
Adolygu gwasanaeth 
BBC One, BBC Two a 
BBC Four 
Adroddiad terfynol  
Tachwedd 2010 
 
 

 

 

 Sicrhau bod pobl sy’n talu ffi'r drwydded
 yn cael y gwasanaeth gorau posibl gan y BBC 



Adolygu gwasanaeth BBC One, BBC Tw
 

o a BBC Four / Adroddiad terfynol 

Tachwedd 2010 

Cynnwys 

 

Crynodeb gweithredol 1 
Prif ganfyddiadau 2 
Casgliadau cyffredinol 2 
Camau gweithredu 9 

Prif Adroddiad 13 
Rhagarweiniad 13 

BBC One a BBC Two 16 
CYRHAEDDIAD 16 
ANSAWDD 21 
EFFAITH 23 

BBC Four 53 
CYRHAEDDIAD 53 
ANSAWDD 56 
EFFAITH 56 

Gwerth am arian 62 

 

 



 

Tachwedd 2010 1
 

                                           

Crynodeb gweithredol 
Cefndir  
Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu’r BBC a’n cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod pobl 
sy’n talu ffi'r drwydded yn cael y gwasanaeth gorau posibl gan y BBC. Un ffordd y byddwn 
yn gwneud hyn yw drwy gynnal adolygiad manwl o bob un o wasanaethau’r BBC o leiaf 
unwaith bob tair blynedd. Yn yr adroddiad hwn, ceir casgliadau terfynol ein hadolygiadau 
o BBC One, BBC Two a BBC Four ac mae hyn yn dilyn cyhoeddi ein canfyddiadau dros dro 
ym mis Gorffennaf 2010.1   

Rydym yn egluro’r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan bob gwasanaeth yn y trwyddedau 
gwasanaeth a gyhoeddir. Ar hyn o bryd, mae'r trwyddedau hynny'n dweud: 

• mai cylch gwaith BBC One yw sicrhau mai hi yw 'gwasanaeth teledu cymysg 
mwyaf poblogaidd y BBC ledled y DU' a'i bod yn 'cynnig amrywiaeth eang o 
raglenni o safon. Hon ddylai fod yn brif sianel y BBC ar gyfer digwyddiadau 
cartref a rhyngwladol pwysig a dylai rhaglenni’r sianel adlewyrchu’r DU gyfan. 
Dylai cyfran uchel iawn o’r rhaglenni fod yn gynyrchiadau gwreiddiol ’. 

• mai cylch gwaith BBC Two yw 'darparu arlwy amrywiol sy’n apelio at gynulleidfa 
eang o oedolion gyda rhaglenni treiddgar o sylwedd. Dyma sianel deledu’r BBC a 
ddylai ddarlledu’r nifer fwyaf a’r amrywiaeth ehangaf o raglenni sy’n cynyddu 
gwybodaeth pobl, a chânt eu hategu gan raglenni comedi, drama a chelfyddydol 
nodedig'. 

• mai cylch gwaith BBC Four yw 'cynnig rhaglenni amrywiol ar y teledu ar gyfer 
oedolion o bob oed. Mae’n darlledu detholiad uchelgeisiol o raglenni arloesol o 
safon uchel sy’n ddeallusol ac yn ddiwylliedig. Dylai ganolbwyntio ar ddarparu 
rhaglenni ffeithiol a chelfyddydol ’. 

Roedd dau brif nod i’n hadolygiad: yn gyntaf, asesu i ba raddau y mae BBC One, BBC Two 
a BBC Four yn llwyddo i gyflawni ymrwymiadau eu trwyddedau gwasanaeth, ac yn ail, 
ystyried pa drywydd y dylai’r sianelau ei ddilyn yn y dyfodol gan benderfynu a oes angen 
newid y trwyddedau o gwbl.  

Rydym wedi defnyddio sawl gwahanol ddull er mwyn datblygu ein canfyddiadau. 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn hydref 2009 a chafwyd oddeutu 9,000 o 
ymatebion gan bobl sy’n talu ffi'r drwydded. Cawsom gyflwyniadau hefyd gan ein 
Cynghorau Cynulleidfa yn yr Alban, yng Nghymru, yng Ngogledd Iwerddon ac yn Lloegr. 
Drwy’r ymatebion hyn, ochr yn ochr â’n hymchwil ymhlith y gynulleidfa, monitro 
perfformiad a chynnal trafodaethau â rheolwyr y BBC ac â’r gymuned greadigol y tu allan 
i’r BBC, cawsom ddarlun clir o gryfderau a gwendidau pob sianel.  

 

 

 
1 Adolygwyd BBC Three y llynedd fel rhan o arolwg ehangach i weld i ba raddau’r oedd y BBC yn llwyddo i wasanaethau 

cynulleidfaoedd iau. 
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Prif ganfyddiadau  

 

Casgliadau cyffredinol 
Mae BBC One a BBC Two yn gwneud gwaith da ar sawl agwedd. BBC One yw’r sianel a 
wylir fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae BBC Two hefyd yn cyrraedd cynulleidfa 
sylweddol. Yn gyffredinol, mae cynulleidfaoedd yn cydnabod bod y ddwy sianel yn 
darparu arlwy o safon ar draws pob genre, a’u bod yn gwneud cyfraniad cryf at 
gyflawni pob un o ddibenion cyhoeddus y BBC. Fodd bynnag, gwelsom ambell faes lle y 
gallai'r naill sianel a’r llall wella, yn enwedig o ran darparu’r arlwy arbennig hwnnw y 
mae cynulleidfaoedd yn disgwyl ei gael gan y BBC.  

Mae angen i BBC One ffrwyno'i maint a'i rhychwant drwy fod yn fwy uchelgeisiol a 
thrwy fod yn fwy creadigol fentrus yn yr oriau brig. Dylai BBC Two sicrhau ei bod yn 
darparu arlwy y mae cynulleidfaoedd yn ei ystyried yn arlwy sy'n sylweddol wahanol i’r 
hyn a geir gan BBC One, hyd yn oed petai hynny’n fygythiad i faint cynulleidfa BBC 
Two. Mae rheolwyr y BBC wedi datblygu cynlluniau rhaglenni sy’n ceisio mynd i’r afael 
â'r pryder nad yw rhannau o amserlen y dydd, o ran eu safon a’u huchelgais, yn 
cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa.  

Mae swyddogaeth BBC One a BBC Two, o ran darparu rhaglenni materion cyfoes 
nodedig ar gyfer cynulleidfaoedd, yn hollbwysig. Mae rheolwyr y BBC wedi ein sicrhau 
ynghylch eu cynlluniau ar gyfer rhaglenni materion cyfoes a byddwn yn cadw golwg ar 
yr effaith a gaiff y cynnyrch hwn ar gynulleidfaoedd.  

Mae cynulleidfa BBC Four yn meddwl bod ei rhaglenni yn rhaglenni o safon a'u bod yn 
rhai arbennig eu natur. Serch hynny, nid yw BBC Four yn llwyddo i gael effaith 
sylweddol ar farn ehangach y gynulleidfa am y BBC. Her BBC Four yw cael mwy o 
effaith, yn enwedig yn ei meysydd arbenigol craidd, gan sicrhau gwell enw da i'r BBC, 
ond heb golli'r nodweddion hynny sy'n ei gwneud yn arbennig. Byddwn hefyd yn 
diwygio cylch gwaith BBC Four, er mwyn gwneud ein disgwyliadau ar gyfer y sianel yn 
fwy eglur.  

BBC One a BBC Two  
Mae BBC One yn gwneud cyfraniad hollbwysig at gyflawni dibenion cyhoeddus 
y BBC  

BBC One yw’r sianel a wylir fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae wedi gwneud yn dda i 
gynnal ei chynulleidfa yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn wyneb y cynnydd aruthrol yn 
nifer y sianelau teledu. Oherwydd ei maint, mae BBC One yn gwneud cyfraniad pwysig 
iawn at lwyddiant y BBC yn gyffredinol i gyrraedd cynulleidfaoedd ac mae hynny'n sail i’w 
gallu i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC  -  bydd dros 10 miliwn o bobl yn gwylio BBC 
One na fyddant byth yn gwylio'r un o brif sianelau teledu eraill y BBC a bydd unigolion yn 
y Deyrnas Unedig yn gwylio 5 awr 29 munud o BBC One bob wythnos.2   

                                            
2 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol (BBC One, BBC Two, BBC Three a BBC Four) ac oriau gwylio wythnosol 
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Dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod BBC One yn gwneud cyfraniad pwysig iawn 
at gyflawni pob un o chwe diben cyhoeddus y BBC, yn enwedig felly ddiben dinasyddiaeth 
a diben byd-eang y BBC3, a bydd bron 60 y cant o boblogaeth y Deyrnas Unedig yn 
gwylio’r newyddion ar BBC One bob wythnos.4 Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod 
cryfderau BBC One hefyd o ran cyflawni elfennau o ddiben creadigrwydd y BBC drwy 
ddarparu cynnwys amrywiol y bydd pobl yn ei fwynhau ac yn ei ystyried yn adloniant, a 
thrwy ddod â gwylwyr at ei gilydd ar gyfer prif ddigwyddiadau. Wrth wneud ymchwil 
ymhlith y gynulleidfa yn y gorffennol, gwelwyd bod cynulleidfaoedd yn derbyn bod y BBC 
yn dangos rhaglenni ar draws holl ystod y genres gan gynnwys adloniant poblogaidd, a'u 
bod yn awyddus iddi eu dangos. Ond, ar yr un pryd, yr oeddent am iddi wneud hynny 
mewn ffordd newydd sy'n gyson a gwerthoedd y BBC o ran cynnwys y rhaglenni, eu naws 
a'r dulliau a ddefnyddir.5 Dywedodd llawer o’r rheini a ymatebodd i’n hymgynghoriad 
cyhoeddus fod teledu’r BBC, dan arweiniad BBC One, yn cynnig rhaglenni o safon a 
chynnyrch nad yw ar gael ar sianelau eraill a’i bod yn feincnod ar gyfer darlledwyr eraill. Y 
cryfderau y cyfeiriwyd atynt amlaf oedd drama, newyddion a rhaglenni dogfen am fyd 
natur.  

Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod safon BBC Two a bod y sianel yn gwneud 
cyfraniad cryf iawn at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC  

O blith y cynnyrch a geir ar y pum prif sianel ddaearyddol, ystyrir mai rhaglenni BBC Two 
yw’r gorau o ran eu safon,6 a dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod BBC Two, ar 
y cyfan, yn gwneud cyfraniad cryf at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, yn enwedig y 
diben addysg a dysg. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae BBC wedi atal y dirywiad ym maint y gynulleidfa a 
welwyd yn nechrau a chanol y 2000au ac mae’n dal i fod yn sianel sylweddol ei maint  – 
gan gyrraedd 32 miliwn o bobl a bod yr unigolyn nodweddiadol yn y Deyrnas Unedig yn ei 
gwylio am ychydig dan 2 awr yr wythnos.7  

Gall BBC One a BBC Two wneud mwy o gyfraniad at ddibenion cyhoeddus y 
BBC drwy fod yn fwy arbennig eu natur  

Mae ein hymchwil ar gyfer yr arolwg hwn wedi dangos mai’r maes y mae BBC One a BBC 
Two yn gwneud waethaf ynddo o ran cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa yw wrth 
ddarparu rhaglenni sy'n cynnwys ‘llawer o syniadau ffres a newydd’. Mae hyn i raddau’n 
adlewyrchu anfodlonrwydd mwy cyffredinol ar nifer y rhaglenni ffres a newydd sydd ar y 
teledu'n gyffredinol, ond mae gan gynulleidfaoedd ddisgwyliadau uwch o’r BBC, ac yn 
enwedig o BBC One yn y cyswllt hwn. Felly, gall y ddwy sianel gyfrannu rhagor at 
ddibenion cyhoeddus y BBC drwy fod yn fwy arbennig eu natur. 

Oherwydd ei gallu i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC i nifer fawr o bobl, mae’n bwysig i 
BBC One gynnal yr agweddau hynny ar y gwasanaeth sy’n ei gwneud yn boblogaidd. Fodd 

 
3 Ymchwil ymhlith y gynulleidfa, Kantar Media, 2009 
4 BARB, 2009, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol 
5 Blinc, Audience Perceptions of Innovation and Distinctiveness, ymchwil a gomisiynwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC, Rhag 

2007 
6 Pulse Survey, arolwg gan y BBC, rhwng mis Ebrill 2009 a mis Mawrth 2010 
7 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol ac oriau gwylio wythnosol 
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bynnag, mae angen i’r sianel ffrwyno'i maint a'i rhychwant drwy fod yn fwy uchelgeisiol a 
thrwy fod yn fwy creadigol fentrus yn yr oriau brig, yn enwedig drwy wneud rhaglenni 
mwy amrywiol yn ystod yr oriau brig cyn y terfyn oedran, a thrwy ddangos mwy o 
uchelgais creadigol am 9 o’r gloch y nos.  

Mae swyddogaeth BBC Two fel dewis heriol a gwahanol i BBC One yn llai eglur yn y byd 
aml-sianel. Cefnogwn y newidiadau y mae rheolwyr y BBC yn eu rhoi ar waith i wneud 
rhaglenni ffeithiol, comedi a drama BBC Two yn fwy arbennig eu natur, a chawsom ein 
calonogi gan uchelgais rhywfaint o gynnyrch diweddar y sianel. Disgwyliwn i’r sianel 
adeiladu ar sail y llwyddiannau hyn yn y blynyddoedd nesaf. Dylai anelu at ei hailsefydlu ei 
hun yn sianel sy’n cynnig rhywbeth sylweddol wahanol i gynulleidfaoedd na’r hyn a gynigir 
gan BBC One, hyd yn oed os bydd hynny’n fygythiad i faint cynulleidfa BBC Two.  

Mae’r cynnyrch yn ystod y dydd ar BBC One ac ar BBC Two yn cyfrannu at 
gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ond nid yw ansawdd ac uchelgais rhannau 
o’r amserlen yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa.  

Mae’r cynnyrch yn ystod y dydd yn gwneud cyfraniad at gyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC ac mae cynulleidfaoedd sylweddol yn ei wylio. Yn ystod wythnos nodweddiadol,  
rhwng 9 y bore a 6 y nos o ddydd Llun tan ddydd Gwener, bydd mwy nag 20 miliwn o 
bobl yn gwylio BBC One a Two, ac mae oddeutu 1.5 miliwn o’r rheini’n bobl nad ydynt yn 
gwylio unrhyw raglenni teledu eraill o gwbl gan y BBC yn ystod yr wythnos honno.8  

Ar draws amrywiaeth o genres, mae cynulleidfaoedd yn dweud bod rhywfaint o’r rhaglenni 
yn ystod y dydd yn dda a ran eu hansawdd a’u gwreiddioldeb. Serch hynny, un o themâu 
cryfaf ein hymgynghoriad cyhoeddus yw bod rhai gwylwyr yn meddwl nad yw ansawdd 
rhannau o’r amserlen ar y naill sianel na’r llall yn ddigon da a’u bod bellach yn 
canolbwyntio ar linynnau adloniant ffeithiol hirhoedlog a’r rheini’n debyg i'w gilydd o ran 
eu fformat ac yn ymwneud a'r un math o bynciau. Mae rhaglenni ‘chwilota am nwyddau 
i’w casglu’ a rhaglenni am eiddo'n enghreifftiau nodweddiadol o'r rhain. Er bod y rhaglenni 
hyn yn boblogaidd, mae cynulleidfaoedd wedi dweud wrthym fod rhannau o amserlen y 
BBC yn ystod y dydd, oherwydd ansawdd y rhaglenni hyn, i bob golwg yn dibynnu 
gormod ar fformiwla ac ailadrodd yr un patrwm. Rydym yn poeni bod y farn hon yn 
niweidiol i enw da’r BBC.  

Cefnogwn y cynlluniau y mae rheolwyr y BBC wedi’u datblygu i wella'r 
cynnyrch yn ystod y dydd ers inni gyhoeddi ein canfyddiadau dros dro  

Sylweddolwn fod rheolwyr y BBC eisoes wedi dechrau newid yr amrywiaeth o raglenni a 
ddarperir yn ystod y dydd, a’u bod, fel rhan o arolwg strategaeth ehangach y BBC, wedi 
nodi camau pellach er mwyn gwella ansawdd a natur arbennig y cynnyrch yn ystod y 
dydd. Yn ein canfyddiadau dros dro, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2010, dywedwyd 
ein bod yn cefnogi’r dyheadau a oedd yn sail i'r cynlluniau hyn.  

Ar sail y dystiolaeth yr ydym wedi’i chasglu ar gyfer yr adolygiad hwn, rydym yn credu, 
fodd bynnag, fod cryn her o hyd o ran cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa, a gofynnwyd i 
reolwyr y BBC edrych eto i weld sut y gellid gwella ansawdd a natur arbennig amserlenni'r 
dydd o fewn y lefelau ariannu presennol. Ers hynny, mae rheolwyr y BBC wedi datblygu 
rhagor o gynlluniau ar gyfer oriau'r dydd, ac wedi rhestru cyfres o gamau i wella ansawdd 

 
8 BARB, 2009, BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four  
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a natur arbennig yr amserlen ac i fynd i’r afael â phryderon y cyhoedd a nodir yn yr 
adolygiad hwn. Dyma rai o'r camau hynny: 

• llai o linynnau adloniant ffeithiol hirhoedlog, gan ddatgomisiynu un rhaglen a 
mwy na haneru rhediad un arall, a pheidio â chomisiynu dim rhaglenni 
eiddo/'casglu nwyddau' newydd  

• newid amserlen y bore ar BBC One i greu slotiau drwy’r flwyddyn ar gyfer 
materion cyfoes, materion cymdeithasol a materion defnyddwyr 

• newid yr amrywiaeth o raglenni ddechrau’r prynhawn ar BBC Two ac yn hytrach 
nag ail-ddangos rhaglenni hirhoedlog yn ystod y dydd, cynnig ‘parth ail-ddangos 
rhaglenni'r oriau brig’ a fydd yn rhoi cyfle i gynulleidfa'r dydd weld cynnyrch 
priodol yr oriau brig  

• mwy o raglenni drama gwreiddiol, a’r ystod o raglenni ffeithiol i gynnwys mwy o 
ddeunydd celfyddydol a ‘chymunedol’ 

• dangos llawer llai o gyfresi drama a brynir o'r tu allan, yn ystod y dydd. 

Credwn fod yr ymrwymiadau hyn yn rhai doeth a’u bod yn ymateb cymesur i’r hyn y mae 
cynulleidfaoedd wedi’i ddweud wrthym yn ystod yr adolygiad hwn. 

Mae newyddion ar y teledu’n dal yn elfen hollbwysig i genhadaeth gwasanaeth 
cyhoeddus y BBC 

Credwn fod darpariaeth newyddion y BBC a chyflawni diben cyhoeddus dinasyddiaeth yn 
un o brif flaenoriaethau'r BBC.  Mae cynulleidfaoedd newyddion teledu’r BBC yn dal yn 
fawr iawn gydag oddeutu 34 miliwn o bobl, tua 60 y cant o’r boblogaeth, yn gwylio bob 
wythnos.9 Bwletinau a rhaglenni newyddion BBC One sy’n gyfrifol am hyn yn bennaf. Wrth 
wneud ymchwil ymhlith y gynulleidfa, gwelwyd fod BBC One a BBC Two, yn gyffredinol, 
yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa, o ran gwireddu diben dinasyddiaeth y BBC, ac 
mae’r ymateb i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn dangos bod cynulleidfaoedd yn ystyried 
mai rhaglenni newyddion y BBC yw un o’i phrif gryfderau.   

Cefnogwn ddyhead rheolwyr y BBC i wella ansawdd ei rhaglenni materion 
cyfoes a'r effaith a gânt 

Yn ôl datganiad golygyddol rheolwyr y BBC, eu blaenoriaeth yw darparu ‘y 
newyddiaduraeth orau yn y byd’  ac yn sgil hynny, mae gofyn i sianelau teledu’r BBC 
ddarparu cynnyrch materion cyfoes ymchwiliol a dadansoddol o safon sy’n ymwneud ag 
ystod eang o feysydd a phynciau. Er bod y nifer sy’n gwylio cynnyrch materion cyfoes ar 
deledu wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf10, mae lefel y rhaglenni materion 
cyfoes ar sianelau teledu’r BBC wedi aros yn weddol sefydlog.11 Mae mwyafrif o’r 
gynulleidfa’n dweud mai’r BBC yw’r ‘gorau ar gyfer materion cyfoes’.12   

 
9 BARB, 2009, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol, BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four  
10 BARB, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol rhaglenni materion cyfoes 
11 Data allbwn rheoli'r BBC  
12 Pan BBC Tracking Survey , 2009 
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Byddwn yn cadw golwg ar yr effaith a gaiff rhaglenni materion cyfoes y BBC ar 
y gynulleidfa er mwyn sicrhau bod y BBC yn cyflawni ei chylch gwaith 
gwasanaeth cyhoeddus yn y maes hwn 

Mae gofyn i BBC One a BBC Two gyflawni eu hymrwymiad statudol o ran faint o gynnyrch 
materion cyhoeddus y maent yn ei ddarparu, a hynny’n gyffredinol ac yn yr oriau brig, ac 
nid ydym yn credu bod angen cynyddu’r cynnyrch hwnnw. 

Serch hynny, mae i gynnyrch materion cyfoes teledu’r BBC swyddogaeth bwysicach nag 
erioed yn awr oherwydd bod yr amgylchedd byd-eang, economaidd a gwleidyddol wedi 
newid gymaint yn y blynyddoedd diwethaf a bod rhai o oblygiadau’r newidiadau hynny'n 
debygol o fod yn rhai pellgyrhaeddol i ddinasyddion y Deyrnas Unedig. Credwn felly ei bod 
yn hollbwysig i BBC One barhau i ddarlledu materion cyfoes yn rheolaidd yn ystod yr oriau 
brig, a hynny’n bennaf drwy linyn Panorama, lle y disgwyliwn weld arlwy sy’n gyson uchel 
ei safon, ynghyd ag amrywiaeth o raglenni cyfoes ac ymatebol yn ogystal â rhaglenni 
ymchwiliol ar ffurf hwy sy’n ymwneud a materion cartref a rhyngwladol.  

Rydym hefyd yn croesawu ymrwymiad rheolwyr y BBC, a roddwyd fel rhan o’r adolygiad 
hwn, i gryfhau effaith a gwella ansawdd materion cyfoes ar BBC Two  ac, yn benodol, i 
ategu swyddogaeth BBC Two ym maes materion cyfoes rhyngwladol. Er mwyn cael mwy o 
effaith, disgwyliwn i BBC Two gynnig amrywiaeth o raglenni o safon (materion cyfoes a 
rhaglenni dogfen) yn ymwneud a’r straeon rhyngwladol a chartref pwysicaf er mwyn 
sicrhau bod y rhaglenni hyn yn cael amlygrwydd dyledus o'u cymharu â mathau eraill o 
gynnyrch ar y sianel. Yng nghyswllt y disgwyliadau hyn, byddwn yn cadw golwg ar yr 
effaith a gaiff rhaglenni'r genre pwysig iawn hwn o ran darparu gwasanaeth cyhoeddus ar 
gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, a byddwn yn cyflwyno adroddiadau ynglŷn â hyn. 

Mae sianelau teledu’r BBC yn gwasanaethu rhai grwpiau o'r gynulleidfa’n well 
nag y maent yn gwasanaethu grwpiau eraill  

Mae ymateb grwpiau demograffig yn amrywio rhywfaint i bob un o’r sianelau’r BBC. Yn 
gyffredinol, mae gwylwyr iau, gwylwyr yng Ngogledd Iwerddon, a grwpiau duon a'r rhai 
sy'n perthyn i leiafrifoedd ethnig yn gwylio llai ar y BBC.13 Dengys ein hymchwil ymhlith y 
gynulleidfa fod y bwlch rhwng disgwyliadau pobl ac i ba raddau y cyflawnir dibenion 
cyhoeddus y BBC mewn gwirionedd yn fwy o lawer yn aml mewn ambell ran o’r Deyrnas 
Unedig, yn enwedig yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon, ac mewn rhai o ranbarthau 
Lloegr, megis y gogledd ddwyrain. Mae cynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn ne Lloegr yn 
tueddu i ganmol mwy ar y BBC.  

Mae gan y BBC nifer o gynlluniau ar y gweill er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau 
hyn 

Mae BBC One a BBC Two ill dwy wedi ymrwymo i wasanaethu amrywiaeth eang o 
gynulleidfaoedd ac mae gwasanaethu rhai grwpiau’n dal yn her strategol sylweddol i’r naill 
sianel a’r llall. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r BBC wedi mynd ati i fynd i’r afael â’r diffygion hyn 
yn ei pherfformiad drwy gyflwyno sawl newid pwysig i’w strwythur – yn fwyaf nodedig, 
drwy fynd ati i gynyddu’n sylweddol gyfran y rhaglenni a wneir ar gyfer y rhwydwaith y tu 

 
13 BARB, 2009 
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allan i Lundain, a sefydlu BBC North.  Mae rheolwyr y BBC yn anelu hefyd at sicrhau bod 
ystyried cynrychiolaeth y gynulleidfa’n elfen hanfodol o gomisiynu rhaglenni ar gyfer 
sianelau'r rhwydwaith. Bydd angen amser i roi llawer o’r cynlluniau hyn ar waith ac i fudd 
hynny dreiddio drwodd i'r cynulleidfaoedd, ond byddwn yn parhau i fonitro’r cynnydd yn y 
maes hwn. Serch hynny, rydym yn cefnogi’r dyhead i sicrhau bod cynnwys y rhwydwaith 
yn cynrychioli’n well holl amrywiol gynulleidfaoedd y Deyrnas Unedig drwyddi draw. 

