu‟n uniongyrchol at 

gyflawni‟r diben ym maes dinasyddiaeth drwy gynnig cyfle i ddadlau a thrafod. 

Rydym wedi clywed pryderon gan randdeiliaid a lleiafrif o wrandawyr 

fod rhai rhaglenni newyddion a allai gyfrannu mwy at gyflawni dibenion 

cyhoeddus y  BBC 

Yn ystod yr adolygiad hwn rydym wedi clywed sylwadau gan gyrff radio masnachol fel 

UTV a RadioCentre sy‟n teimlo nad yw 5 live yn cyfrannu digon at gyflawni diben y BBC 
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ym maes dinasyddiaeth drwy ei rhaglenni newyddion. Maent yn teimlo bod 5 live wedi troi 

oddi wrth ei hymrwymiad i ddarparu newyddion difrif a di-dor. 

Mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd wedi dangos, er bod perfformiad yr orsaf o ran 

darparu newyddion yn cael ei ystyried yn dda, nad yw bob amser yn cwrdd â 

disgwyliadau cynulleidfaoedd yn y maes hwn. Yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus, 

rydym hefyd wedi clywed sylwadau gan leiafrif o‟r gynulleidfa fod rhai o raglenni 

newyddion 5 live yn ymddangos yn rhy ysgafn weithiau. Mae sylwadau o‟r fath yn deillio‟n 

rhannol o natur y newyddion ar 5 live – oherwydd ei hagenda eang, ei naws gartrefol a‟i 

rhyngweithio helaeth ni fydd bob amser yn cwrdd â disgwyliadau‟r unigolyn drwy ei 

harlwy newyddion.  

Rydym yn diffinio cwmpas rhaglenni newyddion 5 live yn gliriach ac yn 

pwysleisio y dylent ddangos gwerthoedd newyddion y BBC 

Cyn lansio‟r adolygiad hwn rhoddodd yr Ymddiriedolaeth ystyriaeth i gŵyn oddi wrth UTV 

nad oedd 5 live yn cydymffurfio â‟r ymrwymiad yn ei thrwydded gwasanaeth y dylai tua 

75 y cant o‟i harlwy fod yn newyddion. Un agwedd ar y gŵyn hon oedd nad oes diffiniad 

digonol o newyddion ar gyfer yr orsaf. Er na wnaethom gadarnhau‟r gŵyn hon, rhoesom y 

dasg o ymateb i‟r pryder hwn i‟r adolygiad gwasanaeth, gan ein bod yn teimlo ei fod yn 

codi cwestiynau arwyddocaol a dilys. 

Mae‟n amlwg bod diffiniad rhywun o newyddion yn fater goddrychol iawn, o ran ei 

gynnwys a‟r dull o‟i gyflwyno. Un thema allweddol a gododd yn y dystiolaeth a gawsom 

oedd bod amseroldeb yn elfen bwysig ar gyfer cynnwys 5 live. Mae ymatebwyr i‟n 

hymchwil i gynulleidfaoedd yn teimlo bod cynnwys amserol yn brif flaenoriaeth ar gyfer 5 

live, a chredwn y dylai hyn fod wrth wraidd holl raglenni‟r orsaf. 

Rydym wedi dod i‟r casgliad y byddai‟n well gosod ymrwymiadau cliriach yn nhrwydded 

gwasanaeth 5 live mewn cysylltiad â newyddion, yn hytrach na chreu diffiniad. Dylai‟r 

ymrwymiadau hyn roi mwy o eglurder i‟r orsaf, ei chynulleidfa a rhanddeiliaid am natur a 

chwmpas ei harlwy newyddion, gan gadw hyblygrwydd i ddatblygu fformatau a dulliau 

golygyddol newydd.  

Mae‟r ymrwymiadau fel a ganlyn: 

Dylid neilltuo oddeutu tri chwarter o‟i harlwy yn ystod y flwyddyn i raglenni 
newyddion a materion cyfoes. Ar yr oriau brig ar ddyddiau‟r wythnos yn ystod 
amser brecwast a‟r oriau cymudo gyda‟r hwyr, dylid darlledu rhaglenni newyddion 

o ansawdd uchel sy‟n trafod prif agenda newyddion y dydd. 

Yn ogystal â‟r bwletinau rheolaidd ac adroddiadau gan ohebwyr, gall Radio 5 live 
drafod newyddion gan ddefnyddio fformatau eraill fel dadleuon a thrafodaeth ar 
bynciau amserol, gyda chyfraniadau gan newyddiadurwyr, cyflwynwyr, gwesteion a 
gwrandawyr. Gellir cynnwys amrywiaeth eang o ddeunydd mewn rhaglenni 
newyddion sy‟n bwysig, yn berthnasol neu‟n ddiddorol i gynulleidfa 5 live. Dylai 
dadleuon ac eitemau nodwedd eraill gael eu symbylu gan newyddion neu bynciau‟r 
dydd. Bydd adegau hefyd pan fydd Radio 5 live yn gosod, yn hytrach na dilyn, yr 
agenda newyddion drwy ei ddull gwreiddiol o weithredu. Dylai holl raglenni 
newyddion 5 live fod yn rhai sy‟n adlewyrchu‟n glir y genhadaeth gan y BBC i 

ddarparu‟r newyddiaduraeth orau yn y byd.  
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Rydym yn cydnabod y dylid cael cydbwysedd rhwng eitemau ysgafnach a rhai mwy difrif 

mewn rhaglenni newyddion, a bod y cydbwysedd hwn yn cyfrannu‟n uniongyrchol at y 

naws neilltuol a chartrefol sydd gan 5 live. Fodd bynnag, fel rhan o‟r ymrwymiadau yr 

ydym wedi‟u nodi, hoffem weld llai o eitemau sydd heb fod yn newyddion mewn rhaglenni 

newyddion ar yr orsaf lle maent yn cymryd lle yn hytrach nag ategu sylw i bynciau pwysig 

yn y newyddion. 

Er mwyn asesu‟r cydymffurfio â‟r ymrwymiadau hyn, rydym wedi cytuno y bydd yn dal yn 

briodol ei wneud fesul rhaglen ar yr amod ei bod yn glir pa raglenni sydd wedi‟u cynnwys 

yn y cwota newyddion. 

 

Cam Gweithredu 3: Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 

live fel y bydd yn cynnwys ymrwymiadau cliriach ar gyfer 

rhaglenni newyddion.  

Er mwyn rhoi mwy o eglurder i gynulleidfaoedd, rheolwyr y BBC a 

rhanddeiliaid eraill ynghylch newyddion ar 5 live, byddwn yn newid y 

drwydded gwasanaeth fel ei bod yn cynnwys nodau ac amcanion newydd. 

Bob blwyddyn, wrth adrodd i‟r cyhoedd am gydymffurfio â thrwyddedau 

gwasanaeth, dylai rheolwyr y BBC nodi enwau‟r rhaglenni yn amserlen 5 live 

sy‟n cyfrannu at gyflawni‟r ymrwymiad i sicrhau bod 75 y cant o‟i harlwy‟n 

rhaglenni newyddion.  

Cymerir y cam gweithredu hwn ar unwaith.  

 

Chwaraeon 

Mae gwrandawyr 5 live yn credu mai hi sy’n gosod y safon ar gyfer 

darlledu chwaraeon ar y radio 

Mae 5 live a Sports Extra yn cyfrannu‟n sylweddol at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC 

drwy eu darllediadau chwaraeon ac maent yn rhan bwysig o ddarpariaeth chwaraeon y 

BBC.  

Mae cynulleidfaoedd yn disgwyl llawer iawn gan ddarllediadau chwaraeon 5 live ac maent 

yn teimlo ei bod yn cwrdd â‟r disgwyliadau hyn gan mwyaf. Mae ganddynt feddwl mawr 

iawn o raglenni chwaraeon 5 live ac yn teimlo eu bod yn gosod y safon ar gyfer 

chwaraeon ar y radio. Maent yn canmol y dewis eang o ddarllediadau chwaraeon a 

medrusrwydd sylwebwyr wrth ddisgrifio‟r chwarae‟n fanwl i‟r gwrandäwr a chyfleu‟r 

awyrgylch mewn cystadlaethau. Ar ben hynny, maent yn teimlo bod y rhaglenni a‟r 

dadleuon sy‟n ategu‟r darllediadau chwaraeon, yn ogystal â‟r newyddiaduraeth chwaraeon 

sydd â lle amlwg ar yr orsaf, yn cyfrannu at gyflawni‟r ymrwymiad hwn. 
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Mae 5 live wedi ymrwymo i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, a hoffem 

weld yr orsaf yn cynyddu ei hymrwymiad i chwaraeon lleiafrifol 

Mae‟r gofyniad i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon a chystadlaethau‟n glir yn nhrwydded 

gwasanaeth 5 live ac yn agwedd allweddol ar ei chymeriad neilltuol o‟i chymharu â 

darlledwyr masnachol. Oherwydd natur yr ariannu drwy ffi‟r drwydded, mae 5 live yn 

gallu rhoi sylw i amrywiaeth eang o chwaraeon, tra bydd angen i ddarlledwyr radio 

masnachol ganolbwyntio ar y chwaraeon a‟r cystadlaethau mwyaf poblogaidd. 

Ar hyn o bryd, mae 5 live a Sports Extra yn darlledu amrywiaeth eang o chwaraeon, er 

bod y rhan fwyaf o‟r darllediadau a thrafodaethau byw‟n ymwneud â phêl-droed ac, yn 

benodol, Uwchgynghrair Lloegr. Nid yw ymateb y gynulleidfa i‟r cymysgedd presennol o 

ddarllediadau‟n un syml: maent yn ymddiddori‟n bennaf mewn pêl-droed a‟r mwyaf 

poblogaidd o‟r chwaraeon eraill ond, er hynny, mae cydnabyddiaeth y gallai‟r orsaf roi 

mwy o sylw i chwaraeon lleiafrifol a‟r rhai na roddir sylw eang iddynt ar radio‟r DU.  

Rydym yn derbyn mai her anodd yw sicrhau‟r cydbwysedd gorau posibl ar 5 live wrth roi 

sylw i‟r chwaraeon mwyaf poblogaidd a‟r rheini sydd o ddiddordeb i leiafrif, ac mae 

cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi hyn. Er enghraifft, dywedodd rhai ymatebwyr yn ein 

hymchwil i gynulleidfaoedd y byddent yn hoffi gweld sylw i fwy o‟r chwaraeon llai 

cyffredin, er eu bod yn derbyn y gallai eu hapêl fod yn gyfyngedig. Yr her i 5 live yw dal y 

ddysgl yn wastad rhwng y galw gan y gynulleidfa am chwaraeon poblogaidd a‟r gofynion 

sydd ar 5 live fel gwasanaeth cyhoeddus i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, gan 

gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb i leiafrif. 

Fel y gellir deall, mae darlledwyr radio masnachol a nifer o gyrff llywodraethu chwaraeon 

yn awyddus i 5 live roi mwy o sylw i chwaraeon heblaw pêl-droed. 

Cyn lansio‟r adolygiad, rhoesom ystyriaeth i gŵyn oddi wrth UTV nad oedd 5 live yn 

cydymffurfio â‟i thrwydded gwasanaeth mewn cysylltiad â‟r sylw y mae‟n ei roi i 

chwaraeon lleiafrifol ac eilaidd. Er na wnaethom gadarnhau‟r gŵyn hon, rhoesom y dasg o 

ystyried y maes hwn a rhoi mwy o eglurder ynghylch rôl 5 live i‟r adolygiad hwn. 

Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig codeiddio eu hymrwymiad i ddarlledu amrywiaeth o 

chwaraeon yn y drwydded gwasanaeth drwy warantu y byddant yn rhoi sylw i 20 o 

chwaraeon y flwyddyn o leiaf. Er ein bod yn teimlo bod hyn yn fan cychwyn da, nid yw‟n 

pennu amlder na maint y sylw‟n ddigon eglur. Ar ben hynny, mae‟n adlewyrchu beth mae 

5 live yn ei wneud ar hyn o bryd, yn hytrach na cheisio cynyddu ei hymrwymiad.  

Credwn fod rôl bwysig i‟r BBC o ran rhoi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys y 

rheini na fyddent yn cael fawr o sylw gan ddarlledwyr eraill, ac o ran ei hymrwymiad i 

annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae‟r buddsoddiad a‟r adnoddau y mae 5 

live wedi‟u rhoi at amryw o chwaraeon wedi gwneud argraff arnom. Er ein bod yn derbyn 

mai pêl-droed sy‟n fwyaf poblogaidd yn y DU a bod lle pwysig iddo felly ar yr orsaf, 

credwn fod cyfle i 5 live roi mwy o sylw i chwaraeon eraill a chanolbwyntio‟n llai weithiau 

ar bêl-droed yn ei rhaglenni trafod a‟i newyddion chwaraeon. Mae Gemau Olympaidd 

Llundain 2012 yn cynnig cyfle i hyrwyddo diddordeb y cyhoedd mewn amryw o 

chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol yn y tymor byr. 
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Cam Gweithredu 4: Dylai Radio 5 live roi sylw mwy cyson i 

amrywiaeth o chwaraeon ochr yn ochr â phêl-droed 

Rydym yn cydnabod bod 5 live a Sports Extra yn darparu rhaglenni chwaraeon 

o ansawdd uchel sy‟n trafod amrywiaeth eang o chwaraeon. Fodd bynnag, 

rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC ddatblygu ei darpariaeth ar gyfer 

amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb lleiafrifol. 

Er mai pêl-droed a gaiff y sylw mwyaf o hyd, dylid cael mwy o sylw i 

chwaraeon eraill yn arlwy chwaraeon 5 live. 

Yn ogystal â hyn, dylai rheolwyr y BBC dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o 

chwaraeon y mae‟n eu darlledu a hybu ymwybyddiaeth ohonynt. 

Byddwn yn codeiddio hyn yn nhrwydded gwasanaeth Radio 5 live fel a ganlyn: 

Dylai Radio 5 live gynnig sylwebaeth fyw, yn ogystal â newyddion a 

rhaglenni eraill, ar o leiaf 20 o gampau o bob rhan o‟r byd yn ystod y 

flwyddyn. Dylai‟r arlwy fod yn gymysgedd o ddigwyddiadau unigol a 

rhaglenni rheolaidd. Dylid ymdrin ag amrywiaeth eang o chwaraeon 

mewn darllediadau chwaraeon – gan gynnwys y rheini ar yr oriau brig – 

a hynny‟n cwmpasu chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol. 

Cymerir y cam gweithredu hwn ar unwaith. Rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC 
egluro eu hymrwymiad i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon yn gyhoeddus ar 

ddechrau pob blwyddyn drwy‟r datganiadau o bolisi rhaglenni. 

 

Mae Sports Extra yn ategu darpariaeth 5 live 

Cylch gwaith Sports Extra yw darparu mwy o ddewis o ddarllediadau byw i rai sy‟n dilyn 

chwaraeon drwy gynnig estyniad rhan-amser o 5 live. Mae gwrandawyr Sports Extra yn 

rhoi gwerth ar y darllediadau ychwanegol o ansawdd uchel y mae‟n eu darparu. Er hynny, 

mae rhai gwrandawyr yn ansicr o beth i‟w ddisgwyl gan y gwasanaeth gan ei fod yn un 

rhan-amser ac ad hoc.  

Mae mwyafrif helaeth o gynulleidfa Sports Extra yn gwrando ar 5 live hefyd bob wythnos. 

Mae‟r gorgyffwrdd sylweddol hwn yn dangos sut mae Sports Extra yn ategu 5 live, a 

chredwn fod yr orsaf yn perfformio‟n dda ar delerau ei thrwydded gwasanaeth drwy 

gynnig mwy o ddewis i ddilynwyr chwaraeon. 

Yn ystod yr adolygiad hwn, cafwyd trafodaeth rhwng rheolwyr y BBC a‟r Ymddiriedolaeth 

am y syniad o ehangu‟r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth Sports Extra er mwyn 

cynnwys rhai rhaglenni dyddiol rheolaidd a fyddai‟n ailddarllediadau o raglenni ar 5 live a 

gorsafoedd eraill y BBC. Rydym yn cymeradwyo‟r strategaeth o wneud gwell defnydd o 

gynnwys rhaglenni‟r BBC, ac yn cytuno y gallai Sports Extra gyflawni‟r rôl o fod yn 

ffynhonnell arall o chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol. Er hynny, byddai hyn yn golygu 

newid ei chylch gwaith presennol ac, o ystyried yr arbedion sy‟n cael eu gwneud ar draws 

y BBC fel rhan o‟r strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf (sy‟n cael ei thrafod isod) nid 

ydym yn teimlo mai hon yw‟r adeg briodol i fynd â‟r awgrym hwn ymhellach.  
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Gwerth am arian 

Fel rhan o strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf y BBC, mae’n ofynnol 

i 5 live a Sports Extra wneud rhai toriadau yn eu harlwy 

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae 5 live a Sports Extra wedi bod yn rhan o‟r broses 

gwella parhaus yn y BBC ac wedi cyfrannu at gyflawni targed y BBC i wneud arbedion 

effeithlonrwydd o tua 3 y cant bob blwyddyn. Mae setliad ffi‟r drwydded, y cytunwyd arno 

yn 2010, yn golygu gostyngiad mewn cyllid o 16 y cant o leiaf erbyn 2016-17. Mae 

rheolwyr y BBC wedi gwneud amryw o gynigion sy‟n dangos sut y byddant yn cyflawni‟r 

strategaeth y mae‟r Ymddiriedolaeth wedi‟i gosod i‟r BBC o fewn telerau‟r setliad.  

Ymhlith y cynigion hyn y mae arbedion o ran cynhyrchiant (y ffyrdd y mae‟r BBC yn 

gweithio) a chwmpas (newidiadau sy‟n ymwneud yn uniongyrchol â gwasanaethau a 

chynnwys y BBC) ar gyfer 5 live a Sports Extra. Mae‟r arbedion ar gwmpas yn cyfateb i 

oddeutu 6 y cant i 7 y cant o wariant 5 live a Sports Extra ar gynnwys ar gyfer y 

gwasanaethau hyn a byddant yn cynnwys y canlynol: 

 lleihau costau rhaglenni dros nos 

 cadw maint yr arlwy chwaraeon ar y lefelau presennol, ond lleihau‟r gost o 

gyflwyno chwaraeon drwy fesurau fel defnyddio timau llai mewn llawer o 

ddigwyddiadau 

 lleihau tîm newyddiadurwyr rhanbarthol 5 live yn Lloegr, a chydweithio‟n agosach 

â rhannau eraill o wasanaeth Newyddion y BBC, yn enwedig Radio Lleol a thîm 

Casglu Newyddion y BBC 

 canoli rhaglenni busnes ar yr oriau allweddol ar ddechrau‟r bore/amser brecwast 

ac yn y prynhawn  

 terfynu rhai rhaglenni ar ddydd Sul, gan gynnwys comedi yn y bore a rhaglenni 

materion cyfoes ar ddechrau‟r hwyr. 

Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y toriadau arfaethedig hyn fel 

rhan o gynigion cyffredinol y BBC o dan Darparu Ansawdd yn Gyntaf, ac mae‟n asesu‟r 

cynigion ar hyn o bryd i weld a ydynt yn gyson â‟r strategaeth lefel uchel yr ydym wedi‟i 

gosod. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei chasgliadau terfynol ynghylch y cynigion 

hyn yng ngwanwyn 2012. Fodd bynnag, rydym wedi defnyddio‟r adolygiad hwn o‟r 

trwyddedau gwasanaeth i ddod i gasgliadau ar y cynigion sy‟n effeithio ar 5 live a Sports 

Extra, gan ein bod wedi ystyried eu strategaethau ar gyfer y dyfodol yn ystod y gwaith 

hwn ac am nad ydynt yn arwain at oblygiadau sylweddol o ran cyllid i‟r BBC gyfan.  

Rydym yn fodlon gan mwyaf fod y newidiadau arfaethedig yn gyson â‟r strategaeth yr 

ydym wedi‟i gosod i‟r BBC, a‟u bod yn ffordd briodol o wneud yr arbedion sy‟n ofynnol ar 

gyfer y gwasanaethau. Yr eithriad i hyn yw‟r toriad arfaethedig yn rhaglenni materion 

cyfoes 5 live. Credwn fod materion cyfoes yn rhan bwysig o‟r gwasanaeth newyddion ar 5 

live a‟u bod yn arlwy neilltuol ar radio‟r BBC yn gyffredinol. Rydym wedi cytuno â rheolwyr 

y BBC fod yr arlwy penodol o raglenni materion cyfoes yn bwysig, ac y caiff ei gadw. 
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O ganlyniad i doriadau yn BBC Ar-lein, mae 5 live wedi cau ei 

negesfyrddau ar-lein 

Fel rhan o‟i chyfraniad at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, mae 5 live wedi ymrwymo i 

gynnal cymunedau ar-lein fel y gall gwrandawyr drafod materion sydd o ddiddordeb 

iddynt. O ganlyniad i hyn mae 5 live wedi cynnal negesfyrddau ar-lein yn yr un modd â 

nifer o wasanaethau radio eraill y BBC. Fodd bynnag, oherwydd lefel isel y defnydd 

ohonynt gan gynulleidfaoedd a‟r newid blaenoriaeth yng nghyllidebau BBC Ar-lein, caewyd 

y rhan fwyaf o‟r negesfyrddau hyn. Rydym yn credu bod 5 live yn dal i gyfrannu at 

gyflawni‟r diben hwn drwy ganiatáu i wrandawyr ryngweithio a dadlau drwy amryw o 

ddulliau gan gynnwys negeseuon testun, Twitter, Facebook, yr e-bost a‟r ffôn. 

 

Cam Gweithredu 5: Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 

live i ddileu’r enghraifft o gynnal cymunedau ar-lein  

Er mwyn adlewyrchu‟r newidiadau mewn technoleg a‟r ffyrdd gwahanol y mae 

cynulleidfaoedd yn rhyngweithio â‟r orsaf, byddwn yn newid trwydded 

gwasanaeth 5 live i ddileu cyfeiriadau at gynnal cymunedau ar-lein.  

Gwneir y newid hwn ar unwaith 

 

Mae cyllideb 5 live yn uchel o’i chymharu â gorsafoedd eraill ar y 

rhwydwaith. Yn y dyfodol, bydd cydbwysedd y gwariant yn troi at 

newyddion i fwy o raddau 

Y gyllideb ar gyfer trwydded gwasanaeth 5 live yw £58.4 miliwn, sef yr ail fwyaf o 

orsafoedd radio‟r BBC ar y rhwydwaith, ar ôl Radio 4. Mewn cyferbyniad â hynny, fel 

gwasanaeth rhan-amser, y gyllideb ar gyfer trwydded gwasanaeth Sports Extra yw un o‟r 

isaf, sef £2.6 miliwn. 

Er bod y gost y gwrandäwr yr awr ar gyfer 5 live wedi gostwng ychydig yn y blynyddoedd 

diwethaf, mae‟n dal yn uwch nag ar gyfer holl orsafoedd radio eraill y BBC ar y 

rhwydwaith, heblaw Radio 3. Er hynny, mae canfyddiadau‟r gynulleidfa‟n gadarnhaol iawn, 

ac mae naw o bob deg o‟r gwrandawyr yn credu bod y gwasanaethau‟n rhoi gwerth da 

iawn neu werth eithaf da am arian. 

Mae costau 5 live wedi‟u seilio ar natur ei harlwy: mae costau sylweddol o ran staff a 

chynhyrchu ynglŷn â rhaglenni newyddion a chwaraeon byw. Ar ben hynny, mae 5 Live yn 

cyfrannu‟n helaeth at gostau casglu newyddion y BBC ac mae ei chostau ar gyfer hawliau 

darlledu chwaraeon yn uchel.  

Yn 2010-11, roedd y gwariant ar hawliau darlledu a rhaglenni chwaraeon ar 5 live ychydig 

yn uwch na‟r gwariant ar newyddion. Rydym yn cydnabod y gall hawliau darlledu 

chwaraeon a chynyrchiadau chwaraeon o ansawdd uchel fod yn ddrud. Er hynny, rydym 

yn teimlo nad yw cyfran y gwariant ar chwaraeon yn adlewyrchu‟r gofyniad am arlwy 

newyddion o 75 y cant ar yr orsaf. Rydym wedi cytuno, yng nghyd-destun Darparu 
Ansawdd yn Gyntaf a newidiadau eraill mewn cyllidebau, y dylai mantol y gwariant droi 
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tuag at newyddion i fwy o raddau yn y blynyddoedd i ddod. Credwn y dylai hyn fod yn 

bosibl heb amharu ar werthfawrogiad y gynulleidfa o arlwy chwaraeon 5 live. 