Mae darparu rhaglenni rhanbarthol yn gyfrwng pwysig er mwyn gwasanaethu 
gwledydd a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig ond gellid gwneud rhagor i 
gynorthwyo’r BBC i gyflawni ei dibenion cyhoeddus yng nghyswllt y 
cynulleidfaoedd hyn  

Mae rhaglenni rhanbarthol yn amrywio o newyddion rhanbarthol yn Lloegr i newyddion a 
rhaglenni ar draws ystod lawn o genres yn yr Alban, yng Nghymru, ac yng Ngogledd 
Iwerddon. Bydd prif raglen newyddion 6.30pm BBC One yn cyrraedd cynulleidfaoedd 
mawr yn gyson ym mhob gwlad a rhanbarth.14 O ran eu hansawdd, er bod 
cynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn rhanbarthau Lloegr yn meddwl mai’r BBC yw’r ‘gorau 
ar gyfer newyddion rhanbarthol’, mae cynulleidfaoedd yn yr Alban ac yng Ngogledd 
Iwerddon yn dweud bod darlledwr arall yn well.15   

Mae nifer y rhaglenni rhanbarthol eraill a’u perfformiad yn amrywio’n sylweddol ar draws 
yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae foliwm y rhaglenni'n ddylanwad cryf ar eu 
cyrhaeddiad, ac mae hynny ar ei uchaf yn yr Alban (28 y cant) ac yng Ngogledd Iwerddon 
(21 y cant) gyda Chymru'n dilyn (20 y cant).16  Er ei bod yn anodd mesur perfformiad y 
cynnyrch rhanbarthol nad yw’n rhaglenni newyddion mewn modd empirig oherwydd bod 
yr oriau a'r genres yn amrywio o’r naill wlad i’r llall, mae cynulleidfaoedd wedi mynegi 
rhywfaint o bryder yn ystod yr adolygiad hwn am ansawdd rhai o’r rhaglenni rhanbarthol 
hyn. Roedd cynulleidfaoedd yn dweud hefyd eu bod yn poeni eu bod yn colli rhai 
rhaglenni arbennig ar y rhwydwaith.  

Cefnogwn gynlluniau rheolwyr y BBC i wella safon rhaglenni rhanbarthol a 
sicrhau eu bod yn gwneud mwy o gyfraniad at gyflawni amrywiaeth o 
ddibenion cyhoeddus y BBC 

Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig nifer o gamau fel rhan o’r adolygiad hwn i wella 
ansawdd rhaglenni rhanbarthol a sicrhau eu bod yn gwneud mwy o gyfraniad at gyflawni 
amrywiaeth o ddibenion cyhoeddus y BBC. Cefnogwn y canolbwyntio hwn ar ansawdd ac 
ar gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, ond, yn ein canfyddiadau dros dro, tynnwyd sylw 
at y ffaith bod angen i reolwyr y BBC allu mesur ac asesu'n fwy effeithiol ansawdd y 
rhaglenni rhanbarthol hynny nad ydynt yn rhaglenni newyddion. Ers hynny, mae rheolwyr 
y BBC wedi datblygu cyfres o gynigion a fydd yn golygu y caiff y perfformiad ei fonitro’n 
fwy effeithiol o lawer, a dylai hynny alluogi rheolwyr y BBC a ninnau i gael darlun eglurach 
o berfformiad BBC One a BBC Two yng Nghymru, yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon, 
yn enwedig felly, ansawdd y rhaglenni rhanbarthol.  

 

 
14 BARB, 2009 
15 Pan BBC Tracking Survey, 2009 
16 BARB, 2009, oriau o raglenni rhanbarthol a'r cyrhaeddiad 15 munud wythnosol ym mhob gwlad  
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BBC Four  
Barn cynulleidfa BBC Four  yw bod llawer o’i rhaglenni’n rhaglenni o safon a’r 
rheini’n rhai arbennig eu natur   

Dengys y data perfformiad a gasglwyd gennym ar gyfer yr adolygiad hwn fod gwylwyr 
BBC Four yn cydnabod bod llawer o’i chynnyrch yn gynnyrch o safon, a’i bod yn aml yn 
darparu rhywbeth gwreiddiol a gwahanol i sianelau teledu eraill y BBC o ran eu 
treiddgarwch a'u natur arbennig.17 Dengys yr ymateb a gafwyd o’n hymgynghoriad 
cyhoeddus fod gwylwyr BBC Four yn meddwl bod y sianel yn cynnig dewis go iawn arall 
yn lle BBC One a BBC Two. Mae ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa’n dangos hefyd fod y 
sianel, ar y cyfan, yn cyflawni disgwyliadau ei chynulleidfa o ran cyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC.18  

Gallai swyddogaeth BBC Four o fewn portffolio sianelau’r BBC, ac o fewn cylch 
gwaith ei thrwydded, fod yn eglurach  

Fel rhan o’r adolygiad hwn, rydym wedi gweithio gyda rheolwyr y BBC i egluro cyfeiriad 
strategol a swyddogaeth y sianel oherwydd ni chredwn fod swyddogaeth a chylch gwaith 
BBC Four yn ddigon clir ar hyn o bryd, yn enwedig yng nghyswllt ei pherthynas â BBC 
Two.  

Cytunwn y dylai'r sianel ganolbwyntio’n bennaf ar y celfyddydau, ar gerddoriaeth ac ar 
ddiwylliant, ac yn ei rhaglenni ffeithiol, ar gynnig mwy o dreiddgarwch a mwy o ffocws 
golygyddol arbenigol na’r hyn sydd ar gael ar sianelau eraill, boed hynny ar y BBC neu ar 
sianelau eraill. Rydym yn croesawu bwriad BBC Four i dywys ei chynulleidfa at ddeunydd 
archif, ac rydym wedi gofyn am fwy o eglurhad gan reolwyr y BBC ynglŷn â’r goblygiadau i 
BBC Four yn sgil y ffaith bod y BBC yn datblygu strategaeth ehangach ar gyfer ei 
harchifau. Byddwn yn diwygio trwydded gwasanaeth BBC Four i adlewyrchu ei chyfeiriad 
a’i ffocws golygyddol.  

Yr her i BBC Four fydd cael mwy o effaith heb golli'r nodweddion hynny sy'n ei 
gwneud yn arbennig 

Mae cyrhaeddiad BBC Four a’r nifer sy’n ei gwylio wedi tyfu’n gymharol araf ac mae'r 
gynulleidfa'n dal yn fach o’i chymharu â sianelau eraill y BBC, er ei bod ymhlith y sianelau 
digidol a wylir fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Yn 2009 roedd oddeutu 5 miliwn o wylwyr yn 
gwylio’r sianel bob wythnos, tua 9 y cant o’r boblogaeth.19 

Er bod llawer o ymwybyddiaeth o BBC Four ac er ei bod wedi dechrau meithrin enw da ym 
maes y celfyddydau a diwylliant, dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa nad yw'r 
sianel drwyddi draw yn cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae'r gynulleidfa ehangach yn 
gweld y BBC. 

Gan ddefnyddio’i chylch gwaith a’i ffocws golygyddol eglurach, y brif her i BBC Four dros y 
blynyddoedd nesaf fydd cael mwy o effaith, yn enwedig yn y meysydd craidd y mae'n 
arbenigo ynddynt, gan sicrhau gwell enw i’r BBC yn y cyswllt hwn. Er mwyn cyflawni hyn, 
efallai y bydd angen cyfeirio pobl at y sianel yn fwy effeithiol a’i hyrwyddo’n well ar 

 
17 Pulse Survey, arolwg gan y BBC, Ebrill 2009 – Mawrth 2010 
18 Ymchwil ymhlith y gynulleidfa gan Kantar Media , 2009 
19 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol mewn cartrefi digidol 
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gynnyrch arall y BBC yn ogystal â pharhau i amserlennu a chomisiynu ar y cyd â BBC Two 
er mwyn pwysleisio swyddogaeth ategol ond gwahanol y naill sianel a’r llall.  

Byddem yn disgwyl y byddai cael mwy o effaith yn golygu y gallai’r sianel gynnal ei 
chynulleidfa a’i chynyddu, ond heb iddi golli'r nodweddion hynny y mae ei gwylwyr 
presennol yn eu gwerthfawrogi fwyaf.  

 

Gwerth am arian  
Mae mwyafrif y gwylwyr yn meddwl bod BBC One, BBC Two a BBC Four yn 
cynnig gwerth da am arian 

BBC One a BBC Two yw’r gwasanaethau sy’n gwario fwyaf yn y BBC. Mae ein data 
perfformiad wedi cynnig rhywfaint o sicrwydd ynghylch eu gwerth am arian ar lefel uchel. 
Mae sianelau teledu’r BBC yn cymryd camau i ddod yn fwy effeithlon ac wedi arbed arian 
sylweddol yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, gyda rhagor o arbedion yn yr arfaeth hyd at 
2013.  

Mae oddeutu dwy ran o dair o’r rheini y gofynnwyd iddynt yn meddwl bod BBC One yn 
cynnig gwerth da am arian er mai dyna wasanaeth drutaf y BBC o dipyn. Mae cost BBC 
One a BBC Four fesul awr defnyddiwr wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf er 
bod cost BBC Two wedi cynyddu fymryn.  

Mae cysylltiad cryf rhwng agwedd y gynulleidfa at werth am arian  â’i hagwedd at ‘ffresni 
a newydd-deb’ y rhaglenni hynny. Er bod mwyafrif y gwylwyr yn meddwl bod BBC One, 
BBC Two a BBC Four yn cynnig gwerth da am arian, gellid gwella ar hyn drwy gyflawni 
disgwyliadau’r gynulleidfa am raglenni mwy arbennig eu natur. 

 

Camau gweithredu 
Ein gwaith ni yw sicrhau bod y BBC yn gweithredu er budd y sawl sy'n talu ffi'r drwydded 
- herio rheolwyr y BBC i newid pethau a rhoi'r newid hwnnw ar waith yn ddi-oed. Rhestrir 
y camau gweithredu sy’n codi yn sgil yr adolygiad hwn isod. Byddwn yn cyflwyno 
adroddiad bob blwyddyn am y cynnydd a wnaiff rheolwyr y BBC wrth eu rhoi ar waith, a 
hynny fel rhan o’n Hadroddiad a’n Cyfrifon Blynyddol.   

 

1 Dylai BBC One ffrwyno'i maint a'i rhychwant drwy wneud mwy o 
gyfraniad at ddibenion cyhoeddus y BBC drwy gyfrwng amserlen sy'n fwy 
arbennig ei natur yn ystod yr oriau brig. Yn benodol, dylai fynd ati’n fwriadol i 
geisio sicrhau mwy o ystod, mwy o amrywiaeth ac elfen annisgwyl yn ystod y cyfnod 
brig cyn y terfyn oedran, gan ddangos mwy o uchelgais creadigol am 9pm.  

Rheolwyr y BBC sy’n gyfrifol am gomisiynu ac amserlennu rhaglenni. Byddwn yn 
mesur perfformiad BBC One yn y cyswllt hwn drwy fonitro a yw barn y gynulleidfa 
am natur arbennig y sianel yn gwella. Byddwn hefyd yn defnyddio ystod o fesurau 
eraill i gadw golwg ar amrywiaeth, treiddgarwch ac uchelgais creadigol y sianel, ac 
rydym yn cefnogi ymdrechion rheolwyr i BBC i sicrhau bod y dulliau hyn o fesur 
perfformiad yn bwrw gwreiddiau yn eu prosesau comisiynu a chynhyrchu.  
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Byddem yn disgwyl gweld arwyddion bod agweddau’r gynulleidfa’n gwella erbyn 
diwedd 2011 a byddwn yn ystyried bryd hynny a oes angen inni ofyn i reolwyr y BBC 
wneud rhagor i fynd i’r afael â'i phryderon. 

 

2 Dylai BBC Two barhau i roi ei chynlluniau ar waith i sicrhau bod ei 
chynnyrch ffeithiol, drama a chomedi’n fwy arbennig ei natur. Dylai anelu at 
ei hailsefydlu ei hun yn sianel y mae cynulleidfaoedd yn ei hystyried yn un sy'n 
sylweddol wahanol i BBC One. 

Byddwn yn monitro sut y rhoddir y cynlluniau hyn ar waith a’u heffaith ar 
gynulleidfaoedd fel rhan o’n gweithgareddau monitro perfformiad rheolaidd a 
byddem yn disgwyl gweld arwyddion bod barn y gynulleidfa’n gwella erbyn diwedd 
2011.  

 

3 Mae angen i gynnyrch BBC One a BBC Two yn ystod y dydd wneud mwy o 
gyfraniad at enw da’r BBC am safon a natur arbennig ei rhaglenni. Felly, 
dylai rheolwyr y BBC roi ar waith y cynigion a gyflwynwyd ganddynt wrth ymateb i’n 
canfyddiadau dros dro i wella ansawdd a natur arbennig cynnyrch oriau'r dydd.  

Dylid cynnwys adroddiad am berfformiad oriau'r dydd fel rhan ar wahân o 
adroddiadau BBC Vision a byddwn yn cadw golwg ac yn adrodd am y cynnydd a 
wneir wrth roi’r ymrwymiadau hyn ar waith a’r effaith a gânt ar farn y gynulleidfa 
am gynnyrch y BBC yn ystod y dydd. 

 

4 Dylai rheolwyr y BBC anelu at sicrhau bod eu rhaglenni materion cyfoes ar 
BBC One a BBC Two yn cael mwy o effaith 

Dylai BBC One ddal i ddarlledu materion cyfoes yn rheolaidd yn ystod yr oriau brig, a 
hynny’n bennaf drwy linyn Panorama, lle y disgwyliwn arlwy sy’n gyson uchel ei 
safon ac sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni cyfoes ac ymatebol yn ogystal â 
rhaglenni ymchwiliol ar batrwm hwy sy’n ymwneud â materion cartref a 
rhyngwladol.  

Dylai BBC Two ddarparu arlwy sylweddol o raglenni materion cyfoes o safon, gan roi 
sylw arbennig a dadansoddol i’r prif straeon rhyngwladol a chartref. Rydym yn 
fodlon bod y sianel wedi ymrwymo i gyflawni’r dyheadau hyn. Er mwyn cyflawni 
hyn, ein barn ni yw y bydd angen rhoi sylw amlwg i lawer o’r rhaglenni hyn gan eu 
hamserlennu ar gyfer yr oriau brig, yn ogystal â’u hyrwyddo’n gryfach er mwyn creu 
mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y gynulleidfa.  

Er mwyn ail-ategu pa mor bwysig yw swyddogaeth BBC Two yn ein barn ni o ran 
rhoi sylw i faterion rhyngwladol o fewn ei chynnyrch materion cyfoes presennol, 
byddwn yn diwygio trwydded BBC Two i gryfhau’r cyfraniad y disgwyliwn i’r sianel ei 
wneud at ddiben byd-eang y BBC, a byddwn yn asesu perfformiad y cynnyrch 
materion cyfoes drwy ystyried ei ansawdd a’i wreiddioldeb a hynny yn ôl llwyddiant 
y sianel i gyrraedd ei chynulleidfa a’i barn hithau amdani hi.  
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5 Dylai rheolwyr y BBC barhau i roi eu cynlluniau ar waith i wneud iawn am 
y diffygion yn ei pherfformiad ymhlith rhai grwpiau o'i chynulleidfa, yn 
enwedig ymhlith cynulleidfaoedd yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon, mewn rhai 
rhanbarthau yn Lloegr ac ymhlith lleiafrifoedd ethnig.  

Byddwn yn parhau i fonitro rhoi’r cynlluniau hyn ar waith, a’u heffaith ar 
berfformiad, fel rhan o’n dyletswyddau rheolaidd i oruchwylio perfformiad y BBC. 
Byddem yn disgwyl gweld arwyddion bod pethau'n gwella a byddwn yn cytuno ar ba 
gamau pellach y bydd eu hangen oni fydd hynny'n amlwg. 

 

6 Dylai rheolwyr y BBC roi eu cynlluniau ar waith i wella ansawdd rhaglenni 
rhanbarthol a chynyddu ei chyfraniad at gyflawni amrywiaeth o ddibenion 
cyhoeddus y BBC: 

• drwy roi llai o bwyslais ar ‘ffigurau gwylio’ - a fesurir drwy weld a yw'n sicrhau 
cyfran uwch o'r gynulleidfa nag y mae’r rhaglenni a ddarlledir ar gyfer y 
rhwydwaith ar y pryd 

• drwy ddangos mwy o ymrwymiad i ddarparu rhaglenni sy'n cynnwys ‘syniadau 
ffres a newydd’ 

• drwy geisio rhagor o gyfleoedd i ddangos rhaglenni rhanbarthol ar y 
rhwydweithiau. 

Wrth ymateb i’n canfyddiadau dros dro, mae rheolwyr y BBC wedi datblygu eu 
dulliau o fonitro ansawdd ac effaith rhaglenni rhanbarthol.  

Byddwn yn defnyddio’r mesurau hyn i adolygu perfformiad rhaglenni rhanbarthol a 
chynnyrch y rhwydwaith ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn, gan 
ddefnyddio ein pedwar Cyngor Cynulleidfa i’n cynghori. 

 

7 Dylai BBC Four geisio sicrhau ei bod yn cael mwy o effaith ar ei 
chynulleidfa, a chynyddu ei chyfraniad at gyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC, yn enwedig yn y meysydd craidd y mae’n arbenigo ynddynt, gan 
sicrhau gwell enw da i’r BBC yn y cyswllt hwn. Byddwn yn mesur cynnydd 
BBC Four o ran cyflawni hyn ac yn cyflwyno adroddiad yn ei gylch.    

Er mwyn cynorthwyo’r sianel i wireddu hyn, disgwyliwn i reolwyr y BBC gyfeirio pobl 
at gynnwys BBC Four a’i hyrwyddo’n fwy effeithiol ar gynnyrch a sianelau eraill y 
BBC, yn ogystal â pharhau i gydweithio â BBC Two wrth gomisiynu ac amserlennu. 

Byddwn hefyd yn diwygio trwydded gwasanaeth BBC Four i adlewyrchu ei chyfeiriad 
a’i ffocws golygyddol yn fwy clir. 

 

8 Dylai rheolwyr y BBC ystyried sut mae sicrhau bod rhaglen newyddion y 
byd ar BBC Four yn cael mwy o effaith. Gan gydnabod ei bod yn anodd denu 
cynulleidfaoedd mawr i raglen newyddion y byd ar BBC Four, credwn ei bod yn rhan 
bwysig o gylch gwaith y sianel. Rydym wedi trafod swyddogaeth a pherfformiad 
rhaglen newyddion y byd â rheolwyr y BBC ac wedi cytuno y gall fod cyfleoedd iddi 
gryfhau ei heffaith. 
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Prif Adroddiad 
Rhagarweiniad 
Cefndir yr adolygiad hwn 
Mae'r cyhoedd yn disgwyl pethau mawr gan y BBC - maent yn ymddiried ynddi i wneud 
rhaglenni gwych; i gynnal safonau uchaf darlledu annibynnol, arbennig ei natur; i gynnig 
rhywbeth a fydd wrth fodd pawb; ac i wneud pethau na all neu na wnaiff eraill roi cynnig 
arno. Maent yn disgwyl iddi fod yn arbennig ac i barhau felly, yn enwedig a hithau'n adeg 
pan fo'r byd darlledu'n newid i'r fath raddau a bod cymaint o ddewis ar gael i 
ddefnyddwyr. Yn Ymddiriedolaeth y BBC, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod pobl sy’n talu 
ffi'r drwydded yn cael y gwasanaeth gorau posibl gan y BBC. Er mwyn cyfrannu at 
gyflawni'r cylch gwaith hwn, byddwn yn adolygu pob un o wasanaethau’r BBC o leiaf 
unwaith bob pum mlynedd. 

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar wasanaeth BBC One, BBC Two a BBC Four ac 
mae’n dod yn sgil cyhoeddi ein canfyddiadau dros dro ym mis Gorffennaf 2010. 
Adolygwyd BBC Three y llynedd fel rhan o arolwg ehangach i fesur i ba raddau yr oedd y 
BBC yn llwyddo i wasanaethu ein cynulleidfaoedd iau. 

Cwmpas a nodau ein hadolygiad 
Cyhoeddwyd cylch gwaith yr adolygiad hwn ym mis Medi 2009. Dyma'r prif gwestiynau yr 
oeddem yn bwriadu rhoi sylw iddynt:  

I ba raddau y mae BBC One, BBC Two a BBC Four yn llwyddo i gyflawni telerau 
eu trwyddedau gwasanaeth?  

• I ba raddau y mae pobl sy’n talu ffi'r drwydded yn ymwybodol o’r gwasanaethau 
ac yn eu defnyddio ac a oes rhai grwpiau demograffig sy’n cael gwell 
gwasanaeth na grwpiau eraill?  

• A yw’r gwasanaethau’n darparu cynnwys o safon a hwnnw'n gynnyrch arbennig 
ei natur ar draws holl amrywiaeth y genres ar deledu?  

• A yw’r gwasanaethau’n gwneud cyfraniad effeithiol at gyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC?  

• A yw’r gwasanaethau’n darparu gwerth da am arian?  

A oes gan BBC One, BBC Two a BBC Four yr adnoddau i gyflawni eu 
hymrwymiad i’w trwydded gwasanaeth yn y dyfodol, yn enwedig o ran 
cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa gyda golwg ar gynnwys o safon a hwnnw'n 
gynnwys o natur arbennig?  

• A oes gan y gwasanaethau strategaethau priodol ar waith?  

• A yw’r adnoddau’n cael eu dyrannu’n briodol i gyflawni amcanion?  

A ddylid newid trwyddedau gwasanaeth BBC One, BBC Two a BBC Four?  

Nodwyd hefyd nifer o feysydd sydd y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn:   
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• bwriedir i adolygiadau o wasanaethau fod yn sail i’n dyletswyddau i asesu 
perfformiad ac nid ydynt yn cynnwys asesiad o’r effaith ar y farchnad 

• safonau golygyddol gan gynnwys bod yn ddiduedd, oherwydd bod gennym 
gyfrifoldeb ar wahân yn y maes hwn 

• mae rhaglenni plant ar BBC One a BBC Two, cwotâu cynhyrchu ar gyfer y teledu 
gan gynnwys cyflenwi rhaglenni a’r rhwydwaith a chostau talent ar y sgrin wedi 
cael eu hadolygu ar wahân yn ystod y blynyddoedd diwethaf 

• mae’r ffordd y darlunnir gwahanol gymunedau’r Deyrnas Unedig y tu allan i 
gwmpas yr adolygiad hwn hefyd ac, yn ystod 2010 a 2011, byddwn yn gweithio 
gyda’n pedwar Cyngor Cynulleidfa i archwilio materion sy’n ymwneud â hyn. 

Methodoleg 
Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei hymgynghorwyr annibynnol 
yn Uned yr Ymddiriedolaeth o dan gyfarwyddyd Pwyllgor Cynulleidfa a Pherfformiad yr 
Ymddiriedolaeth. Casglwyd tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau a restrir yn gryno 
isod.  

Ymgynghoriad cyhoeddus. Defnyddiwyd y trwyddedau gwasanaeth perthnasol i 
ddatblygu set o gwestiynau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad rhwng 26 Medi ac 18 Rhagfyr 2009 a chafwyd 8,761 o ymatebion gan 
unigolion - 6,416 ar-lein a 2,345 o daflenni. Cawsom 8 ymateb hefyd gan sefydliadau, ac 
ymateb gan bob un o’n Cynghorau Cynulleidfa yn yr Alban, yng Nghymru, yng Ngogledd 
Iwerddon ac yn Lloegr. 

Cyflwyniad gan reolwyr y BBC. Cyflwynodd rheolwyr y BBC adroddiad inni’n egluro’u 
safbwynt at y meysydd yr oedd yr adolygiad yn canolbwyntio arnynt. 

Dadansoddi data perfformiad. Dadansoddwyd data perfformiad gan ddefnyddio 
fframwaith perfformiad RQIV y BBC sy’n ystyried pedair agwedd ar werth cyhoeddus - 
cyrhaeddiad, ansawdd, effaith a gwerth am arian. 

 

Cyrhaeddiad - I ba raddau y mae'r gynulleidfa'n defnyddio gwasanaethau’r 
BBC. Yn yr adroddiad hwn, oni ddywedir yn wahanol, mynegir y cyrhaeddiad ar 
ffurf y ganran o’r boblogaeth sydd wedi gwylio am gyfnod di-dor o 15 munud 
mewn wythnos.  
Ansawdd - Mesurir ansawdd o ran safbwyntiau’r gynulleidfa at wahanol 
agweddau ar ansawdd y rhaglenni ar sianelau   
Effaith - I ba raddau y mae gwasanaethau’r BBC yn creu gwerth cyhoeddus 
drwy gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Mae’r dibenion a nodir yn Siarter 
Frenhinol y BBC, yn mynnu bod y BBC:  
 • yn cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil  
 • yn hybu addysg a dysg  
 • yn ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol  
 • yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i 
 chymunedau 
 • yn dod â’r Deyrnas Unedig i’r byd a’r byd i'r Deyrnas Unedig 
 • yn gymorth i ddod â budd technolegau a gwasanaethau cyfathrebu 
 electronig i’r cyhoedd.  
Gwerth am arian - Ystyried perfformiad ochr yn ochr â’r gost er mwyn gweld 
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a yw'r gwasanaeth yn gost-effeithiol. 

 

Ymchwil ymhlith y gynulleidfa. Rydym wedi defnyddio sawl darn o ymchwil ymhlith y 
gynulleidfa’n sail i’n hystyriaethau yn yr adolygiad hwn. Comisiynwyd Kantar Media hefyd i 
gynnal arolwg cynrychioladol ymhlith gwylwyr i fesur cymeradwyaeth y gynulleidfa  a 
phenderfynu i ba raddau y mae pob sianel yn cyflawni'r dibenion cyhoeddus  

Cyfweliadau. Archwiliwyd y materion a godwyd yn ystod yn ein harolygiad drwy gyfweld 
â phobl o fewn y BBC, mewn sefydliadau allanol ac mewn grwpiau budd. 

 

Strwythur yr adroddiad 
Rhennir gweddill yr adroddiad hwn yn dair adran: 

• BBC One a BBC Two 

• BBC Four  

• Gwerth am arian BBC One, BBC Two a BBC Four  
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BBC One a BBC Two  
Cylch gwaith BBC One yw sicrhau mai hi yw 'gwasanaeth teledu cymysg mwyaf 

poblogaidd y BBC ledled y DU' a'i bod yn 'cynnig amrywiaeth eang o raglenni o safon. Hon 

ddylai fod yn brif sianel y BBC ar gyfer digwyddiadau cartref a rhyngwladol pwysig a dylai 

rhaglenni’r sianel adlewyrchu’r DU gyfan. Dylai cyfran uchel iawn o’r rhaglenni fod yn 

gynyrchiadau gwreiddiol. 

Cylch gorchwyl BBC Two yw 'darparu arlwy amrywiol sy’n apelio at gynulleidfa eang o 
oedolion gyda rhaglenni treiddgar o sylwedd. Dyma sianel deledu’r BBC a ddylai 
ddarlledu’r nifer fwyaf a’r amrywiaeth ehangaf o raglenni sy’n cynyddu gwybodaeth pobl, 
a chânt eu hategu gan raglenni comedi, drama a chelfyddydol nodedig. 

 

Ein hasesiad o’r perfformiad 
 
Mae BBC One a BBC Two yn gwneud gwaith da o ran sawl agwedd. BBC yw’r 
sianel a wylir fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae BBC Two hefyd yn cyrraedd 
cynulleidfa sylweddol. Yn gyffredinol, mae cynulleidfaoedd yn cydnabod bod y 
ddwy sianel yn darparu arlwy o safon ar draws pob genre, ac yn gwneud 
cyfraniad cryf at gyflawni pob un o ddibenion cyhoeddus y BBC. Fodd bynnag, 
gwelsom ambell faes lle y gallai'r naill sianel a’r llall wella, yn enwedig o ran 
darparu’r arlwy arbennig hwnnw y mae cynulleidfaoedd yn disgwyl ei gael gan 
y BBC.   
 
Mae angen i BBC One ffrwyno'i rhychwant a'i maint drwy fod yn fwy 
uchelgeisiol a thrwy fod yn fwy creadigol fentrus yn yr oriau brig. Dylai BBC 
Two sicrhau ei bod yn darparu rhywbeth y mae cynulleidfaoedd yn ei ystyried 
sylweddol wahanol i’r hyn a geir gan BBC One, hyd yn oed petai hynny’n 
fygythiad i faint cynulleidfa BBC Two. Mae rheolwyr y BBC wedi datblygu 
cynlluniau rhaglenni sy’n ceisio mynd i’r afael â'r pryder nad yw rhannau o 
amserlen y dydd, o ran eu safon a’u huchelgais, yn cyflawni disgwyliadau’r 
gynulleidfa.   
 
Mae swyddogaeth BBC One a BBC Two, o ran darparu rhaglenni materion 
cyfoes nodedig ar gyfer cynulleidfaoedd, yn hollbwysig. Mae rheolwyr y BBC 
wedi ein sicrhau ynghylch eu cynlluniau ar gyfer rhaglenni materion cyfoes a 
byddwn yn cadw golwg ar yr effaith a gaiff y cynnyrch hwn ar gynulleidfaoedd.   
 

 

CYRHAEDDIAD 
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BBC One yw’r sianel a wylir fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae’n cyrraedd mwy 
o unigolion bob wythnos nag y mae unrhyw un o wasanaethau eraill y BBC. 

Cyrhaeddodd BBC One oddeutu 78 y cant o boblogaeth y Deyrnas Unedig - neu 44 miliwn 
o unigolion - yn 2009, gan olygu ei fod yn cyrraedd mwy o bobl bob wythnos nag y mae 
pob un o orsafoedd radio’r BBC gyda’i gilydd. Mae BBC Two yn cyrraedd llai o bobl, er bod 
ei chynulleidfa'n dal yn sylweddol iawn, sef oddeutu 33 miliwn o bobl bob wythnos yn 
2009. Bydd oddeutu 11 miliwn o bobl yn gwylio BBC One bob wythnos nad ydynt yn 
gwylio'r un o sianelau teledu eraill y BBC (‘cyrhaeddiad unigryw’), ac mae cyrhaeddiad 
unigryw BBC Two oddeutu 1.3 million. Mae hyn yn golygu bod y ddau wasanaeth hyn, 
ond yn enwedig BBC One, yn bwysig iawn i lefelau cyrhaeddiad cyffredinol y BBC, a'u bod 
mewn sefyllfa gref i wneud cyfraniad pwysig iawn at gylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus 
y BBC.  

Drwyddi draw, cyrhaeddodd portffolio sianelau teledu’r BBC gyfanswm o 47 miliwn o 
unigolion  ar draws y Deyrnas Unedig bob wythnos yn 2009. Mae hyn yn uwch na’r nifer 
sy’n gwylio portffolio sianelau ITV (42 miliwn) a Sianel 4 (38 miliwn).20  

Mae cyrhaeddiad wythnosol BBC One a BBC Two  wedi gostwng yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf  

Mae cyrhaeddiad wythnosol pob un o’r pum sianel analog draddodiadol wedi gostwng yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, rhan o ddirywiad tymor hwy wrth i sianelau digidol dreiddio 
mwy ac wrth i gynulleidfaoedd allu manteisio ar nifer fwy o sianelau (Ffigur 1). Dros yr un 
cyfnod, mae gwylio sianelau digidol wedi cynyddu oddeutu 57 y cant, ac yn ystod 2009, 
roedd y cyrhaeddiad aml-sianel (pob sianel deledu ac eithrio BBC One, BBC Two, ITV1, 
Sianel 4 a Five) yn fwy na chyrhaeddiad BBC One am y tro cyntaf erioed. Serch hynny, ers 
2006, mae cyrhaeddiad y BBC wedi aros yn sefydlog fwy neu lai a BBC Two wedi cynyddu 
ei chyrhaeddiad wythnosol hithau rhwng 2006 a 2008 er iddo ostwng eto yn 2009. 

 

Ffigur 1: cyrhaeddiad 15 munud prif sianelau teledu’r Deyrnas Unedig 

                                            
20 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol ym mhob cartref 
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Bydd unigolion yn treulio mwy o amser yn gwylio BBC One nag yn gwylio 
unrhyw sianel deledu arall yn y Deyrnas Unedig 

Ar gyfartaledd, bydd pob unigolyn yn y Deyrnas Unedig yn treulio oddeutu 26 awr yr 
wythnos yn gwylio’r teledu. Mae oddeutu traean yr amser hwn, 8 awr a 34 munud yn cael 
ei dreulio’n gwylio portffolio sianelau’r BBC, a'r rhan fwyaf o'r amser hwnnw'n cael ei 
dreulio'n gwylio BBC One (5 awr 29 munud), ac wedyn BBC Two (1 awr 58 munud). Mae 
cyfraniad  prif sianelau digidol y BBC, BBC Three (19 munud) a BBC Four (7 munud), yn 
llai o lawer.21 Mae’r tueddiadau gwylio’n dilyn yr un tueddiadau â'r cyrhaeddiad - gwelodd 
pob un o’r prif sianelau daearol ddirywiad rhwng 2005 a 2009, gyda BBC One yn gostwng 
oddeutu 14 y cant a BBC Two oddeutu 24 y cant.  

Mae cyrhaeddiad BBC One a BBC Two yn uwch ymhlith rhai grwpiau nag 
ymhlith grwpiau eraill  

Oherwydd maint cynulleidfa BBC One a BBC Two, mae’n golygu bod y sianelau’n cyrraedd 
niferoedd sylweddol o bobl o ystod eang o gefndiroedd. Maent yn gymharol lwyddiannus 
o ran cyrraedd gwylwyr hyn, yn enwedig y rheini sydd dros 55 oed. Ar gyfartaledd, mae 
gwylwyr BBC One yn 49 oed a gwylwyr BBC Two yn 51. Fel y dangosir yn Ffigur 2, mae 
proffil cynulleidfa BBC One a BBC 2 yn hŷn na phroffil y gynulleidfa deledu’n gyffredinol. 
Mae dros 50 y cant o’u cynulleidfaoedd dros 55, a llai nag 29 y cant o'u gwylwyr o dan 34 
oed. 

 

Ffigur 2:Proffil gwylio’r gynulleidfa 

                                            
21 BARB, 2009, cyfanswm y munudau a wyliwyd ym mhob cartref 
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Adolygwyd perfformiad sianelau teledu’r BBC ymhlith plant a chynulleidfaoedd iau mewn 
adolygiadau cynharach.22 Roeddem yn cefnogi strategaeth y BBC i wasanaethu 
cynulleidfaoedd iau ar y teledu drwy ddarparu amrywiaeth o gynnwys i gynulleidfaoedd 
eang, gan gynnwys rhaglenni i bobl ifanc ifanc, ar wasanaethau’r brif ffrwd megis BBC 
One a BBC Two, yn ogystal ag ar wasanaethau a chynnwys sydd wedi’u targedu’n benodol 
at gynulleidfaoedd iau megis BBC Three.  

Dengys ffigur 3 fod plant, oedolion iau, gwylwyr yng Ngogledd Iwerddon, grwpiau duon a 
rhai o leiafrifoedd ethnig yn llai tebygol o wylio BBC One a BBC Two na’r cyfartaledd. 
Mae’r pethau sy’n dylanwadu ar yr amrywiadau hyn yn gymhleth iawn, a gellir eu 
hesbonio’n rhannol drwy gyfeirio at wahanol arferion o ran defnyddio’r cyfryngau, er 
enghraifft mae cynulleidfaoedd iau’n tueddu i wylio llai o deledu ar y cyfan nag y bydd 
cynulleidfaoedd hyn, ac mae’n werth sylwi bod amrywiadau tebyg o ran cyrhaeddiad i’w 
gweld ymhlith gwahanol gynulleidfaoedd mewn llawer o sianelau a ddarperir gan 
ddarlledwyr eraill.  

Mae’n bwysig dweud hefyd, wrth inni archwilio perfformiad portffolio sianelau’r BBC 
drwyddo draw ymhlith gwahanol gynulleidfaoedd, bod y feirniadaeth a gafwyd gan rai 
grwpiau o'r gynulleidfa ynglŷn â thanberfformio cymharol BBC One a BBC Two yn cael ei 
lliniaru i ryw raddau. Er enghraifft, mae’r gwahaniaeth o ran cyrhaeddiad ymhlith plant ar 
BBC One a BBC Two yn cael ei wrthbwyso’n rhannol am fod Cbeebies a CBBC yn 
perfformio gystal, tra bo BBC Three yn gymharol fwy llwyddiannus o ran denu 
cynulleidfaoedd iau a grwpiau duon a rhai o leiafrifoedd ethnig nag y mae’r tair sianel yr 
ydym yn eu hadolygu yma. 

Serch hynny, mae BBC One a BBC Two ill dwy wedi ymrwymo i wasanaethu ystod eang o 
grwpiau o gynulleidfaoedd, ac mae’r gofynion i wasanaethu cynulleidfaoedd iau a grwpiau 
duon a rhai o leiafrifoedd ethnig yn benodol yn dal yn her sylweddol i’r naill sianel a’r llall. 

                                            
22 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/service_reviews/index.shtml 



 

Ffigur 3: Cyrhaeddiad BBC One ymhlith gwahanol grwpiau demograffig 
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Ffigur 4: Cyrhaeddiad BBC Two ymhlith gwahanol grwpiau demograffig 
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Mae’r amrywiadau o ran cyrhaeddiad yn gyson â chanlyniadau ein hymchwil ymhlith y 
gynulleidfa i weld i ba raddau mae’r sianelau hyn yn llwyddo i gyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC. Archwilir hyn yn fanylach yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn  

 

ANSAWDD  
Yn gyffredinol, mae gan gynulleidfaoedd air da am ansawdd BBC One a BBC 
Two  

Mae lefel ansawdd cynnyrch BBC One a BBC Two yn bwysig iawn oherwydd bod safbwynt 
pobl at lefelau ansawdd y sianelau, ac yn enwedig at ansawdd BBC One, yn cael dylanwad 
sylweddol ar agwedd y gynulleidfa at y BBC drwyddi draw. Mae gan y BBC sawl ffordd o 
fesur ansawdd rhaglenni a sianelau. Er nad yw’r un o’r mesurau hyn yn cynnig un asesiad 
diffiniol o ansawdd cynnyrch teledu’r BBC, drwy gymharu’r amrywiaeth o wahanol fesurau 
ar draws sianelau, gallwn lunio rhywfaint o gasgliadau ynghylch lefelau ansawdd rhaglenni 
ar y ddwy sianel hyn.  

• Ystyrir mai ansawdd rhaglenni BBC Two yw’r gorau ymhlith y pum sianel 
ddaearol. Yn 2009, roedd cynulleidfa 62 y cant o raglenni BBC Two yn cytuno’n 
gryf bod y rhaglen dan sylw 'o safon uchel’. Roedd llai o wylwyr yn cytuno’n gryf 
fod rhaglenni BBC One o safon uchel – oddeutu 53 y cant. Er mwyn cymharu, y 
sianelau daearol eraill a fesurwyd oedd Five (44 y cant), Sianel 4 (40 y cant) ac 
ITV (37 y cant). 
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• Mae cyfrannau sylweddol uwch o wylwyr BBC One a BBC Two ill dwy yn dweud 
bod gan y sianelau hyn ‘raglenni o safon sydd wedi’u gwneud yn dda’ o’u 
cymharu â’r sianelau masnachol tebycaf iddynt, ITV1 a Sianel 4.23 

• Mae'r sgoriau 'Mynegai Gwerthfawrogi' (MG) a roddir i raglenni BBC Two yn uwch 
na'r cyfartaledd hefyd. Yn 2009, sgoriodd rhaglenni BBC Two 82.5, sy’n uwch na 
sgôr BBC One (81.6). 

• BBC One sy’n cael y sgoriau uchaf pan ofynnir i wylwyr gymeradwyo’r sianel 
drwyddi draw. Mae’n cael 6.8 allan o 10 sy’n uwch na’r hyn a gaiff BBC Two (6.6) 
a sianelau eraill y BBC.  

Mae ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa’n gyson â sgoriau data perfformiad rheolwyr y 
BBC. Yn ein harolwg, roedd 44 y cant o wylwyr BBC One yn dweud eu bod yn 
cymeradwyo BBC One yn fawr (sgôr cymeradwyo ar gyfartaledd rhwng 8 a 10 ar raddfa 
10 pwynt), ond dim ond 13 y cant o wylwyr BBC One a oedd yn eu dweud nad oeddent 
yn ei chymeradwyo rhyw lawer (gan roi sgôr rhwng 1 a 4 allan o 10). Roedd lefel 
cymeradwyaeth cynulleidfa BBC Two rywbeth yn debyg gyda 44 y cant yn ei 
chymeradwyo hithau'n fawr, ond roedd llai ohonynt yn dweud nad oeddent yn ei 
chymeradwyo rhyw lawer (7 y cant). Roedd mwy o gyfatebiaeth rhwng y sgôr 
cymeradwyo a roddai gwylwyr BBC One iddi hi a'u cymeradwyaeth i'r BBC drwyddi draw 
nag yr oedd rhwng sgoriau'r rhai a gymeradwyai wasanaeth arall â'u cymeradwyaeth hwy 
i'r BBC drwyddi draw. Tueddai’r gymeradwyaeth i fod yn uwch ymhlith cynulleidfaoedd 
hŷn, ymhlith graddfeydd cymdeithasol uwch, ac yn ne Lloegr a Chymru. 

Roedd llawer o’r rheini a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer yr adolygiad 
hwn yn dweud bod y rhan fwyaf o gynnyrch teledu’r BBC o safon uchel. Ac eithrio’r ffaith 
nad oes hysbysebu masnachol ar y BBC, ansawdd ac amrywiaeth y rhaglenni oedd y 
pethau y cyfeiriwyd atynt amlaf fel y prif nodweddion sy’n gwneud cynnyrch teledu’r BBC 
yn wahanol i raglenni darlledwyr eraill. Roedd barn gref ymhlith y gynulleidfa fod y BBC yn 
darparu rhaglenni o safon ar draws amrywiaeth o genres gan gynnwys drama, 
newyddion, rhaglenni natur a phlant, a bod hyn yn feincnod ar gyfer darlledwyr eraill.  

Er gwaethaf y safbwyntiau cyffredinol gadarnhaol hyn a fynegwyd gan y cynulleidfaoedd, 
rydym ni a rheolwyr y BBC yn sicr y gellir gwella’r ansawdd eto. Ym mis Chwefror 2010, 
cynigiodd rheolwyr y BBC strategaeth newydd inni, a elwir yn ‘Putting Quality First' a'i nod 
yw gwireddu pum blaenoriaeth o ran sicrhau cynnwys a safon uwch o fewn cwmpas holl 
wasanaethau’r BBC, gan gynnwys y rheini sydd o fewn cwmpas yr adolygiad hwn.24 
Rydym wedi croesawu a chymeradwyo’r ymrwymiad hwn gan gytuno â rheolwyr y BBC y 
dylid defnyddio sgoriau cyfartalog y mynegai gwerthfawrogi'n brif fesur i gadw golwg ar 
lefelau ansawdd ar draws y BBC, ochr yn ochr ag amrywiaeth o fesurau i ategu’r rheini er 
mwyn cael gwybodaeth lawn am farn cynulleidfaoedd ynglŷn ag ansawdd rhaglenni.  

 

 
23 Quality and Impact Tracker  
24 Mae rhagor o fanyion i'w gweld yn http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/strategy_review/index.shtml  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/strategy_review/index.shtml
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EFFAITH  
Awgryma ein hymchwil fod BBC One a BBC Two yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa o 
ran cyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC ond y gallent gyfrannu rhagor at gyflawni 
dibenion eraill.25  

Er mwyn deall yn well yr effaith y mae’r sianelau hyn yn ei chael ar eu cynulleidfaoedd, 
cynhaliwyd arolwg ymhlith sampl cynrychioladol o wylwyr gan ofyn cyfres o gwestiynau 
iddynt am ddibenion cyhoeddus y BBC. Cymharwyd canran yr ymatebwyr a deimlai fod 
rhyw nod benodol yn nod pwysig â’r ganran a gytunai fod y sianel yn llwyddo i gyflawni'r 
nod hwnnw. Drwy wneud hynny, cawsom syniad ynglŷn â pha bryd mae pob sianel yn 
llwyddo i gyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa a pha bryd nad yw'n llwyddo i wneud hynny. 
Cyflwynir y data llawn mewn dogfen ar wahân a gyhoeddir ochr yn ochr â’r adroddiad 
hwn. 

Yn gyffredinol, dengys y canlyniadau fod y ddwy sianel yn gwneud yn dda o ran cyflawni'r 
disgwyliadau yng nghyswllt cyflawni pedwar o ddibenion cyhoeddus y BBC. O ran y ddau 
ddiben sy’n weddill - creadigrwydd a chynrychioli’r Deyrnas Unedig, ei gwledydd, ei 
rhanbarthau a’i chymunedau, mae’r darlun yn fwy cymysg, ac nid yw disgwyliadau’r 
gynulleidfa’n cael eu cyflawni mewn ambell faes. 

 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil  
Mae’r newyddion ar y teledu a materion cyfoes yn dal yn hollbwysig i 
genhadaeth gwasanaeth cyhoeddus y BBC 

Credwn mai darpariaeth newyddion a materion cyfoes y BBC a chyflawni ei diben 
cyhoeddus o ran dinasyddiaeth yw blaenoriaeth bwysicaf y BBC i'w chynulleidfaoedd. Mae  
BBC One a BBC 2 ill dwy wedi gwneud ymrwymiad sylweddol i gyflawni'r diben 
dinasyddiaeth, a hynny’n bennaf drwy ddarlledu rhaglenni newyddion rheolaidd.  

Mae mwyafrif y boblogaeth yn dal i wylio’r newyddion ar deledu’r BBC bob 
wythnos 

Yn 2009/10, darlledwyd dros 3,300 awr o gynnych newyddion a thywydd ar BBC One a 
BBC Two. Dangoswyd y rhan fwyaf o'r cynnyrch hwn, oddeutu dwy ran o dair ohono, ar 
BBC One, a hynny’n bennaf yn ei rhaglenni newyddion rheolaidd (Breakfast a BBC News 
at One, Six a Ten). Ers 2007, mae BBC One hefyd wedi darlledu bwletin byr am 8pm. 

Wrth i batrymau gwylio'r gynulleidfa newid, yn sgil newidiadau technolegol, mwy o ddewis 
a hwylustod y ddarpariaeth ddigidol, mae cynulleidfaoedd newyddion y BBC ar y teledu 
wedi dirywio’n raddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gwylio wedi gostwng 
oddeutu 3 phwynt canran ers 2005. Mae’r dirywiad wedi bod yn arbennig o amlwg ymhlith 
pobl ifanc a gwylwyr sy'n berchen ar recordydd fideo personol. Mae cyrhaeddiad rhaglenni 
newyddion BBC Two wedi gostwng yn fwy sydyn, oddeutu 6 phwynt canran, na 
chyrhaeddiad y rheini ar BBC One (2 bwynt canran).26  

 
25 Ymchwil ymhlith y gynulleidfa gan Kantar Media, 2009 
26 BARB, 2009, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol 
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Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, mae cynulleidfaoedd newyddion y BBC ar y teledu’n dal yn 
uchel iawn, gydag oddeutu 34 miliwn o bobl, tua 60 y cant o’r boblogaeth, yn gwylio’r 
newyddion ar y BBC ar y teledu bob wythnos.27 Ar BBC One y bydd y rhan fwyaf o’r 
gwylio hwn yn digwydd, gyda phob unigolyn yn y Deyrnas Unedig, ar gyfartaledd, yn 
gwylio bron 65 munud o newyddion ar BBC One bob wythnos – cynnydd o 3 munud ers 
2005, a bron ddwywaith cynifer â’r holl sianelau teledu eraill gyda’i gilydd.28 Mae’r 
cyrhaeddiad a’r cyfraddau defnyddio ill dau’n amrywio’n sylweddol yn ôl y grwpiau 
demograffig, a’r duedd yn gyffredinol tuag at gynulleidfaoedd hŷn, gwyn ac ABC1. Oedran 
yw’r nodwedd wahaniaethol amlycaf, gyda newyddion teledu’r BBC yn cyrraedd 43 y cant 
o bobl rhwng 16 a 34 oed o’i gymharu ag 85 y cant o’r rheini sydd dros 55, ac mae'r 
rheini hefyd yn gwylio pum gwaith yn fwy o newyddion ar y BBC o’u cymharu â’r grŵp 
demograffig iau. 

Ar y cyfan, bydd cynulleidfaoedd yn dweud bod cynnyrch newyddion y BBC o 
‘safon uchel’  

Mae’r BBC yn defnyddio sawl ffordd o fesur ansawdd ei rhaglenni newyddion. Yn 
gyffredinol, dengys y mesurau hyn fod gan gynulleidfaoedd air da am newyddion teledu’r 
BBC29: 

• Y sgôr cymeradwyo gyffredinol a roddir i newyddion teledu’r BBC yw 7.1 allan o 
10  

• Mae 56 y cant o’r rheini a holwyd yn dweud mai’r BBC yw’r ‘darparwr newyddion 
gorau ar y teledu’   

• Roedd dros dri chwarter yn cytuno bod Newyddion y BBC yn darparu 
adroddiadau diduedd, cywir, annibynnol y gellir ymddiried ynddynt. 

Ochr yn ochr â’r dulliau rheolaidd hyn o fesur perfformiad, gofynnwyd cwestiwn yn yr 
ymgynghoriad cyhoeddus am farn cynulleidfaoedd ynglŷn â newyddion y BBC ar y teledu. 
Roedd mwyafrif y rhai a ymatebodd yn gadarnhaol eu hagwedd a dim ond canran fach a 
ddywedodd y gellid gwella’r arlwy newyddion yn sylweddol.  

Mae gan gynulleidfaoedd air da i BBC One a BBC Two am gyflawni'r rhan fwyaf 
o agweddau diben dinasyddiaeth y BBC  

Ac ystyried swyddogaeth bwysig BBC One yn darlledu newyddion a materion cyfoes, 
roedd cynulleidfaoedd yn dweud bod y datganiadau ynglŷn â'r diben hwn ymhlith y rhai 
pwysicaf drwyddi draw. O ran y ddau ddatganiad a oedd bwysicaf yn eu barn hwy, sef,  
‘Mae BBC One yn darparu newyddion annibynnol o safon uchel’ ac ‘Mae BBC One yn 
gwneud newyddion a materion cyfoes a materion cyfoes eraill yn ddiddorol imi’, yr oedd 
yn sianel yn cyflawni fwy neu lai'n unol â'r disgwyliadau. Ar gyfer BBT Two, roedd bwlch 
bychan yn y perfformiad yng nghyswllt y datganiad ‘darparu newyddion annibynnol o 
safon uchel’ ond yng nghyswllt datganiadau eraill, mae’r sianel yn cyflawni’n fras yn unol 
â’r disgwyliadau.  

 
27 BARB, 2009, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol, BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four  
28 TRP / BARB, y newyddion a wylir mewn wythnos, 2005 & 2009 
29 Pan BBC Tracking Survey, 2009  
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Mae bylchau i'w gweld yn y perfformiad yng nghyswllt llwyddiant rhaglenni 
newyddion y rhwydwaith ar BBC One a BBC Two i adrodd ynghylch sut y 
llywodraethir pob gwlad 

Dengys ein hymchwil fod diffygion bach ym mherfformiad rhaglenni newyddion y 
rhwydwaith ar BBC One a BBC Two o ran adrodd ynghylch sut y llywodraethir pob rhan o’r 
Deyrnas Unedig. Yn Lloegr y gwelid y bylchau mwyaf, wedyn yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. Archwiliwyd hyn gyntaf yn 2008 yn sgil canfyddiadau ymchwil ymhlith y 
gynulleidfa ac ymgynghori â’r cyhoedd yn ogystal ag wrth drafod y peth â'n pedwar 
Cyngor Cynulleidfa. Tynnwyd sylw at y ffaith bod rhai gwylwyr, ar ôl proses datganoli, yn 
teimlo nad oedd y BBC yn rhoi sylw i wleidyddiaeth a pholisïau mewn ffordd a alluogai 
pob cynulleidfa i ddeall yn llawn yr hyn a oedd yn digwydd mewn gwahanol rannau o’r 
Deyrnas Unedig. Canfu ein hadroddiad am y mater hwn, a gyhoeddwyd yn 2008, fod 
cynulleidfaoedd yn meddwl bod arlwy’r BBC ar y cyfan yn deg ac yn ddiduedd, ond bod 
angen mwy o ystod, eglurdeb a manylder.30 

Aethom ati i wneud rhagor o waith yn y maes hwn yn ddiweddar, a chyhoeddwyd ein 
canfyddiadau ym mis Gorffennaf 2010. Dangosai hyn fod rheolwyr y BBC wedi cyflwyno 
gwelliannau sylweddol. Yn benodol:  

• roedd cyfran yr eitemau newyddion a oedd yn cyfeirio at y gwledydd 
datganoledig wedi dyblu bron ar y BBC drwyddi draw  

• roedd nifer y cyfeiriadau amlwg neu ymhlyg at y gwledydd datganoledig wedi 
cynyddu’n sylweddol o 71 i 480 

• roedd yr adroddiadau ar y teledu o’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon wedi 
cynyddu’n sylweddol (a chynnydd llai ar y radio), ac  

• roedd nifer yr eitemau a oedd yn cymharu polisïau'r llywodraethau datganoledig 
wedi dyblu.  