Rydym yn annog rheolwyr y BBC i chwilio am gyfleoedd i 5 live a Sports 

Extra feincnodi eu costau 

Yn ystod yr adolygiad rydym wedi clywed sylwadau gan rai rhanddeiliaid sy‟n credu y dylai 

5 live gymryd camau i feincnodi ei chostau. Rydym yn deall gwerth ymarferiadau 

meincnodi ac yn cytuno ei bod yn bwysig i‟r BBC ddangos ei bod yn rhoi gwerth am arian. 

Felly byddwn yn gofyn i reolwyr barhau â‟u gwaith ar feincnodi costau eu gwasanaethau 

radio, un ai‟n fewnol neu‟n allanol. 
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Y Prif Adroddiad 
1 Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu‟r BBC a‟n cyfrifoldeb ni yw cael y gorau o‟r 

BBC i dalwyr ffi‟r drwydded. Un o‟r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy gynnal 

adolygiad manwl o bob un o wasanaethau‟r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Y tro 

hwn rydym wedi adolygu BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra. 

 

Cwmpas yr Adolygiad 

2 Gwnaethom gyhoeddi cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad hwn wrth ei lansio yn Ebrill 

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

 Pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn ôl telerau eu 

trwydded gwasanaeth a’r fframwaith perfformiad ar gyfer Ansawdd, 

Cyrhaeddiad, Effaith a Gwerth am arian? 

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

dyfodol? 

 A ddylid newid y trwyddedau i’r gwasanaethau hyn? 

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

 Didueddrwydd a Rheolaethau Golygyddol. Er bod newyddion a materion 

cyfoes yn rhan allweddol o gylch gwaith 5 live, mae asesu didueddrwydd ei 

newyddiaduraeth y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn. Rhoddir sylw i 

gydymffurfiad â Chanllawiau Golygyddol mewn rhannau eraill o waith yr 

Ymddiriedolaeth. 

 Cyflenwi o’r tu allan i Lundain a chan Ddarparwyr Annibynnol. Mae 

bwrdd Gweithrediaeth y BBC wedi adolygu‟r cyflenwad o‟r tu allan i Lundain i 

orsafoedd radio‟r rhwydwaith. Yn ogystal â hyn, mae‟r Ymddiriedolaeth wedi 

cwblhau adolygiad o‟r cwota cyflenwi annibynnol ar gyfer radio‟r rhwydwaith. 

 Caffael hawliau darlledu chwaraeon. Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddodd yr 

Ymddiriedolaeth adroddiad annibynnol ynghylch gwerth am arian am brosesau‟r 

BBC ar gyfer caffael hawliau darlledu chwaraeon, felly mae‟r mater hwn y tu allan 

i gwmpas yr adolygiad. Fodd bynnag, gan fod hyn yn rhan allweddol o arlwy 

Radio 5 live a 5 live Sports Extra, fe fyddwn yn ystyried rôl a gwerth yr arlwy 

chwaraeon o ran y modd y mae‟n gwasanaethu cynulleidfaoedd ac yn hyrwyddo 

dibenion cyhoeddus y BBC. 

 

Methodoleg 

4 Cynhaliwyd yr adolygiad ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei chynghorwyr annibynnol yn 

Uned yr Ymddiriedolaeth o dan gyfarwyddyd Ymddiriedolwr arweiniol yr adolygiad, Alison 

Hastings. Gwnaethom gasglu tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau sydd wedi‟u 

disgrifio‟n fyr isod: 

 Ymgynghori â’r cyhoedd – Gwnaethom ddatblygu set o gwestiynau ar sail y 

trwyddedau gwasanaeth ar gyfer ymgynghori â‟r cyhoedd. Cafwyd cyfnod 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra 

 

Ionawr 2012 17 

 

ymgynghori o 12 wythnos rhwng 20 Ebrill a 13 Gorffennaf 2011 a chawsom 

oddeutu 9,500 o ymatebion gan dalwyr ffi‟r drwydded, gan sefydliadau a chan 

Gynghorau Cynulleidfa‟r Ymddiriedolaeth yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a 

Gogledd Iwerddon sy‟n cynghori‟r Ymddiriedolaeth ynghylch pa mor dda y mae‟r 

BBC yn hyrwyddo ei dibenion cyhoeddus o safbwynt talwyr ffi‟r drwydded, ac yn 

gwasanaethu talwyr ffi‟r drwydded, mewn gwahanol rannau o‟r DU.  

 Cawsom gyflwyniad ffurfiol hefyd gan fwrdd Gweithrediaeth y BBC mewn 

cysylltiad â‟r gwasanaethau.  

 Dadansoddi data perfformiad – Gwnaethom ddadansoddi data gan 

ddefnyddio fframwaith perfformiad QRIV y BBC sy‟n ystyried pedwar ffactor sy‟n 

rhoi gwerth cyhoeddus – ansawdd, cyrhaeddiad, effaith a gwerth am arian. Mae 

disgrifiad o‟r fframwaith hwn yn Ffigur 1. 

Ffigur 1: Fframwaith Perfformiad y BBC ar gyfer Ansawdd, Cyrhaeddiad, Effaith 

a Gwerth am Arian (QRIV) 

 

Ansawdd – Caiff ansawdd ei fesur ar sail canfyddiad cynulleidfaoedd o 

wahanol agweddau ar ansawdd rhaglenni a gorsafoedd.  

Cyrhaeddiad – Y graddau y mae gwasanaethau‟r BBC yn cael eu defnyddio 

gan y gynulleidfa. Yn yr adroddiad hwn, os na ddywedir fel arall, mae 

cyrhaeddiad gwasanaethau radio wedi‟i fynegi fel y ganran o‟r boblogaeth 

sydd wedi gwrando am o leiaf 5 munud yn olynol mewn wythnos arferol.  

Effaith – Y graddau y mae cynnwys y BBC yn cyflawni dibenion cyhoeddus y 

BBC. Mae‟r dibenion wedi‟u nodi yn Siarter Frenhinol y BBC ac maent fel a 

ganlyn: 

 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

 Hyrwyddo addysg a dysgu 

 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 

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

 Dulliau cyfathrebu newydd 

Gwerth am Arian – Ystyried perfformiad (cyrhaeddiad, ansawdd ac effaith) 

ochr yn ochr â chost er mwyn mesur costeffeithiolrwydd. 

 
 Gwnaethom ddefnyddio tystiolaeth o‟r ffynonellau canlynol i ddadansoddi 

perfformiad: 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra 

 

Ionawr 2012 18 

 

 data am gynulleidfaoedd radio o‟r arolwg Radio Joint Audience Research 
(RAJAR), sydd wedi‟i seilio ar oddeutu 110,000 o ddyddiaduron a lenwir 
bob blwyddyn. Mae‟r holl ddata o arolwg RAJAR sydd wedi‟u crybwyll yn 
yr adroddiad hwn wedi‟u seilio ar y flwyddyn ariannol gyfan 2010-11 ar 
gyfer oedolion 15+ oed oni ddywedir fel arall  

 ffigurau am ddefnydd o wasanaethau ar-lein wedi‟u seilio ar gofnodion 
gweinyddion y BBC 

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

 data ariannol o Adroddiad Blynyddol a system cyfrifyddu rheoli‟r BBC 

 Ymchwil i gynulleidfaoedd – Cynhaliwyd ymchwil i gynulleidfaoedd gan yr 

Ymddiriedolaeth i‟w hystyried wrth gynnal yr adolygiad hwn ac i ategu‟r data a 

oedd ar gael i ni. Gwnaethom gomisiynu Kantar Media i gynnal ymchwil feintiol, a 

The Knowledge Agency i gynnal ymchwil ansoddol. Roedd hyn yn gymorth i 

ddangos i ni pa mor dda yr oedd y gwasanaethau hyn yn cyflawni dibenion 

cyhoeddus y BBC ac i ystyried canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd y 

gwasanaethau. Roedd yr ymchwil feintiol wedi‟i chynnal yn yr un ffordd ag 

arolwg blynyddol y BBC o gylch gwaith y dibenion, a chafwyd sgorau am 

„bwysigrwydd‟ a „pherfformiad‟ ar gyfer nifer o ddatganiadau sy‟n ymwneud â 

chyflawni dibenion cyhoeddus y BBC gan 5 live a Sports Extra.  

 Cyfweliadau – Gwnaethom drafod y materion a godwyd yn ein hadolygiad drwy 

gyf-weld pobl o fewn y BBC a thrwy gyfarfod â rhanddeiliaid allanol. 

5 Wrth gynnal yr adolygiad hwn rydym hefyd wedi dod i gasgliadau ar y cynigion sy‟n 

effeithio ar 5 live a Sports Extra yng nghyd-destun strategaeth Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf y BBC ar gyfer lleihau cyllid y BBC o 16 y cant o leiaf erbyn 2016. Cynhaliwyd 

ymgynghoriad cyhoeddus gan yr Ymddiriedolaeth ar gynigion y BBC ar gyfer gwneud yr 

arbedion hyn dros gyfnod o 12 wythnos rhwng 6 Hydref a 21 Rhagfyr. Rydym wedi 

defnyddio‟r canlyniadau o‟r ymgynghoriad hwn, ynghyd â‟r dystiolaeth a gasglwyd yn yr 

adolygiad hwn, i ddod i gasgliadau ynghylch y cynigion sy‟n effeithio ar y gwasanaethau 

hyn. Mae‟r Ymddiriedolaeth yn bwriadu cyhoeddi ei chasgliadau terfynol cyffredinol ar y 

cynigion hyn yng ngwanwyn 2012. 

6 Mae mwy o wybodaeth ar gael am ffordd yr Ymddiriedolaeth o gynnal adolygiadau 

gwasanaeth ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC yn bbc.co.uk/bbctrust. 

 

Trefn yr Adroddiad 

7 Ym mhrif gorff yr adroddiad hwn rhoddir ystyriaeth i berfformiad 5 live a Sports Extra gan 

ddefnyddio‟r fframwaith QRIV sydd wedi‟i ddisgrifio uchod. Lle y credwn fod angen 

cymryd camau i wella perfformiad neu bennu cyfeiriad y gwasanaethau yn y dyfodol, 

tynnir sylw at hyn mewn camau gweithredu. 
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BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 
live Sports Extra 
 

Ansawdd 

Mae cynulleidfa 5 live yn rhoi gwerth mawr arni ac yn gwerthfawrogi’r 

cymysgedd cartrefol a chyfoes o raglenni newyddion a chwaraeon 

8 Mae tystiolaeth a gasglwyd wrth gynnal yr adolygiad hwn yn awgrymu bod 

cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth mawr ar 5 live a Sports Extra. Mae‟r rhan fwyaf o‟r rhai a 

ymatebodd i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn gadarnhaol iawn ynghylch y gwasanaethau, 

a dangosodd ein hymchwil ansoddol i gynulleidfaoedd fod y lefelau ar gyfer argraff 

gyffredinol a bodlonrwydd ar y gorsafoedd hyn yn uchel.  

9 Mae ymatebwyr i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn canmol 5 live am yr amrywiaeth o 

raglenni newyddion a chwaraeon, ac yn teimlo bod naws hamddenol ac agos-atoch yr 

orsaf yn neilltuol a‟i bod yn ategu arlwy arall y BBC. Yn ein hymchwil ansoddol i 

gynulleidfaoedd, ceir canmoliaeth barod i 5 live am fod yn llawn gwybodaeth, am roi‟r 

wybodaeth ddiweddaraf i bobl, ac am drin newyddion yn fwy deallus a manwl na‟r rhan 

fwyaf o‟r gwasanaethau eraill sydd ar gael. Yn gyffredinol, mae ymatebwyr o‟r farn bod y 

sylw i chwaraeon heb ei ail ar y radio o ran ehangder, dyfnder ac ansawdd. 

10 Mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod 5 live yn cynnig rhywbeth iddynt nad yw ar gael gan 

unrhyw orsaf radio arall, a byddai 78 y cant o wrandawyr yn gweld eisiau‟r orsaf pe na 

bai‟n bodoli. Yn ogystal â hyn, mae 80 y cant o‟r gynulleidfa‟n dweud bod ei rhaglenni o 

ansawdd uchel ac wedi‟u gwneud yn dda1. 

11 Roedd canmoliaeth gyffredinol i 5 live hefyd yn y cyflwyniadau i‟r adolygiad gan ein 

Cynghorau Cynulleidfa am gyflwyno newyddion sy‟n torri a chwaraeon mewn modd 

neilltuol sydd o ansawdd uchel. Roedd gwerthfawrogiad mawr o‟r gorsafoedd yn 

gyffredinol, a theimlad bod y cynnwys a‟r arddull cyflwyno‟n cynnig rhywbeth neilltuol o‟i 

gymharu â gorsafoedd radio eraill y BBC a‟r farchnad fasnachol ehangach.  

Er bod lefel yr argraff gyffredinol o 5 live fel gorsaf yn uchel, mae lefel y 

gwerthfawrogiad o raglenni penodol gan gynulleidfaoedd yn is  

12 Mae‟r rhan fwyaf (73 y cant) o wrandawyr 5 live yn uchel eu cymeradwyaeth i‟r orsaf a‟r 

sgôr gymedrig am „argraff gyffredinol‟ ar gyfer 5 live yw 8.2 allan o 102. Mae hyn yn uwch 

nag ar gyfer Radio 1 a Radio 2, ond yn is nag ar gyfer Radio 4. Er hynny, nid yw 

canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd rhaglenni penodol ar 5 live mor uchel, at ei 

                                           

1 Ffynhonnell: Ymchwil i gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

2 Ffynhonnell: Brand and Reputation Tracker (Ionawr i Fehefin 2011), rhai uchel eu cymeradwyaeth yw‟r rheini sy‟n rhoi 

sgôr o 8 neu fwy allan o 10 i‟r orsaf. 
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gilydd, ag ar gyfer gorsafoedd radio eraill y BBC ar y rhwydwaith. Yn 2010-11 sgôr 

gyfartalog y mynegai gwerthfawrogiad ar gyfer rhaglenni 5 live oedd 76.23 fel y mae 

Ffigur 2 yn dangos.  

Ffigur 2: Sgorau cyfartalog y mynegai gwerthfawrogiad a chyfran y rhai uchel 

eu cymeradwyaeth ar gyfer gorsafoedd radio’r BBC 
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Ffynhonnell: Arolwg Pulse y BBC 2010-11, Brand and Reputation Tracker Ionawr – Mehefin 2011. Sylwer bod graddfeydd 

gwahanol wedi‟u defnyddio er mwyn eglurder. 

13 Fodd bynnag, oherwydd y gwahaniaeth rhwng cylchoedd gwaith gorsafoedd y BBC ar y 

rhwydwaith a rhwng y mathau o raglenni a ddarlledir, mae‟n anodd cymharu sgorau‟r 

mynegai gwerthfawrogiad rhwng gorsafoedd. Mae rhaglenni 5 live yn ymwneud yn bennaf 

â chyflwyno newyddion a chwaraeon, ac mae lefel y gwerthfawrogiad gan gynulleidfaoedd 

ar gyfer arlwy o‟r fath yn is yn gyffredinol. Yn yr achos hwn, nid ydym yn credu bod y 

sgorau is ar y mynegai gwerthfawrogiad drwyddo draw yn arwydd bod y rhaglenni o safon 

is o reidrwydd, ac mae tystiolaeth a gasglwyd wrth gynnal yr adolygiad hwn yn awgrymu 

bod arlwy‟r orsaf yn neilltuol ac o ansawdd uchel.  

14 Bydd y BBC hefyd yn tracio canfyddiadau cynulleidfaoedd o raglenni „ansawdd uchel‟. Er 

bod y canfyddiadau‟n gadarnhaol iawn at ei gilydd, maent yn is ar gyfer 5 live nag ar 

gyfer y rhan fwyaf o orsafoedd radio eraill y BBC ar y rhwydwaith. Yn 2010-11, cytunai 82 

y cant o wrandawyr fod rhaglenni 5 live o ansawdd uchel. Roedd hyn yn uwch nag ar 

gyfer Radio 1 (81 y cant), ond yn is nag ar gyfer Radio 2 (84 y cant), Radio 3 (93 y cant) 

a Radio 4 (89 y cant).4 

Ystyrir bod rhaglenni newyddion 5 live o ansawdd uchel at ei gilydd 

15 Mae tystiolaeth o‟n hymgynghoriad cyhoeddus a‟n hymchwil i gynulleidfaoedd yn 

awgrymu bod gan gynulleidfaoedd feddwl mawr o 5 live am ei gallu i ymdrin â newyddion 

                                           

3 Ffynhonnell: Defnyddir arolwg Pulse y BBC i fesur Mynegai Gwerthfawrogiad y cynulleidfaoedd. Gofynnir i gynulleidfaoedd 

roi sgorau allan o 10 am raglenni a chaiff y rhain eu cyfuno i wneud mynegai 

4 Ffynhonnell: Arolwg Pulse y BBC 2010-11, gofynnir i ymatebwyr ddweud a ydynt yn cytuno bod y rhaglen y maent wedi 

gwrando arni yn un o ansawdd uchel  
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sy‟n torri ac i roi‟r wybodaeth ddiweddaraf i wrandawyr am ddatblygiadau. Mae 

cynulleidfaoedd hefyd yn canmol ei dull golygyddol o ddarparu newyddion: ei naws 

gartrefol, ei sylw i amrywiaeth o storïau newyddion ysgafnach a mwy difrif, a‟i hanogaeth i 

ryngweithio. 

16 Er bod barn gadarnhaol gan y rhan fwyaf o gynulleidfaoedd am raglenni newyddion 5 live, 

mae lleiafrif o ymatebwyr yn pryderu nad yw safonau mor uchel ag y gallent fod. Rydym 

hefyd wedi clywed sylwadau gan rai rhanddeiliaid fod 5 live wedi dilyn strategaeth o 

wneud yr orsaf yn fwy adloniadol gan ganolbwyntio ar newyddion i lai o raddau dros y 

blynyddoedd diwethaf. Byddwn yn trafod y meysydd hyn ymhellach yn yr adran ar effaith 

yn yr adroddiad hwn. 

Mae cynulleidfa 5 live a Sports Extra yn rhoi gwerth mawr ar eu harlwy 

chwaraeon 

17 Mae tystiolaeth a gasglwyd wrth gynnal yr adolygiad hwn yn awgrymu bod y gynulleidfa‟n 

rhoi gwerth mawr ar y darllediadau chwaraeon ar 5 live a Sports Extra, o ran amrywiaeth 

eang y chwaraeon a gaiff sylw yn ogystal â natur graff a manwl y cyflwyno. Mae 

ymatebwyr i‟n hymchwil i gynulleidfaoedd yn teimlo bod 5 live yn cynnwys amrywiaeth 

eang o chwaraeon, a bod y darllediadau o ansawdd uchel. Maent hefyd o‟r farn bod 

rhaglenni chwaraeon yr orsaf yn rhan neilltuol o‟r gwasanaeth. 

18 Mae‟r canfyddiadau hyn o raglenni chwaraeon yn cyfrannu hefyd at y canfyddiadau 

cyffredinol o‟r orsaf – yn enwedig am fod chwaraeon yn fawr eu hapêl ac yn cael lle 

amlwg arni. Gall hyn fod yn effeithiol iawn yn ei dro wrth ddenu cynulleidfaoedd at yr 

orsaf. Rydym yn cydnabod yr effaith gadarnhaol a gaiff hyn ar ganfyddiadau o 5 live yn 

gyffredinol. 

Cyrhaeddiad 

Mae 5 live yn denu cynulleidfa sylweddol o tua 6.7 miliwn o oedolion 

bob wythnos 

19 Bob wythnos yn 2010-11, roedd 5 live yn cyrraedd tua 6.7 miliwn o oedolion, sef tua 12.9 

y cant o‟r boblogaeth o oedolion yn y DU. O‟i chymharu â gorsafoedd radio eraill y BBC ar 

y rhwydwaith, mae hyn yn is na Radio 1, Radio 2 a Radio 4, ond yn uwch na Radio 3. 

Hefyd, mae cyrhaeddiad wythnosol 5 live ychydig mwy na dwywaith hynny ar gyfer 

talkSPORT – y brif orsaf fasnachol sy‟n darparu darllediadau chwaraeon. Mae Ffigur 3 yn 

dangos hyn. 
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Ffigur 3: Cyrhaeddiad wythnosol (miliynau) ar gyfer gorsafoedd radio’r BBC ar 

y rhwydwaith a talkSPORT 
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Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

20 Mae tua 20 y cant o gynulleidfa 5 live (1.3 miliwn o oedolion) nad ydynt yn gwrando ar 

unrhyw un o orsafoedd radio eraill y BBC, felly mae 5 live yn rhoi rhywfaint o gyrhaeddiad 

unigryw i ddarpariaeth radio‟r BBC, er ei bod yn llai na llawer o orsafoedd radio eraill y 

BBC ar y rhwydwaith5. 

Mae cynulleidfa 5 live wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf 

21 Ers dechrau 2008, mae 5 live wedi sicrhau cynnydd bach ond cyson yn ei chynulleidfa 

wythnosol. O‟i gymharu â phum mlynedd yn ôl, mae ei chyrhaeddiad wythnosol wedi 

cynyddu mwy nag 8 y cant, gan ragori ar y cynnydd cyfartalog ar gyfer gorsafoedd y BBC 

ar y rhwydwaith o 3.7 y cant6. Yn ystod yr un cyfnod, mae cyrhaeddiad talkSPORT wedi 

tyfu‟n gryf ac mae gan yr orsaf fwy na 3 miliwn o wrandawyr bellach. Mae Ffigur 4 yn 

dangos hyn. 

                                           

5 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

6 Ffynhonnell: RAJAR 2006-07 o‟i gymharu â 2010-11 
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Ffigur 4: Cyrhaeddiad wythnosol (miliynau) ar gyfer 5 live a talkSPORT fesul 
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Ffynhonnell: RAJAR 

22 Ar gyfartaledd, mae gwrandawyr 5 live yn troi at yr orsaf am oddeutu 7 awr a 33 munud 

bob wythnos. Mae hyn yn is nag ar gyfer holl orsafoedd radio eraill y BBC ar y rhwydwaith 

heblaw Radio 37. Ers 2006-07, fodd bynnag, mae 5 live wedi cynnal y lefel hon ymhlith 

gwrandawyr, yn wahanol i orsafoedd radio eraill y rhwydwaith sydd wedi gweld 

gostyngiad.8 

23 Yn gysylltiedig â hyn, mae cyfran 5 live o‟r holl oriau gwrando ar y radio wedi cynyddu‟n 

gyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Yn 2006-07, 4.3 y cant oedd cyfran 5 live o‟r holl 

oriau gwrando ar y radio o‟i chymharu â 4.8 y cant yn 2010-11.9 

24 Rydym wedi edrych yn fanwl ar berfformiad 5 live er mwyn canfod lle mae‟r cyrhaeddiad 

wedi cynyddu. Mae ein dadansoddiad yn dangos bod yr oriau gwrando wedi cynyddu ym 

mron pob rhan o‟r amserlen, gan gynnwys yr arlwy newyddion a chwaraeon10. 

25 Mae‟r cynnydd cyffredinol hwn yn awgrymu bod y dull golygyddol sydd wedi‟i fabwysiadu 

gan reolwyr y BBC yn y blynyddoedd diwethaf – i ddatblygu naws 5 live, i ddod yn fwy 

agos-atoch ac i gynnwys cymysgedd ehangach o raglenni – wedi llwyddo i apelio at 

gynulleidfaoedd newydd.  

26 Rydym yn canmol y llwyddiant a gafodd 5 live wrth gynyddu ei chyrhaeddiad yn y 

blynyddoedd diwethaf a‟i chyfraniad at ehangu cyrhaeddiad a gwireddu amcanion radio‟r 

                                           

7 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

8 Ffynhonnell: RAJAR 2006-07 – 2010-11 

9 Ffynhonnell: RAJAR  

10 Ffynhonnell: RAJAR 2006-07 o‟i gymharu â 2010-11 
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BBC yn gyffredinol. Rydym yn annog 5 live i barhau â‟i hapêl er mwyn rhoi gwerth 

cyhoeddus i wrandawyr. Yn unol â strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf y BBC, dylai 

ganolbwyntio ar ddarparu newyddiaduraeth sydd mor neilltuol ac uchel ei hansawdd ag 

sy‟n bosibl, a‟n gobaith yw y bydd dull gweithredu o‟r fath yn cynnal ei hapêl. 