Tynnwyd sylw hefyd yn ein hadroddiad at feysydd lle mae angen gwella eto:  

• mae rhai o eitemau newyddion y BBC yn dal i fethu â’i gwneud yn glir at ba ran 
o’r Deyrnas Unedig y maent yn cyfeirio, ac felly, mae fel petai’r adroddiad yn 
berthnasol i’r Deyrnas Unedig drwyddi draw, er bod y straeon mewn gwirionedd 
yn cyfeirio at Loegr yn unig 

• mewn rhai meysydd, mae tuedd o hyd i ffafrio straeon am Loegr. Er enghraifft, o 
blith 112 eitem ar y BBC am iechyd ac addysg, roedd 104 yn ymwneud â Lloegr 
ac wyth â Chymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. At hynny, roedd pob stori 
newyddion am y celfyddydau a’r heddlu’n ymwneud â Lloegr yn unig.  

Rydym wedi’n calonogi gan y cynnydd y mae rheolwyr y BBC wedi’i wneud mewn ymateb 
i’n canfyddiadau cychwynnol, er, ac ystyried pwysigrwydd y maes hwn i gynulleidfaoedd, 
bydd ein Pwyllgor Safonau Golygyddol yn dal i oruchwylio’r perfformiad yn y maes hwn 
drwy gyhoeddi adroddiadau am berfformiad ddwywaith y flwyddyn.   

Mae swyddogaeth cynnyrch materion cyfoes y BBC hefyd yn hollbwysig i’w 
chenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus  

 
30 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/impartiality/uk_nations_impartiality.pdf 
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Credwn fod datganiad rheolwyr y BBC mai eu blaenoriaeth yw darparu ‘y 
newyddiaduraeth orau yn y byd’ yn golygu bod gofyn i sianelau teledu’r BBC ddarparu 
materion cyfoes ymchwiliol a dadansoddol o safon uchel sy'n ymwneud ag amrywiaeth 
eang o feysydd a phynciau. Mae swyddogaeth rhaglenni o’r fath wedi dod yn bwysicach 
byth yn y blynyddoedd diwethaf yn sgil y newidiadau sylweddol yn yr amgylchedd byd-
eang, economaidd a gwleidyddol, ac mae rhai o oblygiadau hynny’n bellgyrhaeddol.  

Mae llai o wylio ar raglenni materion cyfoes yn y blynyddoedd diwethaf  

Yn 2009, roedd BBC One a BBC Two yn darlledu 510 awr o faterion cyfoes, gan gynnwys 
117 yn yr oriau brig, sef mwy na’u cwota statudol ar gyfer rhaglenni materion cyfoes (365 
awr, a 105 o’r rheini i fod yn ystod oriau brig). Darperir y rhan fwyaf o'r cynnyrch hwn ar y 
sianelau hyn drwy ‘linynnau’ materion cyfoes mawr - megis Panorama, Question Time, 
This Week a Newsnight. Er bod lefel rhaglenni materion cyfoes ar sianelau teledu’r BBC 
wedi aros yn weddol sefydlog yn ystod y blynyddoedd diwethaf,31 mae’r ganran sy’n 
gwylio cynnyrch materion cyfoes ar y teledu wedi gostwng i oddeutu 21 y cant o’r 
boblogaeth bob wythnos.32  

Mae’r perfformiad yn amrywio rhwng llinynnau'r rhaglenni unigol. Mae rhai rhaglenni, 
megis Question Time a his Week wedi cynyddu eu cyrhaeddiad wythnosol tra bo 
cynulleidfaoedd Newsnight ar BBC Two wedi gostwng bron 20 y cant ers 2004. Yn 2007, 
symudwyd llinyn blaengar BBC One, Panorama, o 10.30pm ar y Sul i 8.30 – 9pm ar nos 
Lun (ac eithrio nifer o raglenni arbennig awr o hyd). Yn y tymor byr, arweiniodd hyn at 
gynnydd yng nghynulleidfaoedd Panorama, a lwyddodd i gyrraedd 10 y cant o’r 
boblogaeth yn 2008, gan godi o 8.6 y cant yn 2007. Ers hynny, mae’r cynulleidfaoedd 
wedi gostwng 9.2 y cant ar gyfartaledd yn 2009 – a chynulleidfaoedd rhaglenni unigol yn 
amrywio o dros 4 miliwn i lai na 2 filiwn.  

Mae’r sgoriau ansawdd ar gyfer cynnyrch materion cyfoes yn iach  

Yn ystod hanner cyntaf 2009, dywedodd 58 y cant o'r holl wylwyr teledu eu bod yn 
meddwl mai’r BBC oedd ‘y sianel orau ar gyfer materion cyfoes’. Dywedodd oddeutu 40 y 
cant o oedolion mai BBC One oedd y gorau o’i gymharu ag oddeutu 6 y cant a ddewisodd 
BBC two. Roedd sgôr pob sianel arall yn sylweddol is, gyda thuag 11 y cant yn dweud mai 
sianelau ITV oedd orau ac 8 y cant yn dewis sianelau Sky.33 Er bod hyn yn cynnig syniad 
defnyddiol inni ynghylch perfformiad y BBC, nid ydym, fodd bynnag, yn dibynnu ar 
ddulliau mesur cymharol i fesur perfformiad y BBC, oherwydd ein bod yn disgwyl i'r BBC 
gynnal safonau uchel iawn, ni waeth am ddarlledwyr eraill.  

O ran llinynnau unigol, mae sgoriau ansawdd Newsnight, Question Time a This Week yn 
gyson a’r MG ar gyfer Panorama yn amrywio yn ôl y pwnc dan sylw. Ymhlith cynnyrch 
materion cyfoes, rhaglenni untro a'r rhai mwyaf gwreiddiol yn aml yw’r rhai y bydd pobl 
yn rhoi'r sgôr safon uchaf iddynt. Cafodd Wounded, rhaglen ddogfen yn dilyn taith 
ailsefydlu dau filwr a anafwyd, sgôr MG uchel iawn, sef 93.  

 
31 Data allbwn rheoli'r BBC 
32 BARB, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol rhaglenni materion cyfoes 
33 Pan BBC Tracking Survey, 2009, % ‘Y sianel orau ar gyfer materion cyfoes’ fesul sianel  
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Dengys data perfformiad hefyd fod rhaglenni materion cyfoes ar BBC Two yn cael sgôr 
uwch gan y gynulleidfa ar gyfer mesurau eraill megis ‘Fe ddysgais rywbeth newydd’ ac ‘fe 
wnaeth y rhaglen fy ysgogi i feddwl’’  

Byddwn yn cadw golwg ar yr effaith a gaiff cynnyrch, pynciau a meysydd 
materion cyfoes y BBC ar y gynulleidfa er mwyn bod yn siŵr bod y BBC yn 
cyflawni ei chylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus yn y cyswllt hwn 

Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi llunio’u cynlluniau ar gyfer cynnyrch 
materion cyfoes yn y dyfodol.  

Cefnogwn ymrwymiad BBC One i ddarlledu materion cyfoes yn yr oriau brig, a hynny’n 
bennaf drwy linyn Panorama, lle y disgwyliwn weld arlwy o safon gyson uchel, ynghyd ag 
amrywiaeth o raglenni cyfoes ac ymatebol yn ogystal â rhaglenni ymchwiliol ar batrwm 
hwy sy’n ymwneud â materion cartref a rhyngwladol. 

Deallwn yr heriau y mae Panorama yn eu hwynebu ac yntau'n brif linyn materion cyfoes y 
BBC. Mae’r swyddogaeth hon yn gofyn am newyddiaduraeth archwiliol neu ddadansoddol 
fanwl ar draws ystod lawn o feysydd pwnc a hefyd sicrhau apêl ddigon eang i gyfiawnhau 
ei slot yn ystod yr oriau brig. Mae rheolwyr y BBC yn ystyried y posibilrwydd o gwtogi 
fymryn ar nifer rhaglenni Panorama heb docio'r arian a fuddsoddir yn y rhaglen er mwyn 
rhoi mwy o gyfle i dimau cynhyrchu ddatblygu eu hymchwiliadau. Cefnogwn hyn mewn 
egwyddor. Pwysleisiwn hefyd bwysigrwydd rhaglenni dogfen untro i arlwy materion cyfoes 
BBC One gan gydnabod swyddogaeth materion cyfoes ynThe One Show a photensial 
ambell genre arall, megis drama, i gyflwyno materion cyfoes i gynulleidfaoedd y brif ffrwd. 

Mae BBC Two wedi ymrwymo'n benodol i roi sylw i faterion rhyngwladol drwy ei gynnyrch 
materion cyfoes. Er bod y dulliau mesur perfformiad yn dangos darlun gweddol iach 
rydym wedi mynegi rhywfaint o bryder nad yw ei rhaglenni wedi cael effaith ddigonol 
mewn meysydd allweddol megis materion tramor a busnes, economeg a chyllid.  

Mae rheolwyr y BBC wedi ein sicrhau bod ganddynt gynlluniau uchelgeisiol ar 
waith i ddarparu arlwy materion cyfoes rhyngwladol ar BBC Two 

Rydym yn croesawu nod rheolwyr y BBC, a eglurwyd mewn cyflwyniad i’r adolygiad hwn, 
sef sicrhau bod materion cyfoes yn cael mwy o effaith ar BBC Two ac yn benodol, ‘ail-
ategu swyddogaeth BBC Two ym maes materion cyfoes rhyngwladol’. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig yng ngoleuni'r newidiadau i’r amgylchedd byd-eang yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.  

Ers inni gyhoeddi ein canfyddiad dros dro ar gyfer yr adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC 
wedi datblygu cynlluniau ar gyfer cynnyrch materion cyfoes BBC Two. Maent wedi dweud 
mai ei hymagwedd gyffredinol fydd cynnig portffolio o gynnyrch ar ffurf materion cyfoes a 
rhaglenni dogfen, gan gynnwys cyfresi nodedig, llinyn Newsnight a This World. Mae 
rheolwyr y BBC wedi egluro diben materion cyfoes rhyngwladol ar BBC Two fel hyn: 

• rhoi sylw i’r straeon newyddion mwyaf arwyddocaol  

• archwilio materion rhyngwladol y tu hwnt i’r agenda newyddion graidd 

• canfod a rhoi sylw i straeon sy’n codi gan adlewyrchu tueddiadau newidiol byd-
eang 

• adlewyrchu storïau ‘o ddiddordeb dynol’ sy’n taflu goleuni ar y pwyntiau uchod. 
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Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig newid llinynThis World hefyd gan ymrwymo’n benodol i 
gynyddu nifer y rhaglenni, o oddeutu 9 neu 10 awr y flwyddyn i 12. Bydd gan y rhaglen 
ddiben comisiynu eglurach hefyd i adlewyrchu’r prif storïau neu’r rhai sy’n datblygu o’r 
agenda newyddion ryngwladol neu i ymdrin â storïau o ddiddordeb dynol perthnasol. 
Rhaglen ddadansoddol ac ymchwiliol fydd hon. 

Ein dyhead ar gyfer BBC Two yw mai hi sy'n darparu’r rhaglenni materion cyfoes 
rhyngwladol mwyaf amlwg, cynhwysfawr ac awdurdodol ymhlith yr holl sianelau yn y 
Deyrnas Unedig, boed y rheini'n cael eu cynhyrchu gan y BBC neu gan gwmnïau 
masnachol. Rydym yn fodlon bod rheolwyr y BBC wedi ymrwymo i wireddu’r dyhead hwn. 

Cam Gweithredu   
 
Dylai rheolwyr y BBC anelu at sicrhau bod eu rhaglenni materion 
cyfoes ar BBC One a BBC Two yn cael mwy o effaith      
 
Dylai BBC One ddal i ddarlledu materion cyfoes yn rheolaidd yn ystod yr oriau 
brig, a hynny’n bennaf drwy linyn Panorama, lle y disgwyliwn arlwy sy’n gyson 
uchel ei safon ac sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni cyfoes ac ymatebol yn 
ogystal â rhaglenni ymchwiliol ar batrwm hwy sy’n ymwneud â materion 
cartref a rhyngwladol.  
 
Dylai BBC Two ddarparu arlwy sylweddol o raglenni materion cyfoes o safon, 
gan roi sylw arbennig a dadansoddol i’r prif straeon rhyngwladol a chartref. 
Rydym yn fodlon bod y sianel wedi ymrwymo i gyflawni’r dyheadau hyn. Er 
mwyn cyflawni hyn, ein barn ni yw y bydd angen rhoi sylw amlwg i lawer o’r 
rhaglenni hyn gan eu hamserlennu ar gyfer yr oriau brig, yn ogystal â’u 
hyrwyddo’n gryfach er mwyn creu mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y 
gynulleidfa.  
 
Er mwyn ail-ategu pa mor bwysig yw swyddogaeth BBC Two yn ein barn ni o 
ran rhoi sylw i faterion rhyngwladol o fewn ei chynnyrch materion cyfoes 
presennol, byddwn yn diwygio trwydded BBC Two i gryfhau’r cyfraniad y 
disgwyliwn i’r sianel ei wneud at ddiben byd-eang y BBC, a byddwn yn asesu 
perfformiad y cynnyrch materion cyfoes drwy ystyried ei ansawdd a’i 
wreiddioldeb a hynny yn ôl llwyddiant y sianel i gyrraedd ei chynulleidfa a’i 
barn hithau amdani hi. 

 

 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol  
Mae BBC One a BBC Two yn llwyddo i gyflawni rhannau o’r diben creadigrwydd  

Cyflawnir ymrwymiadau BBC One a BBC Two yn y maes hwn yn bennaf drwy eu rhaglenni 
drama, comedi, celfyddydau a cherddoriaeth ac adloniant. Mae’r ddwy sianel, i raddau 
helaeth, yn cyflawni’r disgwyliadau y dylent ‘ddarparu ystod eang o raglenni y mae pobl 
yn eu mwynhau ac sy’n darparu adloniant’. Dengys ein hymchwil hefyd fod 
cynulleidfaoedd yn credu bod y ddwy sianel yn cyflawni disgwyliadau eu bod yn ‘fy 
nghyflwyno i gyflwynwyr, actorion, awduron ac artistiaid cerddorol newydd y Deyrnas 
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Unedig’ er ei bod yn anodd mesur eu llwyddiant i ddatblygu talent newydd drwy fesur 
ymateb y gynulleidfa. Byddwn yn gwneud darn o ymchwil penodol i swyddogaeth y BBC 
yn datblygu talent newydd yn ystod 2011, ac yn ystyried swyddogaeth a pherfformiad 
sianelau teledu’r BBC o fewn cwmpas yr ymchwil honno.  

Nid yw na BBC One na BBC Two yn llwyr gyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa o 
ran darparu rhaglenni ffres a newydd 

Mae ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa wedi datgelu meysydd hefyd lle y gall BBC One a 
BBC Two gyfrannu mwy at ddiben y BBC, yn bennaf drwy fod yn fwy arbennig ei natur a 
thrwy ddarparu mwy o raglenni sy’n ‘ffres ac yn newydd’. Dyma un o ofynion craidd cylch 
gwaith diwylliannol a chreadigol y BBC. Y bwlch rhwng disgwyliadau pobl a’u 
canfyddiadau ynghylch llwyddiant BBC One a BBC Two i gyflawni yn y maes hwn yw’r 
bwlch mwyaf a welir yng nghyswllt unrhyw un o’r sianelau. Mae’r bwlch yn fawr hefyd yng 
nghyswllt BBC One o ran darparu rhaglenni sy’n ‘ddyfeisgar ac yn llawn dychymyg’. 

Y neges amlycaf y mae cynulleidfaoedd yn ei hanfon atom yw eu bod yn dweud 
eu bod am weld BBC One a BBC Two sy’n fwy arbennig eu natur  

Gwelir y bwlch mwyaf arwyddocaol rhwng disgwyliadau’r gynulleidfa a pherfformiad go 
iawn BBC One a BBC Two o ran darparu rhaglenni ganddynt sy’n ‘cynnwys llawer o 
syniadau ffres a newydd’. Cytunai 66 y cant o gynulleidfa BBC One fod hyn yn bwysig, ac 
roedd 50 y cant yn cytuno bod y sianel yn cyflawni hyn. Roedd y data ar gyfer BBC Two 
yn debyg iawn. Mae hyn, i raddau, yn adlewyrchu anfodlonrwydd ehangach ar faint o 
raglenni ffres a newydd sydd ar y teledu’n gyffredinol, ac mae’n werth nodi nad yw hon 
yn broblem sy’n unigryw i’r BBC; yn wir, mae sianelau’r BBC yn cael eu gweld yn gwneud 
yn well ar y cyfan na sianelau masnachol yn y cyswllt hwn. Ond, mae data cymharol a 
gafwyd wrth wneud ymchwil ymhlith y gynulleidfa’n dangos bod cynulleidfaoedd yn 
disgwyl mwy gan y BBC, yn enwedig felly gan BBC One, na chan ddarlledwyr masnachol 
yn y cyswllt hwn. Credwn fod hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod y gynulleidfa’n deall y dylai’r 
ffordd y mae’r BBC yn cael ei hariannu ganiatáu iddi fentro fwy.  

Mae’r canfyddiadau hyn yn atgyfnerthu neges gyson a glywsom wrth wneud ymchwil 
ymhlith y cyhoedd dros y tair blynedd diwethaf ac mae barn ymatebwyr i’n hymgynghori’n 
cadarnhau hynny. Felly hefyd y cyflwyniadau i’r adolygiad hwn gan bob un o’n pedwar 
Cyngor Cynulleidfa. At hynny, cawsom nifer o ymatebion gan sefydliadau, gan gynnwys 
gan ddarlledwyr eraill, i’n hadolygiad strategol ehangach o’r BBC a oedd ar y gweill yn 
ystod cyfnod yr adolygiad hwn. Mae’r ymatebion hyn wedi pwysleisio’n gyson bod angen i 
deledu’r BBC anelu at fod yn arbennig ac i’r BBC ddefnyddio’i harian cyhoeddus i fentro’n 
greadigol, hyd yn oed os bydd hyn yn fygythiad i faint cyffredinol y gynulleidfa. Oherwydd 
inni nodi bod hyn yn bwnc o bwys i gynulleidfaoedd ar ddechrau’r adolygiad hwn, 
trefnwyd a chynhaliwyd seminar ym mis Rhagfyr 2009 i lunwyr rhaglenni a chomisiynwyr 
y tu mewn i’r BBC a’r tu allan iddi ynglŷn â chreadigrwydd ac uchelgais ym maes teledu 
ym Mhrydain. Mae’r trafodaethau hynny wedi goleuo canfyddiadau’r adolygiad hwn hefyd.  

Rydym wedi bod yn gweithio gyda rheolwyr y BBC hefyd i ganfod meini prawf a dulliau 
mesur perfformiad er mwyn asesu natur arbennig (a defnyddir y mesur ‘ffres a newydd’ 
yn yr un modd). Dyma’r meini prawf rydym wedi cytuno arnynt gyda rheolwyr y BBC ar 
gyfer natur arbenigrwydd.  

• safonau golygyddol uchel 

• uchelgais creadigol a golygyddol 
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• ystod a threiddgarwch 

• cynnwys sy’n canolbwyntio ar y Deyrnas Unedig a thalent gynhenid.  

Oherwydd mai cynnwys sy’n deillio o’r Deyrnas Unedig sy’n llenwi’r rhan fwyaf o 
amserlenni BBC One a BBC Two, ac mai cymharol ychydig o raglenni a brynir dramor 
(mae’r adolygiad hwn yn ymdrin isod â rhaglenni a brynir o’r tu allan), a’n bod yn disgwyl 
y safonau golygyddol uchaf ar bob rhaglen a ddangosir ar y BBC, rydym wedi 
canolbwyntio ein dadansoddiad ar gyfer yr adolygiad hwn ar ystod ac uchelgais creadigol. 
Mae’r her yn wahanol i bob sianel.  

Er bod mwy o ddewis sianelau erbyn hyn, profiad y gynulleidfa yw bod yr ystod 
yn gulach  

Wrth droi oddi wrth deledu analog ac at deledu digidol, ac wrth ychwanegu llu o sianelau 
newydd at y rhan fwyaf o’r rhestrau rhaglenni electronig, mae mwy o ddewis o sianelau ar 
gael i’r rhan fwyaf o’r cyhoedd sy’n gwylio. Mae pob un o’r prif ddarlledwyr yn dangos 
mwy o raglenni (wrth eu mesur yn ôl nifer y teitlau unigryw) ar draws portffolios eu 
sianelau nag yr oeddent cyn y cyfnod digidol. Yn 2009, er enghraifft, darlledodd sianelau 
traddodiadol y BBC, BBC One a BBC Two, oddeutu 1333 o deitlau rhaglenni gwahanol, ac 
867 teitl arall ar BBC Three a BBC Four. 

Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o’r gwylio’n dal i ddigwydd ar y rhwydweithiau traddodiadol 
(roedd oddeutu 85% o’r gwylio ar sianelau’r BBC yn 2009 ar BBC One a BBC Two), ac 
mae nifer y teitlau unigryw ar y ddwy sianel hyn wedi gostwng -  14% ar BBC One a 12% 
ar BBC Two rhwng 2005 a 2009. Dros y tymor hwy, mae’r dirywiad yn fwy byth. Mae’r 
tueddiadau hyn yn berthnasol hefyd i’r prif ddarlledwyr eraill, Sianel 4 ac ITV. Felly, er bod 
llawer mwy o ddewis i wylwyr drwyddi draw, mae llai o ystod ac amrywiaeth o raglenni ar 
y sianelau a wylir fwyaf. Yn sgil hyn, barn cynulleidfaoedd yw bod ystod y rhaglenni sydd 
ar gael yn gulach nag yr oedd o’r blaen. 

Mae ystod y rhaglenni wedi culhau’n sylweddol ar BBC One yn yr oriau brig 

Rydym wedi ymchwilio rhagor i’r maes hwn drwy ddadansoddi’n fanwl ystod y rhaglenni 
ar BBC One a BBC Two yn ystod amserlen yr oriau brig - yr adegau pan fydd y rhan fwyaf 
o bobl yn gwylio - gan dybio mai’r gwylio ar yr adegau hyn fydd yn dylanwadu fwyaf ar 
farn y gynulleidfa.   

Wrth inni ddadansoddi amserlen BBC One cyn y terfyn oedran (rhwng 7pm a 9pm), 
gwelwyd bod yr ystod - drwy ei mesur yn ôl nifer y teitlau rhaglenni gwahanol - wedi 
gostwng bob blwyddyn ers 2005 (Ffigur 5). Yn 2005, roedd 115 o deitlau rhaglenni 
gwahanol yn cael eu dangos ar BBC One rhwng 7pm a 9pm, ac mae'r rheini wedi gostwng 
oddeutu hanner i brin 61 o wahanol deitlau yn 2009.34 Dengys dadansoddiad tebyg ar 
gyfer BBC Two fod ystod y rhaglenni wedi aros fwy neu lai’r un fath dros gyfnod. 

 
34 BARB, 2005 & 2009, Rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhaglenni hwy na 10 munud o hyd   



 

Ffigur 5: Nifer y teitlau rhaglenni gwahanol ar BBC One a BBC Two yn ystod yr 
oriau brig cyn y terfyn oedran dros gyfnod 
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Ffynhonnell: BARB, 2005 & 2009, Rhwng dydd Llun a dydd Gwener 

Mae’r un duedd i’w gweld hefyd wrth gyffelybu sut mae foliwm y rhaglenni a wylir fwyaf 
a’r nifer sy’n eu gwylio wedi newid dros gyfnod 

• roedd y deg rhaglen a ddarlledid amlaf rhwng 7pm a 9pm yn cyfateb i lai na 
hanner foliwm cynnyrch BBC One yn 2005 (45 y cant), ac oddeutu 62 y cant o’r 
gwylio ar yr adegau hyn. Yn 2009, roedd hyn wedi cynyddu i bron 78 y cant o’r 
cynnyrch ac 82 y cant o’r gwylio.  

• ar BBC Two, mae’r duedd yn llai amlwg o lawer ac mae mwy o ystod o raglenni 
ar gael. Roedd y deg rhaglen a ddarlledid amlaf yn cyfateb i 33 y cant o gynnyrch 
y sianel yn 2009, ychydig yn fwy na’r 32 y cant yn 2005, a’r ganran a oedd yn 
gwylio’r rhaglenni hyn yn cynyddu o 36 y cant i 41 y cant.  

Mae’r tueddiadau sy’n amlwg ar BBC One yn adlewyrchu ei harlwy cadarnach i wylwyr 
sy’n seiliedig ar linynnau allweddol o raglenni sy’n gyfresi hwy ac yn cynnwys mwy o 
benodau ym mhob cyfres. Fel y dywedwyd uchod, BBC One yw’r sianel a wylir fwyaf yn y 
Deyrnas Unedig, ac mae’r ffordd hon o fynd ati i raglennu ac amserlennu ar gyfer yr oriau 
brig wedi sicrhau cysondeb yn amserlen BBC One ac wedi ategu apêl gyffredinol y sianel. 
Oherwydd ei bod yn gallu cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC i nifer fawr o bobl, mae’n 
bwysig bod BBC One yn cynnal yr agweddau hynny ar y gwasanaeth sy’n ei gwneud yn 
boblogaidd. Derbyniwn hefyd fod y strategaeth rhaglenni hon wedi arwain at lai o raglenni 
cymharol isel eu safon sydd ar y sianel ac wedi bod o gymorth i ddarparu llwyfan ar gyfer 
slot 9pm. Serch hynny, credwn hefyd fod mynd ati fel hyn wedi cyfrannu, mae’n debyg, at 
farn y gynulleidfa bod angen i BBC One ddarparu mwy o raglenni sy’n ‘ffres ac yn 
newydd’.   

Credwn y dylai rheolwyr y BBC geisio cynyddu amrywiaeth ac ystod y rhaglenni 
cyn y terfyn oedran ar BBC One er mwyn sicrhau bod y sianel yn cyfrannu mwy 
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at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC drwy fod yn fwy arbennig ei natur yn 
ystod yr oriau brig 

Gwelwyd rhai enghreifftiau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf lle mae’r sianel wedi datblygu a 
lansio rhaglenni newydd ac uchelgeisiol yn y slotiau hyn, er enghraifft, cyflwyno llinyn 
gwyddoniaeth newydd cyn y terfyn oedran, sef, Bang Goes the Theory, a rhywfaint o 
raglenni comedi cyn y terfyn oedran. 