Mae cyrhaeddiad 5 live yn cael ei ysgogi gan ei harlwy newyddion a’i 

harlwy chwaraeon 

27 O blith y 6.7 miliwn o bobl y mae 5 live yn eu cyrraedd, mae tua 3.2 miliwn yn gwrando ar 

yr arlwy newyddion a‟r arlwy chwaraeon bob wythnos. Mae hyn yn cyfateb i tua 48 y cant 

o‟r gynulleidfa gyfan, ac yn awgrymu bod cyfran sylweddol o‟r gynulleidfa‟n hoffi natur yr 

arlwy newyddion a chwaraeon fel y mae Ffigur 5 yn dangos. 

Ffigur 5: Cyrhaeddiad arlwy newyddion a chwaraeon 5 live ymhlith y 

gynulleidfa 

 

Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

Nid yw’r gostyngiad yn y darllediadau byw o Uwchgynghrair Lloegr ar 5 

live wedi arwain at gyrhaeddiad is dros y 12 mis diwethaf 

28 Yn y gorffennol, mae 5 live wedi mwynhau‟r hawliau i ddarlledu‟r rhan fwyaf o gemau pêl-

droed Uwchgynghrair Lloegr. Fodd bynnag, yn dilyn y cylch negodi diweddaraf, mae nifer 

y gemau a gaiff eu darlledu‟n fyw gan 5 live wedi disgyn o 192 i 128 – gostyngiad o un 

rhan o dair. Enillwyd y pecynnau eraill gan talkSPORT, tra enillodd Absolute becyn a oedd 

yn cael ei ddal gan talkSPORT o‟r blaen. Daeth y newidiadau hyn i rym yn Awst 2010, ar 

ddechrau tymor pêl-droed 2010-11.  

29 Dros y 12 mis diwethaf cafwyd cynnydd cyffredinol yn lefel y gwrando (fel y mae Ffigur 4 

yn dangos) ac yn y gwrando ar raglenni chwaraeon 5 live a talkSPORT. Mae cyfanswm 

cyrhaeddiad 5 live ar y penwythnos wedi codi o 4.2 miliwn i 4.3 miliwn o oedolion, tra 

cafwyd cynnydd o 1.3 miliwn i 1.7 miliwn yng nghyrhaeddiad talkSPORT ar y 
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penwythnos11. Mae‟n bosibl bod y cynnydd hwn ar gyfer y ddwy orsaf wedi‟i ysgogi‟n 

rhannol gan y ffaith bod sylwebaeth ar gemau pêl-droed ar gael yn fwy eang, a bod mwy 

o ddiddordeb a brwdfrydedd ymysg yr holl gynulleidfaoedd o ganlyniad.  

Mae 5 live yn apelio at ystod eang o grwpiau cynulleidfa, er bod dynion 
yn gyfran uchel o gynulleidfa’r orsaf 

30 Mae‟r drwydded gwasanaeth yn datgan y dylai 5 live apelio at bobl o bob oed ac o bob 
cefndir ethnig ac ardal ledled y DU sydd â diddordeb mewn newyddion a chwaraeon. Mae 

Ffigur 6 yn dangos cyrhaeddiad 5 live ymysg gwahanol grwpiau cynulleidfa.  

Ffigur 6: Cyrhaeddiad wythnosol 5 live fesul canran o bob grŵp cynulleidfa 
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Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

31 Mae dosbarthiad gwrandawyr 5 live ar draws y DU yn llawer mwy cyfartal nag ar gyfer y 

rhan fwyaf o orsafoedd radio eraill y BBC ar y rhwydwaith. Er bod y cyrhaeddiad yn uwch 

yn Lloegr nag yn y gwledydd datganoledig, nid yw‟r amrywiadau o ran cyrhaeddiad mor 

uchel ledled y DU ag ar gyfer rhai o orsafoedd radio eraill y BBC. Mae dosbarthiad 

gwrandawyr 5 live yn wastad iawn yn Lloegr hefyd. Yr ardaloedd lle mae‟r cyrhaeddiad ar 

ei uchaf yw Dwyrain a Gogledd-orllewin Lloegr, ac mae‟r dosbarthiad hwn yn wahanol i‟r 

hyn a geir ar gyfer rhai o orsafoedd radio eraill y BBC ar y rhwydwaith, lle mae‟r 

cyrhaeddiad yn uwch yn Llundain a De Lloegr gan mwyaf12. Mae Ffigur 7 yn dangos 

cyrhaeddiad rhai o orsafoedd y BBC yn ôl gwlad, wedi‟i fynegrifo wrth y ffigur ar gyfer y 

DU gyfan.  

                                           

11 Ffynhonnell : RAJAR Q3 2010-Q2 2011 o‟i gymharu â Q3 2009-Q2 2010 

12 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 
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Ffigur 7: Cyrhaeddiad Gorsafoedd y BBC yn ôl Gwlad wedi’i Fynegrifo wrth 

Ffigur Cyfartalog y DU 

 

Ffynhonnell: RAJAR 2010-11. Sylwer: mae canlyniad o 100 yn y siart hon yn golygu bod y cyrhaeddiad yn y wlad honno‟n 

gyfartal ag un y DU, mae ffigur o fwy na 100 yn golygu bod y cyrhaeddiad yn uwch, a ffigur o dan 100 yn golygu bod y 

cyrhaeddiad yn is. 

32 Nod rheolwyr y BBC yw cynnal yr apêl eang hon. Maent yn credu y bydd 5 live yn gallu 

elwa o‟r symud i Salford er mwyn gwasanaethu holl rannau‟r DU yn well ac rydym yn 

croesawu‟r uchelgais hwn i ymgysylltu ymhellach â chynulleidfaoedd yng ngwahanol 

rannau‟r wlad.  

33 Mae tua 33 y cant o wrandawyr 5 live yn byw ar aelwydydd C2DE. Er bod y ffigur hwn 

ychydig yn is na‟r cyfartaledd ar gyfer holl orsafoedd radio‟r BBC (39 y cant), mae‟n uwch 

na‟r ffigur ar gyfer rhai o orsafoedd eraill y BBC, fel Radio 3 a Radio 4.13 

34 Bydd 5 live yn cyrraedd ychydig yn llai na 0.5 miliwn o wrandawyr o gefndir pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig bob wythnos. Mae hyn oddeutu 7.5 y cant o gynulleidfa gyfan 5 live. Er 

bod y ffigur hwn ychydig yn is na‟r proffil cyfartalog ar gyfer gwrandawyr radio o gefndir 

pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, sef 9 y cant, mae‟n uwch nag ar gyfer gorsafoedd radio 

analog eraill y BBC ar y rhwydwaith14. 

35 Mae cyfran uchel o wrandawyr y rhan fwyaf o raglenni 5 live yn ddynion, ac mae tua 72 y 

cant o‟r gynulleidfa‟n ddynion15. Gwelir gogwydd tebyg yn y gynulleidfa ar gyfer rhaglenni 

newyddion a chwaraeon yr orsaf.  

36 Yn ddelfrydol, hoffem weld mwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gynulleidfa, felly 

rydym yn annog 5 live i ystyried a oes potensial yn y dull o gyflwyno ei harlwy ac yn ei 

gynnwys i apelio at wrandawyr benywaidd.  

                                           

13 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

14 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

15 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 
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Mae ystod oedran eang ymhlith gwrandawyr 5 live 

37 Yn 2010-11 y canolrif ar gyfer oed gwrandawyr 5 live oedd 47, sy‟n ddwy flynedd yn hŷn 

na‟r cyfartaledd ar gyfer gwrandawyr radio16. Er bod cyrhaeddiad yr orsaf yn uwch ymysg 

cynulleidfaoedd canol oed, fel y mae Ffigur 6 yn dangos, dosbarthiad oedran cynulleidfa 5 

live yw‟r mwyaf cyfartal o holl orsafoedd radio‟r BBC ar y rhwydwaith. Mae hyn yn 

awgrymu bod yr orsaf yn llwyddiannus iawn wrth apelio at ystod eang o wrandawyr. Mae 

Ffigur 8 yn dangos hyn. 

Ffigur 8: Proffil Oedran Gorsafoedd Radio’r BBC 

 

Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

38 Mae trwydded gwasanaeth 5 live yn datgan y dylai geisio cyfuno ei raglenni newyddion a 
chwaraeon mewn ffyrdd sy‟n helpu i ddenu cynulleidfa iau a mwy amrywiol i newyddion y 

BBC na rhannau eraill o‟r BBC. 

39 Rydym yn cymeradwyo‟r apêl eang sydd gan 5 live ymysg gwahanol grwpiau oedran, er 

ein bod yn teimlo bod y geiriau hyn yn y drwydded yn mynd yn groes braidd i gylch 

gwaith yr orsaf. Mae‟r cylch gwaith yn datgan y dylai‟r gwasanaeth apelio at bobl o bob 
oed ac o bob cefndir ethnig ac ardal ledled y DU sydd â diddordeb mewn newyddion a 
chwaraeon. Felly byddwn yn newid y drwydded gwasanaeth i egluro y dylai‟r orsaf apelio 

at ystod eang o wrandawyr, yn unol â‟i chylch gwaith. 

40 Rydym wedi dadansoddi ymhellach y newidiadau yng nghyrhaeddiad yr orsaf yn ystod y 

pum mlynedd diwethaf, ac wedi darganfod nad ydynt wedi bod yn gyfartal o ran oedran. 

Mae‟r gwaith dadansoddi‟n dangos bod y cyrhaeddiad wedi cynyddu‟n fwy o lawer ymysg 

rhai dros 45 oed, lle cafwyd cynnydd cyfartalog o 14 y cant, nag ymysg y rhai o dan 45 

oed, lle cafwyd cynnydd cyfartalog o ddim ond un y cant. Mae Ffigur 9 yn dangos hyn. 

Oherwydd hyn mae canolrif oed gwrandawyr 5 live wedi codi hefyd o un flwyddyn ers 

2006-0717. Fodd bynnag, i ryw raddau mae‟r newidiadau hyn yn adlewyrchu gostyngiad 

cyffredinol ym maint y gwrando ar y radio ymysg cynulleidfaoedd iau.  

                                           

16 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

17 Ffynhonnell: RAJAR 2006-07 i 2010-11 
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Ffigur 9: Canran y newid yng nghyrhaeddiad wythnosol 5 live yn ôl grŵp 
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Ffynhonnell: RAJAR rhwng 2006-07 a 2010-11 

41 Yn eu cyflwyniad ar gyfer yr adolygiad gwasanaeth, mae rheolwyr y BBC yn nodi bod yr 

ystod oedran 25-34 yn grŵp cynulleidfa sy‟n allweddol er mwyn adnewyddu cynulleidfa 5 

live a chynnal oed cyfartalog y gwrandawyr. Fodd bynnag, gan fod cynulleidfa‟r orsaf yn 

eang ac ar gynnydd, fel y dangoswyd uchod, nid ydym yn teimlo bod hyn yn her strategol 

fawr i‟r orsaf. 

42 Ymysg yr holl gynulleidfaoedd, mae ymwybyddiaeth o 5 live yn is nag ar gyfer gorsafoedd 

radio eraill y BBC ar y rhwydwaith – tua 50 y cant o oedolion y DU sy‟n ymwybodol o 

fodolaeth yr orsaf18. Mae rheolwyr y BBC yn nodi bod her ychwanegol, sef y gallai llawer o 

wrandawyr dichonol fod yn ymwybodol o fodolaeth 5 live ond yn anymwybodol o 

amrywiaeth ei chynnwys.  

43 Er mai newyddion yw‟r rhan fwyaf o arlwy 5 live, mae cynulleidfaoedd yn fwy tebygol o 

gysylltu‟r orsaf â chwaraeon. Wrth gynnal ein hymchwil i gynulleidfaoedd, clywsom gan rai 

gwrandawyr a oedd wedi troi at yr orsaf i gael chwaraeon i ddechrau ac wedyn wedi 

darganfod yr arlwy newyddion. Er hynny, teimlwn y dylai‟r orsaf fod yn fwy adnabyddus 

am ei harlwy newyddion. Felly, yn hytrach na cheisio hybu ymwybyddiaeth o amrywiaeth 

ei chynnwys, hoffem weld yr orsaf yn meithrin ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd o‟i 

darpariaeth newyddion yn benodol.  

 

                                           

18 Ffynhonnell: cyflwyniad rheolwyr y BBC 
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Cam Gweithredu 1: Dylai Radio 5 live geisio hybu 

ymwybyddiaeth o’r orsaf, yn enwedig ei harlwy newyddion, a 

sicrhau bod ei hapêl yn dal yn eang 

Rydym yn cymeradwyo bwriad rheolwyr y BBC i wella lefel ymwybyddiaeth y 

gynulleidfa o 5 live. Yn benodol, hoffem weld yr orsaf yn meithrin 

ymwybyddiaeth y gynulleidfa o‟i darpariaeth newyddion, gan mai hon yw 

craidd y gwasanaeth. 

Rydym hefyd yn gofyn i reolwyr y BBC fonitro proffil cynulleidfa‟r orsaf er 

mwyn sicrhau bod yr apêl eang bresennol yn parhau ac na fydd y gogwydd 

presennol rhwng y rhywiau‟n mynd yn gryfach. 

Byddwn yn gofyn i reolwyr y BBC adrodd yn ôl yn gyson am ymwybyddiaeth a 
phroffil y gynulleidfa.  

Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 live i egluro y dylai apelio at ystod 

eang o wrandawyr, gan ddileu‟r ymrwymiad penodol i wasanaethu cynulleidfa 

iau a mwy amrywiol. 

Caiff y drwydded gwasanaeth ei newid ar unwaith. 

 

Mae lefel y gwrando ar Sports Extra yn amrywio’n sylweddol oherwydd 

natur ei rhaglenni 

44 Yn 2010-11 denodd Sports Extra gynulleidfa o 691,000 o wrandawyr yr wythnos ar 

gyfartaledd. Mae lefel y gwrando ar Sports Extra yn amrywio‟n sylweddol yn ôl y math o 

chwaraeon sy‟n cael eu darlledu. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae‟r cyrhaeddiad 

wythnosol wedi amrywio rhwng oddeutu 555,000 a 1.2 miliwn.19 

45 Mae cyrhaeddiad Sports Extra ychydig yn is na hynny ar gyfer gorsafoedd radio digidol 

eraill y BBC. Yn 2010-11 roedd lefel ei chynulleidfa‟n is na‟r rhai i 1Xtra, 6 Music a Radio 4 

Extra, er ei bod yn uwch na‟r un i‟r Asian Network. Ar ben hynny, nid yw ei chyrhaeddiad 

wedi cynyddu i raddau arwyddocaol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, yn wahanol i 

orsafoedd radio digidol eraill y BBC20. Er hynny, rydym yn nodi ei bod yn anodd gwneud 

cymariaethau cyffredinol oherwydd yr amrywiadau sylweddol yn lefel y gwrando ac 

amserlen ran-amser yr orsaf. 

46 Mae cynulleidfa Sports Extra yn ategol i gynulleidfa 5 live i raddau helaeth. Bydd tua 86 y 

cant o wrandawyr Sports Extra hefyd yn gwrando ar 5 live bob wythnos – y lefel uchaf o 

orgyffwrdd a welir rhwng gorsafoedd radio‟r BBC yn gyffredinol. Mae maint y gorgyffwrdd 

yn gyson â chanfyddiadau‟r gynulleidfa o Sports Extra fel gorsaf sy‟n ategu 5 live. Yn 

groes i hynny, fodd bynnag, mae lefel y pontio rhwng cynulleidfaoedd yn is o lawer, gan 

                                           

19 Ffynhonnell: RAJAR 

20 Ffynhonnell: RAJAR 
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mai dim ond 9 y cant o gynulleidfa 5 live sydd hefyd yn gwrando ar Sports Extra bob 

wythnos. 21 

Mae lefel yr ymwybyddiaeth o Sports Extra yn uwch nag ar gyfer y rhan 

fwyaf o orsafoedd digidol eraill 

47 Mae oddeutu 35 y cant o oedolion y DU yn ymwybodol o fodolaeth Sports Extra22. Hon 

yw‟r lefel uchaf o holl orsafoedd radio digidol y BBC, a gallai fod yn ganlyniad yn rhannol 

i‟r berthynas agos sydd rhwng Sports Extra a 5 live. Yn y pum mlynedd diwethaf, fodd 

bynnag, mae lefel yr ymwybyddiaeth o‟r orsaf ymysg cynulleidfaoedd wedi aros yn 

gymharol gyson, tra bu cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o 1Xtra, 6 Music a Radio 4 Extra. 

Fel y gellid disgwyl, mae lefel yr ymwybyddiaeth o Sports Extra yn uwch o lawer ymysg 

gwrandawyr 5 live, sef 76 y cant23. 

 

Effaith 

Dylai 5 live a Sports Extra gyfrannu’n helaeth at gyflawni dibenion y BBC 

ar gyfer dinasyddiaeth a’r cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau 

48 Mae trwyddedau gwasanaeth 5 live a Sports Extra yn nodi ym mha ffyrdd y dylai 5 live 

gyfrannu at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Er y dylai 5 live gyfrannu at gyflawni pob 

un o‟r chwe diben cyhoeddus, mae ei blaenoriaethau pwysicaf yn ymwneud â‟r diben ar 

gyfer dinasyddiaeth, drwy ei rhaglenni newyddion, a diben y cenhedloedd, rhanbarthau a 

chymunedau drwy ei rhaglenni chwaraeon. Ar lefel uchel, mae ein hymchwil i 

gynulleidfaoedd yn dangos bod cynulleidfaoedd yn cytuno â‟r blaenoriaethau cyffredinol 

hyn. 

49 Mae nifer bach o ymrwymiadau meintiol yn nhrwyddedau gwasanaeth 5 live a Sports 

Extra, y rhoddir adroddiadau blynyddol amdanynt. Mae Tabl 1 yn dangos bod 5 live a 

Sports Extra wedi bodloni‟r gofynion hyn yn 2010-11. 

                                           

21 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

22 Ffynhonnell: BBC Brand and Reputation Tracker Ionawr – Mehefin 2011 

23 Ffynhonnell: BBC Brand and Reputation Tracker Ionawr – Mehefin 2011. Mae data blaenorol am dueddiadau wedi‟u seilio 

ar y „Pan BBC Tracking Survey‟, a ddisodlwyd gan y Brand and Reputation Tracker ym mis Tachwedd 2010. 
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Tabl 1: Amodau yn nhrwyddedau gwasanaeth 5 live a Sports Extra 

Diben Ymrwymiad 2010-11 

Cynnal 

Dinasyddiaeth a 

Chymdeithas Sifil 

Bod tua thri chwarter o arlwy blynyddol Radio 5 

live yn newyddion 

75% 

Ysgogi Creadigrwydd 

a Rhagoriaeth 

Ddiwylliannol 

Dylai Radio 5 live a Sports Extra gyfrannu at 

gyflawni ymrwymiad Radio‟r BBC i gomisiynu o 

leiaf 10% o oriau cymwys o raglenni gan 

gynhyrchwyr annibynnol 

17% ar gyfer 

5 live a Sports 

Extra 

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol y BBC ar gyfer 2010-11 

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Sifil 

Dylai 5 live helpu’r BBC i ddarparu’r “newyddiaduraeth orau yn y byd” ac 

mae hyn wrth wraidd ei sail resymegol fel gwasanaeth cyhoeddus 

50 Mae‟r dystiolaeth yr ydym wedi‟i chasglu yn yr adolygiad hwn yn dangos bod y 

gynulleidfa‟n credu bod rhaglenni newyddion a newyddiaduraeth o ansawdd uchel yn rhan 

bwysig iawn o gylch gwaith 5 live. Cyfrifoldeb yr orsaf ar gyfer cyflwyno storïau 

newyddion i‟w chynulleidfa yw‟r brif ffordd y mae 5 live yn cyfrannu at gyflawni diben y 

BBC ym maes dinasyddiaeth ac yn rhoi gwerth cyhoeddus. Nid oes yr un rhwydwaith radio 

arall ymhlith gorsafoedd y BBC sydd â‟r fath ymrwymiad cryf i ddarparu newyddion yn y 

rhan fwyaf o‟i amserlen. Mae oddeutu 5.1 miliwn o bobl yn gwrando ar yr arlwy 

newyddion ar 5 live bob wythnos, sef tua 77 y cant o gynulleidfa gyfan yr orsaf. Bob 

wythnos bydd tua 2.5 miliwn o bobl yn gwrando ar 5 live Breakfast, a 2.4 miliwn yn 

gwrando ar 5 live Drive24. 

51 Mae‟r lle canolog sydd i newyddion ar 5 live wedi‟i gadarnhau gan ganfyddiadau 

cynulleidfaoedd a aseswyd yn ystod ein hymchwil. Pan ofynnwyd iddynt pa mor bwysig 

oedd nifer o flaenoriaethau ar gyfer 5 live, cafwyd rhai o‟r sgorau uchaf am bwysigrwydd 

ar gyfer datganiadau allweddol ynghylch darparu newyddion, gan gynnwys mae 5 live yn 
rhoi‟r wybodaeth ddiweddaraf i mi am newyddion sy‟n torri (pwysigrwydd o 79 y cant) ac 

mae 5 live yn darparu newyddion o ansawdd uchel (pwysigrwydd o 81 y cant).25 Mae‟r 

sgorau hyn yn dangos bod y gynulleidfa‟n credu mai un o swyddogaethau craidd 5 live yw 

darparu arlwy newyddion o ansawdd uchel.  

52 Mae‟r dystiolaeth arall a gawsom hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd y ddarpariaeth 

newyddion fel sail resymegol hanfodol i 5 live fel gwasanaeth cyhoeddus. Er bod y dulliau 

o gael gafael ar newyddion yn newid, mae ein hymchwil ansoddol yn dangos bod y radio‟n 

                                           

24 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

25 Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 

live yn y mis diwethaf (601) 
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hanfodol o hyd ar gyfer darparu‟r newyddion diweddaraf, yn enwedig wrth i newyddion 

dorri a datblygu yn ystod y dydd. Mae cynulleidfaoedd yn glir mai 5 live yw un o 

wasanaethau allweddol y BBC wrth gyflawni hyn. Mae ein Cynghorau Cynulleidfa hefyd yn 

glir mai darparu newyddion yw‟r agwedd bwysicaf ar rôl 5 live fel gwasanaeth cyhoeddus. 

53 Yn ogystal â hyn, mae‟r adborth a gawsom gan randdeiliaid fel UTV a RadioCentre yn 

awgrymu mai darpariaeth newyddion 5 live yw ei chyfrifoldeb pwysicaf fel gwasanaeth 

cyhoeddus ac mai hwn, felly, yw‟r maes y dylai ganolbwyntio mwyaf arno yng nghyd-

destun strategaeth ac adnoddau.  

54 Rydym wedi cael sicrwydd, ar sail eu cyflwyniad i‟r adolygiad hwn, a‟n cyfarfodydd â staff 

allweddol, fod rheolwyr y BBC yn glir mai‟r cyfraniad pwysicaf gan 5 live at gyflawni 

cenhadaeth y BBC fel gwasanaeth cyhoeddus yw drwy ei rhaglenni newyddion. Mae‟r 

cyflwyniad gan reolwyr y BBC yn disgrifio dwy o‟r prif flaenoriaethau strategol i 5 live: 

 bod yn lle i droi ato‟n gyntaf am newyddion sy‟n torri ar Radio‟r BBC 

 cyflwyno Newyddion y BBC i gynulleidfa ehangach drwy sicrhau arlwy newyddion 
o‟r ansawdd uchaf, newyddiaduraeth neilltuol, wreiddiol ac agenda newyddion 
eang.26 

Rydym yn cytuno bod y rhain yn flaenoriaethau pwysig ar gyfer darpariaeth newyddion 5 

live, ac rydym yn eu trafod yn fwy manwl isod. 

Mae cynulleidfaoedd o’r farn bod rhaglenni newyddion 5 live yn neilltuol 

ac yn uchel eu hansawdd gan mwyaf 

55 Yn gyffredinol, mae‟r dystiolaeth a gawsom yn dangos bod perfformiad y gwasanaeth yn 

dda iawn o ran darparu newyddion o ansawdd uchel, ac mae cynulleidfaoedd yn credu 

bod 5 live yn darparu newyddion mewn ffordd neilltuol o‟i gymharu â‟r hyn sydd ar gael 

gan wasanaethau eraill y BBC neu‟r farchnad ehangach. 

56 Yn ein hymchwil ansoddol, cawsom fod cynulleidfaoedd yn teimlo bod 5 live yn cwrdd â‟u 

disgwyliadau am newyddion gan mwyaf. Mae Ffigur 10 yn dangos, ar gyfer dwy 

flaenoriaeth allweddol ym maes newyddion – mae 5 live yn rhoi‟r wybodaeth ddiweddaraf 
i mi am newyddion sy‟n torri ac mae 5 live yn darparu newyddion o ansawdd uchel – fod 

78 y cant o ymatebwyr yn cytuno bod 5 live yn perfformio‟n dda. Drwy gymharu hyn â 

barn cynulleidfaoedd am bwysigrwydd y blaenoriaethau hyn, gwelir bod yr orsaf yn cwrdd 

â disgwyliadau‟r gynulleidfa. Felly, gallwn ddod i‟r casgliad bod 5 live yn perfformio‟n dda 

ar y lefel gyffredinol hon. 

                                           

26 Ffynhonnell: Cyflwyniad gan reolwyr y BBC  
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Ffigur 10: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau 

allweddol ym maes newyddion 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 
yn y mis diwethaf (601) 

57 Yn ein hymchwil ansoddol, roedd barn y rhan fwyaf o ymatebwyr am ddarpariaeth 

newyddion 5 live yn gadarnhaol iawn. Yn benodol, mae llawer o ganmol ar: 

 natur eang, fanwl, ffraeth a deallus ei harlwy newyddion 

 y cymysgedd o eitemau newyddion ysgafnach a mwy difrif 

 gallu cyflwynwyr i wneud storïau newyddion yn hawdd eu deall heb eu trin yn 

wamal 

 gallu cyflwynwyr i symud yn rhwydd rhwng materion difrif a llai difrif yn ôl 

agenda newyddion y dydd. 

58 Canfyddiad arall o‟r ymchwil hon yw bod cynulleidfaoedd yn teimlo bod arlwy newyddion 5 

live yn fwy manwl a deallus na rhai gorsafoedd eraill y maent yn gwrando arnynt. Mae 

rhai ymatebwyr yn nodi gwahaniaethau pendant rhwng y ffordd y mae 5 live yn cyflwyno 

newyddion a‟r ffordd y mae gwasanaethau eraill y BBC yn gwneud. Mae‟r rhain yn 

ymwneud â‟i gallu i drafod storïau newyddion pwysig sy‟n torri a chynnig y wybodaeth 

ddiweddaraf; ei gallu i gyflwyno newyddion mewn ffordd hawdd ei deall; a‟r cydbwysedd 

dymunol rhwng eitemau ysgafnach a mwy difrif yn ei harlwy newyddion a materion 

cyfoes. 

59 Cafwyd sylwadau cadarnhaol gan lawer o ymatebwyr i‟n hymgynghoriad am arddull a 

naws hamddenol, anffurfiol yr arlwy newyddion ar 5 live. Maent yn cyferbynnu hyn â‟r 

arddull mwy ffurfiol ar Radio 4, ac mae hyn yn awgrymu bod 5 live yn cynnig gwasanaeth 

newyddion neilltuol. 

Mae newyddion sy’n torri’n agwedd hanfodol ar natur neilltuol 5 live 

60 Mae‟r gynulleidfa‟n teimlo mai un o hanfodion 5 live yw ei gallu i ganolbwyntio ar 

newyddion sy‟n torri, ac mae hyn yn agwedd allweddol ar gyfraniad 5 live at gyflawni‟r 

diben ar gyfer dinasyddiaeth. Mae hyn wedi‟i ddatgan yn benodol yn ei thrwydded 

gwasanaeth lle dywedir y dylai 5 live ddefnyddio ei amserlen fyw hyblyg i gynnig y 

newyddion diweddaraf ar unwaith a bod yn wasanaeth newyddion di-dor pan fo‟n briodol. 

61 Mae ymatebwyr yn ein hymchwil ansoddol yn teimlo mai gallu 5 live i ganolbwyntio ar 

stori newyddion bwysig yw un o brif gryfderau‟r gwasanaeth a bod hyn yn nod amgen 

arni o‟i chymharu â gorsafoedd radio eraill. Mae ymatebwyr yn nodi bod y sylw a roddir i 

storïau newyddion pwysig wrth iddynt dorri‟n rhan annatod o natur „fyw‟ y gwasanaeth a‟i 
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bod yn amlygu sgiliau‟r cyflwynwyr. Mae rhai ohonynt yn enwi nifer o ddigwyddiadau 

pwysig yn y newyddion lle y gwelwyd bod 5 live yn ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy a 

chyfredol. 

62 Mae‟r farn hon wedi‟i hategu gan dystiolaeth arall a gasglwyd gennym. Mae‟r rhan fwyaf o 

ymatebwyr i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn credu bod 5 live yn trafod newyddion sy‟n 

torri‟n dda iawn. Maent yn teimlo bod natur ymatebol a hyblyg yr orsaf yn caniatáu iddi 

ymdrin yn effeithiol â storïau a digwyddiadau pwysig a rhoi‟r wybodaeth ddiweddaraf i 

wrandawyr. Ceir nifer o gyfeiriadau yn ein hymgynghoriad at y ffaith mai 5 live yw‟r 

gwasanaeth y byddai pobl yn troi ato pan fydd stori bwysig yn y newyddion gan eu bod 

yn teimlo‟n sicr y bydd yr orsaf yn rhoi sylw iddi. Yn yr un modd, mae tystiolaeth a gafwyd 

gan ein Cynghorau Cynulleidfa‟n dangos pa mor bwysig a gwerthfawr yw rôl 5 live wrth 

drafod newyddion sy‟n torri. 

63 Cawsom dystiolaeth fod rhywfaint o feirniadaeth o gylch gwaith 5 live, ymhlith lleiafrif 

bach o wrandawyr, mewn cysylltiad â newyddion sy‟n torri. Mae rhai gwrandawyr yn 

teimlo bod 5 live weithiau‟n torri ar draws ei rhaglenni rheolaidd yn ddiangen i gyflwyno 

stori newyddion sy‟n torri, a bod gormod o ailadrodd. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd 

cynulleidfaoedd yn teimlo nad oes newyddion ffres neu ddatblygiadau newydd. Er ein bod 

yn derbyn y gallai hyn ddigwydd weithiau, teimlwn fod angen derbyn y risg hwn wrth 

geisio rhoi‟r wybodaeth ddiweddaraf am storïau newyddion sy‟n torri. Mae‟n briodol bod 

penderfyniadau ynghylch pa bryd i wyro oddi wrth yr amserlen rhaglenni‟n gyfrifoldeb i 

wneuthurwyr y rhaglenni.  

64 Nid oes yr un arall o wasanaethau radio‟r BBC sydd â‟r fath allu i ymdrin â newyddion sy‟n 

torri. Er bod ein hymchwil i gynulleidfaoedd wedi dangos bod y ffyrdd y mae pobl yn cael 

gafael ar newyddion wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf – yn enwedig o 

ran y ddarpariaeth gynyddol o newyddion ar-lein – mae radio‟n chwarae rhan bwysig iawn 

o hyd. Rydym yn credu bod rôl bwysig dros ben gan 5 live fel gorsaf y BBC y gall 

cynulleidfaoedd droi ati i glywed newyddion pwysig sy‟n torri, ac rydym yn glir bod rhaid 

cadw‟r ymrwymiad i gynnig newyddion sy‟n torri ar unwaith ym mhob rhan o‟r amserlen. 

Dylai 5 live dorri ar draws unrhyw un o‟i rhaglenni i fynd at newyddion sy‟n torri pan fydd 

yn digwydd. 

65 Ar hyn o bryd, mae‟r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 5 live yn cyfeirio at yr orsaf 

fel y lle i gael „newyddion di-dor‟ ar radio‟r BBC. Mae rheolwyr y BBC wedi awgrymu newid 

y geiriau hyn a rhoi „newyddion sy‟n torri‟ yn eu lle er mwyn adlewyrchu natur a 

blaenoriaethau presennol yr orsaf yn well. 

66 Teimlwn ei bod yn synhwyrol newid y geiriau „newyddion di-dor‟ gan fod y disgrifiad hwn 

yn fwy priodol i sianeli sy‟n darlledu newyddion yn ddi-dor bob awr o‟r dydd a‟r nos, yn 

hytrach na rhwydwaith radio sy‟n canolbwyntio ar newyddion yn bennaf. Nid darllediadau 

newyddion di-dor yw‟r hyn a geir ar 5 live ar hyn o bryd, a bod yn fanwl gywir. Ni fyddai‟n 

cyfrannu mwy at gyflawni‟r dibenion cyhoeddus drwy ddarlledu newyddion di-dor ac nid 

ydym wedi cael unrhyw dystiolaeth gan gynulleidfaoedd sy‟n awgrymu eu bod yn dymuno 

i 5 live symud i‟r cyfeiriad hwnnw. Mewn gwirionedd, pe byddai 5 live yn troi fwyfwy at 

fod yn orsaf ar gyfer newyddion di-dor, gallai hynny amharu ar ei gallu i ymdrin â 

newyddion mewn amryw o ffyrdd. 

67 Er bod newyddion sy‟n torri‟n rhan annatod o sail resymegol a natur neilltuol 5 live, nid 

ydym yn teimlo bod hyn yn diffinio darpariaeth newyddion yr orsaf yn ei chyfanrwydd. 
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Credwn mai un agwedd yn unig ar ddarpariaeth newyddion 5 live yw newyddion sy‟n torri, 

er ei bod yn un bwysig iawn.  

68 Felly byddwn yn newid geiriad y cylch gwaith yn y drwydded gwasanaeth i roi disgrifiad 

mwy manwl o ymrwymiad 5 live i ddarlledu newyddion.  

 

Cam Gweithredu 2: Byddwn yn newid y cylch gwaith yn 

nhrwydded gwasanaeth 5 live fel ei fod yn adlewyrchu natur y 

newyddion ar 5 live yn fwy manwl 

Newidir y cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 5 live er mwyn gwneud ei 

hymrwymiadau i newyddion a newyddion sy‟n torri‟n fwy eglur.  

Bydd cylch gwaith yr orsaf yn darllen fel a ganlyn: 

Cylch gwaith BBC Radio Five Live yw darlledu newyddion a chwaraeon 

yn fyw. Dylai fod yn brif ffynhonnell ar Radio‟r BBC ar gyfer newyddion 

sy‟n torri drwy ddarlledu straeon newyddion pwysig i‟w gynulleidfa wrth 

iddynt ddigwydd. Dylai ddarparu cyd-destun i‟w sylw i newyddion a 

chwaraeon drwy ddadansoddiadau a thrafodaethau eang. 

Byddwn yn adlewyrchu hyn ym mhob rhan o‟r drwydded gwasanaeth. 

Gwneir y newid hwn ar unwaith. 

 

Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr yn credu bod yr orsaf yn cynnig 

cydbwysedd priodol rhwng storïau newyddion difrif a rhai ysgafn 

69 Yn ein hymchwil feintiol, gofynnwyd i wrandawyr a oeddent yn credu bod cydbwysedd 

priodol rhwng newyddion difrif ac eitemau ysgafn, llai difrif ar 5 live. Mae Ffigur 11 isod 

yn dangos bod cyfran fawr o‟r gynulleidfa‟n credu bod y cydbwysedd ar 5 live yn briodol 

ar y cyfan. Dim ond cyfran fach o‟r gynulleidfa sy‟n teimlo bod gormod o eitemau ysgafn 

ac mae 6 y cant ohonynt yn teimlo bod gormod o eitemau difrif. Mae‟r canfyddiad hwn 

wedi‟i ategu gan ein hymchwil ansoddol a‟n hymgynghoriad cyhoeddus, felly rydym wedi 

dod i‟r casgliad bod y cydbwysedd golygyddol ar 5 live yn briodol at ei gilydd. 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra 

 

Ionawr 2012 36 

 

Ffigur 11: Canfyddiadau’r gynulleidfa o’r cydbwysedd rhwng eitemau 

newyddion difrif ac ysgafn ar 5 live 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion yn y DU sy‟n 15+ oed sydd wedi 
gwrando ar 5 live yn y mis diwethaf (601). Nid yw‟r siart yn dangos 10% o ymatebwyr a roddodd „ddim yn gwybod‟ yn 
ateb. 

70 Er hynny, mae cyfran fach o‟r gynulleidfa sy‟n teimlo bod 5 live yn canolbwyntio gormod 

weithiau ar faterion sy‟n ddibwys neu‟n llai difrif. Er enghraifft, awgrymodd nifer bach o 

ymatebwyr i‟n hymgynghoriad cyhoeddus fod rhai o raglenni newyddion 5 live yn rhoi 

gormod o bwyslais ar enwogion a diwylliant poblogaidd. Mae rhai ymatebwyr yn teimlo 

nad yw pynciau o‟r fath yn teilyngu sylw yn y newyddion ac yn credu y dylai‟r orsaf 

gymryd safbwynt mwy difrif. 

71 Er mai dim ond lleiafrif o‟r gynulleidfa yw‟r rhain, credwn fod hyn yn amlygu‟r her y mae 5 

live yn ei hwynebu wrth gyflawni‟r ymrwymiad yn ei thrwydded gwasanaeth i ymdrin ag 

amrywiaeth eang o bynciau yn ei harlwy newyddion. Mae‟n bwysig i reolwyr y BBC sicrhau 

bod newyddion 5 live – wrth drafod storïau difrif neu rai ysgafn – yn cyfrannu mewn rhyw 

fodd at gyflawni diben cyhoeddus y BBC ym maes dinasyddiaeth. 

72 Rydym yn credu y dylai 5 live ymdrin â‟r eitemau newyddion pwysicaf bob amser, ond gall 

ddefnyddio ei medrusrwydd a‟i dyfeisgarwch newyddiadurol i drafod eitemau ysgafnach 

hefyd, gan wneud hynny at safon uchel, yn enwedig pan fydd yr agenda newyddion yn llai 

trwm. Un o gryfderau neilltuol 5 live yw ei dull difrif ac ysgafn o drafod newyddion, a gall 

gyflwyno dewis amrywiol o storïau gyda‟i gilydd ac mewn modd ystyrlon.  

Mae naws agos-atoch gan 5 live ac mae rhyngweithio â’r gynulleidfa’n 

agwedd bwysig ar y modd y mae’n cyflawni’r dibenion cyhoeddus 

73 Mae ymrwymiadau mewn sawl adran yn nhrwydded gwasanaeth 5 live iddi fod â naws 

gartrefol ac agos-atoch, yn gyffredinol ac mewn cysylltiad â‟i harlwy newyddion. Mae‟r 

drwydded gwasanaeth yn datgan y dylai 5 live fod â naws gartrefol ac amrywiaeth eang o 
bynciau ac y dylai annog gwrandawyr i ryngweithio â‟r gwasanaeth a rhannu eu barn, 
dros y ffôn, mewn negeseuon testun ac mewn negeseuon e-bost. Mae hefyd yn nodi y 

dylai ymdrin â digwyddiadau gan ddefnyddio arddull hawdd ei ddeall ac annog 
gwrandawyr i gymryd rhan mewn trafodaethau ac y dylai cynulleidfaoedd gael cyfle 

rheolaidd i siarad yn uniongyrchol â gwesteion, gan gynnwys gwleidyddion a llunwyr barn. 

74 Mae‟r dystiolaeth a gawsom yn awgrymu bod 5 live yn perfformio‟n dda iawn o ran 

gwneud newyddion a materion cyfoes yn ddealladwy. Cytunodd 75 y cant o‟r ymatebwyr 

ei bod yn bwysig bod 5 live yn gwneud newyddion a materion cyfoes a phynciau amserol 
eraill yn ddiddorol i mi. Mae 5 live yn cwrdd â‟r disgwyliad hwn gan amlaf, gan fod 73 y 

cant o‟r ymatebwyr yn cytuno ei bod yn perfformio‟n dda ar y datganiad hwn. Roedd 

canfyddiadau tebyg ar gyfer y datganiad bod 5 live yn rhoi gwell dealltwriaeth i mi o 

newyddion a phynciau amserol. Mae Ffigur 12 yn dangos hyn. 
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Ffigur 12: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar flaenoriaethau 

newyddion ar gyfer hybu dealltwriaeth a rhyngweithio â’r gynulleidfa 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

75 Mae hyn wedi‟i gadarnhau hefyd gan ein hymchwil ansoddol a‟n hymgynghoriad 

cyhoeddus. Mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod gallu 5 live i wneud storïau newyddion yn 

ddealladwy heb eu trin yn wamal yn gryfder neilltuol, ac maent yn canmol cyflwynwyr ym 

mhob rhan o‟r amserlen sy‟n gwneud hyn yn fedrus. 

76 Mae lefelau‟r rhyngweithio â‟r gynulleidfa ar 5 live yn uwch nag ar gyfer gwasanaethau 

eraill y BBC, ac mae hyn yn adlewyrchu‟r ymrwymiad penodol yn y drwydded gwasanaeth. 

Mae hyn wedi bod yn nodwedd ar yr orsaf ers blynyddoedd lawer ac, ar ddiwrnod 

nodweddiadol, bydd mwy na 2,000 o wrandawyr yn cysylltu â 5 live drwy Twitter, 

Facebook, negeseuon testun a‟r e-bost a thros y ffôn27. Mae natur y rhyngweithio hwn yn 

amrywio o raglenni ffonio i mewn, fel Your Call Nicky Campbell, i segmentau lle nad yw‟r 

rhyngweithio mor amlwg a lle mae‟n adlewyrchu sylwadau gan y gynulleidfa. Mae 

rheolwyr y BBC yn credu bod hyn yn caniatáu i 5 live feithrin naws ddemocrataidd a 

modern lle gall y gynulleidfa drafod materion y dydd, ac mae‟r orsaf yn llawer mwy 

agored i‟r gynulleidfa o ganlyniad i hyn.  

77 Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod bod rhyngweithio‟n agwedd allweddol ar arlwy 5 live ac 

yn rhoi sgôr uchel iawn am berfformiad: 80 y cant am Mae 5 live yn rhoi cyfleoedd i 
gymryd rhan yn ei rhaglenni, fel yr oedd Ffigur 12 yn dangos. Fodd bynnag, o ran 

pwysigrwydd, mae cynulleidfaoedd yn rhoi sgôr is o lawer i‟r flaenoriaeth hon, sef 51 y 

cant. Mae hyn yn creu bwlch perfformiad cadarnhaol mawr, lle mae perfformiad yn 

rhagori‟n sylweddol ar y disgwyliadau. Yn yr un modd, mae bwlch perfformiad mawr ar 

gyfer Mae 5 live yn rhoi cyfle i wrandawyr ddadlau a rhannu gwybodaeth â phobl o bob 

rhan o‟r byd. 

                                           

27 Ffynhonnell: Cyflwyniad gan reolwyr y BBC 
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78 Rhoesom fwy o sylw i‟r maes hwn yn ein hymchwil ansoddol. Roeddem am ddeall sut mae 

elfennau rhyngweithiol fel rhaglenni ffonio i mewn yn cyfrannu at 5 live, a darganfod a 

yw‟r bylchau perfformiad mawr hyn yn arwydd o gryfder neu o ddarparu gormodol. 

Cawsom fod y gynulleidfa‟n gefnogol gan mwyaf i lefel uchel y rhyngweithio ar 5 live. 

Mae‟r rhan fwyaf o‟r gynulleidfa‟n mwynhau elfennau rhyngweithiol fel rhaglenni ffonio i 

mewn, er mai lleiafrif sy‟n awgrymu y byddent yn cysylltu â‟r orsaf eu hunain. 

79 Ategwyd y farn hon yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, lle mae‟r rhan fwyaf o ymatebwyr 

yn credu ei fod yn gryfder bod 5 live yn cynnig nifer o gyfleoedd gwahanol i‟r gynulleidfa 

ryngweithio â‟r orsaf. Mae ein Cynghorau Cynulleidfa hefyd yn gefnogol at ei gilydd i‟r 

elfennau rhyngweithiol ar 5 live. Er enghraifft, mae Cyngor Cynulleidfa Lloegr yn nodi bod 

5 live yn annog galwyr i gymryd rhan drwy ddefnyddio amryw o bwyntiau mynediad 
hygyrch ac mae digon o gyfle i gymryd rhan yn y ddadl, sy‟n drefnus ac yn parchu urddas 
cyfranwyr gan osgoi plwyfoldeb. 

80 Yn y dystiolaeth a gasglwyd gennym, roedd ychydig o ymatebion negyddol i raglenni 

ffonio i mi ac i ryngweithio yn ei ystyr ehangach. Mae rhai ymatebwyr yn teimlo bod 

gormod o raglenni ffonio i mewn ar yr orsaf bellach neu fod y galwyr yn anwybodus ac 

nad ydynt yn cyfrannu i‟r drafodaeth nac yn ei symud ymlaen. 

81 Rydym yn credu bod y penderfyniad ynghylch pa bryd a sut i ddefnyddio elfennau 

rhyngweithiol fel rhaglenni ffonio i mewn yn fater i dimau rhaglenni 5 live eu hunain. Wrth 

gwrs, bydd y dull a ddefnyddir yn amrywio yn ôl cywair y rhaglen a‟r cyflwynydd penodol. 

Credwn fod dadleuon trefnus ac adeiladol am newyddion a phynciau amserol, sy‟n 

cynnwys gwrandawyr yn ogystal â chyfranwyr arbenigol, yn rhan neilltuol o arlwy 5 live. 

Maent yn gwneud yr orsaf yn fwy agored a democrataidd, ac yn cyfrannu‟n uniongyrchol 

at gyflawni‟r diben ar gyfer dinasyddiaeth drwy gynnig lle i ddadlau a thrafod. 

Mae cynulleidfa 5 live yn disgwyl llawer gan newyddion y BBC o ran 

didueddrwydd 

82 O‟r holl flaenoriaethau sy‟n ymwneud â newyddion, mae cynulleidfaoedd yn rhoi‟r sgôr 

uchaf am bwysigrwydd i Rwyf yn ymddiried yn Radio 5 live i roi newyddion diduedd i mi. 
Cytunodd 82 y cant o‟r ymatebwyr yn ein hymchwil feintiol fod hyn yn bwysig. Nid yw hyn 

yn peri syndod, gan ein bod yn gwybod o‟n gwaith arall fod cynulleidfaoedd yn credu bod 

didueddrwydd mewn newyddion yn agwedd hanfodol ar gylch gwaith y BBC fel darlledwr 

gwasanaeth cyhoeddus. Serch hynny, dim ond 72 y cant o‟r ymatebwyr sy‟n credu bod 5 

live yn perfformio‟n dda yn y maes hwn, fel bod bwlch perfformiad o -10 pwynt. 

83 Gwnaethom edrych yn fwy manwl ar y mater hwn yn ein hymchwil ansoddol. Mae 

ymatebwyr yn y sesiynau hyn yn awgrymu bod newyddion 5 live yr un mor ddiduedd â 

newyddion y BBC o ffynonellau eraill. Rydym yn derbyn bod natur gwmpasog y trafod ar 5 

live a‟r rhyngweithio rhwng cyflwynwyr, gwesteion a‟r gynulleidfa‟n creu her o ran sicrhau 

bod pob trafodaeth yn gytbwys a theg, ac mae ymatebwyr yn teimlo bod 5 live yn 

gwneud yn dda iawn wrth gyflwyno amrywiaeth barn a chynnig cyfran deg o‟r amser ar yr 

awyr i safbwyntiau gwahanol. Mae‟r gred bod 5 live yn ddiduedd a chytbwys wedi‟i hategu 

hefyd gan ymatebion i‟n hymgynghoriad cyhoeddus. 

84 Un o flaenoriaethau allweddol yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod y BBC yn ddiduedd; 

mae‟n hollbwysig i annibyniaeth y BBC ei bod yn cadw ymddiriedaeth y cyhoedd ynddi fel 

darparwr newyddion a rhaglenni diduedd, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y BBC 

yn cyflawni ei rhwymedigaeth. Pe byddem yn teimlo bod unrhyw bryderon sylweddol a 
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chyson ynghylch didueddrwydd 5 live, byddem yn defnyddio gweithdrefnau sydd gan yr 

Ymddiriedolaeth i ymateb i‟r rhain, a‟r rheini‟n cynnwys adolygiadau o ddidueddrwydd, 

tracio parhaus gan reolwyr y BBC a dull sefydledig o drafod cwynion am ddidueddrwydd.  

85 Rydym wedi clywed rhai sylwadau gan randdeiliaid sy‟n awgrymu bod 5 live yn gwneud 

cyfeiriadau y gellid eu hystyried yn fasnachol yn ystod ei darllediadau. Rydym yn glir bod 

rhaid i bob un o wasanaethau‟r BBC lynu wrth ganllawiau golygyddol y BBC sy‟n gwahardd 

hyn, ac mae gweithdrefn ffurfiol gan y BBC i ddelio ag unrhyw dorri ar y canllawiau hyn. 