Ein barn ni yw y dylai BBC One adeiladu ar sail hyn yn awr a mynd ati o ddifrif i ehangu’r 
ystod, yr amrywiaeth ac elfen annisgwyl yn yr oriau brig cyn y terfyn oedran. Gallai’r 
sianel geisio gwneud hyn mewn sawl ffordd. Mae’r rhain yn cynnwys cynyddu nifer 
teitlau’r rhaglenni a thrwy hynny, ehangu eu hystod; mynd ati’n fwriadol i darfu ar yr 
amserlenni rheolaidd bob yn hyn a hyn; a chynnal lefel bresennol y teitlau fwy neu lai ond 
gan geisio arloesi o fewn llinynnau rhaglenni sydd ar waith eisoes. Credwn, fodd bynnag, 
bod maint y bwlch rhwng y perfformiad a’r canfyddiadau’n golygu na fydd arloesi o fewn 
llinynnau rhaglenni, er bod hynny’n elfen bwysig, yn ddigon ar ei ben ei hun.  

Dylai BBC One hefyd ddangos mwy o uchelgais creadigol a golygyddol, yn 
enwedig am 9pm 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cawsom ein calonogi drwy weld ymrwymiad o’r newydd 
gan y sianel i ddangos dramâu a rhaglenni ffeithiol beiddgar ac uchelgeisiol am 9pm. Yn 
2009-10, roedd oddeutu 43 y cant o’r gynulleidfa’n dweud mai BBC One oedd ‘yr orau ar 
gyfer drama’, dipyn ar y blaen i’r sianel uchaf nesaf, ITVI (18 y cant), ac roedd y rhai a 
ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn gyffredinol yn ystyried rhaglenni drama’r 
BBC yn rhaglenni o safon gyson dda, ac yn well na’r hyn a gynigid gan sianelau eraill. At 
hynny, rydym wedi edrych ar ddangosyddion ansawdd ac uchelgais ar gyfer rhaglenni a 
ddarlledir ar yr amser hwn yn yr amserlen a gallwn weld cynnydd sylweddol o’i gymharu â 
gweddill amserlen BBC One: 

• Mae’r sgôr MG gyfartalog yn cynyddu o 80 ar draws BBC One i 85 am 9pm, y 
cynnydd mwyaf o blith yr holl sianelau daearol  

• Mae'r farn bod rhaglenni BBC One yn ‘wreiddiol ac yn wahanol’ ac ‘o safon uchel’ 
yn cynyddu’n sylweddol ar gyfer rhaglenni sy’n dechrau am 9pm. 

Serch hynny, credwn y gall BBC One ffrwyno'i rhychwant a'i maint eto fyth drwy fod yn 
fwy uchelgeisiol a thrwy fod yn fwy creadigol fentrus yn ystod oriau brig. Fel rhan o’u 
cyflwyniad i’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi disgrifio’u dyhead i gyflawni hyn 
ac i adeiladu ar lwyddiannau diweddar drwy: 

• fentro mwy gyda phynciau ac awduron i gynhyrchu ystod arbennig o raglenni 
drama 

• ceisio cyfleoedd newydd mewn rhaglenni ffeithiol i ddod â phynciau pwysig a 
heriol i’r sianel. 

Cefnogwn yn llwyr y dyheadau hyn a hoffem weld y lefel uchelgais hon yn cael ei rhoi ar 
waith yn fwy cyson am 9pm. Yn ein barn ni, mae’n arbennig o bwysig bod rhaglenni 
drama BBC One yn mentro’n greadigol drwy ymwneud ag amrywiaeth eang o feysydd 
pwnc a thrwy ddefnyddio gwahanol ddulliau a thriniaethau a’r rheini’n amrywio o ddramâu 
untro i gyfresi byrion a chyfresi sy’n dychwelyd.  

O ran cynnwys ffeithiol, rydym yn falch o nodi bod rheolwyr y BBC wedi dechrau cadw 
golwg ar berfformiad eu rhaglenni gan ddefnyddio metrics ansawdd a gwreiddioldeb ar 
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sail systematig, gan bennu amcanion penodol i gomisiynwyr sy’n seiliedig ar gyfran y 
rhaglenni y bernir eu bod ‘o safon uchel’ ac yn ‘wreiddiol ac yn arbennig eu natur’. Mae’r 
broses eisoes wedi dechrau tynnu sylw at y math o raglenni y mae cynulleidfaoedd yn rhoi 
sgôr wael iddynt o’u cymharu â’r dulliau mesur hyn, ac sydd felly’n rhaglenni y dylid 
ystyried eu datgomisiynu. Cawn ar ddeall fod rheolwyr y BBC yn bwriadu rhoi’r metrics 
hwn ar waith ar draws pob genre, a chefnogwn yr ymagwedd hon.  

Ochr yn ochr â drama a rhaglenni ffeithiol, bydd rhaglenni comedi ac adloniant 
yn cyfrannu’n sylweddol at farn y gynulleidfa am natur arbennig y BBC 

Mae comedi’n dal yn genre pwysig i deledu’r BBC, ac yn gyffredinol, dyma’r genre, ym 
marn pobl, yn gyffredinol, sy’n peri’r risg fwyaf i ddarlledwyr a’r genre mwyaf anodd 
iddynt lwyddo ynddo. Yn 2008-09, roedd oddeutu 21 y cant o boblogaeth y Deyrnas 
Unedig yn gwylio rhaglenni comedi ar BBC One a BBC Two mewn wythnos gyffredin ac ar 
BBC One yr oedd y rhan fwyaf o'r gwylio hwn. Dengys data perfformiad mai BBC One yw’r 
‘sianel orau ar gyfer rhaglenni comedi’ ym marn y gynulleidfa, er bod y gostyngiad cyson 
wedi bod yn y sgôr hon dros y blynyddoedd diwethaf wrth i sianelau digidol megis UKTV 
Gold a BBC Three feithrin enw am y genre hwn. Roedd yr adborth a gawsom wrth 
ymgynghori, yn gadarnhaol, ar y cyfan, ynglŷn â chryfder comedi ar y  BBC, gyda 
chanmoliaeth yn benodol i sawl fformat sioe banel, er bod rhywfaint o adborth negyddol 
am gryfder comedi sefyllfa. Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi rhoi 
sicrwydd inni fod BBC One yn dal yn ymroddedig i gomisiynu ystod o raglenni comedi cyn 
y terfyn oedran ac ar ei ôl sy’n ceisio cyrraedd cynulleidfaoedd y brif ffrwd, yn ogystal â 
manteisio ar drosglwyddo rhaglenni comedi llwyddiannus o sianelau eraill y BBC. Yn unol 
â’r ymrwymiad hwn, ei nod fydd neilltuo rhagor o adnoddau i ddatblygu rhaglenni peilot.  

O ran adloniant, mae ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa’n dangos bod cynulleidfaoedd yn 
derbyn bod y BBC yn dangos rhaglenni ar draws ystod lawn y genres a’u bod yn awyddus 
iddi wneud hynny, gan gynnwys adloniant poblogaidd, ar yr amod ei bod yn mynd ati 
mewn ffordd newydd a bod hynny’n adleisio gwerthoedd y BBC o ran cynnwys, tôn a'r 
dulliau a ddefnyddir.35 Dengys ein data perfformiad fod mwy o’r gynulleidfa’n rhoi sgôr 
uchel i ITV1 ar gyfer rhaglenni adloniant. Cefnogir hyn gan adborth rhai o’r rheini a 
ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus. Fel rhan o’u cyflwyniad i’r adolygiad hwn, mae 
rheolwyr y BBC wedi dweud eu bod yn ystyried rhaglenni adloniant ar BBC One yn 
flaenoriaeth ar gyfer eu gwella o ran eu hansawdd a’u natur arbennig ac maent wedi 
disgrifio’u cynlluniau i gryfhau rhychwant eu darpariaeth a’u bod yn arbrofi gyda dulliau a 
fformatau newydd er mwyn cyflawni hyn.  

Rydym yn dymuno gweld rheolwyr y BBC yn gweithredu i wneud BBC One yn 
fwy arbennig ei natur 

Rheolwyr y BBC sy’n gyfrifol am gomisiynu ac amserlennu rhaglenni, a’u gwaith hwy yw 
canfod atebion a’u rhoi ar waith. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl eu gweld yn cymryd 
camau gweithredu amlwg a mesuradwy er mwyn ceisio mynd i’r afael yn well â 
disgwyliadau’r gynulleidfa. Byddwn yn monitro canlyniadau’r camau hyn, yn bennaf drwy 
gadw golwg ar farn y gynulleidfa i weld a yw’n teimlo BBC One yn gwneud yn well o ran 
darparu syniadau newydd a ffres. Byddwn hefyd yn monitro rhai o’r dulliau mesur rydym 

 
35 Blinc, Audience Perceptions of Innovation and Distinctiveness, ymchwil a gomisiynwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC, 

Rhagfyr 2007 



 

Tachwedd 2010 34
 

wedi’u defnyddio ar gyfer yr adolygiad hwn sy’n mynd i’r afael â nodweddion eraill sy'n eu 
gwneud yn arbennig megis ystod a threiddgarwch.  

Cam gweithredu 
  
Dylai BBC One ffrwyno'i maint a'i rhychwant drwy wneud mwy o 
gyfraniad  at ddibenion cyhoeddus y BBC drwy gyfrwng amserlen  
sy’n fwy arbennig ei natur yn ystod yr oriau brig. 
 
Yn benodol, dylai fynd ati’n fwriadol i geisio sicrhau mwy o ystod, mwy o 
amrywiaeth ac elfen annisgwyl yn ystod y cyfnod brig cyn y terfyn oedran, 
gan ddangos mwy o uchelgais creadigol am 9pm.   
 
Rheolwyr y BBC sy’n gyfrifol am gomisiynu ac amserlennu rhaglenni. Byddwn 
yn mesur perfformiad BBC One yn y cyswllt hwn drwy fonitro a yw barn y 
gynulleidfa am natur arbennig y sianel yn gwella. Byddwn hefyd yn defnyddio 
ystod o fesurau eraill  i gadw golwg ar amrywiaeth, treiddgarwch ac uchelgais 
creadigol y sianel bob blwyddyn, ac rydym yn cefnogi ymdrechion rheolwyr y 
BBC i sicrhau bod y dulliau hyn o fesur perfformiad hyn yn bwrw gwreiddiau 
yn eu prosesau comisiynu a chynhyrchu.  
 

Byddem yn disgwyl gweld arwyddion bod agweddau'r gynulleidfa'n gwella 
erbyn diwedd 2011 a byddwn yn ystyried bryd hynny a oes angen inni ofyn i 
reolwyr y BBC wneud rhagor i fynd i'r afael â'i phryderon. 

 

 

 

Mae barn y gynulleidfa am BBC Two yn cael dylanwad hollbwysig ar eu barn 
gyffredinol am natur arbennig y BBC  

Fel y dywedir uchod, mae ein hymchwil ar gyfer yr adolygiad hwn wedi dangos mai wrth 
ddarparu rhaglenni â 'llawer o syniadau ffres a newydd’ y mae prif sianelau'r BBC yn 
gwneud waethaf o ran cyflawni disgwyliadau'r gynulleidfa. Nid ydym wedi nodi materion 
penodol ynglŷn ag ystod y rhaglenni a ddangosir yn yr oriau brig ar BBC Two, ac mae’r 
dystiolaeth yn awgrymu bod a wnelo’r bwlch, o safbwynt cynulleidfaoedd, fwy â 
threiddgarwch ac uchelgais creadigol.  

Dengys ymchwil flaenorol gan yr Ymddiriedolaeth ymhlith y gynulleidfa nad yw 
swyddogaeth BBC Two mor glir ers i'r sianelau digidol, gan gynnwys BBC Three a BBC 
Four, feithrin enw mewn meysydd yr oedd BBC Two yn adnabyddus amdanynt gynt.36 
Canlyniad hyn oedd nad oedd cynulleidfaoedd bellach yn gweld BBC Two yn ddewis arall 
digon heriol yn lle BBC One, yn enwedig o ran ei chynnyrch ffeithiol, ac felly, roedd y farn 

                                            
36 Blinc, Audience Perceptions of Innovation and Distinctiveness, ymchwil a gomisiynwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC, 

Rhagfyr 2007 
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gyffredinol bod prif sianelau teledu’r BBC yn cynnig arlwy arbennig yn wannach. I raddau, 
mae'r farn a fynegwyd gan y cyhoedd ar gyfer yr adolygiad hwn ynglŷn â chynnyrch 
ffeithiol BBC Two yn cefnogi’r canfyddiad hwn yn yr ymchwil. Er bod yr ymatebion ar y 
cyfan yn gadarnhaol, roedd nifer yn awgrymu bod gormod o bwyslais ar raglenni ffeithiol 
ysgafnach ac nad oedd rhaglenni ffeithiol BBC Two yn gyffredinol yn rhoi cymaint o sylw 
treiddgar i ystod eang o bynciau ag y byddai. Yn yr un modd, dywedodd Cyngor 
Cynulleidfa Cymru fod cynnyrch BBC Two bellach i bob golwg yn llai gwahanol i gynnyrch 
BBC One.  

Dangosodd yr ymchwil ymhlith y gynulleidfa hefyd fod cynulleidfaoedd yn meddwl bod 
cynnyrch drama a chomedi BBC Two yn llai amlwg a llwyddiannus nag a fu. Ym maes 
drama, gwelwyd foliwm cynnyrch drama’r sianel yn gostwng oddeutu hanner rhwng 2003 
a 2007, a barn y gynulleidfa mai BBC Two oedd ‘y sianel orau ar gyfer drama’ yn gostwng 
bob blwyddyn yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Roedd yr ymatebwyr i’n cwestiwn yn yr 
ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch drama’n dangos bod pobl yn tueddu i beidio â 
chysylltu BBC Two â drama’r Deyrnas Unedig, ac roedd ymdeimlad nad oedd BBC Two 
bellach ‘yn gartref i ddrama dda’ fel yr oedd gynt. O ran comedi, yn 2009, credai llai na 5 
y cant o’r rheini y gofynnwyd iddynt fod comedi ar BBC Two yn llai ‘beiddgar’ nag yr 
arferai fod, a theimlid efallai fod ei swyddogaeth draddodiadol, sef cynnig dewis arall yn 
lle comedi mwy prif ffrwd BBC One, wedi cael ei hysgwyddo gan BBC Three a BBC Four. 

Rydym yn cefnogi’r newidiadau y mae rheolwyr y BBC yn bwriadu eu cyflwyno 
er mwyn gwneud BBC Two yn fwy arbennig ei natur a chawn ein calonogi gan 
yr arwyddion bod y sianel wedi bod yn dangos mwy o uchelgais yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf  

Fel rhan o adolygiad strategaeth ehangach y BBC, mae rheolwyr y BBC wedi cynnig cyfres 
o newidiadau i BBC Two gyda’r nod o’i gwneud yn fwy arbennig ei natur drwy: 

• gynyddu ystod a threiddgarwch rhaglenni ffeithiol  

• cynyddu foliwm y dramâu gwreiddiol gan awduron, gan anelu at ail-feithrin enw 
da’r sianel am ddrama deledu nodedig  

• sefydlu swyddogaeth gryfach a mwy arbennig ei natur i’r sianel ym maes 
comedi’r brif ffrwd. 

Yng ngoleuni’n dadansoddiad ar gyfer yr adolygiad hwn, cefnogwn y cynigion hyn, ac mae 
uchelgais rhywfaint o gynnyrch y sianel dros y flwyddyn ddiwethaf wedi’n calonogi, yn 
enwedig rhywfaint o’r rhaglenni ffeithiol yn ogystal â rhai comedïau newydd megis 
Miranda, Rev a Grandma’s House. Adlewyrchwyd hyn yn rhai o ddulliau mesur perfformiad 
rheolaidd y BBC, gyda chymeradwyaeth gyffredinol i’r sianel yn codi o 6.7 allan o ddeg i 
6.9 rhwng 2009 a hanner cyntaf 2010. Disgwyliwn i’r sianel adeiladu ar sail y 
llwyddiannau hyn yn y blynyddoedd nesaf. Dylai anelu at ei adennill ei lle'n cynnig 
rhywbeth i gynulleidfaoedd sydd yn ei hanfod yn wahanol i'r hyn a gynigir BBC One.  

Sylweddolwn y gall y cynigion hyn fod yn fygythiad i faint cynulleidfa BBC2, ac yn wir, mae 
awgrym eisoes bod hynny’n digwydd gyda’r cyrhaeddiad yn gostwng tua diwedd 2009 ac 
yn nechrau 2010. Mae cyrhaeddiad yn dal yn ddull pwysig iawn i BBC Two fesur ei 
pherfformiad oherwydd bod angen i’r sianel gynnal ei maint a’i rhychwant er mwyn gallu 
gwneud cyfraniad o bwys at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC.  Serch hynny, rydym yn 
barod i dderbyn y perygl y gallai cyrhaeddiad BBC Two ostwng eto, yn gyfnewid am wella 
barn y gynulleidfa bod amserlen frig BBC Two yn wahanol.  
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Byddwn yn monitro sut y rhoddir y cynlluniau hyn ar waith a’u heffaith ar gynulleidfaoedd 
fel rhan o’n gweithgareddau monitro perfformiad rheolaidd. 

Cam gweithredu  
  
Dylai BBC Two barhau i roi ei chynlluniau ar waith i wneud ei 
chynnyrch ffeithiol, drama a chomedi’n fwy arbennig ei natur.     
 
Dylai anelu at ai hailsefydlu ei hun yn sianel y mae cynulleidfaoedd yn ei 
hystyried yn un sy’n sylweddol wahanol i BBC One.    
 

Byddwn yn monitro sut y rhoddir y cynlluniau hyn ar waith a’u heffaith ar 
gynulleidfaoedd fel rhan o’n gweithgareddau monitro perfformiad rheolaidd a 
byddem yn disgwyl gweld arwyddion bod barn y gynulleidfa’n gwella erbyn 
diwedd 2011.   

 

 

Mae cynnyrch BBC One a BBC Two yn ystod y dydd yn cyfrannu at gyflawni 
dibenion cyhoeddus y BBC ond nid yw lefelau ansawdd ac uchelgais rhannau 
o’r amserlen yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa.  

Mae cynnyrch BBC One a BBC Two yn ystod y dydd yn cynnwys drama, bwletinau 
newyddion, materion cyfoes, materion defnyddwyr ac adloniant ffeithiol ynghyd â llawer 
iawn o raglenni plant a gynhyrchir gan y BBC ei hun ac a brynir o’r tu allan. Mae’r 
rhaglenni hyn yn cyfrannu at gyflawni cynnyrch cyhoeddus y BBC ac fe’u gwylir gan 
gynulleidfaoedd sylweddol. Mewn wythnos nodweddiadol, rhwng 9am a 6pm o ddydd Llun 
i ddydd Gwener, bydd dros 20 miliwn o bobl yn gwylio BBC One a BBC Two, ac ni fydd 1.5 
miliwn o’r rheini’n gwylio unrhyw deledu arall o gwbl ar y BBC yn ystod yr wythnos 
honno,37 er bod 11.5 miliwn arall yn gwylio naill ai BBC News at One neu BBC News at 
Six (neu’r ddwy raglen) ond nid ydynt yn gwylio unrhyw newyddion arall ar BBC One.  

Ar draws ystod o genres, credir bod rhywfaint o’r rhaglenni yn ystod y dydd yn rhaglenni 
gwreiddiol o safon uchel. Ar y cyfan, bydd y BBC yn darparu ystod ac amrywiaeth 
wahanol o raglenni, gan gynhyrchu nifer fawr o'r rheini ei hun o'u cymharu â'r rhaglenni 
sydd ar gael ar sianelau eraill yn ystod y dydd. Serch hynny, drwyddi draw, mae’r sgoriau 
ansawdd cyfartalog a roddir i raglenni’r dydd yn sylweddol is na’r sgoriau ar gyfer yr oriau 
brig, 38 a dangosodd data’r ymchwil a gynhaliwyd ymhlith y gynulleidfa mai dim ond 46 y 
cant o wylwyr BBC One a gytunai fod ‘teledu’r BBC yn cynnig ystod o raglenni o safon 
uchel yn ystod y dydd’, yr isaf o gryn dipyn ar gyfer unrhyw genre neu fath o raglenni.  

Un o’r themâu cryfaf a gododd yn sgil ein hymgynghori a’r cyhoedd, yn ogystal ag wrth 
drafod â'r Cynghorau Cynulleidfa, yw bod rhai gwylwyr yn credu bod rhannau o’r amserlen 
ar bob sianel yn ddiffygiol o ran eu hansawdd, eu bod wedi dechrau dangos gormod o 
                                            
37 BARB, 2009, BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four  
38 Pulse Survey, arolwg gan y BBC, 2009 
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linynnau adloniant ffeithiol hirhoedlog ar fformatau tebyg a'u bod ymwneud â'r un math o 
bynciau. Rhaglenni ynglŷn â ‘chasglu nwyddau’ ac eiddo sy'n nodweddiadol o'r rhain, a 
dyma’r math o raglenni y bydd gwylwyr yn tueddu i’w cysylltu fwyaf â theledu yn ystod y 
dydd ar y BBC.  Mae’r mathau hyn o raglenni’n cael eu dangos mewn blociau fel rheol - ar 
ddiwrnodau’r wythnos rhwng 10am ac 1 pm ar BBC One ac yn y prynhawn ar BBC Two. Er 
bod y rhaglenni hyn yn gyffredinol boblogaidd fel rhaglenni unigol a’u bod yn gymharol 
rad i’w cynhyrchu, mae cynulleidfaoedd wedi dweud wrthym fod y ffaith bod cynifer 
ohonynt yn golygu bod rhannau o amserlen y BBC yn ystod y dydd i bob golwg yn dilyn 
fformiwla ac yn ailadroddus. Rydym yn poeni eu bod yn cael effaith niweidiol ar enw da’r 
BBC.  

Mae rheolwyr y BBC wedi cydnabod bod angen i gynnyrch yn ystod y dydd BBC 
One a BBC Two BBC gyfrannu rhagor at enw da’r BBC am ei safon a'i natur 
arbennig 

Cydnabyddwn fod rheolwyr y BBC eisoes wedi rhoi dechrau newid yr amrywiaeth o 
raglenni a ddangosir yn ystod y dydd, yn benodol drwy ddarparu mwy o ddrama wreiddiol 
a rhaglenni'n ymwneud â materion defnyddwyr, a datgomisiynu rhai llinynnau adloniant 
ffeithiol cymharol hirhoedlog. Nodwn hefyd fod rhai teitlau yn ystod y dydd wedi cael eu 
trosglwyddo’n llwyddiannus i amserlenni’r oriau brig. Mae'r trosglwyddo hwn yn 
ddangosydd pwysig ar gyfer lefel ansawdd ac uchelgais rhai o raglenni'r dydd, ond ar y 
llaw arall, bydd hynny wedi cael rhywfaint o effaith negyddol ar berfformiad cyffredinol 
amserlen y dydd ei hun.  

Fel rhan o adolygiad strategaeth ehangach y BBC, a gyhoeddwyd ddechrau 2010, soniodd 
rheolwyr y BBC am gymryd camau pellach i wella safon a natur arbennig cynnyrch y dydd. 
Er bod hynny'n dibynnu ar flaenoriaethau ehangach yn ymwneud â ffi’r drwydded, mae’r 
cynigion hyn yn golygu buddsoddiad ychwanegol gwerth oddeutu £5 million er mwyn 
cynhyrchu ar y naill law, fwy o ddramâu gwreiddiol a rhaglenni materion defnyddwyr, ac 
ar y llaw arall, er mwyn prynu llai  o raglenni drama ac adloniant ffeithiol o'r tu allan. 

 

Cefnogwn y cynlluniau y mae rheolwyr BBC wedi'u datblygu i wella cynnyrch y 
dydd ers inni gyhoeddi ein canfyddiadau dros dro  

Yn ein canfyddiadau dros dro, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2010, dywedwyd ein bod 
yn cefnogi’r dyheadau a oedd yn gefn i'r cynigion hyn. Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd 
gennym ar gyfer yr adolygiad hwn, fodd bynnag, ein cred ni oedd fod cryn her o hyd yn 
wynebu rheolwyr y BBC ac felly, gofynnwyd iddynt edrych eto ar sut y gellid gwella safon 
a natur arbennig amserlenni yn ystod y dydd o fewn y lefelau ariannu presennol. 

Mae rheolwyr y BBC wedi datblygu eu cynlluniau ar gyfer y dydd, ac wedi nodi cyfres o 
gamau i gyflawni hyn ac i fynd i’r afael â phryderon y gynulleidfa a ddatgelwyd yn yr 
adolygiad hwn. Ymhlith yr ymrwymiadau penodol, ac mae rheolwyr y BBC wedi dweud 
wrthym fod y canlynol i gyd yn ymarferol o fewn y lefelau ariannu presennol:  

• llai o linynnau adloniant ffeithiol hirhoedlog, gydag un rhaglen yn cael ei 
datgomisiynu ac un arall yn cael ei chwtogi o fwy na’i hanner, a pheidio â 
chomisiynu dim teitlau newydd yn ymwneud ag eiddo/nwyddau i’w casglu   

• datblygu amserlen y bore ar BBC One i greu slotiau drwy’r flwyddyn ar gyfer 
materion cyfoes, materion cymdeithasol a materion defnyddwyr, cynnydd o 95 
awr o’r math hwn o raglenni o’i gymharu â 2010-11 
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• newid yr amrywiaeth o raglenni a ddangosir ddechrau’r prynhawn ar BBC Two, ac 
yn lle ailadrodd rhaglenni hirhoedlog yn ystod y dydd, cyflwyno ‘parth ailadrodd 
rhaglenni'r oriau brig’ er mwyn dangos cynnyrch priodol a ddangoswyd yn yr 
oriau brig i gynulleidfa’r dydd. Enghraifft o rai mathau o’r teitlau hyn fyddai 
Countryfile, Film 2011, The Normans 

• cynyddu nifer y dramâu gwreiddiol, ac ehangu ystod rhaglenni ffeithiol er mwyn 
cynnwys mwy o gynnwys celfyddydol a 'chymunedol’ 

• lleihau’n sylweddol nifer y cyfresi drama a brynir o’r tu allan. 