Mae rhai rhanddeiliaid o’r farn nad yw rhaglenni newyddion 5 live yn 

cyfrannu cymaint ag y gallent at gyflawni diben y BBC ym maes 

dinasyddiaeth 

86 Yn ystod yr adolygiad hwn cawsom gyflwyniadau gan nifer o randdeiliaid a oedd yn trafod 

natur rhaglenni newyddion 5 live. Cafwyd y cyflwyniadau mwyaf sylweddol gan UTV, 

gweithredwr gorsaf radio talkSPORT, a chan RadioCentre, corff y diwydiant radio 

masnachol. Mae‟r ddau gorff hyn yn teimlo nad yw 5 live yn cyfrannu‟n ddigonol at 

gyflawni diben y BBC ar gyfer dinasyddiaeth drwy ei rhaglenni newyddion, ac nad yw‟r 

orsaf yn cyflawni telerau ei thrwydded gwasanaeth yn hyn o beth. Yn ogystal ag ystyried 

eu cyflwyniadau ffurfiol, rydym hefyd wedi cwrdd â‟r ddau gorff i gael mwy o 

ddealltwriaeth o‟u pryderon. 

87 Mae UTV o‟r farn nad yw 5 live yn cydymffurfio â‟r telerau yn ei thrwydded gwasanaeth i 

sicrhau bod 75 y cant o‟i harlwy‟n newyddion. Mae‟n teimlo bod 5 live wedi symud oddi 

wrth ei hymrwymiad i ddarparu newyddion di-dor, a bod yr orsaf yn canolbwyntio i lai o 

raddau ar fod yn neilltuol a bod yn wasanaeth cyhoeddus. Mae UTV yn teimlo hefyd fod 

ymgais gynyddol ar 5 live i gael mewnbwn gan wrandawyr am amryw o bynciau mwy 

dibwys. 

88 Er mwyn ategu ei gyflwyniad, roedd UTV wedi gofyn i gyn-olygydd newyddion ar 5 live 

wneud dadansoddiad o gynnwys 5 live. Yn ôl y diffiniad o newyddion a gymhwyswyd 

ganddo yn y dadansoddiad hwn, dim ond mewn rhai o raglenni newyddion 5 live yr oedd 

y rhan fwyaf o lawer o‟r cynnwys yn newyddion. Cafodd fod Breakfast a Drive ymysg y 

rhaglenni sy‟n cynnwys y mwyaf o newyddion, ond bod y lefel yn sylweddol is mewn 

rhaglenni eraill28. Comisiynwyd gwaith ymchwil hefyd gan UTV, ynghylch beth yr oedd 

cynulleidfaoedd yn ei ystyried yn newyddion. Drwy‟r ymchwil hon cafwyd bod 

canfyddiadau cynulleidfaoedd o newyddion yn amrywio‟n sylweddol yn ôl y pwnc. Er 

enghraifft, er bod 93 y cant o gynulleidfa 5 live yn credu bod „gwybodaeth am 

wleidyddiaeth a materion cyfoes y DU‟ yn cael ei chyfrif yn newyddion, dim ond 30 y cant 

sy‟n credu bod „storïau adloniant‟ yn newyddion.29 Mae cyflwyniad UTV a‟i dystiolaeth 

ategol ar gael ar ein gwefan. 

89 Mae RadioCentre yn gwneud amryw o bwyntiau ynghylch y modd y mae 5 live yn 

cyflwyno newyddion. Mae‟n credu bod tystiolaeth gynyddol nad yw llawer o‟r hyn a ystyrir 

yn newyddion gan 5 live yn cyrraedd safon „y newyddiaduraeth orau yn y byd‟.  

                                           

28 Ffynhonnell: UTV Media, asesiad academaidd annibynnol o arlwy 5 live gan Robin Britten, Mai 2011. 

29 Ffynhonnell: BritainThinks, „BBC Radio 5 Live: An Audience Perspective‟, Ebrill 2011 
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90 Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i‟r cyfraniadau hyn i‟n hadolygiad ochr yn ochr â 

thystiolaeth am ganfyddiadau cynulleidfaoedd a‟n barn ni ein hunain am y graddau y mae 

rhaglenni 5 live yn cydweddu â‟r cylch gwaith yr ydym wedi‟i osod iddi.  

Mae’n bosibl na fydd newyddion 5 live yn cwrdd â disgwyliadau’r 

gynulleidfa bob amser  

91 Mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd wedi dangos nad yw‟r orsaf bob amser yn cwrdd â 

disgwyliadau‟r gynulleidfa yn y maes hwn, er bod ei pherfformiad o ran darparu 

newyddion yn cael ei ystyried yn dda. Yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, rydym wedi 

clywed sylwadau gan leiafrif o‟r gynulleidfa fod rhai o raglenni newyddion 5 live yn 

ymddangos yn rhy ysgafn weithiau. Mae‟r sylwadau hyn yn ganlyniad yn rhannol i natur y 

newyddion ar 5 live: oherwydd ei hagenda eang, ei naws agos-atoch a‟r lefelau uchel o 

ryngweithio ni fydd bob amser yn cwrdd â disgwyliadau‟r unigolyn o ran yr hyn y mae‟n ei 

gyfrif yn newyddion.  

Dylid dangos uchelgais golygyddol wrth ymdrin â phob pwnc ar 5 live 

92 Credwn y dylai 5 live drafod amrywiaeth eang o newyddion ac eitemau amserol o fewn ei 

chylch gwaith, ar yr amod bod yr ymdriniaeth yn dangos uchelgais golygyddol a‟r 

gwerthoedd eraill sy‟n perthyn i newyddion y BBC, a‟i bod yn rhan neilltuol o ddarpariaeth 

radio‟r BBC. Rydym yn annog pob rhaglen newyddion ar yr orsaf i ddangos uchelgais 

golygyddol, gan gadw ei naws gartrefol.  

93 Tynnwyd sylw at yr elfen ddeinamig hon yn y dadansoddiad o gynnwys Breakfast a Drive 

gan UTV a gafodd fod “…y rhaglenni hyn yn cynnwys sgwrsio/tynnu coes/rhyngweithio 

heb beryglu eu pwrpas craidd  – ac yn eu defnyddio i‟w hyrwyddo mewn gwirionedd – sef 

cyflwyno newyddion cynhwysfawr sy‟n ddealladwy ac yn hawdd ei amgyffred” ac nad yw 

“cysylltedd a chyfranogi gan y gynulleidfa‟n arafu‟r rhaglen nac yn amharu ar drafodaeth 

ddifrif o‟r newyddion pan fydd angen hynny.”  

94 Rydym yn cytuno y gellir defnyddio rhyngweithio i hybu pwrpas craidd y rhaglenni 

newyddion ar 5 live. Rydym yn derbyn y dylid cael cydbwysedd rhwng eitemau ysgafn a 

rhai mwy difrif mewn rhaglenni newyddion, a bod y dull hwn o weithredu‟n cyfrannu‟n 

uniongyrchol at natur neilltuol yr orsaf a‟i naws gartrefol.  

95 Wedi ystyried y dystiolaeth hon ac o gofio mai blaenoriaeth graidd yr orsaf yw darparu 

newyddion, rydym yn disgwyl y ceir llai o eitemau nad ydynt yn newyddion yn y rhaglenni 

newyddion ar yr orsaf. Mae hyn yn neilltuol o berthnasol pan roddir segmentau o‟r fath yn 

lle sylw i bynciau pwysig yn y newyddion, yn hytrach na‟u bod yn eu hategu.  

Rydym wedi ystyried beth yw’r ffordd orau i ddiffinio newyddion ar gyfer 

5 live ac wedi creu set o ymrwymiadau i egluro ei gwmpas 

96 Cyn lansio‟r adolygiad, roeddem wedi ystyried cwyn gan UTV ynghylch cydymffurfiad 5 

live â‟i thrwydded gwasanaeth. Roedd un agwedd ar hyn yn ymwneud â‟r modd y caiff 

newyddion ei ddiffinio ar 5 live. Ni wnaethom benderfynu o blaid yr apêl hon, ond 

teimlem y byddai‟n fanteisiol i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid pe byddem yn nodi‟n fwy 
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eglur yn y drwydded gwasanaeth beth yw newyddion.30 Mae UTV a RadioCentre yn nodi 

bod hyn yn fater o bwys yn eu cyflwyniadau i‟r adolygiad hwn. 

97 Mae UTV yn credu y dylid cael diffiniad clir yn nhrwydded gwasanaeth 5 live o beth yw 

newyddion ar 5 live, ac mae wedi cynnig diffiniad i ni. Rydym wedi ystyried hyn ond wedi 

dod i‟r casgliad na ddylem ddiffinio newyddion ar 5 live o ran y pynciau y gellir neu na ellir 

eu trafod.  

98 Un thema gyffredin, a godwyd gan gynulleidfaoedd, yw amseroldeb. Mae cynulleidfaoedd 

yn teimlo mai un flaenoriaeth allweddol i 5 live yw sicrhau bod ei deunydd yn amserol ac 

maent yn llai tebygol o ystyried bod deunydd yn newyddion neu‟n briodol ar gyfer 5 live 

os nad yw‟n amserol. 

99 Wrth ystyried sut yr ydym yn llywodraethu arlwy newyddion y BBC ar ei gwasanaethau 

eraill, rydym wedi dod i‟r casgliad y byddai‟n well pe byddai trwydded gwasanaeth 5 live 

yn gosod ymrwymiadau cliriach mewn cysylltiad â newyddion, yn hytrach na chreu 

diffiniad ar gyfer y rhaglenni hyn. Dylai hyn roi arweiniad cliriach i‟r orsaf, ei chynulleidfa a 

rhanddeiliaid ynghylch natur a chwmpas arlwy newyddion 5 live. Wrth lunio‟r 

ymrwymiadau hyn rydym wedi ystyried awgrymiadau gan reolwyr y BBC ac UTV, yn 

ogystal â‟r dystiolaeth arall yr ydym wedi‟i chasglu yn yr adolygiad. Mae‟r ymrwymiadau 

fel a ganlyn: 

Dylid neilltuo oddeutu tri chwarter o‟i harlwy yn ystod y flwyddyn i raglenni 
newyddion a materion cyfoes. Ar yr oriau brig ar ddyddiau‟r wythnos yn ystod 
amser brecwast a‟r oriau cymudo gyda‟r hwyr, dylid darlledu rhaglenni newyddion 
o ansawdd uchel sy‟n trafod prif agenda newyddion y dydd. 

Yn ogystal â‟r bwletinau rheolaidd ac adroddiadau gan ohebwyr, gall Radio 5 live 
drafod newyddion gan ddefnyddio fformatau eraill fel dadleuon a thrafodaeth ar 
bynciau amserol, gyda chyfraniadau gan newyddiadurwyr, cyflwynwyr, gwesteion a 
gwrandawyr. Gellir cynnwys amrywiaeth eang o ddeunydd mewn rhaglenni 
newyddion sy‟n bwysig, yn berthnasol neu‟n ddiddorol i gynulleidfa 5 live. Dylai 
dadleuon ac eitemau nodwedd eraill gael eu symbylu gan newyddion neu bynciau‟r 
dydd. Bydd adegau hefyd pan fydd Radio 5 live yn gosod, yn hytrach na dilyn, yr 
agenda newyddion drwy ei ddull gwreiddiol o weithredu. Dylai holl raglenni 
newyddion 5 live fod yn rhai sy‟n adlewyrchu‟n glir y genhadaeth gan y BBC i 
ddarparu‟r newyddiaduraeth orau yn y byd.  

100 Drwy osod ymrwymiadau cliriach mewn cysylltiad â rhaglenni newyddion, dylai‟r orsaf 

gadw‟r hyblygrwydd y mae ei angen i ddatblygu fformatau a dulliau golygyddol newydd, a 

chael ymdeimlad clir o‟i diben. Dylai fod yn bosibl i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid weld 

elfennau o‟r ymrwymiadau hyn yn glir ym mhob un o raglenni newyddion 5 live. 

101 Rydym yn nodi y gall deunydd y newyddion fod mewn nifer o ffurfiau, fel y bydd ar 

orsafoedd eraill y BBC. Gan gofio bod newyddion yn fater goddrychol, rydym yn teimlo 

mai amhosibl bron fyddai cofnodi‟r union faint o newyddion sydd ar yr awyr. Er mwyn 

gwneud hynny‟n wrthrychol, byddai angen cael diffiniad o newyddion a oedd mor benodol 

ac anhyblyg fel y byddai‟n amharu ar allu‟r orsaf i drafod agenda eang mewn modd 

dealladwy a rhyngweithiol.  

                                           

30 Ymddiriedolaeth y BBC, Canfyddiad y Panel Apeliadau Cyffredinol, Ebrill 2011 
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102 Byddwn yn disgwyl cael cyfraniad sylweddol at gyflawni‟r cylch gwaith hwn yn oddeutu tri 

chwarter o arlwy 5 live, a bod y cyfraniad hwn yn ychwanegol at y bwletinau newyddion 

rheolaidd. Caiff hyn ei fesur o raglen i raglen, a bydd rheolwyr y BBC yn cyflwyno 

adroddiad blynyddol am hyn i‟r Ymddiriedolaeth. Yn ogystal â hynny, byddwn yn disgwyl i 

5 live enwi‟r rhaglenni sy‟n cyfrannu at ei hymrwymiad i neilltuo 75 y cant o‟i harlwy at 

newyddion yn ei hadroddiadau cyhoeddus.  

 

Cam Gweithredu 3: Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 

live fel y bydd yn cynnwys ymrwymiadau cliriach ar gyfer 

rhaglenni newyddion 

Er mwyn rhoi mwy o eglurder i gynulleidfaoedd, rheolwyr y BBC a 

rhanddeiliaid eraill ynghylch newyddion ar 5 live, byddwn yn newid y 

drwydded gwasanaeth fel ei bod yn cynnwys nodau ac amcanion newydd. 

Bob blwyddyn, wrth adrodd i‟r cyhoedd am gydymffurfio â thrwyddedau 

gwasanaeth, dylai rheolwyr y BBC nodi enwau‟r rhaglenni yn amserlen 5 live 

sy‟n cyfrannu at gyflawni‟r ymrwymiad i sicrhau bod 75 y cant o‟i harlwy‟n 

rhaglenni newyddion.  

Cymerir y cam gweithredu hwn ar unwaith. 

 

Fel rhan o gynigion y BBC yn Darparu Ansawdd yn Gyntaf, bydd 5 live yn 

lleihau cost ei rhaglenni dros nos 

103 Er mwyn ymateb i her y setliad diwethaf ar gyfer ffi‟r drwydded, mae rheolwyr 5 live wedi 

cynnig newidiadau er mwyn lleihau‟r gwariant ar gynnwys ar 5 live o 7.5 y cant hyd at 

2016-17. Un o‟r cynigion hyn yw lleihau‟r gwariant ar raglenni dros nos. 

104 Ar hyn o bryd mae rhaglenni 5 live yn cael eu darlledu dros nos hefyd ar y rhan fwyaf o 

orsafoedd Radio Lleol y BBC, Radio Ulster a Radio Cymru. Mae‟r rhan fwyaf o orsafoedd 

yn ymuno â 5 live rhwng 1am a 5am, er bod rhai amrywiadau yn yr amseroedd hyn. Fel 

rhan o‟r cynigion cyffredinol yn Darparu Ansawdd yn Gyntaf, mae rheolwyr y BBC yn 

cynnig ymestyn yr oriau y caiff rhaglenni 5 live eu darlledu ar y gorsafoedd hyn, ac yn 

cynnig y bydd rhai o‟r gorsafoedd radio lleol a gorsafoedd y cenhedloedd hefyd yn 

darlledu rhaglenni 5 live dros nos. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried y newidiadau hyn 

ar wahân ac mae‟n disgwyl cyhoeddi ei chasgliadau yng ngwanwyn 2012. 

105 Dylai 5 live sicrhau bod ei rhaglenni dros nos yn dal yn arlwy neilltuol sydd o ansawdd 

uchel, yn enwedig o gofio y gallai fod ar gael i gynulleidfa ehangach yn y dyfodol. Ar yr 

amod hwn, rydym wedi cytuno â‟r cynllun i wneud y toriadau hyn yn ôl yr angen. 

Rydym yn credu bod materion cyfoes yn rhan bwysig o’r cymysgedd 

newyddion ar 5 live 

106 Er bod ein hymchwil i gynulleidfaoedd wedi dangos na welir cysylltiad cryf rhwng 5 live a 

newyddiaduraeth ymchwiliol, mae nifer o ymatebwyr i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn 

teimlo bod hyn yn cael ei wneud yn dda, a bod dadansoddi manwl yn gwneud rhaglenni‟n 
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ddiddorol, yn ddifyr ac yn addysgiadol i wrandawyr. Mae rhai ymatebwyr hefyd yn 

awgrymu bod hyn yn rhan bwysig o gylch gwaith yr orsaf ac y dylid cael mwy o 

newyddiaduraeth ymchwiliol fanwl. 

107 Fel rhan o gynigion y BBC yn Darparu Ansawdd yn Gyntaf, roedd yr orsaf yn bwriadu 

terfynu rhai o‟i rhaglenni materion cyfoes. Rydym o‟r farn bod materion cyfoes yn rhan 

bwysig o‟r arlwy newyddion ar 5 live a bod hyn yn agwedd neilltuol ar arlwy Radio‟r BBC 

yn gyffredinol. Rydym hefyd yn credu bod materion cyfoes yn rhan ganolog o flaenoriaeth 

olygyddol y BBC ar gyfer cynhyrchu “y newyddiaduraeth orau yn y byd”. 

108 Felly, rydym wedi cytuno â rheolwyr y BBC ar y pwysigrwydd o gynnig arlwy neilltuol o 

raglenni materion cyfoes, ac y bydd hyn yn cael ei gadw. 

109 Yn y dyfodol, bydd newidiadau mewn rhaglenni busnes fel bod y rhan fwyaf ohonynt yn 

cael eu darlledu ar adegau allweddol ar ddechrau‟r bore/amser brecwast ac yn y 

prynhawn. Gwyddom fod cynulleidfaoedd yn rhoi gwerth ar y gohebu ar fusnes ar 5 live, 

ac ategwyd hyn mewn ymatebion i‟n hymgynghoriad cyhoeddus lle‟r oedd cynulleidfaoedd 

yn canmol newyddion busnes 5 live gan ei ystyried yn nodwedd bwysig ar yr orsaf ac yn 

arlwy dealladwy a diddorol. Drwy wneud y newidiadau hyn, credwn y bydd y gynulleidfa‟n 

dal i gael gwasanaeth digonol yn y dyfodol.  

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

Chymunedau 

Mae 5 live a Sports Extra yn gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni’r 

diben hwn drwy eu rhaglenni chwaraeon 

110 Mae gan 5 live a Sports Extra amryw o ymrwymiadau ynghylch rhaglenni chwaraeon ac 

mae darllediadau chwaraeon byw yn rhan hanfodol o gylch gwaith 5 live. Mae‟r 

gorsafoedd yn rhan bwysig iawn o ddarpariaeth chwaraeon y BBC hefyd.  

111 Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod bod 5 live yn wasanaeth cyhoeddus o bwys yng nghyd-

destun darlledu chwaraeon. O‟r holl flaenoriaethau ynghylch dibenion y gwnaethom holi 

amdanynt yn ein hymchwil feintiol, y rheini sy‟n ymwneud â chwaraeon a gafodd y sgorau 

uchaf am bwysigrwydd gan amlaf – mae o leiaf 80 y cant o‟r gynulleidfa‟n cytuno bod y 

blaenoriaethau hyn yn bwysig. Y flaenoriaeth bwysicaf yw bod 5 live yn darparu 
darllediadau chwaraeon byw o ansawdd uchel, gan fod 86 y cant o‟r gynulleidfa‟n cytuno 

bod hyn yn bwysig, fel y mae Ffigur 13 yn dangos. 
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Ffigur 13: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau sy’n 

ymwneud â chwaraeon 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

Mae gwrandawyr 5 live yn credu ei bod yn gosod y safon ar gyfer 

darlledu chwaraeon ar y radio yn y DU 

112 Mae 5 live yn cwrdd â‟r disgwyliadau mawr hyn, fel y mae Ffigur 13 uchod yn dangos, 

gan fod y sgorau am berfformiad yn fwy na‟r hyn a ddisgwylir ganddi. Mae mwyafrif 

helaeth y gwrandawyr – naw o bob deg – yn credu bod 5 live yn darparu darllediadau 

chwaraeon o ansawdd uchel. 

113 Yn ein hymchwil ansoddol, trafodwyd yr hyn sy‟n ysgogi canfyddiadau cadarnhaol iawn o‟r 

fath ac a oedd modd i 5 live wella ei darllediadau chwaraeon ymhellach byth. Yn y 

trafodaethau hyn, cafwyd adborth cadarnhaol cyson am y darllediadau chwaraeon byw ar 

yr orsaf, a hefyd am y rhaglenni trafod chwaraeon a newyddion chwaraeon. Mae nifer o‟r 

gynulleidfa‟n credu bod y darllediadau chwaraeon byw ar 5 live yn dod â‟r gwrandäwr yn 

agosach at y chwarae na‟r hyn sy‟n bosibl ar deledu. Mae‟r gynulleidfa‟n canmol y 

sylwebwyr am eu gallu i bortreadu‟r achlysur, ac mae canmoliaeth gyffredinol i allu‟r orsaf 

i gyfleu awyrgylch chwaraeon byw.  

114 Mae‟r canfyddiadau hyn wedi‟u hategu gan ymatebion i‟n hymgynghoriad cyhoeddus. 

Roedd ymatebwyr yn teimlo bod y darllediadau ar 5 live yn gynhwysfawr, yn broffesiynol 

ac yn ddiddorol. Mae ansawdd y sylwebaeth yn ennyn mwynhad a gwerthfawrogiad, ac 

mae hyn wedi‟i ategu gan gyfraniadau gwybodus a dadansoddiadau gan arbenigwyr. Mae 

ymatebwyr yn rhoi canmoliaeth hefyd i‟r rhaglenni newyddion a thrafod ategol. Mae‟r 

cyflwyniadau gan ein Cynghorau Cynulleidfa‟n gadarnhaol at ei gilydd ynghylch arlwy 

chwaraeon 5 live. Maent yn nodi bod y gynulleidfa‟n gwerthfawrogi safonau uchel y 

darllediadau chwaraeon ar 5 live. Maent hefyd yn cydnabod y trafod ehangach ar faterion 

sy‟n ymwneud â chwaraeon. Er enghraifft, cafwyd canmoliaeth i 5 live gan Gyngor 

Cynulleidfa Gogledd Iwerddon am fynd i‟r afael â materion fel ariannu, cymryd cyffuriau a 

llywodraethu. 
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115 Mae‟r argraff gadarnhaol hon o chwaraeon ar 5 live wedi‟i hategu gan ein dadansoddiad o 

berfformiad. Ymysg oedolion sy‟n dilyn chwaraeon ar y radio, mae 59 y cant yn credu mai 

5 live a Sports Extra yw‟r gorau am chwaraeon ar y radio31.  

116 Mae‟r dystiolaeth hon yn ein harwain i‟r casgliad bod rhaglenni chwaraeon 5 live a Sports 

Extra o ansawdd uchel iawn a‟u bod yn cyfrannu at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. 

Mae‟r ymatebion a gawsom gan y rhan fwyaf o randdeiliaid yn cadarnhau‟r farn hon gan 

mwyaf. Er bod y rhanddeiliaid a siaradodd â ni am arlwy chwaraeon 5 live yn gwneud 

amryw o awgrymiadau ynghylch sut y gellid gwella‟r gwasanaeth – sy‟n cael eu trafod 

gennym isod – mae consensws cyffredinol bod y darllediadau chwaraeon a geir ar 5 live o 

safon uchel iawn. 

Mae apêl sylweddol i’r darllediadau chwaraeon ar 5 live ac maent yn 

denu gwrandawyr i’r orsaf 

117 Er mai dim ond tua chwarter o arlwy 5 live yw‟r rhaglenni chwaraeon, mae‟n glir bod eu 

proffil yn uwch o lawer nag y mae hyn yn ei awgrymu a‟u bod yn bwysig o ran sicrhau 

enw da ac apêl yr orsaf. Yn yr ymchwil a gynhaliodd UTV i ategu ei gyflwyniad, cafodd fod 

gwrandawyr, wrth ymateb yn ddigymell, yn fwy tebygol o gysylltu 5 live â chwaraeon nag 

â newyddion.32 Cawsom ganfyddiadau tebyg yn ein hymchwil ni, gan ei bod yn dangos 

bod pobl yn fwy tebygol o grybwyll „chwaraeon‟ na „newyddion‟ mewn cysylltiad â 5 live, 

fel y mae Ffigur 14 yn dangos. 