At hynny, mae rheolwyr y BBC wedi dweud eu bod yn awyddus i weithio gyda BBC 
Learning er mwyn datblygu mwy o raglenni sy'n ceisio meithrin sgiliau oedolion. 

Credwn fod yr ymrwymiadau hyn yn rhai ystyriol a’u bod yn ymateb cymesur i’r hyn y 
mae cynulleidfaoedd wedi’i ddweud wrthym yn ystod yr adolygiad hwn. Gwaith rheolwyr y 
BBC yn awr yw gwella ansawdd cynnyrch y dydd a’i wneud yn fwy arbennig ei natur drwy 
roi’r cynigion hyn ar waith rhwng nawr a dechrau 2012. Sylweddolwn y gall gymryd cryn 
amser cyn i ymateb cynulleidfa adlewyrchu'r gwir gynnyrch ar y sgrin a byddwn yn cadw 
golwg ar y newidiadau raglenni'r dydd ac ymateb y gynulleidfa iddynt gyda hyn mewn 
golwg.  

Er bod perfformiad cynnyrch y dydd yn cael ei fonitro ar lefel ranbarthol o fewn BBC 
Vision, nid yw cynnyrch y dydd gan y BBC yn cael ei gynnwys fel rhan ar wahân o 
adroddiadau perfformiad chwarterol corfforaethol rheolaidd y BBC. Am fod y gynulleidfa 
wedi ymateb cymaint i raglenni'r dydd, rydym yn rhoi pwyslais sylweddol ar gadw golwg 
ar ymrwymiadau rheolwyr y BBC ac yn credu y dylid yn awr gynnwys cynnyrch y dydd fel 
rhan ar wahân o adroddiadau BBC Vision ar berfformiad, fel y gellir cadw golwg iawn ar ei 
berfformiad dros gyfnod, a chodi proffil rhaglenni dydd y BBC ar lefel yr uwch Fwrdd.   

Cam gweithredu  
 
Mae angen i gynnyrch y BBC One a BBC Two yn ystod y dydd wneud 
mwy o gyfraniad at enw da’r BBC am ei safon a'i natur arbennig.   
 
Felly, dylai rheolwyr y BBC roi ar waith y cynigion a gyflwynwyd ganddynt  
waith wrth ymateb i’n canfyddiadau dros dro i wella ansawdd a natur arbennig 
cynnyrch oriau'r dydd.     
 

Dylid cynnwys adroddiad am berfformiad oriau'r dydd fel rhan ar wahân o 
adroddiadau BBC Vision ar berfformiad, a byddwn yn cadw golwg ac yn 
adrodd am y cynnydd a wneir wrth roi’r ymrwymiadau hyn ar waith a’r effaith 
a gânt ar farn y gynulleidfa am gynnyrch y BBC yn ystod y dydd 

 

 

Mae rhaglenni celfyddydol a cherddorol yn elfen bwysig o’r arlwy arbennig ar y 
teledu hefyd 
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Mae BBC One a BBC Two wedi ymrwymo i amserlennu rhaglenni celfyddydol a cherddorol 
yn yr oriau brig. Mae trwydded BBC One yn cynnwys amod penodol i ddarlledu 45 o 
raglenni o’r fath, ac mae BBC Two wedi ymrwymo i ddarparu dros 200 awr. Mae’r ddwy 
sianel wedi cyflawni’r gofynion hyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Yn 2009-10 gyda’i 
gilydd, darlledodd y ddwy sianel oddeutu 300 awr, ac roedd oddeutu 80 y cant o’r rheini 
ar BBC Two, gyda’r ddwy sianel ar y cyd yn cyrraedd dros 900,000 o wylwyr ar 
gyfartaledd. 

Dengys ein hymchwil fod BBC Two yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa fod ‘BBC Two yn 
fy helpu i werthfawrogi’r celfyddydau a diwylliant.’ Mae BBC Two yn cyflawni ei 
hymrwymiadau drwy gynnig amrywiaeth o raglenni untro neu dymhorau megis y tymor 
Poetry, a oedd yn cynnwys naw rhaglen gan gyrraedd cynulleidfa o ychydig dan 900,000 
ar gyfartaledd a’u sgoriau gwerthfawrogi’n amrywio o 81 i 85. Mae’r rhain yn cydredeg  â 
llinynnau rhaglenni rheolaidd megis Later…With Jools Holland a The Culture Show. 
Llwyddodd y ddwy raglen hyn i gyrraedd cynulleidfaoedd o dros 500,000 ar gyfartaledd yn 
2009.  

Er y gall cynulleidfaoedd rhaglenni sy’n ymwneud â’r celfyddydau fod yn gyfyngedig, mae 
BBC One wedi cael rhywfaint o lwyddiant yn denu cynulleidfaoedd y brif ffrwd i’r 
celfyddydau, er enghraifft drwy ddarlledu llinyn Imagine. Cyrhaeddodd y llinyn hwnnw  
1.5 miliwn ar gyfartaledd yn 2009. Cafwyd hefyd y tymor Modern Masters yn ddiweddar a 
oedd yn cyrraedd cynulleidfa o 2 filiwn ar gyfartaledd. Anogwn y sianel i barhau i 
gomisiynu rhaglenni’n ymwneud â’r celfyddydau yn yr oriau brig fel rhan o’i hymrwymiad 
i’w gwneud ei hun yn fwy arbennig. O ran cerddoriaeth, bydd BBC One yn canolbwyntio 
ar ddigwyddiadau mawr, a’r rheini’n aml yn cael eu darlledu’n fyw, gan anelu at ddod â 
chynulleidfaoedd at ei gilydd i rannu profiadau. Gall y rhain amrywio o The Last Night of 
the Proms i Eurovision a gwobrau MOBO.  

Ym mis Ionawr 2009, cyhoeddodd rheolwyr y BBC nifer o gynlluniau gyda’r nod o gefnogi 
swyddogaeth y BBC fel noddwr diwylliannol i’r celfyddydau a chynyddu effaith ei rhaglenni 
sy’n ymwneud â’r celfyddydau a cherddoriaeth ar draws teledu, radio ac ar lein. Ar y 
teledu, er enghraifft, gwelwyd cynnydd yn nifer y rhaglenni’n ymwneud â’r celfyddydau yn 
yr oriau brig ar BBC One. Yn fwy cyffredinol, mae’r arlwy ym maes y celfyddydau a 
cherddoriaeth yn cael ail wynt ar deledu’r BBC, gan anelu at greu mwy o effaith, er 
enghraifft, drwy gynnig mwy o gyd-destun a sylw crwn i ddigwyddiadau a mwy o 
berfformiadau a digwyddiadau ‘gweithredol’ ym maes y celfyddydau. 

 

Cynrychioli gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r Deyrnas 
Unedig  
Cymysg yw perfformiad BBC One a BBC Two, o ran diwallu anghenion y 
gwahanol wledydd, a rhoddir sgôr sylweddol is i'r BBC mewn ambell ran o'r 
Deyrnas Unedig am wireddu ei hamcanion cyhoeddus  

Yn ôl trwyddedau gwasanaeth BBC One a BBC Two, mae gofyn i’r sianelau hyn gyfrannu 
at y diben hwn drwy ddarlledu digwyddiadau chwaraeon mawr, gan gynnwys chwaraeon 
lleiafrifol ar BBC Two, ymwneud â chrefydd, ac archwilio ac adlewyrchu cymdeithas y 
Deyrnas Unedig. Mae gan y ddwy sianel ymrwymiad hefyd i ddarparu rhaglenni 
rhanbarthol yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr.    
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Mae’r perfformiad o ran cyflawni rhai o ymrwymiadau’r sianel i ddiben cyhoeddus y BBC 
sef cynrychioli’r Deyrnas Unedig, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau yn wan o’i 
gymharu â meysydd eraill, gyda’r bwlch rhwng disgwyliadau pobl a chyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC mewn gwirionedd yn aml yn fwy o lawer mewn ambell ran o’r Deyrnas 
Unedig, yn enwedig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac mewn rhai rhanbarthau yn 
Lloegr, megis y gogledd ddwyrain, yn ogystal ag ymhlith grwpiau o bobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig. Tuedda cynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn ne Lloegr roi sgôr uwch i’r 
BBC pan ofynnir a yw’r BBC yn ‘darlledu rhaglenni sy’n darparu ar gyfer fy ngwlad' ond 
nid yw’r disgwyliadau’n cael eu cyflawni nac yn yr Alban nac yng Ngogledd Iwerddon, ac 
mae bylchau mawr iawn rhwng y disgwyliadau a’r cyflawni ym mhob rhan o’r Deyrnas 
Unedig wrth ystyried datganiadau eraill megis ‘Mae BBC One yn dda am ddarlunio fy 
nghenedl, fy niwylliant neu fy nghymuned i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig'.  

Mae gan y BBC nifer o gynlluniau ar y gweill i fynd i’r afael â’r diffygion o ran 
diwallu anghenion rhai gwledydd a rhanbarthau yn y Deyrnas Unedig,  
cynulleidfaoedd duon a lleiafrifoedd ethnig  

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r BBC wedi mynd ati i fynd i’r afael â’r diffygion hyn drwy 
ddechrau rhoi newid strwythurol mawr ar waith - yn enwedig felly drwy ymgymryd â 
chynyddu’n sylweddol gyfran y rhaglenni rhwydwaith sy’n cael eu gwneud y tu allan i 
Lundain a sefydlu BBC North. Mae rheolwyr y BBC hefyd yn cynnwys nifer o sbardunau yn 
ei phrosesau comisiynu er mwyn ceisio sicrhau bod cynrychioli’r gynulleidfa wrth wneud 
rhaglenni i sianelau’r rhwydwaith yn ystyriaeth bwysig. Mae’r rhain yn cynnwys ystyried: 

• persbectif a fformat: anelu at adlewyrchu ystod ehangach o wahanol brofiadau a 
storïau o bob cwr o’r Deyrnas Unedig 

• castio: anelu at gynyddu amrywiaeth y dalent ar y sgrin  

• lleoliad: rhoi mwy o bwyslais ar leoliadau amrywiol.  

Cefnogwn y dyhead cyffredinol i wneud cynnwys y rhwydwaith yn fwy effeithiol o ran 
cynrychioli ystod lawn cynulleidfaoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd angen amser i roi 
llawer o’r cynlluniau hyn ar waith yn llwyr ac i'r budd dreiddio drwodd i gynulleidfaoedd 
ond byddwn yn dal i fonitro’r cynnydd yn y maes hwn. 

 

Cam gweithredu   
 
Dylai rheolwyr y BBC ddal i roi eu cynlluniau ar waith i wneud iawn 
am y diffygion o ran diwallu anghenion rhai grwpiau yn y 
gynulleidfa, yn enwedig cynulleidfaoedd yn yr Alban ac yng Ngogledd 
Iwerddon, rhai o ranbarthau Lloegr a grwpiau duon a lleiafrifoedd ethnig.     
 

Byddwn yn parhau i fonitro rhoi'r cynlluniau hyn ar waith, a’u heffaith ar 
berfformiad, fel rhan o’n goruchwylio rheolaidd ar berfformiad y BBC. Byddem 
yn disgwyl gweld arwyddion bod pethau'n gwella a byddwn yn cytuno ar ba 
gamau pellach y bydd eu hangen oni fydd y gwelliant hwn yn amlwg. 
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Mae perfformiad rhaglenni newyddion rhanbarthol yn amrywio o’r naill genedl 
i’r llall ond, ar y cyfan, maent yn gwneud yn dda 

Ochr yn ochr â chynnwys y rhwydwaith, bydd BBC One a BBC Two ill dwy’n darparu ystod 
o raglenni a wneir ar gyfer gwledydd unigol y Deyrnas Unedig ac a ddangosir yn benodol 
yn y gwledydd hynny. Fe’u gelwir yn ‘rhaglenni rhanbarthol’. Mae rhaglenni rhanbarthol yn 
amrywio o newyddion rhanbarthol yn rhanbarthau Lloegr i newyddion a rhaglenni ar 
draws ystod lawn o genres yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.  

O ran newyddion, bydd prif fwletin 6.30pm BBC One yn cyrraedd cynulleidfaoedd mawr - 
oddeutu 31 y cant o’r boblogaeth ar draws y Deyrnas Unedig yn 2009. Mae’r cyrhaeddiad 
yn weddol gyson yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.39 Yn Lloegr, bydd y 
cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer y bwletin rhanbarthol am 6.30pm yn amrywio rhwng 39 y 
cant o’r boblogaeth yn rhanbarth de orllewin Lloegr y BBC a 24 y cant yn rhanbarth 
Llundain y BBC.  

O ran safon, tra bo cynulleidfaoedd Cymru a rhanbarthau Lloegr yn dweud mai’r BBC yw’r 
‘gorau ar gyfer newyddion rhanbarthol’, mae cynulleidfaoedd yn yr Alban ac yng Ngogledd 
Iwerddon yn dweud bod ITV1 yn well, fel y’i dangosir yn y ffigur isod.40  Yn Lloegr, Cymru 
ac yn enwedig yn yr Alban, mae’r duedd wedi bod yn un gadarnhaol i BBC One, oherwydd 
naill ai mae wedi cryfhau ei safle ar y blaen neu mae wedi cau’r bwlch rhyngddi ac ITV1 
dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yng Ngogledd Iwerddon, mae’r farn mai BBC One 
yw’r sianel orau ar gyfer newyddion rhanbarthol wedi bod yn gwanhau o’i chymharu ag 
ITV1.  

 

 
39 BARB, 2009, cyrhaeddiad 3 munud wythnosol  
40 Pan BBC Tracking Survey, 2009 
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Ffigur 6:Y sianel orau ar gyfer newyddion rhanbarthol – y bwlch rhwng BBC 
One ac ITV1 
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 Ffynhonnell: Pan BBC Tracking Survey, y sianel orau ar gyfer newyddion rhanbarthol, y 
gwahaniaeth rhwng BBC One ac ITV1 

 

Roedd Cyngor Cynulleidfa Lloegr, a chanddo rwydwaith o gynghorau rhanbarthol ar draws 
pob un o brif ranbarthau’r BBC, yn gyffredinol gadarnhaol ynglyn â chynnyrch newyddion 
rhanbarthol y BBC. Awgryma’r data perfformiad fod cynulleidfaoedd rhanbarth de orllewin 
Lloegr yn tueddu i ddweud mai’r BBC sydd orau am gynnyrch newyddion rhanbarthol, a 
gwylwyr rhanbarth gogledd orllewin a gogledd ddwyrain Lloegr oedd yn rhoi'r sgôr isaf i'r 
BBC. Yn y ddau ranbarth hynny, mae cynulleidfaoedd yn rhoi sgôr uwch i raglenni 
newyddion rhanbarthol ITV1.   

Yn ogystal â’r rhaglenni newyddion rhanbarthol, mae’r rhaglenni rhanbarthol rheolaidd 
sy'n ymwneud â materion cyfoes, Inside Out  a The Politics Show yn cael eu darlledu ar 
draws y Deyrnas Unedig:  

• Darlledwyd un bennod ar hugain o Inside Out ym mhob un o ranbarthau Lloegr 
ac yng Nghymru, yn 2009. Roedd y cyrhaeddiad wythnosol ar gyfartaledd yn 
amrywio o 6 y cant yng ngogledd orllewin a gogledd ddwyrain Lloegr i 12.5 y 
cant yn ne orllewin Lloegr – roedd yn gwneud yn gymharol dda yn ne ddwyrain, 
dwyrain a de Lloegr hefyd.  

• DangoswydThe Politics Show  ym mhob un o ranbarthau Lloegr ac yn yr Alban, 
Cymru a Gogledd Iwerddon – 36 pennod yn 2009 ym mhobman ac eithrio yng 
Ngogledd Iwerddon, lle y dangoswyd 65. Roedd y cyrhaeddiad wythnosol ar 
gyfartaledd yn amrywio o 3.5 y cant yn Llundain i 5.6 y cant yng Ngogledd 
Iwerddon. 
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Gallai rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn rhaglenni newyddion wneud rhagor i 
helpu’r BBC i gyflawni ei diben cyhoeddus  

Mae foliwm a pherfformiad rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn rhaglenni newyddion yn 
amrywio’n sylweddol ar draws yr Alban, Cymru, a Gogledd Iwerddon.  Yn 2009, yn unol 
ag ymrwymiadau trwydded y gwasanaeth, yn yr Alban y gwelwyd y rhan fwyaf o raglenni 
rhanbarthol nad ydynt yn rhaglenni newyddion (752 awr ar BBC One a BBC Two), gyda 
466 yng Nghymru a 461 yng Ngogledd Iwerddon. Mae foliwm yn elfen bwysig o ran 
sbarduno cyrhaeddiad rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn newyddion, ac yn yr Alban y 
mae hwnnw ar ei fwyaf (28 y cant) gyda'r foliwm yng Ngogledd Iwerddon yn 21 y cant 
gyda Chymru’n dilyn (20 y cant).41   

Mae’n anodd mesur perfformiad rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn newyddion mewn 
modd empirig oherwydd bod cymaint o amrywiaeth rhwng yr oriau darlledu a'r genres yn 
y gwledydd unigol, a hefyd oherwydd mai ychydig o raglenni sy’n cael digon o sgoriau 
ansawdd i gynhyrchu digon o ddata ar sail sampl sylweddol. Serch hynny, mae 
cynulleidfaoedd, gan gynnwys ein Cynghorau Cynulleidfa, wedi mynegi rhai pryderon yn 
ystod yr adolygiad hwn ynglŷn ag ansawdd rhywfaint o’r rhaglenni rhanbarthol. 
Dywedodd Cyngor Cynulleidfa’r Alban fod angen mwy o eglurder ynghylch cyfraniad 
rhaglenni rhanbarthol at ddibenion cyhoeddus y BBC.   

Gofynnwyd i wylwyr yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon am eu barn am raglenni 
rhanbarthol, gan seilio maes y cwestiynau ar ymrwymiadau trwyddedau gwasanaeth BBC 
One a BBC Two. Ymhlith y rheini sy’n gwylio rhaglenni rhanbarthol, maent yn cytuno'n 
gymharol gryf eu bod yn ‘rhoi sylw i ‘ddigwyddiadau a gwyliau cenedlaethol o bwys’ a bod 
y ‘rhaglenni’n cynnig mwynhad ac adloniant’', er bod gwylwyr yng Ngogledd Iwerddon ar 
y cyfan yn rhoi sgôr is i raglenni rhanbarthol wrth ystyried y datganiadau hyn. Mae 
cynulleidfaoedd hefyd, i bob golwg, yn cydnabod swyddogaeth rhaglenni rhanbarthol o 
ran cefnogi talent genedlaethol. Serch hynny, drwy’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, 
cred cynulleidfaoedd y gallai rhaglenni rhanbarthol wneud rhagor i adlewyrchu eu 
hunaniaeth genedlaethol. Roedd hyn yn arbennig o wir am raglenni rhanbarthol a 
ddangosir ar BBC yr Alban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 BARB, 2009, oriau o raglenni rhanbarthol a'r cyrhaeddiad 15 munud wythnosol ym mhob gwlad 



 

 
Ffigur 7: Barn y gynulleidfa am raglenni rhanbarthol 
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Ffynhonnell: Ymchwil ymhlith y gynulleidfa gan Kantar Media , 2009 
Sylwer: Holl wylwyr BBC One y Du 15+ oed s'n byw yn yr Alban, Cymru neu GI ac sy'n gwylio 
rhaglenni rhanbarthol (234); Holl wylwyr BBC Two y DU 15+ oed sy'n byw yn yr Alban, Cymru neu 
GI ac sy'n gwylio rhaglenni rhanbarthol (261) 
 
 
Nod rheolwyr y BBC yw canolbwyntio mwy ar ansawdd rhaglenni rhanbarthol 
ond mae angen iddynt wella’u trefniadau i fonitro perfformiad er mwyn deall 
mwy am eu hansawdd a'u heffaith  

Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig nifer o gamau fel rhan o’r adolygiad hwn i wella 
ansawdd rhaglenni rhanbarthol a chyfrannu mwy at gyflawni ystod o ddibenion cyhoeddus 
y BBC drwy: 

• roi llai o bwyslais ar ‘ffigurau gwylio’ - a fesurir yn ôl a yw rhaglenni'n denu 
cyfran uwch o’r gynulleidfa nag y mae rhaglenni’r rhwydwaith a ddarlledir ar yr 
un pryd 

• mwy o ymrwymiad i ddarparu rhaglenni sy'n cynnwys syniadau ‘ffres a newydd'. 

• ceisio mwy o gyfleoedd i ddangos rhaglenni rhanbarthol ar y rhwydweithiau.  

Cefnogwn reolwyr y BBC wrth iddynt geisio canolbwyntio o’r newydd ar ansawdd a 
chyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Serch hynny, er mwyn monitro’r cynnydd a wneir 
wrth roi’r cynigion hyn ar waith, mae’n bwysig i reolwyr y BBC allu mesur ac asesu'n fwy 
effeithiol ansawdd rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn newyddion, ac yn ein casgliadau 
dros dro a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2010, gofynnwyd i reolwyr y BBC ddatblygu 
dull o gyflawni hyn. Ers hynny, mae rheolwyr y BBC wedi cynnig: 
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• mesur ac adrodd y sgoriau mynegai gwerthfawrogiad ar gyfer rhagleni 
rhanbarthol, yn gyffredinol a fesul genre, gan gadw golwg ar y rhain bob 
chwarter o’u cymharu â’r cyfartaledd ar gyfer y genre hwnnw ar raglenni’r 
rhwydwaith yn yr Alban, yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon  

• treialu cyflwyno dulliau mesur eilaidd megis syniadau ‘gwreiddiol a gwahanol’ a 
‘ffres a newydd’ a fesurir yn rheolaidd ar gyfer rhaglenni’r rhwydwaith, ond nid ar 
gyfer rhaglenni rhanbarthol. Bydd y treial yn archwilio materion sy’n ymwneud â 
gwerth am arian mesur y math hwn o ddata yn ogystal â maint y samplau. 

Ochr yn ochr â’r dulliau hyn o fesur ansawdd ac effaith, bydd rheolwyr y BBC yn parhau i 
fesur cyrhaeddiad wythnosol rhaglenni rhanbarthol ar gyfartaledd, a hynny yn gyffredinol 
a fesul genre. 

Yn fwy cyffredinol, mae rheolwyr y BBC wedi cynnig cynnwys yn eu hadolygiadau 
golygyddol, fwy o ystyriaeth i’r effaith gyffredinol a gaiff sianelau’r BBC ar gynulleidfaoedd 
pob gwlad. Bydd hyn yn cynnwys cadw golwg ar ddulliau mesur ansawdd, cyrhaeddiad ac 
effaith rhaglenni’r rhwydwaith a rhaglenni rhanbarthol er mwyn gweld a oes genres neu 
feysydd penodol sy’n tanberfformio mewn rhannau penodol o’r Deyrnas Unedig. Bydd 
rheolwyr y BBC hefyd yn cadw golwg benodol ac yn cyflwyno adroddiadau am raglenni 
rhanbarthol a ddarlledir wedyn ar y rhwydweithiau ehangach.  Mae rheolwyr y BBC wedi 
cynnig rhoi adroddiad inni am berfformiad rhaglenni rhanbarthol a’r rhwydweithiau ym 
mhob gwlad, bob blwyddyn, ynghyd â'u monitro'n fwy rheolaidd bob chwarter ym mhob 
gwlad, a chan BBC Vision.  

Credwn y bydd y cynigion hyn yn gryn welliant o ran monitro perfformiad , ac y dylai 
alluogi rheolwyr y BBC a ninnau, i gael darlun eglurach o berfformiad BBC One a BBC Two 
yn yr Alban, Cymru a  Gogledd Iwerddon, ac yn benodol, i gael darlun o ansawdd y 
rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn newyddion.  
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Cam Gweithredu   
 
Dylai rheolwyr y BBC roi eu cynlluniau ar waith i wella ansawdd 
rhaglenni rhanbarthol a chyfrannu mwy at gyflawni amrywiaeth o 
ddibenion cyhoeddus y BBC drwy:    
 
 • roi llai o bwyslais ar ‘ffigurau gwylio’ - a fesurir drwy weld  a yw'r 

 rhaglenni'n denu cyfran uwch o’r gynulleidfa nag y mae'r rhaglenni
 a ddarlledir ar y rhwydwaith ar yr un pryd    

 •  dangos mwy o ymrwymiad i ddarparu rhaglenni sy'n cynnwys 
 ‘syniadau ffres a newydd’    

 •  ceisio rhagor o gyfleoedd i ddangos rhaglenni rhanbarthol ar y 
 rhwydweithiau    

  
Wrth ymateb i’n canfyddiadau dros dro, mae rheolwyr y BBC wedi datblygu eu 
dulliau i fonitro ansawdd a dylanwad rhaglenni rhanbarthol nad ydynt yn 
rhaglenni newyddion.     
 

Byddwn yn defnyddio’r dulliau mesur hyn i adolygu perfformiad rhaglenni 
rhanbarthol a rhwydweithiau teledu’r BBC ym mhob gwlad bob blwyddyn, gan 
ddefnyddio’r Cynghorau Cynulleidfa i'n cynghori.  

 

 

Soniodd cynulleidfaoedd hefyd eu bod yn poeni am ddisodli rhaglenni penodol 
ar y rhwydwaith 

Yn ei gyflwyniad i’r adolygiad hwn, soniodd ein Cyngor Cynulleidfa yng Ngogledd 
Iwerddon bod pobl yn poeni am ddisodli rhaglenni’r rhwydwaith a’u dangos yn hwyrach er 
mwyn gwneud lle i raglenni rhanbarthol. Er bod y pryderon hyn yn cael eu lliniaru’n 
rhannol oherwydd bod rhaglenni rhwydwaith y BBC ar gael ar sianelau digidol, yn ogystal 
ag ar y dewisiadau ar-alw, nid yw hynny’n ateb digonol i bob cynulleidfa, a gall arwain at 
ddryswch pan na fydd prif raglenni’r rhwydwaith ar gael.  