Ffigur 14: Y geiriau y mae gwrandawyr yn eu cysylltu’n ddigymell â 5 live 

 

Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth y BBC – Ymchwil Ansoddol i Gynulleidfaoedd 5 live a Sports Extra 

                                           

31 Ffynhonnell: BBC Brand and Reputation Tracker, Ionawr - Mehefin 2011 

32 Ffynhonnell: BritainThinks, Ebrill 2011 
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118 Er ein bod yn nodi y dylai 5 live ganolbwyntio‟n bennaf ar newyddion bob amser, bydd yr 

arlwy chwaraeon yn parhau‟n rhan boblogaidd o‟r arlwy, ac mae hyn yn wir am y BBC yn 

gyffredinol. Yn ogystal â chyfrannu at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, mae‟r rhaglenni 

chwaraeon ar 5 live yn bwysig hefyd o ran denu gwrandawyr na fyddent o bosibl yn 

clywed rhaglenni llafar ar radio‟r BBC fel arall. 

119 Er hynny, byddem yn hoffi i 5 live fod yn fwy adnabyddus am ei darpariaeth newyddion 

nag am ei sylw i chwaraeon. Er ei bod yn naturiol bod y ddarpariaeth chwaraeon yn cael 

sylw mawr, rydym yn teimlo y bydd yr uchelgais i hybu ymwybyddiaeth o newyddion 5 

live, sydd wedi‟i nodi yng Ngham Gweithredu 1, yn gymorth yn hyn o beth.  

Dylai 5 live roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, o gystadlaethau mawr i 

chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol 

120 Mae trwydded gwasanaeth 5 live yn ei rhwymo i gynnig sylwebaeth ar ddigwyddiadau 
chwaraeon pwysig a darparu newyddion a rhaglenni eraill ar chwaraeon o bob math o 

bob cwr o‟r byd, yn cynnwys chwaraeon lleiafrifol o bryd i‟w gilydd. 

121 Un o‟r agweddau neilltuol ar ddarllediadau chwaraeon 5 live yw eu gallu i drafod 

amrywiaeth eang o chwaraeon. Yn wahanol i gyrff masnachol sy‟n darparu darllediadau 

chwaraeon ar y radio, nid yw‟n ofynnol i 5 live godi arian drwy hysbysebu, ac felly nid oes 

rhaid iddi weithredu ar sail ffigurau gwrando dichonol.  

122 Dylai 5 live roi sylw i gystadlaethau mawr ac i‟r chwaraeon mwyaf poblogaidd gan fod 

sylw o‟r math hwn yn cyfrannu‟n uniongyrchol at gyflawni diben cyhoeddus y BBC ar gyfer 

dod â phobl ynghyd ar gyfer digwyddiadau a rennir. Dylai 5 live roi sylw hefyd i chwaraeon 

llai cyffredin. Er bod 5 live yn trafod ac yn cynnwys mwy o chwaraeon na‟r un orsaf radio 

arall, mae lefel a graddau‟r ymrwymiad hwn yn faes y byddwn yn ei ystyried yn fwy 

manwl. 

Mae’r rhan fwyaf o wrandawyr yn credu bod y dewis o chwaraeon ar 5 

live a Sports Extra yn briodol ar y cyfan, ond mae rhai’n teimlo bod 

gormod o bwyslais ar bêl-droed yn Uwchgynghrair Lloegr 

123 Mae cynulleidfaoedd yn credu bod y dewis o chwaraeon ar 5 live a Sports Extra yn briodol 

ar y cyfan. Er bod pêl-droed yn cael ei enwi bob tro fel y gamp sy‟n cael y sylw mwyaf, 

mae ymatebwyr yn cyfeirio at amryw o chwaraeon eraill sy‟n cael sylw fel rasio ceir 

Fformiwla Un, rygbi undeb, golff a chriced. Mae‟r rhan fwyaf o wrandawyr 5 live yn 

ymddiddori mewn nifer o chwaraeon gwahanol, fel y dangoswyd yn ein hymchwil i 

gynulleidfaoedd, ac mewn ymchwil a gomisiynwyd gan UTV. Dangosodd hyn fod o leiaf 20 

y cant o‟r gynulleidfa‟n ymddiddori mewn chwaraeon fel pêl-rwyd, pêl-foli neu sboncen33. 

Fodd bynnag, roedd ein hymchwil hefyd yn dangos nad yw radio‟n cael ei ystyried bob 

tro‟n gyfrwng gorau i gyflwyno chwaraeon newydd i‟r gynulleidfa.  

124 Mae rhai o‟r gynulleidfa‟n credu bod gormod o bwyslais ar bêl-droed, ac ar bêl-droed yn 

Uwchgynghrair Lloegr yn benodol, ar 5 live a Sports Extra. Er hynny, mae cynulleidfaoedd 

yn derbyn mai pêl-droed yw‟r gamp fwyaf poblogaidd ac atyniadol a‟i bod yn briodol felly 

bod 5 live yn ymateb i‟r galw gan y cyhoedd i raddau helaeth. Maent yn awgrymu hefyd 

                                           

33 Ffynhonnell: BritainThinks, Ebrill 2011 
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fod hyn i ryw raddau‟n adlewyrchu‟r sefyllfa gyffredinol ym myd chwaraeon a‟r cyfryngau, 

lle mae llawer iawn o sylw i Uwchgynghrair Lloegr. Mae rhai ymatebwyr i‟n hymgynghoriad 

yn credu y gallai‟r orsaf roi mwy o sylw i chwaraeon lleiafrifol a‟r rheini sydd heb fod ar 

gael yn rhwydd ar orsafoedd radio eraill y DU.  

125 Yn ôl data sydd wedi‟u darparu gan reolwyr y BBC (gweler Ffigur 15), mae tua hanner 

arlwy chwaraeon 5 live yn ymwneud â phêl-droed. Rhwng Mehefin 2010 a Gorffennaf 

2011, roedd 26 y cant o‟r arlwy chwaraeon yn sylwebaeth fyw ar gemau pêl-droed, gyda 

17 y cant yn rhaglenni pêl-droed ychwanegol ar ben hynny a 6 y cant yn rhaglenni ffonio i 

mewn am bêl-droed. Mae 27 y cant pellach hefyd yn cael eu galw‟n rhaglenni chwaraeon 

„cyffredinol‟, a‟r rheini‟n cynnwys rhaglenni fel 5 live Sport a Kicking Off with Colin Murray, 

sy‟n ymdrin ag amrywiaeth eang o chwaraeon ond yn rhoi cyfran sylweddol o‟u hamser i 

drafod pêl-droed. Felly rydym yn amcangyfrif bod hyd at ddwy ran o dair o arlwy 

chwaraeon 5 live yn canolbwyntio ar bêl-droed, ac o hynny mae‟n debygol bod y rhan 

fwyaf o lawer ohono‟n ymwneud ag Uwchgynghrair Lloegr. 

Ffigur 15: Arlwy chwaraeon 5 live 
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Ffynhonnell: Data rheolwyr y BBC, Gorffennaf 2010 i Fehefin 2011 

126 Mae nifer o gyrff rhanddeiliaid yn credu bod 5 live a Sports Extra yn rhoi gormod o 

bwyslais ar bêl-droed. Yn ei gyflwyniad, mae RadioCentre yn tynnu sylw at bryderon bod 

gormod o lawer o amserlen 5 live yn cael ei neilltuo at bêl-droed Uwchgynghrair Lloegr. 

Yn yr un modd, clywsom sylwadau gan nifer o gyrff chwaraeon, sef Sport England a‟r 

Rugby Football League sy‟n teimlo bod 5 live yn rhoi gormod o bwyslais ar bêl-droed ar 

draul sylw i chwaraeon eraill.  

Hoffem weld 5 live yn cynyddu ei hymrwymiad i amrywiaeth o 

chwaraeon, gan gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb i leiafrif 

127 Rydym yn derbyn mai her fawr yw sicrhau‟r cydbwysedd gorau posibl ar 5 live rhwng y 

sylw i‟r chwaraeon mwyaf poblogaidd a‟r rheini sydd o ddiddordeb i leiafrif, a‟i bod yn her 

y mae cynulleidfaoedd yn ei chanfod a‟i chyfleu eu hunain. Yn ein hymchwil ansoddol, 

roedd rhai ymatebwyr yn teimlo y byddent yn hoffi gweld sylw i fwy o chwaraeon y tu 
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allan i‟r brif ffrwd, yn enwedig y rheini y maent yn eu hystyried yn ffefrynnau eu hunain. 

Er hynny, maent yn derbyn y gallai nifer o‟r chwaraeon hyn fod yn gyfyngedig eu hapêl. Yr 

her i 5 live yw dal y ddysgl yn wastad rhwng y galw gan gynulleidfaoedd am chwaraeon 

poblogaidd a‟i hymrwymiadau i gynnwys dewis o chwaraeon. Rydym yn credu y gellir 

gwneud mwy i gydbwyso‟r sylw i bêl-droed a‟r sylw i chwaraeon eraill. 

128 Fel y gellid deall, mae darlledwyr radio masnachol a nifer o gyrff llywodraethu chwaraeon 

yn awyddus i 5 live roi mwy o sylw i chwaraeon heblaw pêl-droed. Er enghraifft, mae 

llythyr agored i Ymddiriedolaeth y BBC, sydd wedi‟i lofnodi ar y cyd gan Tessa Sanderson 

a nifer o gyrff chwaraeon, yn tynnu sylw at y cyfrifoldeb sydd gan y BBC i roi sylw priodol 

yn y cyfryngau i gampau o bob math yn y wlad hon. Mae Sefydliad Chwaraeon a 

Ffitrwydd Menywod yn credu bod cyflwyno chwaraeon menywod ar 5 live yn rhoi cyfle i‟r 

BBC hybu dealltwriaeth o werth chwaraeon menywod, ac mae Sport England yn nodi bod 

cyfle a chyfrifoldeb gan 5 live and Sports Extra i gynnig llwyfan i chwaraeon llai cyffredin 

ac adnabyddus yn y cyfnod cyn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. 

129 Cyn lansio‟r adolygiad, rhoesom ystyriaeth i gŵyn gan UTV nad oedd 5 live yn 

cydymffurfio â‟i thrwydded gwasanaeth mewn cysylltiad â sylw i chwaraeon lleiafrifol ac 

eilaidd. Er na chadarnhawyd y gŵyn hon, gwnaethom nodi nad yw‟r drwydded 

gwasanaeth yn gosod ymrwymiadau clir mewn cysylltiad â gweithgarwch 5 live yn y maes 

hwn a‟i fod yn fwriad i‟r adolygiad hwn drafod y mater. 

130 Yn eu cyflwyniad, mae rheolwyr y BBC yn egluro eu blaenoriaethau strategol ynghylch 

darlledu amrywiaeth o chwaraeon: 

 Bydd 5 live a Sports Extra yn rhoi sylw i o leiaf 20 o gampau y flwyddyn, gan 
gynnwys sylwebaeth fyw ar 5 live neu 5 live Sports Extra fel y mae amser a‟r 
gallu i gaffael hawliau darlledu‟n caniatáu. Parheir i roi sylw cyson i‟r amrywiaeth 
hon o chwaraeon hefyd mewn rhaglenni cylchgrawn a bwletinau newyddion 
chwaraeon.  

 Bydd 5 live a Sports Extra yn ymchwilio i‟r posibilrwydd o roi sylw ychwanegol i 
gampau fel nofio, campau eithafol, chwaraeon Paralympaidd a chwaraeon 
Americanaidd lle mae bwlch ar hyn o bryd rhwng lefel y ddarpariaeth a lefel y 
diddordeb ymysg cynulleidfaoedd.  

Er mwyn hyrwyddo‟r amcanion hyn, mae rheolwyr y BBC yn awgrymu newid y drwydded 

gwasanaeth i gynnwys yr ymrwymiad canlynol: 

Ar y cyd â Radio 5 live Sports Extra, dylai gynnig sylwebaeth fyw, newyddion a 

rhaglenni eraill ar o leiaf 20 o gampau o bob rhan o‟r byd yn ystod y flwyddyn. 

131 Er ein bod yn credu bod y cysyniad o gynnwys o leiaf 20 o gampau‟n fan cychwyn da i‟r 

ymrwymiad, teimlwn fod modd mynd ymhellach na‟r cynnig hwn. Ar ei ffurf bresennol, nid 

yw‟r cynnig hwn yn galw am unrhyw newidiadau yn yr arlwy presennol ar 5 live a Sports 

Extra. Yn hytrach, mae‟n codeiddio beth mae 5 live a Sports Extra yn ei wneud eisoes yn y 

drwydded gwasanaeth, yn lle cynyddu eu hymrwymiad.  

132 Credwn fod rhan bwysig i‟w chwarae gan y BBC drwy roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon, 

ochr yn ochr â‟i hymrwymiad i hybu cyfranogiad mewn chwaraeon. Yng nghyd-destun y 

dystiolaeth yr ydym wedi‟i chasglu wrth gynnal yr adolygiad, rydym yn canmol y 

buddsoddiad gan 5 live a‟i hymrwymiad i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon. Rydym yn 

cydnabod bod lle pwysig i bêl-droed ar yr orsaf fel y gamp fwyaf poblogaidd yn y wlad. Er 

hynny, credwn fod cyfle i 5 live roi mwy o sylw i chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol a 
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chanolbwyntio i lai o raddau ar bêl-droed weithiau yn ei rhaglenni trafod a‟i newyddion 

chwaraeon. Bydd hyn yn fodd hefyd i‟r orsaf ddefnyddio medrau a dyfeisgarwch ei staff 

chwaraeon i feithrin diddordeb y cyhoedd mewn amrywiaeth ehangach o chwaraeon. Mae 

Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn cynnig cyfle unigryw i hybu diddordeb y cyhoedd 

mewn amryw o chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol yn y dyfodol agos. 

133 Gwnaethom ystyried a ddylid gosod unrhyw ofynion penodol ar gyfer lefelau‟r sylw i 

chwaraeon mewn darllediadau ar 5 live a Sports Extra. Er ein bod yn derbyn bod dull 

gweithredu o‟r fath yn rhesymegol i ryw raddau, byddai‟n amhriodol i‟r Ymddiriedolaeth 

bennu lefelau penodol ar gyfer yr arlwy chwaraeon a byddai‟n amharu ar allu 5 live i fod 

yn hyblyg ac ymateb i newidiadau yn anghenion y gynulleidfa.  

134 Yn olaf, rydym yn glir y dylai‟r ymrwymiad hwn i gynnwys amrywiaeth o chwaraeon fod yn 

gymwys i 5 live yn benodol, ac y dylid defnyddio Sports Extra i roi sylw ychwanegol i 

chwaraeon sydd eisoes wedi‟u cynnwys ar 5 live. Felly byddwn yn newid trwydded 

gwasanaeth 5 live i gryfhau‟r ymrwymiad i roi sylw cyson i amrywiaeth eang o chwaraeon 

yn y prif raglenni chwaraeon. Mae‟r newidiadau hyn wedi‟u dangos isod: 

 

Cam Gweithredu 4: Dylai Radio 5 live roi sylw mwy cyson i 

amrywiaeth o chwaraeon ochr yn ochr â phêl-droed 

Rydym yn cydnabod bod 5 live a Sports Extra yn darparu rhaglenni chwaraeon 

o ansawdd uchel sy‟n trafod amrywiaeth eang o chwaraeon. Fodd bynnag, 

rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC ddatblygu ei darpariaeth ar gyfer 

amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys y rheini sydd o ddiddordeb lleiafrifol. 

Er mai pêl-droed a gaiff y sylw mwyaf o hyd, dylid cael mwy o sylw i 

chwaraeon eraill yn arlwy chwaraeon 5 live. 

Yn ogystal â hyn, dylai rheolwyr y BBC dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o 

chwaraeon y mae‟n eu darlledu a hybu ymwybyddiaeth ohonynt. 

Byddwn yn codeiddio hyn yn nhrwydded gwasanaeth Radio 5 live fel a ganlyn: 

Dylai Radio 5 live gynnig sylwebaeth fyw, yn ogystal â newyddion a 

rhaglenni eraill, ar o leiaf 20 o gampau o bob rhan o‟r byd yn ystod y 

flwyddyn. Dylai‟r arlwy fod yn gymysgedd o ddigwyddiadau unigol a 

rhaglenni rheolaidd. Dylid ymdrin ag amrywiaeth eang o chwaraeon 

mewn darllediadau chwaraeon – gan gynnwys y rheini ar yr oriau brig – 

a hynny‟n cwmpasu chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol. 

Cymerir y cam gweithredu hwn ar unwaith. Rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC 
egluro eu hymrwymiad i roi sylw i amrywiaeth o chwaraeon yn gyhoeddus ar 

ddechrau pob blwyddyn drwy‟r datganiadau o bolisi rhaglenni. 

 

Mae cylch gwaith Sports Extra yn ategu 5 live 

135 Cylch gwaith Sports Extra yw cynnig mwy o ddewis o chwaraeon byw i‟w dilynwyr drwy 

ddarparu estyniad rhan-amser i 5 live. Ers ei lansio, mae wedi ymrwymo‟n gadarn i 

ddefnyddio hawliau darlledu chwaraeon sy‟n cael eu dal gan y BBC eisoes a pheidio â 
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chaffael ei hawliau ei hun na chomisiynu rhaglenni i‟w darlledu am y tro cyntaf heblaw 

darllediadau chwaraeon byw neu bron yn fyw. 

136 Yn 2010-11, roedd Sports Extra ar yr awyr oddeutu 6 awr y diwrnod. O‟r oriau hyn, 

sylwebaeth ar griced oedd tua 50 y cant o‟r arlwy a ddarlledwyd. Mae hyn yn adlewyrchu 

cyfraniad pwysig Sports Extra at y ddarpariaeth ar gyfer criced ar y BBC – mae‟r orsaf yn 

darlledu Test Match Special ar y cyd â Radio 4 ar y donfedd hir. Ar ôl criced, mae‟r 

ddarpariaeth ychwanegol yn amrywio o chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed a thennis i 

chwaraeon llai amlwg fel beicio a‟r NFL. Mae Ffigur 16 yn dangos hyn. 

Ffigur 16: Darllediadau chwaraeon ar 5 live Sports Extra 

Fformiwla 1, 3%

Criced, 52%

Pêl-droed, 15%

Tennis, 10%

NFL, 5%

Pêl-fas, 4%

Rygbi Cynghrair, 

3%

Arall, 

5%

Nofio, 2%Rygbi Undeb, 

2%

 

Ffynhonnell: Data rheolwyr y BBC 2010-11 

Mae gwrandawyr Sports Extra yn rhoi gwerth arni, ac mae’n 

perfformio’n dda ar y blaenoriaethau yn ei thrwydded gwasanaeth 

137 Mae cynulleidfaoedd sy‟n ymwybodol o Sports Extra ac yn gwrando arni‟n rhoi gwerth ar 

ei darpariaeth ychwanegol o chwaraeon. Maent yn cymeradwyo bodolaeth a chylch gwaith 

Sports Extra ac yn teimlo bod ei darllediadau o ansawdd uchel. Er nad ydynt yn rhoi sgôr 

mor uchel am bwysigrwydd blaenoriaethau Sports Extra ar gyfer cyflawni‟r dibenion 

cyhoeddus ag y maent yn achos 5 live, maent yn teimlo bod Sports Extra yn perfformio‟n 

dda ar ei hymrwymiadau ar y cyfan. Mae‟r bylchau perfformiad cadarnhaol a welir yn 

Ffigur 17 yn dangos hyn. 
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Ffigur 17: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau sy’n 

ymwneud â chwaraeon  

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar Sports 

Extra yn y 6 mis diwethaf (494) 

138 Mae‟r mwyafrif helaeth o wrandawyr Sports Extra yn gwrando ar 5 live hefyd. Yn ein 

hymchwil ansoddol cawsom fod gwrandawyr yn ystyried bod Sports Extra yn ddarpariaeth 

ategol i 5 live yn bennaf, yn hytrach na gorsaf i droi ati‟n benodol am chwaraeon o 

ddiddordeb lleiafrifol. Er hynny, mae‟r gyfran fach iawn o ymatebwyr sy‟n gwrando ar 

ddarllediadau o chwaraeon anghyffredin yn sicr yn gwerthfawrogi‟r cyfle i wrando ar 

sylwebaeth fyw ychwanegol ar y chwaraeon hyn. 

Mae rhai cwestiynau wedi’u codi am gylch gwaith Sports Extra yn ystod 

yr adolygiad hwn 

139 Er bod canfyddiad cadarnhaol o arlwy‟r orsaf ymysg ei gwrandawyr, cawsom hefyd fod 

dryswch yn gallu codi ymysg cynulleidfaoedd am Sports Extra oherwydd natur anghyson a 

rhan-amser yr amserlen. 

140 Er gwaethaf hyn, credwn fod Sports Extra yn cyflawni rôl bwysig yn narpariaeth 

chwaraeon y BBC drwy ddarparu gwasanaeth ategol i 5 live, fel y mae‟r gorgyffwrdd 

helaeth rhwng y cynulleidfaoedd sy‟n gwrando ar y ddwy orsaf yn dangos. Credwn fod yr 

orsaf yn perfformio‟n dda yn ôl telerau ei thrwydded gwasanaeth drwy gynnig mwy o 

ddewis o ddarllediadau byw i ddilynwyr chwaraeon. 

141 Mae UTV wedi trafod materion sy‟n ymwneud â hawliau darlledu chwaraeon â‟r 

Ymddiriedolaeth a‟r defnydd ohonynt ar Sports Extra. Ym marn UTV, os yw‟r BBC wedi 

caffael hawliau darlledu chwaraeon er mwyn eu defnyddio gan Sports Extra yn hytrach na 

5 live neu Radio 4 LW, mae hynny‟n golygu eu bod wedi‟u caffael yn groes i‟r cylch gwaith 

ffurfiol yn ei thrwydded gwasanaeth.  

142 Mae rheolwyr y BBC wedi dweud wrthym eu bod weithiau‟n gallu cynnig darllediadau 

ychwanegol o gystadlaethau sydd heb fod yn gyfyngedig ar Sports Extra heb dalu ffi am 

yr hawliau, neu am ffi fach. Fodd bynnag, mae rheolwyr y BBC wedi‟n sicrhau na 

phrynwyd unrhyw becynnau o hawliau i ddarlledu chwaraeon ar Sports Extra yn unig. 

Rydym wedi cadarnhau â rheolwyr y BBC, o dan delerau presennol y gymeradwyaeth i 
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Sports Extra, mai dim ond ar gyfer 5 live neu orsafoedd eraill y BBC y dylid cael hawliau 

darlledu chwaraeon, ac mai dim ond darllediadau sy‟n cynnig sylwebaeth ychwanegol a 

ganiateir ar Sports Extra.  

143 Rydym hefyd wedi clywed rhai pryderon gan randdeiliaid am y defnydd dros dro o‟r 

sbectrwm DAB gan reolwyr y BBC i ddarlledu cystadlaethau fel pencampwriaethau tennis 

Wimbledon. Mae trefniadau dros dro o‟r fath wedi digwydd ar achlysuron prin pan oedd 

gorsafoedd radio‟r BBC yn darlledu nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yr un pryd. 

Gwnaethom nodi yn ein hadolygiad o drwyddedau gwasanaeth Radio 3, Radio 4 a Radio 

7, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2010, fod hyn yn codi cwestiynau ynghylch y defnydd o 

hawliau darlledu chwaraeon gan y BBC yn ei darpariaeth radio‟n gyffredinol, ac y byddem 

yn ystyried y mater yn yr adolygiad hwn34. 

144 Credwn y dylai‟r BBC ei gwneud yn glir bob amser i‟r farchnad a thalwyr ffi‟r drwydded 

beth yw nifer a chwmpas y gwasanaethau y mae‟n eu rhedeg, ac na ddylid sefydlu 

gwasanaethau dros dro yn y dyfodol heb ddefnyddio proses dryloyw, fel yr un yr ydym 

wedi‟i defnyddio ar gyfer y gwasanaeth DAB dros dro ar gyfer y Gemau Olympaidd, sydd 

i‟w redeg ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2012, y cawsom ymgynghoriad cyhoeddus 

arno35.  

Mae rheolwyr y BBC wedi ystyried ehangu cylch gwaith Sports Extra er 

mwyn darparu amserlen fwy rhagweladwy 

145 Yn ystod yr adolygiad hwn, cafwyd trafodaeth rhwng rheolwyr y BBC a‟r Ymddiriedolaeth 

am y syniad o ehangu‟r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 5 live Sports Extra er 

mwyn cynnwys rhai ailddarllediadau a fyddai‟n cael eu llunio bob dydd o arlwy 5 live a 

gorsafoedd eraill y BBC. 