Felly, gofynnwyd i reolwyr y BBC felly egluro’u hymagwedd at amserlennu rhaglenni 
rhanbarthol yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Cyfrifoldeb yr amserlenwyr yw 
amserlennu rhaglenni rhanbarthol ym mhob un o’r gwledydd unigol ac mae’r trefniadau’n 
amrywio, er bod pob un ohonynt yn rhannu’r un amcanion, sef sicrhau cydbwysedd rhwng 
ymrwymiadau’r rhwydwaith a rhoi gwerth am arian i gynulleidfaoedd y gwledydd. Yn yr 
Alban, nod yr amserlenwyr yw disodli rhaglenni’r rhwydwaith drwy ddangos rhaglenni 
rhanbarthol tebyg - yn yr Alban, er enghraifft, y lle Holby City dangosir drama hirhoedlog 
arall, sef River City.  Bydd BBC Cymru’n ceisio disodli rhaglenni a ail-ddangosir ar y 
rhwydwaith â’i rhaglenni gwreiddiol hi ei hun sy'n cael eu dangos am y tro cyntaf, ac mae 
BBC Gogledd Iwerddon yn tueddu i ddefnyddio slotiau sefydlog ar gyfer rhaglenni 
rhanbarthol, er enghraifft, ar nos Lun am 9pm.  

Mae'n glir inni mai cyfrifoldeb rheolwyr y BBC yw amserlennu. Serch hynny, ar sail yr 
ymateb a gawsom gan gynulleidfaoedd yn yr adolygiad hwn, credwn fod nifer o gyfresi ar 
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BBC One a BBC Two y mae gofyn eu hamserlennu’n gyson ar draws y Deyrnas Unedig er 
mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf a'u bod yn cyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC drwy ddod â’r genedl ynghyd. Gall y rhain gynnwys prif ddigwyddiadau chwaraeon ac 
adloniant yn ogystal â rhaglenni ffeithiol neu ddrama nodedig. Rydym wedi trafod hyn â 
rheolwyr y BBC ac maent wedi ein sicrhau y bydd amserlenwyr y rhwydwaith a’r gwledydd 
yn y dyfodol yn nodi nifer o raglenni allweddol i'w darlledu yn yr un slot ar draws y 
Deyrnas Unedig. Byddwn yn parhau i fonitro perfformiad rhaglenni rhanbarthol yn yr 
Alban, yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon gyda chymorth ein cynghorau 
cynulleidfa. 

     

Rydym wedi ategu ymagwedd strategol rheolwyr y BBC at chwaraeon, sy’n 
blaenoriaethu digwyddiadau chwaraeon rhestredig yn y Deyrnas Unedig  

Ar sail ymchwil fanwl ymhlith y gynulleidfa a baratowyd mewn ymateb i adolygiad yr 
Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon o ddigwyddiadau rhestredig42, rydym yn glir 
ynghylch pa mor bwysig yw chwaraeon ar y teledu i gynulleidfaoedd a bod archwaeth gref 
ymhlith pobl sy’n talu ffi'r drwydded am weld digwyddiadau mawr ar y BBC. Felly, 
cefnogwyd ymagwedd strategol rheolwyr y BBC, gyda’i phwyslais ar flaenoriaethu rhestr 
o’r digwyddiadau hynny yn y Deyrnas Unedig sydd bwysicaf i bobl, yn ogystal â rhoi sylw i 
chwaraeon eraill y mae pobl sy’n talu ffi'r drwydded yn rhoi gwerth arnynt, yn enwedig 
felly, chwaraeon lleiafrifol y Gemau Olympaidd. Mae’r ymagwedd hon wrth gwrs yn 
dibynnu ar a all rheolwyr y BBC sicrhau amcanion ehangach megis gwerth am arian i’r 
sawl sy’n talu ffi'r drwydded, gan sicrhau cydbwysedd rhwng eu buddsoddiad mewn 
chwaraeon a chyflawni amcanion cyhoeddus eraill, gan gydymffurfio â’u dyletswyddau i 
fasnachu’n deg.  

O fewn cwmpas yr adolygiad hwn, rydym yn fodlon bod BBC One a BBC Two yn 
cyflawni ymrwymiadau eu trwyddedau gwasanaeth ym maes chwaraeon 

Yn 2009-10 darlledodd BBC One a BBC Two 1,602 awr o chwaraeon. Mae’r lefelau hyn 
wedi sefyll yn gymharol sefydlog ers sawl blwyddyn er bod rhywfaint o amrywiaeth o bryd 
i’w gilydd, a dibynnu ar yr hawliau sydd gan y BBC. Prif ymrwymiad y BBC i’r maes hwn 
yw dod â phobl at ei gilydd drwy roi sylw i ddigwyddiadau chwaraeon mawr. Bydd dros 90 
y cant o’r boblogaeth yn gwylio chwaraeon ar BBC One bob blwyddyn ac mae’r 
digwyddiadau allweddol yn denu cynulleidfaoedd neilltuol o fawr:   

• Cyrhaeddodd Gemau Olympaidd 2008 42 miliwn o bobl a phob gwyliwr yn gwylio 
am 672 munud ar gyfartaledd er bod llawer o’r darlledu’n digwydd yn ystod oriau 
allfrig  

• Gwyliwyd Wimbledon 2009 gan oddeutu 33 miliwn o bobl a phob gwyliwr yn 
gwylio am 331 munud ar gyfartaledd  

 Cyrhaeddodd Cwpan y Byd FIFA 2010 44 miliwn o bobl gyda phob gwyliwr yn 
gwylio am 562 munud ar gyfartaledd .43伈   

 
42 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/other/listed_events.shtml    
43 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol 
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Yn unol â hyn, dengys ein hymchwil fod BBC One yn cyflawni’r disgwyliadau y dylai ddod 
â chynulleidfaoedd at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau mawr a ‘chynnig cyfle i rannu 
profiadau gyda phobl eraill’.  Y tu allan i faes chwaraeon, dywedodd y rhai a ymatebodd 
i’n hymgynghoriad cyhoeddus mai BBC One yw’r sianel orau ar gyfer y math hwn o 
ddigwyddiad, gan gyfeirio at amrywiaeth o ddigwyddiadau megis The Proms, a 
digwyddiadau'r wladwriaeth megis ‘Cyflwyno'r Faner i'r Frenhines'. 

O ran ymrwymiadau BBC Two i roi sylw i chwaraeon lleiafrifol, tair camp - golff, tenis a 
snwcer - oedd testun bron hanner cynnyrch chwaraeon y sianel yn 2009-10. Wrth inni 
ddadansoddi’r cynnyrch dros y flwyddyn eleni, fodd bynnag, gwelir bod y sianel yn dangos 
ystod ehangach o chwaraeon nag a ddangosir ar BBC One - mwy na 10 awr o 16 
gwahanol gamp, o'u cymharu â 9 camp ar BBC One,  ac rydym yn fodlon bod ymagwedd 
y sianel yn ehangu ystod ac yn ychwanegu treiddgarwch at arlwy chwaraeon BBC One.  

Mae faint o raglenni crefyddol a ddangosir wedi aros yn gyson dros gyfnod, 
gyda BBC One a BBC Two yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa yn y maes 
hwn 

Mae BBC One a BBC Two wedi cyd-ymrwymo i ddarlledu dros 110 awr o raglenni 
crefyddol bob blwyddyn. Cyflawnodd y sianelau hyn yr amod hwn ar eu trwydded 
gwasanaeth yn ystod cyfnod yr adolygiad hwn: darlledodd BBC One oddeutu 100 
awr o raglenni crefyddol yn 2009, a darlledodd BBC two oddeutu 35 awr. Yn 
gyffredinol, llwyddodd rhaglenni crefyddol ar deledu'r BBC gyrraedd dros 28 
miliwn yn 2009, sy’n weddol debyg i’r ffigur yn 2005. Mae foliwm y rhaglenni wedi 
aros yn weddol sefydlog ers 2005 hefyd, sy'n groes i’r hyn sy’n wir ar sianelau 
eraill - mae arlwy Sianel 4 wedi gostwng o 76 awr i 49 awr ac arlwy ITV1 o 67 awr 
i 21.44  

Mae'r rhaglenni BBC One a rhaglenni BBC Two yn wahanol o ran eu natur. Mae rheolwyr y 
BBC wedi ymrwymo i ddarlledu o leiaf un gyfres grefyddol fawr ar BBC Two bob blwyddyn 
a chyfres fawr ar BBC One bob yn ail flwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o’r rhaglenni ar BBC One 
yn cael eu cyflwyno drwy gyfrwng tri phrif linyn, Songs of Praise, a gyrhaeddodd 3.4 
miliwn o wylwyr bob blwyddyn yn 2009, a Big Questions a Sunday Morning Live, sy'n dilyn 
fformat trafodaeth a dadl ar fore Sul. Mae arlwy crefyddol BBC Two yn llai rheolaidd ac yn 
canolbwyntio ar raglenni ffeithiol megis Around the World in 80 Faiths a gyrhaeddodd 
bron 2.5 miliwn o bobl bob wythnos. Mae’r ddwy sianel hefyd wedi mynd ati i ddarlledu 
themâu crefyddol a moesegol mewn ffordd amgen, a hynny’n gyda chryn lwyddiant, er 
enghraifft drwy raglenni drama megis The Passion.   

Dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod BBC One a BBC Two ill dwy’n cyflawni 
disgwyliadau’r gynulleidfa o ran ‘adlewyrchu ystod o gredoau crefyddol a chredoau eraill’ 
ac yn ‘codi fy ymwybyddiaeth a’m dealltwriaeth o wahanol grefyddau a chredoau eraill’, er 
bod rhai bylchau yn y ddarpariaeth ar gyfer gwylwyr lleiafrifoedd ethnig. Cefnogir y 
casgliad hwn gan ddata perfformiad rheolaidd rheolwyr y BBC, sy’n dangos bod oddeutu 
40 y cant o’r gynulleidfa’n meddwl mai BBC One yw’r sianel orau ar gyfer rhaglenni 
crefyddol. Er bod hyn wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf, mae’n dal yn sylweddol 
uwch na’r ffigur ar gyfer y sianelau eraill agosaf ati, Sianel 4 a BBC Two.  

 
44 Ofcom Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol 2010 
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Ymatebodd nifer o sefydliadau a oedd yn cynrychioli gwahanol grwpiau ffydd i’n 
hymgynghoriad cyhoeddus, gan godi nifer o bethau, a hynny’n bennaf y cydbwysedd 
rhwng y sylw a roddir i wahanol grefyddau. Rydym wedi trafod y materion hyn â rheolwyr 
y BBC sy’n cadarnhau, er mai adlewyrchu Cristnogaeth y bydd yr arlwy’n bennaf, fod y 
drafodaeth ar fore Sul yn ceisio adlewyrchu safbwyntiau a barn pobl sy’n arddel gwahanol 
safbwyntiau crefyddol a digrefydd. Darlledir nifer fach o raglenni bob blwyddyn hefyd i 
ddathlu’r prif bwyntiau yng nghalendr crefyddol prif grefyddau lleiafrifoedd y Deyrnas 
Unedig.   

Yn olaf, er bod yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar gynnyrch teledu’r BBC, mae’n werth 
nodi swyddogaeth gwasanaethau eraill y BBC1 yn y maes hwn, yn benodol, y sylw a gaiff 
materion crefyddol ar arlwy newyddion y BBC ar y radio, swyddogaeth BBC Radio 2 a BBC 
Radio 4, yn ogystal â’r adnoddau crefyddol sydd ar gael ar BBC Online.   

 
Hybu addysg a dysg 
Ar y cyfan, mae cynulleidfaoedd yn fodlon ar sut mae BBC One a BBC Two yn 
cyflawni'r diben addysg 

Mae BBC One a BBC Two ill dwy wedi gwneud ymrwymiad sylweddol i gyflawni diben 
addysg a dysg y BBC, a hynny'n bennaf drwy gyfrwng rhaglenni ffeithiol. Dylai BBC One 
roi sylw i amrywiaeth o bynciau megis gwyddoniaeth, byd natur, hanes a’r celfyddydau, a'r 
rheini'n cynnwys rhaglenni ffeithiol arbenigol, gan sicrhau bod ei rhaglenni’n hygyrch i 
gynulleidfa eang. Mae rhaglenni ffeithiol yn elfen greiddiol o gylch gwaith BBC 2 ac mae’r 
sianel wedi ymrwymo i arddel safbwynt mwy heriol nag y bydd BBC One. 

Rhaglenni ffeithiol yw oddeutu 24 y cant o arlwy BBC One a 23 y cant o arlwy BBC Two. 
Gyda’i gilydd, maent yn cyrraedd dros hanner y boblogaeth bob wythnos. Gan adlewyrchu 
ei phrif swyddogaeth ym maes darlledu rhaglenni ffeithiol a chan arddel ymagwedd heriol, 
yn 2009, darlledodd BBC Two bron 200 awr o raglenni ffeithiol arbenigol (ac eithrio 
rhaglenni celfyddydol, cerddorol a chrefyddol)  - bron ddwywaith gynifer â BBC One. Yn 
unol â hyn, mae cynulleidfaoedd BBC Two yn rhoi sgôr uchel iddi o ran cyflawni’r diben 
hwn, yn enwedig o ran cyflawni'r datganiad ‘Rwyf wedi dysgu pethau newydd wrth wylio 
rhaglenni ar BBC Two’. Mae BBC One yn cyflawni’r diben hwn yn unol â disgwyliadau’r 
gynulleidfa.  

Roedd mwyafrif y rhai a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn gadarnhaol eu 
hagwedd at raglenni ffeithiol BBC One. Yn eu barn hwy, roeddent yn cynnig gwybodaeth 
ac adloniant ac roedd eu safon yn dda. Dywedodd ymatebwyr fod rhaglenni natur yn un o 
gryfderau penodol y sianel, a rhaglenni ffordd o fyw, hanes, natur a gwyddoniaeth yn cael 
eu rhestru ar gyfer BBC Two. Cefnogir hyn gan ein hymchwil i’r farchnad, lle’r oedd 86 y 
cant o wylwyr BBC Two yn cytuno â’r datganiad bod teledu’r BBC yn cynnig rhaglenni 
ffeithiol a dogfen o safon sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau ar draws ei 
sianelau. Rydym ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad ar wahân i fesur pa mor gywir a 
diduedd yw un rhan o gynnyrch ffeithiol y BBC - ei harlwy gwyddoniaeth - a byddwn yn 
cyhoeddi ein canfyddiadau yn 2011.  

Rhoddir mwy o sylw i raglenni ffeithiol BBC One a BBC Two yn yr adran am natur arbennig 
y sianelau.  
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Dod â’r byd i'r Deyrnas Unedig 
Mae gan gynulleidfaoedd air da am BBC One a BBC Two o ran cyflawni diben 
byd-eang y BBC  

Mae BBC One a BBC Two ill dwy wedi ymrwymo i gyflawni diben byd-eang y BBC, ac 
maent yn gwireddu hynny'n bennaf drwy gyfrwng eu cynnyrch newyddion a materion 
cyfoes, a thrwy ddangos rhaglenni ffeithiol, celfyddydol a cherddorol ac iddynt 
ddimensiwn rhyngwladol.   

Dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod cynulleidfaoedd yn rhoi sgôr uchel i BBC 
One a BBC Two o ran cyflawni’r diben hwn, a bod y sianelau’n cyflawni eu disgwyliadau ar 
gyfer datganiadau megis ‘fy helpu i ddeall yr hyn sy’n digwydd yn y byd ehangach’ a ‘fy 
helpu i ddeall a gwerthfawrogi gwahanol ddiwylliannau a ffyrdd o fyw o gwmpas y byd'.  

Cyflwynodd un sefydliad, yr Ymddiriedolaeth Darlledu Rhyngwladol ymateb i’r adolygiad 
hwn a oedd yn canolbwyntio ar swyddogaeth y sianelau hyn o ran darlledu rhaglenni 
rhyngwladol. Nododd yr IBT fod rhaglenni ffeithiol yn un o gryfderau penodol BBC Two a 
bod y sianel wedi darlledu ystod eang o raglenni rhyngwladol. Serch hynny, awgrymodd y 
dylid cryfhau ei swyddogaeth o ran diwallu’r diben hwn. Rydym eisoes wedi awgrymu 
gynnau yn yr adolygiad hwn y byddwn yn cryfhau pwysigrwydd swyddogaeth BBC Two o 
ran cyflawni’r diben ffeithiol a chynnwys o fathau eraill.  

Rydym yn cefnogi’n gyffredinol ymagwedd olygyddol rheolwyr y BBC at feddu 
rhaglenni 

Mae’r ddwy sianel hefyd yn ceisio cyflawni'r diben hwn drwy feddu rhaglenni dramor a’u 
darlledu. Fel rhan o’r adolygiad hwn, gofynnwyd i reolwyr y BBC egluro’i hymagwedd 
strategol at feddu rhaglenni, ac yn eu hôl hwy, dyma’r nodau:  

• dod â’r teledu a’r ffilmiau gorau o bob cwr o’r byd i gynulleidfaoedd y Deyrnas 
Unedig na fyddent fel arall o bosibl yn cael eu darlledu yma 

• ehangu ystod y rhaglenni ac ychwanegu at gynyrchiadau gwreiddiol y BBC gan 
sicrhau gwerth am arian 

• cyflawni swyddogaeth benodol i gynulleidfaoedd, yn enwedig i'r ifanc. 

Mae ein dadansoddiad ni’n awgrymu bod BBC One a BBC Two ill dwy wedi defnyddio 
meddu rhaglenni’n ffordd gymharol gost-effeithiol o ychwanegu at eu hamserlenni ac 
ychwanegu at rai o’r rhaglenni a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig y tu allan i’r oriau brig. 
Er ein bod yn cydnabod y bydd rhai mathau o raglenni a feddir yn apelio at 
gynulleidfaoedd iau, fel y nodwyd yn ein hadolygiad o BBC Three, a gyhoeddwyd y 
llynedd, nid ydym yn disgwyl i sianelau’r BBC ddibynnu ar feddu rhaglenni i ategu eu 
perfformiad.  

Ar sail dadansoddi data perfformiad yn y maes hwn, ni welsom ddim tystiolaeth bod y 
naill sianel na’r llall yn defnyddio meddu rhaglenni er mwyn cynyddu nifer eu gwylwyr nac 
ychwaith i hybu ffigurau gwylio mewn unrhyw ffordd sylweddol. Er enghraifft, roedd  
rhaglenni a feddir fel canran o’r holl raglenni a ddangosir yn llai na 10 y cant ar BBC One 
ac ar BBC Dau. Yn ogystal â hynny, ychydig o'r rhaglenni a feddwyd a ddarlledwyd yn yr 
oriau brig ar y naill sianel a’r llall. Yn 2009-10 dim ond ychydig yn fwy na 50 awr o 
raglenni a feddwyd a ddangoswyd gan BBC One yn ystod yr oriau brig (rhaglenni’n 
dechrau rhwng 6pm a 10.30pm), ac roedd y rheini i gyd bron yn ffilmiau'n dechrau ar ôl 
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10pm. Dangosodd BBC Two oddeutu 90 awr - tua 15 awr o’r rheini’n gyfresi mawr, a’r 
gweddill yn ffilmiau neu’n rhaglenni untro. Rydym yn fodlon hefyd bod rhaglenni a feddir 
gan y BBC yn gwneud cyfraniad o bwys at y farn gyffredinol am ansawdd y rhaglenni a'u 
natur arbennig - o blith yr holl gyfresi a feddwyd yn 2009, dim ond un rhaglen a gafodd 
sgôr is na chyfartaledd y BBC ar gyfer y mesurau hynny.  

Mae rheolwyr y BBC wedi gwneud cyfres o ymrwymiadau gyda’r nod o bennu 
terfynau ariannol ar gyfer meddu 

Gwariodd rheolwyr y BBC oddeutu £93 miliwn ar feddu yn 2009-10, tuag £8 miliwn yn llai 
nag yn 2008-09 ond tua £13 miliwn yn fwy nag a wariwyd yn 2005-06. Gwariwyd tua 
hanner y gwariant yn 2009-10 ar ffilmiau, a’r rheini’n amrywio o ffilmiau nodedig o 
Hollywood megis Shrek i ffilmiau mewn ieithoedd tramor a ffilmiau tai celf. Gall y gwariant 
ar feddu mewn meysydd eraill amrywio o wario ar gyfresi drama Americanaidd, megis 
Damages aThe Wire,  ar gyfresi drama mewn ieithoedd tramor megis Wallander a Spiral a 
chyfresi a gyd-gynhyrchwyd, gan gynnwys Storyville.  

Oherwydd bod rhai rhaglenni a feddir y ddeniadol i ddarlledwyr masnachol o safbwynt 
golygyddol ac ariannol, mae’n bwysig i reolwyr y BBC fod yn arbennig o ofalus wrth iddynt 
wario ar y maes hwn. Rhaid iddynt ofalu, er enghraifft, nad yw’n chwyddo’n sylweddol y 
prisiau a delir gan ddarlledwyr masnachol. Fel rhan o ‘Roi Safon yn Gyntaf’ rhestrodd 
rheolwyr y BBC yr egwyddorion a fydd yn sail i’w hymagwedd at feddu rhaglenni. Dyma 
brif elfennau’r egwyddorion hynny:  

• pennu terfyn gwariant o 2.5c ym mhob punt o ffi’r drwydded. Bydd hyn yn 
golygu gostwng y gwariant ar raglenni a feddir oddeutu 20 y cant ar sail gwariant 
2009-10  

• peidio â chystadlu yn erbyn darlledwr arall o’r Deyrnas Unedig wrth geisio meddu 
rhaglenni ac eithrio o dan amgylchiadau penodol lle bydd y rhaglen yn cyflawni 
amcanion strategol y BBC fel y’u nodir uchod  

• ymrwymo i beidio â darlledu unrhyw gyfres a feddwyd yn ystod oriau brig BBC 
One.  

Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi cadarnhau wrthym hefyd nad yw 
wedi ceisio ac na fydd yn ceisio meddu rhaglen gan ddarlledwr arall yn y Deyrnas Unedig 
os oes gan y darlledwr hwnnw’r hawliau i’r rhaglen eisoes (a’i fod yn bwriadu gwneud cais 
am eu cadw). 

Er ein bod yn cefnogi hawl rheolwyr y BBC i beidio ag ildio’i hawl yn llwyr i gystadlu â 
darlledwyr eraill yn y Deyrnas Unedig am raglen, yn ôl yr hyn a ddeallwn, cymharol anaml 
y bydd hynny’n digwydd. Yn wir, go brin y gallai rheolwyr y BBC gyflawni eu hamcan 
strategol eu hunain sef ‘dod â’r teledu a’r ffilmiau gorau o bob rhan o’r byd i 
gynulleidfaoedd y Deyrnas Unedig na fyddent fel arall yn cael eu darlledu yma’ drwy 
gystadlu  yn erbyn darlledwyr eraill yn y Deyrnas Unedig, ac eithrio o dan amgylchiadau 
eithriadol.     

 

Dulliau cyfathrebu newydd  
Mae BBC One a BBC Two yn cyfrannu i ryw raddau at bwrpas digidol y BBC  
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Mae trwydded gwasanaeth BBC One a BBC Two ill dwy'n dweud y dylai’r sianelau hybu’r 
diben hwn drwy gynnig cynnwys ar amrywiaeth o lwyfannau digidol (megis drwy Fotwm 
Coch y BBC a BBC iPlayer) yn ogystal â thrwy helpu pobl i arbrofi gyda thechnolegau 
digidol. Mae BBC Two wedi ymrwymo i annog ei chynulleidfa i ymwneud ar lefel ddyfnach 
â’i rhaglenni drwy lwyfannau digidol.  

Yn ôl cynulleidfaoedd, y datganiadau a oedd yn ymwneud â’r diben hwn oedd y lleiaf 
pwysig o blith chwe diben cyhoeddus y BBC, ond nid oedd tanberfformio sylweddol i'w 
weld yn yr un o'r meysydd hyn. Dengys ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod mwy o 
bobl yn cytuno’n gryf bod BBC One a BBC Two yn eu gwneud yn ymwybodol o raglenni ar 
sianelau digidol nag sy’n meddwl bod hynny’n beth pwysig i’w wneud.  

Wrth inni ddadansoddi data perfformiad, gwelwyd bod sianelau’r BBC yn cael rhywfaint o 
effaith o ran helpu pobl i arbrofi gyda thechnolegau digidol eraill ac ymwneud â hwy: 

• Yn sgil datblygu technolegau newydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae 
gwylwyr yn gallu gwylio’r teledu y tu hwnt i sianelau teledu llinellol, yn enwedig 
drwy ddefnyddio recordydd fideo personol a BBC iPlayer. Ddiwedd mis Mawrth 
2010, roedd gan oddeutu 37 y cant o aelwydydd y Deyrnas Unedig recordydd 
fideo personol, sy’n caniatáu iddynt atal teledu byw a’i recordio.45 Ochr yn ochr â 
recordyddion fideo a DVD, golyga hyn fod oddeutu 6 y cant o’r holl wylio’r ar 
deledu yn wylio nad yw’n fyw, ac mae hynny’n codi i 15 y cant ymhlith y rheini 
sy'n berchen ar recordydd fideo personol. Mae cyfran uwch o’r gwylio nad yw’n 
wylio byw yn wylio rhaglenni a ddarlledwyd yn wreiddiol ar sianelau digidol. 
Tuedda rhai genres, megis comedi a drama, i ddenu canrannau uwch o wylio nad 
yw’n fyw na mathau eraill, megis chwaraeon a newyddion a materion cyfoes. 

• Mae’r BBC iPlayer hefyd yn ehangu cyrhaeddiad rhaglenni’r BBC – mewn wythnos 
nodweddiadol yn 2009, gwyliodd 10.8 y cant o’r boblogaeth raglenni teledu’r BBC 
ar BBC iPlayer, sef tuag 1 y cant o gyfanswm y rhaglenni a wylid ar y sianelau 
hyn – dangoswyd oddeutu hanner y rhaglenni hyn ar BBC One yn wreiddiol 

• Gwyliodd oddeutu 1.6 miliwn o ddefnyddwyr unigryw hafan a safleoedd 
cysylltiedig rhaglenni (megis y rheini ar gyfer Doctor Who a Top Gear ) bob 
wythnos yn 2009, a safleoedd BBC One a ddefnyddiwyd fwyaf (oddeutu 1.2 
miliwn).46   

 

 
 45 Adroddiad Ofcom am y Farchnad Gyfathrebu, 2010  
46 Logiau gweinydd y BBC, 19 Ebrill – 31 Rhagfyr 2008. Nifer defnyddwyr unigryw wythnosol gan gynnwys tudalennau 

rhaglenni 
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BBC Four 
Cylch gwaith BBC Four yw 'cynnig rhaglenni amrywiol ar y teledu ar gyfer oedolion o bob 
oed. Mae’n darlledu detholiad uchelgeisiol o raglenni arloesol o safon uchel sy’n ddeallusol 
ac yn ddiwylliedig. Dylai ganolbwyntio ar ddarparu rhaglenni ffeithiol a chelfyddydol. 