146 Rydym yn cymeradwyo‟r strategaeth o wneud gwell defnydd o gynnwys sydd wedi‟i 

wneud eisoes, ac yn cytuno y gallai Sports Extra fod yn ffynhonnell arall ar gyfer 

chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol ryw ddydd. Fodd bynnag, byddai hyn yn golygu newid 

ei chylch gwaith presennol ac, yng nghyd-destun yr arbedion sy‟n cael eu gwneud ar hyn 

o bryd ar draws y BBC o dan strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf, nid ydym yn credu 

mai hon yw‟r adeg briodol i fynd â‟r awgrym hwn ymhellach.  

At ei gilydd, mae rhaglenni newyddion 5 live yn adlewyrchu 

cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU yn dda 

147 Yn ogystal â‟i newyddion chwaraeon, mae cyfrifoldeb pwysig gan 5 live i adlewyrchu 

cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau‟r DU drwy ei rhaglenni newyddion. Mae ganddi 

ddyletswydd benodol mewn cysylltiad â gwleidyddiaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol. 

148 Drwy ein hymchwil cawsom nad yw cynulleidfaoedd yn teimlo bod y blaenoriaethau hyn 

mor bwysig â‟r rheini sy‟n ymwneud â darparu rhaglenni newyddion a chwaraeon o 

ansawdd uchel. Mae Ffigur 18 yn dangos y sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar 

gyfer y blaenoriaethau sy‟n ymwneud â thrafod newyddion a gwleidyddiaeth yng 

                                           

34http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/radio_347/radio_3

47_final.pdf 

35 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/consult/previous/five_live_olympics.shtml 
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nghenhedloedd a rhanbarthau‟r DU. Er bod y sgorau am berfformiad yn is gan mwyaf ar 

gyfer y blaenoriaethau hyn nag ar gyfer blaenoriaethau eraill 5 live, maent yn gyson â‟r 

disgwyliadau ar y cyfan.  

Ffigur 18: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau sy’n 

ymwneud â’r cenhedloedd a’r rhanbarthau 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

149 Fodd bynnag, mae bwlch perfformiad ar gyfer y flaenoriaeth Mae 5 live yn fy helpu i 
ddeall gwleidyddiaeth yn fy rhanbarth. Ystyriwyd hyn ymhellach yn ein hymchwil 

ansoddol, yn ogystal â‟r argraff fwy cyffredinol o 5 live yng nghenhedloedd a 

rhanbarthau‟r DU. Yn hyn o beth, mae cynulleidfaoedd ar draws y wlad yn teimlo bod 

perfformiad 5 live yn gymysg o ran adlewyrchu‟r DU gyfan. Fodd bynnag, mae‟r rhan 

fwyaf o‟r gynulleidfa‟n dweud eu bod yn gwrando ar wasanaethau cenedlaethol neu leol y 

BBC a darparwyr masnachol yn ogystal â 5 live, ac felly nid ydynt yn dibynnu ar 5 live i 

gael gwybodaeth am eu hardal leol. Nid ydynt yn disgwyl i 5 live wneud hyn, a hyn sy‟n 

cyfrif am y sgorau is am bwysigrwydd yn ein hymchwil feintiol. 

150 Mae ein Cynghorau Cynulleidfa‟n cadarnhau‟r farn hon gan mwyaf. Roedd rhai 

awgrymiadau bod 5 live yn ymddangos ei bod yn canolbwyntio ar Lundain, ac nid yn 

ymdrin cystal ag y gallai â newyddion a chwaraeon ar draws y DU. Fodd bynnag, maent 

hefyd yn ategu‟r farn bod y BBC yn cynnig darpariaeth eang o wasanaethau y bwriedir 

iddynt gydweithio i wasanaethu pob un o‟u cynulleidfaoedd. 

151 Er y byddwn bob amser yn cymell 5 live i sicrhau ei bod yn adlewyrchu holl genhedloedd, 

rhanbarthau a chymunedau‟r DU yn ei rhaglenni newyddion a chwaraeon, teimlwn fod yr 

orsaf yn perfformio‟n gymharol dda yn y maes hwn. Mae‟r naws gartrefol sydd wedi‟i 

meithrin gan 5 live, ynghyd â‟i hapêl gryf at wrandawyr mewn nifer o grwpiau 

demograffig, yn arwyddion da o berfformiad cadarn yn y maes hwn. 

Rydym yn credu bod y symud i Salford yn rhoi cyfle da i 5 live barhau i 

wasanaethu cynulleidfaoedd ledled y DU 

152 Bellach mae 5 live wedi symud o Lundain i Salford, ynghyd â rhai o wasanaethau eraill y 

BBC fel y gwasanaethau plant a chwaraeon. Er na fydd cynulleidfaoedd wedi sylwi‟n syth 

o bosibl ar unrhyw wahaniaeth yn narpariaeth yr orsaf o ganlyniad i‟r symud, mae 
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rheolwyr y BBC yn disgrifio ei bwysigrwydd yn eu blaenoriaethau strategol ar gyfer 5 live. 

Maent yn bwriadu: 

Manteisio ar y symud i Salford er mwyn cysylltu‟n fwy â chynulleidfaoedd y tu allan 
i dde Lloegr a darparu naws a chywair sy‟n wahanol i‟r gorsafoedd yn Llundain, 

gan barhau i wasanaethu‟r DU gyfan. 

Rydym yn cymeradwyo‟r uchelgais hwn, ac yn credu y bydd y symud i Salford yn rhoi 

cyfle i 5 live ddatblygu ei darpariaeth i‟r holl gynulleidfaoedd ledled y DU gan barhau‟n 

rhan annatod o ddarpariaeth radio‟r BBC a dal i arddel yr un gwerthoedd â gwasanaethau 

newyddion eraill y BBC. 

153 Bydd y strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf yn ei gwneud yn ofynnol i 5 live 

gydweithio‟n agosach â rhannau eraill o Newyddion y BBC, yn enwedig Radio Lleol y BBC 

a‟r gwasanaeth Casglu Newyddion. Er nad ydym yn credu y dylai‟r newidiadau hyn gael 

effaith uniongyrchol ar yr hyn y mae cynulleidfaoedd yn ei glywed ar 5 live, rydym yn 

ymwybodol y dylai‟r orsaf gadw‟r gallu i ohebu o bob rhan o‟r DU, gan fanteisio i‟r eithaf 

ar ei chysylltiadau â Radio Lleol y BBC wrth wneud hynny. 

 

Cyflwyno’r DU i’r Byd a’r Byd i’r DU 

Mae sylw i faterion rhyngwladol yn cael ei ystyried yn agwedd 

gadarnhaol ar raglenni newyddion a chwaraeon 5 live 

154 Mae‟r gynulleidfa‟n ystyried bod y sylw i newyddion rhyngwladol yn agwedd gadarnhaol ar 

arlwy‟r orsaf. Mae‟r rhan fwyaf o ymatebwyr i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn dweud bod 

yr orsaf yn ymdrin yn fanwl a safonol ag amryw o faterion a digwyddiadau drwy‟r byd, er 

y byddai rhai‟n hoffi ei gweld yn rhoi mwy o sylw i hyn.  

155 Rhoddwyd ystyriaeth hefyd yn ein hymgynghoriad cyhoeddus i‟r sylw y mae 5 live yn ei 

roi i wleidyddiaeth ryngwladol ac Ewropeaidd. At ei gilydd, mae ymatebwyr yn teimlo ei 

bod yn rhoi sylw da i‟r pynciau hyn, yn enwedig gwleidyddiaeth UDA. Mae lleiafrif yn 

dweud y gellid cael mwy o sylw i faterion gwleidyddol ehangach ar lefel ryngwladol ac 

Ewropeaidd, gan fod y pwyslais ar y DU ac UDA yn bennaf. Mae cydbwysedd yn y sylw i 

faterion rhyngwladol yn ystyriaeth gyson i Newyddion y BBC. 

156 Ymhellach i‟r sylwadau hyn, mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn dangos bod 5 live yn 

cwrdd â‟r disgwyliadau ar gyfer y diben hwn gan mwyaf: mae 73 y cant o ymatebwyr yn 

cytuno ei bod yn bwysig bod 5 live yn fy helpu i ddeall pethau sy‟n mynd ymlaen yn y byd 
mawr, fel newyddion a digwyddiadau rhyngwladol; ac mae 71 y cant yn cytuno bod 5 live 

yn perfformio‟n dda ar y datganiad hwn, fel y mae Ffigur 19 yn dangos. 
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Ffigur 19: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau 

rhyngwladol 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

 

Ysgogi Creadigrwydd a Rhagoriaeth Ddiwylliannol 

Mae’r drwydded gwasanaeth yn nodi sut y gall 5 live gyfrannu’n 

gymedrol at gyflawni’r diben hwn 

157 Mae trwydded gwasanaeth 5 live yn datgan y gall 5 live gyfrannu at gyflawni‟r diben ar 

gyfer creadigrwydd drwy adlewyrchu datblygiadau arwyddocaol yn y celfyddydau, a thrwy 

drafod ac adrodd ar theatr, ffilm, cerddoriaeth, celfyddyd, llyfrau, teledu a radio. 

158 Yr enghraifft fwyaf amlwg o‟r ffordd y mae‟r orsaf yn cyflawni hyn yw‟r rhaglen wythnosol 

Kermode and Mayo‟s Film Review. Mae hon yn rhaglen boblogaidd sy‟n cael ei 

gwerthfawrogi‟n fawr – mae‟n denu tua 600,000 o wrandawyr36 a‟i sgôr ar y mynegai 

gwerthfawrogiad yw 7937. Mae 5 live yn cyfrannu ymhellach at gyflawni‟r diben hwn 

mewn rhai rhaglenni newyddion eraill yn ystod y dydd.  

159 Nid yw‟r gynulleidfa‟n teimlo bod hon yn un o rolau pwysicaf 5 live: dim ond 52 y cant o‟r 

gynulleidfa sy‟n dweud ei bod yn bwysig bod 5 live yn trafod y celfyddydau, er bod 56 y 

cant o‟r gynulleidfa‟n cytuno bod ei pherfformiad yn dda yn hyn o beth. 

Ffigur 20: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau sy’n 

ymwneud â chreadigrwydd 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601) 

160 Yn ein hymchwil ansoddol, mae cynulleidfaoedd yn dweud y gellir cael mwynhad o‟r arlwy 

hwn a‟i fod yn bwysig o ran cyfrannu at amrywiaeth amserlen 5 live.  

                                           

36 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

37 Ffynhonnell: Arolwg Pulse y BBC 2010-11 
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161 Rydym yn credu bod y cyfleoedd sydd gan 5 live i arfer ei medrusrwydd a‟i dyfeisgarwch 

newyddiadurol i drafod y celfyddydau at safon uchel yn rhoi gwerth i‟r gynulleidfa. Yn unol 

â chylch gwaith 5 live, dylai‟r ddarpariaeth hon fod yn amserol, o ansawdd uchel ac yn 

wahanol i‟r hyn sydd ar gael ar orsafoedd eraill y BBC ym mhob achos. 

Mae 5 live a Sports Extra yn helpu’r BBC i gyrraedd ei chwota ar gyfer 

cynyrchiadau annibynnol 

162 Mae‟n ofynnol i 5 live a Sports Extra gyfrannu at gyflawni ymrwymiad y BBC i gomisiynu o 

leiaf 10 y cant o‟u horiau darlledu cymwys oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol a threfnu 

bod 10 y cant o‟u horiau cymwys ar gael ar ben hynny i gynhyrchwyr annibynnol drwy‟r 

Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol.  

163 Bellach mae cwmnïau annibynnol yn cynhyrchu rhai o raglenni mwyaf adnabyddus 5 live, 

fel y rhaglen ffonio i mewn ar bêl-droed 606 a Fighting Talk. Yn 2010-11, comisiynodd 5 

live a Sports Extra 17 y cant o‟u horiau cymwys oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol. Hon 

yw‟r gyfradd ail uchaf ar ôl Radio 2 ac mae‟n ganlyniad cadarnhaol. 

 

Hyrwyddo Addysg a Dysgu 

Mae 5 live yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn drwy ddadansoddi 

manwl, rhaglenni dogfen a rhaglenni arbennig am amrywiaeth eang o 

bynciau 

164 Mae tystiolaeth o‟n hymchwil feintiol i gynulleidfaoedd yn awgrymu bod yr orsaf yn 

perfformio‟n dda yn hyn o beth: mae 70 y cant yn credu ei bod yn bwysig fy mod wedi 
dysgu pethau newydd wrth wrando ar raglenni ar 5 live, ac mae 73 y cant yn cytuno ei 

bod yn perfformio‟n dda ar y datganiad hwn.  

165 Mae 5 live yn cyfrannu hefyd i ymgyrchoedd y BBC ym maes dysgu a gweithredu 

cymdeithasol, fel Sport Relief ac ymgyrch llythrennedd digidol y BBC. 

 

Dulliau Cyfathrebu Newydd 

Mae 5 live a Sports Extra yn cwrdd â disgwyliadau’r gynulleidfa ar gyfer 

y diben hwn 

166 Fel y mae Ffigur 21 yn dangos, mae tua hanner cynulleidfa 5 live a Sports Extra yn credu 

ei bod yn bwysig bod y gwasanaethau hyn yn eu helpu i gael y mwyaf o dechnolegau 

newydd fel DAB. Mae hyn yn dangos nad yw cynulleidfaoedd yn credu bod y 

blaenoriaethau hyn yn neilltuol o bwysig. Ar ben hynny, mae‟r gwasanaethau‟n cwrdd â 

disgwyliadau‟r gynulleidfa, gan fod y ddau ohonynt yn perfformio‟n dda ar y 

blaenoriaethau hyn. Ystyrir bod Sports Extra yn perfformio‟n dda yn y maes hwn, ac mae 

hyn yn awgrymu ei bod yn un gwasanaeth sydd wedi cymell pobl i ddefnyddio radio 

digidol neu radio DAB. 
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Ffigur 21: Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd ar gyfer blaenoriaethau sy’n 

ymwneud â dulliau cyfathrebu newydd 

 

Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live 

yn y mis diwethaf (601); yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live Sports Extra yn y 6 mis diwethaf (494)38 

O holl orsafoedd radio’r BBC ar y rhwydwaith, 5 live sydd â’r gyfran 

fwyaf o oriau gwrando digidol a dylai geisio datblygu hyn ymhellach 

167 Mae tua 39 y cant o oriau gwrando 5 live yn digwydd ar lwyfan digidol, y rhan fwyaf ar 

radio DAB39. Hon yw‟r gyfran fwyaf o holl orsafoedd radio‟r BBC ar y rhwydwaith. Mae 

rheolwyr y BBC yn datgan yn eu cyflwyniad i‟r adolygiad fod yr anallu i dderbyn 5 live yn 

gyson ar y donfedd ganol, yn ogystal â‟r posibilrwydd na fydd y donfedd ganol yn 

gynaliadwy yn y tymor hir, yn golygu bod symud cynulleidfaoedd o‟r donfedd ganol i 

ddigidol yn flaenoriaeth uchel i‟r orsaf. 

168 Rydym wedi clywed gan rai cynulleidfaoedd fod ansawdd derbyniad 5 live yn broblem. 

Mae rhai sydd wedi ymateb i‟n hymgynghoriad cyhoeddus yn dweud bod derbyniad a 

ffyrdd o gael at y gwasanaeth yn peri problemau iddynt, a chodwyd y mater hwn hefyd 

mewn ymatebion gan bob un o‟n Cynghorau Cynulleidfa. Credwn ei bod yn briodol bod 5 

live yn ymdrechu i hyrwyddo radio digidol.  

169 Mae podlediadau‟n rhan o ddarpariaeth 5 live. Yn chwarter cyntaf 2011 lawrlwythwyd 

ychydig llai nag 1.6 miliwn o bodlediadau y mis40. Hwn oedd y ffigur ail uchaf ar gyfer 

gorsafoedd radio‟r BBC ar y rhwydwaith, ar ôl Radio 4. Mae‟r podlediad o Kermode and 
Mayo‟s Film Review yn un o‟r rhai a gaiff eu lawrlwytho amlaf o wefan y BBC bob mis. 

Serch hynny, y gwrando ar alw ar 5 live yw‟r isaf o bum gorsaf y BBC ar y rhwydwaith, ac 

mae hyn yn adlewyrchu natur amserol yr arlwy sydd ar yr orsaf. 

Fel gorsaf sydd ar gael yn ddigidol yn unig, mae Sports Extra yn 

cyfrannu at arlwy cyffredinol y BBC o radio digidol 

170 Mae Sports Extra yn denu cynulleidfa o tua 691,000 o wrandawyr yr wythnos41 ac yn 

cyfrannu‟n sylweddol at hybu ymwybyddiaeth a defnydd o radio digidol. Yn wir, nid yw‟r 

                                           

38 Sylwer: Mae‟r datganiadau blaenoriaeth hyn yn ymwneud hefyd â‟r diben ym maes dinasyddiaeth o hybu llythrennedd 

mewn cyfryngau digidol. 

39 Ffynhonnell: RAJAR Q1 2011 

40 Ffynhonnell: Cofnodion Gweinyddion y BBC 

41 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 
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rhan fwyaf o gynulleidfa Sports Extra yn gwrando ar yr un arall orsafoedd digidol y BBC – 

mae‟r orsaf yn cyfrannu 566,000 o wrandawyr na fyddent yn clywed dim o radio digidol y 

BBC fel arall42. 

171 Mae ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn cynnig rhesymau i egluro pam nad yw rhai 

cynulleidfaoedd sy‟n gwrando ar 5 live yn gwrando hefyd ar Sports Extra. Hygyrchedd, yn 

hytrach na‟r arlwy sydd ar gael, yw‟r ffactor pwysicaf ar y cyfan; mae 34 y cant o 

ymatebwyr yn datgan mai‟r rheswm nad ydynt yn gwrando ar Sports Extra yw nad oedd 

radio digidol ar gael iddynt 43.  

172 Mae rhai cyrff yn awgrymu y dylai‟r BBC hyrwyddo mwy o‟i harlwy poblogaidd ar lwyfan 

digidol yn unig, a gall 5 live a Sports Extra chwarae rhan bwysig yn hyn o beth. Er ein bod 

yn gefnogol i radio digidol, nid ydym yn credu mai hon yw‟r ffordd orau i wasanaethu 

cynulleidfaoedd ar hyn o bryd, gan nad yw‟r llwyfan DAB ar gael i gyfran helaeth ohonynt. 

Teimlwn y byddai symud yr arlwy mwyaf poblogaidd i lwyfannau digidol yn unig yn 

lleihau‟r gwerth i gynulleidfaoedd. Fodd bynnag, gan fod yr oriau gwrando ar ddigidol yn 

dal i gynyddu, dylid cadw golwg ar hyn. 

Nid yw 5 live yn cynnal negesfwrdd ar-lein bellach 

173 Mae trwydded gwasanaeth 5 live yn datgan y dylai‟r orsaf gynnal cymunedau ar-lein i 
wrandawyr er mwyn iddynt allu trafod meysydd o ddiddordeb. Un o‟r ffyrdd yr oedd 5 live 

wedi‟i defnyddio i fodloni‟r gofyniad hwn cynt oedd drwy gynnal negesfwrdd ar-lein. Fodd 

bynnag, oherwydd lefel isel y defnydd gan gynulleidfaoedd ac oherwydd y newid ym 

mlaenoriaethau cyllideb BBC Ar-lein yn dilyn strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf y BBC 

yn 2010, nid yw‟r rhan fwyaf o orsafoedd radio‟r rhwydwaith yn cynnal negesfyrddau 

bellach.  

174 Credwn ei bod yn bwysig o hyd fod yr orsaf yn cynnig cyfle i wrandawyr drafod meysydd 

sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, rydym yn credu bod ffyrdd mwy effeithiol a modern i‟r 

orsaf wneud hyn na thrwy negesfyrddau. Bellach mae‟r orsaf yn darparu 5 live Connect, 
dull ar-lein o gasglu cyfraniadau i‟r orsaf gan y gynulleidfa drwy negeseuon testun, 

Facebook, Twitter, yr e-bost a‟r ffôn. Er nad yw‟r gwasanaeth hwn ond ar gael rhwng 9am 

a 10am yn ystod Your Call a rhaglenni eraill sydd wedi‟u dewis yn benodol, mae‟n hwyluso 

rhyngweithio pellach ymysg y gynulleidfa ac yn cyfrannu at yr agwedd hon ar arlwy‟r 

orsaf.  

175 Mae‟r orsaf yn ymgysylltu‟n dda â chynulleidfaoedd drwy gyfryngau cymdeithasol: mae 

mwy na 70,000 o bobl yn dilyn yr orsaf ar Twitter, ac mae‟r orsaf yn defnyddio gwefannau 

rhwydweithio cymdeithasol a blogiau ar-lein sydd wedi‟u hysgrifennu gan staff ac sydd â 

chysylltiad agos â phrosiectau a blaenoriaethau ar-lein 5 live. 

176 Yn ein hymgynghoriad cyhoeddus cafwyd bod y rhan fwyaf o ymatebwyr yn teimlo bod 

cyfranogiad gan y gynulleidfa‟n rhan annatod o arlwy‟r orsaf, a bod 5 live yn darparu 

amryw o ddulliau i wrandawyr gyfathrebu â‟r orsaf. Roedd ein hymchwil i gynulleidfaoedd 

hefyd yn dangos bod yr orsaf yn diwallu anghenion y gynulleidfa yn y maes hwn. Mae 

                                           

42 Ffynhonnell: RAJAR 2010-11 

43 Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 

live yn y mis diwethaf ond nid ar Sports Extra yn y 6 mis diwethaf (193) 
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lefel uchel y rhyngweithio‟n agwedd gadarnhaol ar yr orsaf ym marn y rhan fwyaf o 

wrandawyr. 

177 Ar sail y gweithgarwch gan yr orsaf a bodlonrwydd presennol y gynulleidfa â lefelau‟r 

rhyngweithio sydd ar gael, credwn fod modd bodloni‟r gofyniad i‟r orsaf gynnig cyfle i 

wrandawyr drafod meysydd o ddiddordeb heb ddefnyddio negesfyrddau. Felly byddwn yn 

newid trwydded gwasanaeth 5 live i adlewyrchu‟r ffaith bod y negesfyrddau ar-lein hyn 

wedi‟u cau. 

 

Cam Gweithredu 5: Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 5 

live i ddileu’r enghraifft o gynnal cymunedau ar-lein 

Er mwyn adlewyrchu‟r newidiadau mewn technoleg a‟r ffyrdd gwahanol y mae 

cynulleidfaoedd yn rhyngweithio â‟r orsaf, byddwn yn newid trwydded 

gwasanaeth 5 live i ddileu cyfeiriadau at gynnal cymunedau ar-lein.  

Gwneir y newid hwn ar unwaith 

 

Byddai rheolwyr y BBC yn hoffi datblygu ei harchif ar-lein barhaol er 

mwyn cynnwys deunydd 5 live 

178 Yn 2010 rhoesom gymeradwyaeth i gynigion gan reolwyr y BBC i ddatblygu „casgliadau 

parhaol‟ o ddeunydd archifol ar gyfer Radio 3, Radio 4 a BBC Four.  

179 Yn ystod yr adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi awgrymu newid trwydded 

gwasanaeth 5 live er mwyn cynnig deunydd ar alw am gyfnod amhenodol ar ôl ei 

ddarlledu‟n gyntaf, fel rhan o „gasgliad parhaol‟ o gyfran fach o ddeunydd 5 live.  

180 Mewn egwyddor, rydym yn cymeradwyo uchelgais rheolwyr y BBC i gynyddu‟r casgliad 

archifol hwn, ac rydym yn cydnabod y gwerth sydd i gynulleidfaoedd o drefnu i ddeunydd 

archifol fod ar gael, gan fod hynny‟n gallu helpu i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. 

Fodd bynnag, rydym wedi gofyn i reolwyr y BBC ddatblygu‟r strategaeth hon ar draws 

gwasanaethau‟r BBC yn hytrach nag ystyried un gwasanaeth ar y tro.  

 

Gwerth am Arian 

Er bod cyllideb gymharol uchel gan 5 live, y gyllideb i Sports Extra yw’r 

leiaf o holl orsafoedd radio’r BBC 

181 Cyllideb bresennol 5 live ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth yw £58.4 miliwn. Hon yw‟r ail 

uchaf o orsafoedd radio‟r BBC ar y rhwydwaith, ar ôl Radio 4. Ar ôl cynnwys gwariant 

ychwanegol fel gorbenion a chostau dosbarthu, mae cyfanswm cost 5 live yn uwch o 

lawer. Yn 2010-11 roedd cyfanswm cost 5 live oddeutu £73 miliwn. 

182 Rydym yn monitro‟r gwariant blynyddol ar gyllideb y drwydded gwasanaeth a bydd yn 

ofynnol cael cymeradwyaeth gan yr Ymddiriedolaeth i unrhyw orwariant neu danwariant o 
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fwy na 10 y cant. Fel y mae Tabl 2 yn dangos, mae 5 live wedi aros o fewn y terfyn a 

osodwyd yn ei thrwydded gwasanaeth dros y tair blynedd diwethaf.  

183 Mae gan Sports Extra gyllideb o £2.6 miliwn ar gyfer ei thrwydded gwasanaeth ac ychydig 

iawn o newid a fu ynddi yn y blynyddoedd diwethaf. Gan mai ei swyddogaeth yw cynnig 

estyniad i sylwebaeth fyw ar chwaraeon, mae holl gostau uniongyrchol ei harlwy‟n 

ymwneud â chostau cynhyrchu rhaglenni chwaraeon, a oedd yn £2.5 miliwn yn 2010-11. 

Ar ben hynny, mae Sports Extra yn cyfrannu at gostau dosbarthu a seilwaith y BBC. Ar ôl 

cynnwys yr holl wariant hwn, cyfanswm cost Sports Extra yn 2010-11 oedd £4.9 miliwn. 

Tabl 2: Gwariant 5 live ar gyllideb ei thrwydded gwasanaeth 2008-09 i 2010-11  

 
2008-09 
(£000oedd) 

2009-10 
(£000oedd) 

2010-11 
(£000oedd) 

Cyllideb y drwydded gwasanaeth 54,000 54,000 58,400 

    

Gwariant uniongyrchol ar wneud 
rhaglenni (i)    

  Rhaglenni Newyddion a Materion Cyfoes 
(ii) 14,860 14,323 14,478 

  Rhaglenni Chwaraeon 11,266 9,531 11,665 

  Costau cynhyrchu eraill (iii) 6,135 6,225 6,513 

…is-gyfanswm 32,261  30,080  32,655 

    

Gwariant sy’n ymwneud â rhaglenni 
a ddyrannwyd yn ganolog (iv)    

  Casglu Newyddion a ddyrannwyd yn 
ganolog  5,112 5,031 6,207 

  Hawliau darlledu chwaraeon 15,800  16,381  12,850  

  Gorbenion a ddyrannwyd yn ganolog (v) 3,310 3,542 3,778 

…is-gyfanswm 24,222  24,954  22,836 

    

Cyfanswm y gwariant ar gynnwys 
(vi) 56,483 55,034 55,491 

    

Dosbarthu (vii) 5,700  6,500  6,200  

Seilwaith / cymorth (viii) 10,300  11,200  11,300  

Cyfanswm 72,483 72,734 72,991 

Ffynhonnell: Adroddiadau blynyddol a rheolaethau rheolwyr y BBC 

(i) gwariant wedi‟i reoli gan dîm rheoli 5 live 

(ii) mae hyn yn cynnwys costau casglu newyddion a ddyrannwyd yn uniongyrchol 

(iii) mae hyn yn cynnwys comisiynu ac amserlennu, gorbenion lleol, perfformwyr a chyfranwyr, costau staff eraill, costau 
cynhyrchu eraill, a rhaglenni eraill a gomisiynwyd y tu allan i faes newyddion a chwaraeon  

(iv) gwariant sy‟n ymwneud â rhaglenni sydd heb ei reoli gan dîm rheoli 5 live  

(v) mae hyn yn cynnwys cyfran 5 live o orbenion canolog, a chyfran o orbenion sydd heb eu hadennill 

(vi) caiff y gwariant hwn ei fonitro ar sail cyllideb y drwydded gwasanaeth  

(vii) cyfran 5 live o gostau darlledu 

(viii) cyfran 5 live o orbenion penodol nad ydynt yn ymwneud â rhaglenni fel eiddo, technoleg, cyllid etc. 
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Mae’r rhan fwyaf o gyllideb 5 live yn cael ei gwario ar raglenni 

newyddion a chwaraeon 

184 Mae Tabl 2 yn dangos sut mae‟r gwariant ar gyllideb trwydded gwasanaeth 5 live wedi‟i 

rannu rhwng newyddion, chwaraeon a chostau eraill. Gyda‟i gilydd, mae 81 y cant o 

wariant 5 live ar gynnwys yn mynd at newyddion a chwaraeon (mae‟r gwariant hwn wedi‟i 

rannu rhwng yr hyn a gaiff ei reoli‟n uniongyrchol gan dîm rheoli 5 live, a‟r hyn a gaiff ei 

ddyrannu‟n ganolog gan reolwyr y BBC). O‟r 19 y cant sy‟n weddill, caiff y rhan fwyaf ei 

gwario ar orbenion, comisiynu ac amserlennu, perfformwyr a chyfranwyr, a chostau staff 

eraill. Dim ond swm bach iawn a gaiff ei ddyrannu at fathau o raglenni heblaw newyddion 

a chwaraeon.  

185 Mae‟r gwariant gan 5 live ar ei harlwy chwaraeon oddeutu 44 y cant o gyfanswm y 

gwariant ar gynnwys. Ychydig llai na hanner o hyn a gaiff ei wario ar raglenni chwaraeon, 

sy‟n cynnwys tîm cyflwynwyr a gohebwyr 5 live a sylw i amrywiaeth o chwaraeon, gan 

gynnwys cyfran sylweddol o sylwebaeth fyw. Rydym yn derbyn bod rhaglenni chwaraeon 

o ansawdd uchel yn gallu bod yn ddrud ac yn cydnabod bod cynulleidfaoedd yn 

gwerthfawrogi cynnwys o‟r fath.  

186 Hawliau darlledu chwaraeon sy‟n cyfrif am bron chwarter y gwariant gan 5 live ar 

gynnwys. Aiff y rhan fwyaf o‟r gwariant hwn at y chwaraeon mwyaf poblogaidd, a hynny‟n 

cynnwys pêl-droed, criced, Fformiwla Un, tennis, rygbi undeb a golff. Y cytundeb 

diweddaraf ar ddarlledu pêl-droed yr Uwchgynghrair a gyfrannodd fwyaf at y gostyngiad 

mawr yn y gwariant ar hawliau darlledu chwaraeon ar 5 live, o £16.4 miliwn yn 2009-10 i 

£12.9 miliwn yn 2010-11.  

187 Mae rheolwyr y BBC wedi mynegi pryderon ynghylch natur fwyfwy cystadleuol y farchnad 

ar gyfer hawliau darlledu chwaraeon, ynghyd â‟r pwysau sydd ar gyllidebau holl 

wasanaethau‟r BBC yn dilyn proses Darparu Ansawdd yn Gyntaf. Maent yn teimlo y byddai 

gallu 5 live i gynnal ei lefelau gwrando a‟i chyrhaeddiad ymysg cynulleidfaoedd yn dirywio 

pe byddent yn colli mwy o hawliau darlledu chwaraeon o bwys. Rydym yn deall y 

pryderon hyn; fodd bynnag, rydym yn teimlo bod digon o gyllid gan yr orsaf i ddal i 

sicrhau‟r dewis angenrheidiol o chwaraeon i gyflawni ei hymrwymiadau fel gwasanaeth 

cyhoeddus. 

188 Er ein bod yn derbyn bod hawliau darlledu chwaraeon yn cael eu gwerthu‟n aml i un 

darlledwr, rydym yn annog rheolwyr y BBC i geisio sicrhau arbedion yn y maes hwn, a 

gallai hynny gynnwys rhannu hawliau a dod i gytundebau sydd heb eu seilio ar hawliau 

unigryw lle y bo modd. 

189 Gan fod y gwariant ar hawliau darlledu a rhaglenni chwaraeon ar 5 live yn uwch o ychydig 

na‟r gwariant ar newyddion yn 2010-11, ac am nad yw rhaglenni chwaraeon ond yn 25 y 

cant o arlwy‟r orsaf, rydym wedi cytuno â rheolwyr 5 live y dylid troi mantol y gwariant 

tuag at newyddion yn y dyfodol, o ganlyniad i‟r arbedion drwy Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf a newidiadau eraill mewn cyllidebau. Rydym yn credu y dylai fod yn bosibl gwneud 

hyn heb amharu ar werthfawrogiad y gynulleidfa o arlwy chwaraeon 5 live.  

Oherwydd ei chyllideb fawr, mae’r gost y gwrandäwr yr awr ar 5 live a 

Sports Extra yn gymharol uchel 

190 Yn 2010-11, y gost y gwrandäwr yr awr ar gyfer 5 live oedd 2.1 ceiniog. Mae hyn wedi 

gostwng ychydig dros y blynyddoedd diwethaf (o 2.3 ceiniog) gan fod lefelau‟r gwrando ar 
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5 live wedi codi‟n gyson. Serch hynny, fel y mae Tabl 3 yn dangos, mae‟r gost y 

gwrandäwr yr awr ar 5 live yn dal yn uwch na holl orsafoedd radio eraill y rhwydwaith, 

heblaw Radio 3. Gwelir hyn hefyd yn y gost yr awr ar gyfer arlwy 5 live, sy‟n is nag ar 

gyfer Radio 4 ond yn uwch na gorsafoedd cerddoriaeth y BBC ar y rhwydwaith. 

Tabl 3: Cost yr awr a chost y gwrandäwr yr awr ar gyfer gorsafoedd radio’r BBC 

ar y rhwydwaith yn 2010-11 

 Cost yr awr 

(punnoedd) 

Cost y gwrandäwr 

yr awr (ceiniog) 

Radio 1 1,823 0.7 

Radio 2 2,953 0.5 

Radio 3 3,840 5.9 

Radio 4 9,025 1.4 

Radio 5 live 5,588 2.1 

Radio 5 live Sports Extra 1,199 2.6 

Ffynhonnell: Rheolwyr y BBC 

191 Mae canlyniadau ein hymchwil i gynulleidfaoedd yn dangos bod y mwyafrif helaeth o 

wrandawyr 5 live a Sports Extra yn credu bod y gwasanaethau hyn yn rhoi gwerth da am 

arian: mae tua 88 y cant o gynulleidfa 5 live ac 89 y cant o gynulleidfa Sports Extra yn 

credu bod y gwasanaethau hyn yn rhoi gwerth da neu werth eithaf da44.  

Rydym yn annog rheolwyr y BBC i chwilio am gyfleoedd i 5 live a Sports 

Extra feincnodi eu costau 

192 Yn ystod yr adolygiad hwn rydym wedi clywed sylwadau gan rai rhanddeiliaid sy‟n credu y 

dylai 5 live fynd ati i feincnodi ei chostau. Mae UTV yn credu y byddai‟n fuddiol cynnal 

ymarferiad meincnodi rhwng 5 live a talkSPORT, ac mae RadioCentre o‟r farn y dylai‟r BBC 

gynnal adolygiad o effeithlonrwydd radio llafar, yn debyg i‟r adolygiad a gynhaliwyd gan 

John Myers o effeithlonrwydd Radio 1, Radio 2, 1Xtra a 6 Music45. 

193 Rydym yn deall gwerth ymarferion meincnodi ac yn cytuno ei bod yn bwysig i‟r BBC 

ddangos ei bod yn rhoi gwerth am arian. Felly byddwn yn gofyn i reolwyr barhau â‟u 

gwaith ar feincnodi costau eu gwasanaethau radio, un ai‟n fewnol neu‟n allanol. 

Bydd 5 live yn gwneud arbedion o ran cynhyrchiant a chynnwys fel rhan 

o strategaeth Darparu Ansawdd yn Gyntaf y BBC 

194 Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae 5 live a Sports Extra wedi bod yn rhan o broses 

gwella parhaus y BBC ac wedi cyfrannu at gyrraedd targed y BBC o sicrhau arbedion 

effeithlonrwydd o tua 3 y cant bob blwyddyn. Mae setliad ffi‟r drwydded a gytunwyd yn 

2010 yn golygu gostyngiad mewn cyllid o 16 y cant o leiaf erbyn 2016-17. Mae rheolwyr y 

BBC wedi cyflwyno amryw o gynigion sy‟n egluro sut y bydd yn cyflawni‟r strategaeth y 

mae‟r Ymddiriedolaeth wedi‟i gosod i‟r BBC o fewn telerau‟r setliad hwn. 

                                           

44 Ffynhonnell: Ymchwil i Gynulleidfaoedd gan Ymddiriedolaeth y BBC – Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 

live yn y mis diwethaf (601), a‟r holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar 5 live Sports Extra yn y 6 mis diwethaf (494) 

45 Ffynhonnell: John Myers, „Synergies within BBC Radio 1, Radio 2, 1Xtra and 6 Music‟, Mai 2011 
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195 Mae‟r cynigion hyn yn cynnwys arbedion o ran cynhyrchiant (ffyrdd o weithio gan y BBC) 

a chwmpas (newidiadau sy‟n ymwneud yn uniongyrchol â gwasanaethau a chynnwys y 

BBC) ar gyfer 5 live a Sports Extra. Mae‟r arbedion ar gwmpas yn cyfateb i tua 6 y cant i 7 

y cant o wariant 5 live a Sports Extra ar gynnwys a byddant yn arwain at y newidiadau 

canlynol: 

 lleihau costau rhaglenni dros nos 

 cadw maint yr arlwy chwaraeon ar y lefelau presennol, ond lleihau cost cyflwyno 

chwaraeon drwy fesurau sy‟n cynnwys defnyddio timau llai mewn nifer o 

ddigwyddiadau 

 lleihau tîm newyddiadurwyr rhanbarthol 5 live yn Lloegr, a chydweithio‟n agosach 

â rhannau eraill o wasanaeth Newyddion y BBC, yn enwedig Radio Lleol y BBC a‟i 

gwasanaeth Casglu Newyddion 

 canoli rhaglenni busnes ar adegau allweddol ar ddechrau‟r bore/amser brecwast 

ac yn y prynhawn 

 Terfynu rhai rhaglenni dydd Sul, yn cynnwys comedi yn y bore a rhai rhaglenni 

materion cyfoes ar ddechrau‟r hwyr. 

196 Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y toriadau arfaethedig hyn fel 

rhan o gynigion cyffredinol y BBC o dan Darparu Ansawdd yn Gyntaf, ac mae‟n asesu‟r 

cynigion ar hyn o bryd i weld a ydynt yn gyson â‟r strategaeth lefel uchel yr ydym wedi‟i 

gosod. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei chasgliadau terfynol ar y cynigion hyn yng 

ngwanwyn 2012. Fodd bynnag, rydym wedi defnyddio‟r adolygiad hwn o drwyddedau 

gwasanaeth i ddod i gasgliadau ynghylch y cynigion sy‟n effeithio ar arlwy 5 live a Sports 

Extra, gan ein bod wedi ystyried eu strategaethau ar gyfer y dyfodol yn ystod y gwaith 

hwn ac am nad oes goblygiadau ariannol sylweddol ynddynt i‟r BBC gyfan.  

197 Rydym yn fodlon gan mwyaf fod y newidiadau arfaethedig yn gyson â‟r strategaeth yr 

ydym wedi‟i gosod i‟r BBC, a‟u bod yn ffordd briodol o wneud yr arbedion sy‟n 

angenrheidiol ar gyfer y gwasanaethau. Yr eithriad i hyn yw‟r arlwy penodol o raglenni 

materion cyfoes, yr ydym wedi gofyn am ei gadw (gweler paragraffau 108 i 109). 
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Atodiadau 

1. Sgorau am berfformiad a phwysigrwydd o ymchwil feintiol i 

gynulleidfaoedd 

 

Sylwer bod y lliwiau yn y siart hon yn ymwneud â‟r diben cyhoeddus y mae‟r 

datganiadau‟n berthnasol iddynt. ALLWEDD: DINASYDDIAETH, CENHEDLOEDD, 

RHANBARTHAU a CHYMUNEDAU, CREADIGRWYDD, ADDYSG, RHYNGWLADOL 

Sylfaen: Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar BBC Radio 5 live yn y mis diwethaf (601) 
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Sylwer bod y lliwiau yn y siart hon yn ymwneud â‟r diben cyhoeddus y mae‟r 
datganiadau‟n berthnasol iddynt. ALLWEDD: DINASYDDIAETH, CENHEDLOEDD, 
RHANBARTHAU a CHYMUNEDAU 

Sylfaen: Yr holl oedolion 15+ oed sydd wedi gwrando ar BBC Radio 5 live Sports Extra yn y chwe mis diwethaf (454) 

 



Adolygiad Gwasanaeth / BBC Radio 5 live a BBC Radio 5 live Sports Extra 

 

Ionawr 2012 66 

 

2. Crynodeb o’r newidiadau yn y drwydded gwasanaeth 

Mae‟r atodiad hwn yn dangos y rhannau o drwydded gwasanaeth 5 live yr ydym wedi‟u 

newid o ganlyniad i‟r adroddiad hwn 

Radio 5 live 

Y drwydded gwasanaeth 

bresennol 

Newid Cyfeirnod 

paragraff 

1. Cylch gwaith*   

Cylch gwaith BBC Radio Five Live yw 

darlledu newyddion a chwaraeon byw 

parhaus ar Radio’r BBC. Dylai geisio darlledu 

straeon newyddion a digwyddiadau 

chwaraeon pwysig i’w gynulleidfa wrth 

iddynt ddigwydd, a darparu cyd-destun drwy 

ddadansoddiadau a thrafodaethau eang. 

Cylch gwaith BBC Radio Five Live yw 

darlledu newyddion a chwaraeon yn fyw. 

Dylai fod yn brif ffynhonnell ar Radio’r BBC 

ar gyfer newyddion sy’n torri drwy ddarlledu 

straeon newyddion pwysig i’w gynulleidfa 

wrth iddynt ddigwydd. Dylai ddarparu cyd-

destun i’w sylw i newyddion a chwaraeon 

drwy ddadansoddiadau a thrafodaethau eang. 

 

64 i 68 

4. Trosolwg ar nodau ac amcanion*   

Dylid darlledu’r rhan fwyaf o BBC Radio Five 

Live yn fyw a dylai ei amserlen fod yn ddigon 

hyblyg i’w alluogi i ymateb i ddigwyddiadau 

wrth iddynt ddigwydd. 

Dylid darlledu’r rhan fwyaf o BBC Radio Five 

Live yn fyw a dylai ymateb i ddigwyddiadau 

wrth iddynt ddigwydd. 

64 i 68 

4. Trosolwg ar nodau ac amcanion*   

Dylai geisio cyfuno ei raglenni newyddion a 

chwaraeon mewn ffyrdd sy’n helpu i ddenu 

cynulleidfa iau a mwy amrywiol i newyddion 

y BBC na rhannau eraill o’r BBC. 

Dylai geisio cyfuno ei raglenni newyddion a 

chwaraeon mewn ffyrdd sy’n helpu i ddenu 

ystod ehangach o wrandawyr. 

38 i 39 

4. Trosolwg ar nodau ac amcanion*   

Dylai gynnig sylwebaeth ar ddigwyddiadau 

chwaraeon pwysig a darparu newyddion a 

rhaglenni eraill ar chwaraeon o bob math o 

bob cwr o’r byd, yn cynnwys chwaraeon 

lleiafrifol o bryd i’w gilydd. 

Dylai gynnig sylwebaeth ar ddigwyddiadau 

chwaraeon pwysig a darparu newyddion a 

rhaglenni eraill ar chwaraeon o bob math, 

gan gynnwys chwaraeon lleiafrifol mewn 

rhaglenni rheolaidd. 

127 i 134 

4. Trosolwg ar nodau ac amcanion*   

Dylid ategu rhaglenni a ddarlledir ar-lein, gan 

gynnwys defnyddio rhywfaint o ddeunydd 

gweledol, a dylai BBC Radio Five Live gynnal 

Dylid ategu rhaglenni a ddarlledir ar-lein, gan 

gynnwys defnyddio rhywfaint o ddeunydd 

gweledol, a dylai BBC Radio Five Live 

173 i 177 
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cymunedau ar-lein i wrandawyr er mwyn 

iddynt allu trafod meysydd o ddiddordeb. 

ddefnyddio ei wefan i gyflwyno a hyrwyddo 

dadleuon mewn meysydd sydd o ddiddordeb 

ymysg gwrandawyr. 

5.1. Cynnal dinasyddiaeth a 

chymdeithas sifil 

  

Dylid neilltuo tua thri chwarter o’i 

ddarllediadau yn ystod y flwyddyn i raglenni 

newyddion, gan gynnwys oriau brig yn ystod 

yr wythnos sef amser brecwast ac yn ystod 

oriau cymudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dylid neilltuo tua thri chwarter o’i 

ddarllediadau yn ystod y flwyddyn i raglenni 

newyddion a materion cyfoes. Ar yr oriau 

brig ar ddyddiau’r wythnos yn ystod amser 

brecwast a’r oriau cymudo gyda’r hwyr, 

dylid darlledu rhaglenni newyddion o 

ansawdd uchel sy’n trafod prif agenda 

newyddion y dydd. 

Yn ogystal â’r bwletinau rheolaidd ac 

adroddiadau gan ohebwyr, gall Radio 5 live 

drafod newyddion gan ddefnyddio fformatau 

eraill fel dadleuon a thrafodaeth ar bynciau 

amserol, gyda chyfraniadau gan 

newyddiadurwyr, cyflwynwyr, gwesteion a 

gwrandawyr. Gellir cynnwys amrywiaeth 

eang o ddeunydd mewn rhaglenni 

newyddion sy’n bwysig, yn berthnasol neu’n 

ddiddorol i gynulleidfa 5 live. Dylai dadleuon 

ac eitemau nodwedd eraill gael eu symbylu 

gan newyddion neu bynciau’r dydd. Bydd 

adegau hefyd pan fydd Radio 5 live yn gosod, 

yn hytrach na dilyn, yr agenda newyddion 

drwy ei ddull gwreiddiol o weithredu. Dylai 

holl raglenni newyddion 5 live fod yn rhai 

sy’n adlewyrchu’n glir y genhadaeth gan y 

BBC i ddarparu’r newyddiaduraeth orau yn y 

byd. 

96 i 102 

(Amod yn y drwydded gwasanaeth) 

Dylai BBC Radio Five Live sicrhau bod: 

Tri  chwarter o’r arlwy blynyddol yn 

newyddion 

(Amod yn y drwydded gwasanaeth) 

Dylai BBC Radio Five Live sicrhau bod: 

Tri  chwarter o’r arlwy blynyddol yn 

rhaglenni newyddion a materion cyfoes 

Troednodyn i’r amod: Caiff hyn ei fonitro 

fesul rhaglen. 

96 i 102 

5.1. Cynnal dinasyddiaeth a 

chymdeithas sifil 

  

Dylai’r gwasanaeth gynnal cymunedau ar-lein 

lle gall cyfranogwyr drafod y newyddion a 

Dylai’r gwasanaeth ddefnyddio ei wefan i 

alluogi cyfranogwyr i drafod y newyddion a 

173 i 177 
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phennu eu hagenda eu hunain phennu eu hagenda eu hunain 

5.2. Adlewyrchu gwledydd, 

rhanbarthau a chymunedau‟r DU 

  

(Ychwanegu) Dylai Radio 5 live gynnig sylwebaeth fyw, yn 

ogystal â newyddion a rhaglenni eraill, ar o 

leiaf 20 o gampau o bob rhan o’r byd yn 

ystod y flwyddyn. Dylai’r arlwy fod yn 

gymysgedd o ddigwyddiadau unigol a 

rhaglenni rheolaidd. Dylid ymdrin ag 

amrywiaeth eang o chwaraeon mewn 

darllediadau chwaraeon – gan gynnwys y 

rheini ar yr oriau brig – a hynny’n cwmpasu 

chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol. 

127 i 134 

5.3 Cyflwyno‟r DU i‟r byd a‟r byd i‟r 

DU 

  

Dylai cynulleidfa BBC Radio Five Live gael y 

cyfle i drafod a rhannu gwybodaeth gyda 

phobl o bob cwr o’r byd – er enghraifft 

drwy sesiynau galwadau gwrandawyr, cyd-

ddarllediadau, cysylltu’n fyw â darllediadau 

allanol a thrwy ei gymunedau ar-lein. 

Dylai cynulleidfa BBC Radio Five Live gael y 

cyfle i drafod a rhannu gwybodaeth gyda 

phobl o bob cwr o’r byd – er enghraifft 

drwy sesiynau galwadau gwrandawyr, cyd-

ddarllediadau a chysylltu’n fyw â darllediadau 

allanol. 

173 i 177 

*Mae‟r rhain yn newidiadau yn rhan 1 o‟r drwydded gwasanaeth (nodweddion allweddol). Fodd bynnag, newidiadau er 

mwyn egluro ymrwymiadau‟r orsaf yw‟r rhain ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw newid yn y gwasanaeth ei hun. Oherwydd 

hyn, nid ydym yn asesu arwyddocâd y newidiadau hyn. 