 

Ein hasesiad o’r perfformiad 
Barn ei chynulleidfa yw bod llawer o raglenni BBC Four yn rhaglenni arbennig 
eu natur a'u bod o safon uchel. Serch hynny, nid yw BBC Four yn cael effaith 
sylweddol ar farn ehangach y gynulleidfa am y BBC. Yr her i BBC Four yw 
cynyddu ei heffaith, yn enwedig yn ei meysydd arbenigol craidd, gan sicrhau 
gwell enw da i’r BBC, heb golli dim o'i natur arbennig. Byddwn yn diwygio 
trwydded gwasanaeth BBC Four ond er mwyn egluro’r hyn rydym yn ei 
ddisgwyl gan y sianel. 

 

CYRHAEDDIAD 
Mae cynulleidfa BBC Four yn dal i dyfu, er ei bod yn dal yn gymharol fach o’i 
chymharu â sianelau eraill y BBC 

Mae cyrhaeddiad a chyfraddau defnyddio BBC Four ill dau wedi tyfu’n gymharol araf ac 
mae cynulleidfa’r sianel yn dal yn gymharol fach o’i chymharu â sianelau eraill y BBC. Yn 
2009, roedd oddeutu 5 miliwn o wylwyr yn gwylio BBC Four bob wythnos, sef tua 9 y cant 
o’r boblogaeth. Mae cyrhaeddiad y gynulleidfa wedi cynyddu’n gyson ers lansio’r sianel.47 

Mae cyrhaeddiad BBC Four yn is na chyrhaeddiad prif sianel ddigidol arall y BBC, BBC 
Three (22 y cant).  O’i gymharu â’r sianel fasnachol debycaf y gellir ei chymharu â hi o 
ran amrywiaeth ei genres, mae cyrhaeddiad BBC Four (yn ystod yr oriau y mae’n darlledu) 
yn sylweddol uwch na Discovery a Sky Arts (1 a 2), a gyrhaeddodd 3.8 y cant a 0.5 y cant 
o’r boblogaeth yn y drefn honno yn 2009.48 

 

                                            
47 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol mewn cartrefi digidol 
48 BARB, 2009, cyrhaeddiad 15 munud wythnosol mewn cartrefi digidol 



 

Ffigur 8: cyrhaeddiad 15 munud wythnosol BBC Four a sianelau eraill 
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Ffynhonnell: BARB, 2005 2009, % cyrhaeddiad 15 munud wythnosol mewn cartrefi digidol 

 

Mae cyfradd defnyddio sianel hefyd yn gymharol isel  

Yn ystod ei horiau darlledu, roedd BBC Four yn denu oddeutu 1 y cant o'r gwylwyr yn 
2009, neu oddeutu 0.5 y cant ar draws yr holl oriau. Mae hynny oddeutu 2 y cant o’r holl 
wylio sydd ar bortffolio sianelau’r BBC, ac yn cynyddu i 3.2 y cant yn ystod ei horiau 
darlledu. Ei chyrhaeddiad unigryw – sef y rheini sy’n gwylio BBC Four ac nad ydynt yn 
gwylio unrhyw un o sianelau eraill y BBC oedd 93,000 yn 2009, sy’n is o lawer na 
chyrhaeddiad prif sianel ddigidol arall y BBC, BBC Three (620,000) sianel a chanddi gylch 
gwaith i dargedu grŵp demograffig oedolion iau. 

Ac edrych yn unig ar y 10 y cant o wylwyr BBC Four a oedd yn ei gwylio fwyaf, mae’r 
gwylwyr sy’n ei gwylio fwyaf yn treulio 74 munud yr wythnos yn ei gwylio ar gyfartaledd, 
sy’n cyfateb i oddeutu 6 y cant o’u holl wylio teledu.49 Mae’r lefel hon yn debyg i lefel y 
rhan fwyaf o’r sianelau digidol. Tuedda’r gwylwyr hyn i wylio mwy ar BBC One a BBC TWO 
nag y bydd pobl sy’n gwylio BBC Four yn llai aml.  

Y prif esboniadau ar gyfer cyrhaeddiad a chyfraddau defnyddio cymharol isel BBC Four 
yw:  

• bod ganddi lai o lawer o raglenni y mae’n eu cynhyrchu ei hun ac mae’n ail-
ddangos mwy o raglenni nag y bydd sianelau eraill y BBC, ac eithrio BBC Three, 
gan ail-ddangos ei rhaglenni’n aml sawl tro yn ystod yr wythnos 

                                            
49 BARB, 2009 chwarter 4 



 

• mae ganddi gylch gwaith i wasanaethu ystod eang o ddiddordebau a 
chynulleidfaoedd, sy’n golygu, yn wahanol i BBC Three, nad oes ganddi 
gynulleidfa darged sydd wedi’i diffinio  

• mae ei hamrywiaeth o genres yn ei gwneud yn wahanol i sianelau eraill - mae 
oddeutu 70 y cant o’i harlwy’n canolbwyntio ar y celfyddydau, ar gerddoriaeth a 
diwylliant ac ar raglenni ffeithiol arbenigol. Yn ogystal â hynny, ymagwedd 
olygyddol BBC Four yw canolbwyntio’n fanwl ar feysydd diddordeb cymharol 
arbenigol nad ydynt o reidrwydd yn apelio at y brif ffrwd, ac felly, efallai y 
byddant yn denu gwylwyr yn llai aml nag y bydd sianelau eraill.  

• Nid oes gan BBC Four raglen reolaidd fawr sy’n gallu bod yn ‘bwynt sefydlog’ yn 
yr amserlen. Bydd sianelau eraill yn defnyddio rhaglenni fel hyn i ddenu nifer 
sylweddol o wylwyr a’u cadw, gan eu cynorthwyo i lywio drwy’r amserlenni. 
Dyma sut y bydd BBC Three, er enghraifft yn defnyddio ailddangos EastEnders. 

Bwriedir i BBC Four apelio at bob oedolyn ond mae rhai grwpiau’n fwy tebygol 
o’i gwylio nag y mae eraill 

Dywed trwydded gwasanaeth BBC Four y dylai fod yn sianel sy'n dangos amrywiaeth o 
genres i bob oedolyn. Fel y nodir yn Ffigur 9, mae BBC Four yn gymharol lwyddiannus o 
ran apelio at y rheini sydd dros 35 oed a’r rheini ar aelwydydd uwch eu hincwm. Mae’r 
sianel yn apelio llai at gynulleidfaoedd iau, pobl ar aelwydydd is eu hincwm (C2DEs), 
gwylwyr yng Ngogledd Iwerddon a gwylwyr o leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dilyn 
patrwm tebyg i’r hyn a welir ar BBC One a BBC Two. Sonnir uchod am y rhesymau dros yr 
amrywiadau hyn a’r camau a gymerir gan reolwyr y BBC i geisio mynd i’r afael â hwy.  

 Ffigur 9: Cyrhaeddiad BBC Four ymhlith gwahanol grwpiau’r gynulleidfa 
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ANSAWDD  

 
Y farn yw mai rhaglenni BBC Four yw’r rhai gorau sydd ar gael ar y teledu o ran 
eu hansawdd 

Dengys ein data perfformiad fod gwylwyr BBC Four yn cydnabod bod llawer o’r arlwy y 
mae hi’n ei gynhyrchu ei hun o safon uchel, a'i bod yn aml yn darparu rhywbeth 
gwreiddiol a gwahanol i sianelau teledu eraill y BBC o ran treiddgarwch ac arbenigedd.50 
Yn 2008-09, cytunai cynulleidfaoedd yn gryf fod 82 y cant o raglenni BBC Four yn 
rhaglenni 'o safon uchel'. Mae hyn yn gosod BBC Four dipyn ar y blaen i’r holl sianelau 
eraill a fesurir. BBC Two oedd yr agosaf ati, gyda 62 y cant o’i rhaglenni’n dod o fewn y 
categori hwn. Mae sgôr gwerthfawrogiad BBC Four (MG) yn uchel ar gyfartaledd hefyd, 
sef 83, sy’n uwch na’r sgôr ar gyfer BBC Two (82.6). 

Ar lefel sianel, yn hytrach nag ar lefel rhaglen, mae darlun mymryn yn wahanol yn 
ymddangos, gyda BBC Four yn cael y sgoriau isaf o blith holl sianelau’r BBC pan ofynnir i 
wylwyr gymeradwyo’r sianel drwyddi draw. Mae'r 6.4 allan o 10 a gaiff yn is nag a gaiff 
sianelau mwy o faint y BBC. Rhoddir sgôr waeth hefyd i BBC Four nag a gaiff BBC One a 
BBC Two o ran cyfran ei gwylwyr sy’n dweud bod gan y sianelau hyn ‘raglenni o safon 
uchel sy’n cael eu gwneud yn dda’, er bod gwylwyr yn dweud bod BBC Four yn gwneud yn 
well na’r sianel fasnachol debycaf iddi, More4.  

Credwn fod y croesddweud ymddangosiadol hwn rhwng y sgôr ‘safon uchel’ y mae 
cynulleidfaoedd yn ei rhoi i raglenni unigol BBC Four a'r sgôr waeth a roddir i'r sianel 
drwyddi draw, yn deillio o’r ffaith bod gwylwyr yn rhoi gwerth mawr ar yr hyn y maent yn 
dewis yn benodol ei wylio ar y sianel, ond bod y sgôr gyffredinol yn llai ffafriol am eu bod 
yn tueddu i wylio’n achlysurol ac yn gwylio cymharol ychydig ar y tro  

 

EFFAITH  
I raddau helaeth, mae BBC Four yn cyflawni disgwyliadau’r gynulleidfa o ran 
bod y BBC yn cyflawni ei dibenion cyhoeddus, a’i chryfderau penodol yn 
cyflawni dibenion creadigrwydd, addysg a byd-eang y BBC  

Gydag un neu ddau eithriad, canfu’n hymchwil ymhlith y gynulleidfa fod BBC Four yn 
gwireddu dibenion cyhoeddus y BBC a hynny’n fras yn unol â disgwyliadau ei chynulleidfa. 
Mae cryfderau penodol BBC Four yn adlewyrchu cylch gwaith BBC Four, er enghraifft 
‘helpu pobl i ddysgu pethau newydd’ ac ‘ymdrin ag ystod eang o weithgareddau 
diwylliannol a chreadigol’. Yn unol â BBC One a BBC Two, wrth son am y datganiad ‘Mae 
gan BBC Four lawer o syniadau ffres a newydd’ y gwelir y bwlch mwyaf rhwng y 
disgwyliadau a'r cyflawni mewn gwirionedd. 

Serch hynny, fel y dangosir yn Ffigur 10, tueddai cynulleidfaoedd i sgorio pwysigrwydd 
cyflawni'r dibenion gan BBC Four yn is nag y maent yn sgorio BBC One a BBC Two. Mae 
hyn yn debygol o adlewyrchu maint a swyddogaeth BBC Four o’i chymharu â phrif 

 
50 Pulse Survey, arolwg gan y BBC,  Ebrill 2009 – Mawrth 2010 
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sianelau’r BBC, ac mae’n dangos bod y gwylwyr yn gweld y sianel yn elfen ychwanegol ac 
ategol o’u gwylio, gan ystyried BBC One a BBC Two yn bwysicach o safbwynt cefnogi 
dibenion cyhoeddus y BBC. 

 

Ffigur 10: Golwg gyffredinol ar gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC gan BBC 
Four  
 

Ffynhonnell: Ymchwil ymhlith y gynulleidfa gan Kantar Media, 2009 

Mae BBC i raddau helaeth yn cyflawni disgwyliadau'r gynulleidfa o ran ei bod 
yn cyflawni diben creadigrwydd y BBC  

Mae gan BBC Four nifer o ymrwymiadau yn y maes hwn, ac mae'n eu cyflawni'n bennaf 
drwy ei chynnyrch celfyddydol, cerddorol a diwylliannol, gyda rhywfaint o raglenni drama 
a chomedi'n ategu hynny.  

BBC Four sy'n darlledu'r rhan fwyaf o raglenni cerddoriaeth a chelfyddydau'r BBC, oddeutu 
1,255 awr yn 2008-09. Mae hyn deirgwaith yn fwy nag a ddarlledir gan BBC One a BBC 
Two gyda'i gilydd. Yn unol â hyn, mae'r sianel wedi meithrin enw da am ddarparu 
rhaglenni celfyddydol a diwylliannol. Ei sylw helaeth i'r BBC Proms yw oddeutu 10 y cant 
o'i chynnyrch ynghyd â dros 65 o wahanol raglenni celfyddydau a diwylliannol dros 5 awr 
o hyd yn 2009. Mae ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa'n dangos bod y sianel yn cyflawni 
disgwyliadau'r gynulleidfa ei bod yn eu helpu i ddeall celfyddydau a diwylliant a'i bod yn 
ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau diwylliannol a chreadigol, tra bo ymchwil 
a gynhaliwyd gan reolwyr y BBC yn 2009 wedi canfod bod gwylwyr rheolaidd BBC Four yn 
cydnabod ac yn gwerthfawrogi ehangder ei darpariaeth gerddorol.  

Mae gan BBC Four ymrwymiad cyfyngedig i raglenni drama a chomedi. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, mae ei chynnyrch drama hi ei hun wedi canolbwyntio ar ddramâu 
unigol neu dymhorau byrion, a'r rheini'n aml yn ‘fiopics’, y bwriedir iddynt ategu cylch 
gwaith diwylliannol ac artistig y sianel. Mae BBC Four hefyd wedi datblygu rhywfaint o 
raglenni comedi llwyddiannus gan ddarlledu oddeutu 20 o'i chynnyrch ei hun yn 2009.   

Mae BBC Pedwar yn sianel sy'n amlwg yn arbennig ei natur  

Fel sy'n wir am BBC One a BBC Two, y bwlch mwyaf sylweddol rhwng disgwyliadau'r 
gynulleidfa a'r hyn a gyflawnir yn ei barn hi yw yng nghyswllt y datganiad, 'mae gan BBC 
Four lawer o syniadau ffres a newydd', ond, oherwydd ei bod yn meddwl ei bod yn llai 
pwysig i raglenni BBC Four gyflawni hyn, mae'r gwir fwlch yn llai na'r bwlch a welir ar 
gyfer BBC One a BBC Two. Serch hynny o'i asesu ar lefel rhaglenni, unwaith eto, mae 
darlun gwahanol yn ymddangos: yn 2008-09, cafodd 83 y cant o raglenni BBC Four sgôr 
uwch na'r cyfartaledd gan gynulleidfaoedd wrth ymateb i'r datganiad 'gwreiddiol a 
gwahanol', yr uchaf o dipyn ar gyfer unrhyw sianel. Awgryma hyn fod gwylwyr yn rhoi 
gwerth ar yr hyn y maent yn dewis a dethol ei wylio ar y sianel, ond gan mai dim ond 
tameidiau bach ohoni y byddant yn eu gwylio, mae eu sgôr ar gyfer y sianel drwyddi 
draw'n llai ffafriol.  

At hynny, un thema gref a gododd yn sgil yr ymgynghori cyhoeddus oedd bod BBC four 
yn cynnig gwahanol fath o raglenni o'i chymharu â BBC One a Two, a'i bod yn wir yn 
cynnig dewis amgen o'i chymharu sianelau eraill.  
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Mae cynnyrch ffeithiol BBC Four yn ehangu ystod ac yn cynnig arlwy mwy 
treiddgar  na'r hyn sydd ar gael ar sianelau eraill y BBC.   

Rhaglenni ffeithiol ar BBC Four yw oddeutu traean ei chynnyrch. Ymagwedd olygyddol y 
sianel yw canolbwyntio'n dreiddgar ar feysydd cymharol arbenigol na fyddent o reidrwydd 
yn apelio at y brif ffrwd ac a fydd o bosibl yn denu gwylwyr yn llai aml nag y byddai 
sianelau eraill. Mae'r sianel hefyd yn ymwneud ag amrywiaeth eang iawn o bynciau. 
Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd gan reolwyr y BBC yn 2009 yn tynnu sylw at y ffaith bod 
gwylwyr yn cydnabod bod y sianel yn un a oedd yn cynnig gwybodaeth, a'u bod yn gweld 
ei rhaglenni'n 'fuddsoddiad'. Roedd yr ymchwil hefyd yn adlewyrchu natur 'heriol' llawer o 
gynnyrch BBC Four, yn enwedig ar gyfer y gwyliwr mwy achlysurol.  Dengys ein hymchwil 
ymhlith y gynulleidfa fod BBC Four yn cyflawni'r disgwyliadau ei bod yn helpu gwylwyr i 
ddysgu pethau newydd, ac yn cynnig treiddgarwch, a bod gwylwyr yn rhoi sgôr uwch i'w 
rhaglenni ffeithiol nag i'r rhai ar sianelau eraill wrth ystyried pethau megis 'dysgu 
rhywbeth newydd' ac 'ysgogi rhywun i feddwl'.  

Mae gan BBC Four hefyd ymrwymiad penodol i weithio'n glos gyda BBC Two, yn benodol o 
ran ei harlwy ffeithiol a chelfyddydol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r ddwy sianel 
wedi achub ar ambell gyfle i gydweithredu drwy ddangos rhaglenni sy'n ategu ei gilydd, 
yn ogystal â thrwy ailddangos arlwy'r naill sianel ar y llall. Rhai enghreifftiau o hynny'n 
digwydd yn ddiweddar oedd tymhorau o raglenni opera a barddoniaeth.  

Mae BBC Four yn cyflawni ei hymrwymiadau at bwrpas byd-eang y BBC.  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Four yn dweud y dylai wneud cyfraniad pwysig iawn at y 
pwrpas hwn drwy gyfrwng ei ffilmiau a thrwy ddogfennau nodwedd rhyngwladol a rhai 
mewn ieithoedd tramor. Yn sgil ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa, gwelwyd bod BBC Four 
yn cyflawni disgwyliadau'r gynulleidfa ei bod yn ei helpu i ddeall a gwerthfawrogi 
gwahanol ffyrdd o fyw a diwylliannau gwahanol rannau'r byd. Mewn ymchwil a 
gynhaliwyd gan reolwyr y BBC yn 2009, gwelwyd bod gwylwyr yn cydnabod bod yr arlwy 
rhyngwladol ar BBC Four yn wahanol i'r arlwy sydd ar gael ar sianelau eraill, ac roedd 
ymateb i'n hadolygiad gan yr Ymddiriedolaeth Darlledu Ryngwladol yn canmol BBC Four 
am ei llinyn dogfennol rhyngwladol, Storyville, gan ddweud bod 'yr agwedd ryngwladol' 
wrth wraidd gweledigaeth BBC Four. Darlledodd BBC Four 21 o ffilmiau mewn ieithoedd 
eraill yn 2009, gan gyflawni ei hymrwymiad i ddangos o leiaf 20 y flwyddyn.  

Yn unol â'r ymrwymiadau yn ei datganiad, bydd BBC Four yn gwneud llai o 
gyfraniad at ddibenion eraill y BBC  

Dywed trwydded gwasanaeth BBC Four y dylai chwarae ei rhan yn cyflawni'r dibenion sy'n 
ymwneud â dinasyddiaeth, y byd digidol a chynrychioli'r Deyrnas Unedig, er bod y rhain 
yn flaenoriaethau is i'r sianel hon na'r tri phwrpas arall.  

Mae BBC Four wedi ymrwymo i ddarlledu rhaglenni newyddion a materion cyfoes mewn 
ffordd dreiddgar yn ystod oriau brig dyddiau'r wythnos, gan ganolbwyntio ar agenda 
newyddion ryngwladol ac apelio at y rheini y mae ganddynt ddiddordeb mewn newyddion 
a materion cyfoes byd-eang. Ei nod yw cyflawni hyn yn bennaf drwy World News Today,  
a ddarlledir bob nos yn ystod yr wythnos am 7pm. Er ei bod yn llwyddo i ennyn sgôr 
gymharol gryf ar gyfer ei safon, mae'r nifer sy'n gwylio'r rhaglen hon yn isel iawn, gyda 
phob rhifyn ar gyfartaledd yn cyrraedd llai na 50,000 o wylwyr yn 2009. Efallai fod hyn yn 
esbonio'r bylchau bach a welwyd yn ein hymchwil ymhlith y gynulleidfa wrth ymateb i 
ddatganiadau  'fy helpu i ddeall newyddion o wahanol rannau'r byd' a 'darparu newyddion 
annibynnol o safon'.  
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Cam Gweithredu:  
 
Dylai rheolwyr y BBC ystyried sut mae sicrhau bod rhaglen 
newyddion y byd ar BBC Four yn cael mwy o effaith.     
 
Gan gydnabod ei bod yn anodd denu cynulleidfaoedd mawr i raglen 
newyddion y byd BBC Four, credwn ei bod yn rhan bwysig o gylch gwaith y 
sianel. Rydym wedi trafod swyddogaeth a pherfformiad rhaglen newyddion y 
byd â rheolwyr y BBC ac maent wedi cytuno y gall fod cyfleoedd iddi gryfhau 
ei heffaith. 

 

 

 

Mae BBC Four yn cyflawni ei hymrwymiad i gynrychioli'r Deyrnas Unedig, ei chenhedloedd 
a'i chymunedau drwy ddarlledu perfformiadau a rhaglenni o holl wledydd a rhanbarthau'r 
Deyrnas Unedig (er enghraifft, Cystadleuaeth Piano Ryngwladol Leeds 2009, ac A Poet's 
Guide to Britain) yn ogystal ag ymdrin ag agweddau ar ffydd ac agweddau ysbrydol mewn 
rhai o'i rhaglenni ffeithiol a'i rhaglenni hanes, a hynny'n fwyaf nodedig yn 2009 drwy A 
History of Christianity. Llwyddodd rhaglenni crefyddol BBC Four yn 2009 gyrraedd 
cyfanswm o oddeutu 2.7 miliwn.   

Bydd BBC Four hefyd yn cyfrannu at y pwrpas digidol. Er mai cymharol ychydig o 
ddefnydd sydd ar wefan BBC Four, sef oddeutu 59,000 o ddefnyddwyr unigryw bob 
blwyddyn yn 2009, mae oddeutu 4 y cant o'r holl wylio arni'n digwydd drwy BBC iPlayer, 
cyfran gymharol uwch nag ar gyfer sianelau eraill y BBC.  

Gallai swyddogaeth BBC Four o fewn portffolio rhaglenni'r BBC, a'i chylch 
gwaith yn ei thrwydded gwasanaeth, fod yn eglurach.  

Un o'r themâu cryf a godwyd gan ymatebwyr i'n hymgynghori cyhoeddus ynglŷn â BBC 
Four oedd ynglŷn â'i rhyngweithio â BBC Two - gyda rhai ar y naill begwn yn meddwl bod 
BBC Four yn darparu'r hyn yr arferai BBC Two ei ddarparu a rhai ar y pegwn arall yn 
amau a oedd angen i'r BBC gadw BBC Four o gwbl.  

Felly, fel rhan o'r adolygiad hwn, rydym wedi gweithio gyda rheolwyr y BBC i egluro 
cyfeiriad a swyddogaeth strategol y sianel, gan nad ydym yn credu bod swyddogaeth a 
chylch gwaith BBC Four yn ddigon clir ar hyn o bryd, yn enwedig o ran ei pherthynas â 
BBC Two. Fel rhan o gyflwyniad i'r adolygiad hwn, cyflwynodd y BBC gynlluniau i egluro 
gweledigaeth olygyddol BBC Four drwy gyfeirio at dri maes sy'n flaenoriaeth, gan leihau 
nifer y rhaglenni comedi ac adloniant er mwyn rhoi'r flaenoriaeth i: 

• y celfyddydau, cerddoriaeth a diwylliant 

• dramâu o'r Deyrnas Unedig a dramâu a brynir o'r tu allan 

• rhoi llwyfan i ddeunydd archif y BBC  

Ar ôl dadansoddi perfformiad y sianel, rydym yn cytuno y dylai ganolbwyntio'n bennaf ar y 
celfyddydau, cerddoriaeth a diwylliant, ac yn ei rhaglenni ffeithiol, ei bod yn cynnig mwy o 
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dreiddgarwch a ffocws golygyddol mwy arbenigol na'r hyn sydd ar gael ar sianelau eraill, 
a hynny ar y BBC ac yn fwy cyffredinol. Dylai ddal i gadw ei ffocws rhyngwladol.  

Croesawn hefyd nod BBC Four i gyflwyno deunydd archif i'w chynulleidfa, ac rydym wedi 
gofyn am ragor o eglurhad gan reolwyr y BBC ynglŷn â'r goblygiadau i gylch gwaith BBC 
Four yn y cyswllt hwn, yng nghyd-destun strategaeth archif y BBC wrth iddi esblygu. 
Byddwn yn diwygio trwydded gwasanaeth BBC Four i adlewyrchu ei swyddogaeth, ei 
chyfeiriad golygyddol a'i ffocws yn fwy clir, fel y nodir uchod, ac, yn benodol er mwyn 
gwahaniaethu'n fwy amlwg rhwng ei swyddogaeth hi a swyddogaeth BBC Two.    

Yr her i BBC Four yw cael mwy o effaith ond heb iddi golli ei natur arbennig  

Mae'r data rydym wedi'u casglu ar gyfer yr adolygiad hwn ac y cyfeirir atynt uchod yn 
dangos bod BBC Four yn cyflawni ymrwymiadau ei thrwydded gwasanaeth ar y cyfan, a 
bod gwylwyr y sianel yn rhoi sgôr uchel iawn i'w rhaglenni. Serch hynny, dengys ein 
hymchwil ymhlith y gynulleidfa mai cyfyngedig yw'r effaith a gaiff BBC Four drwyddi draw, 
ac nad yw ei chynnyrch eto wedi dechrau cael effaith sylweddol ar farn y gynulleidfa 
ehangach am y BBC. Felly, credwn y gall y sianel wneud rhagor i gael rhagor o effaith ar 
ei gwylwyr. Mae ei henw da, er enghraifft, ymhlith gwylwyr, o ran mai hi yw'r sianel 'orau 
ar gyfer y celfyddydau' wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae hi ar y blaen 
i sianelau Celfyddydau Sky, ond mae'n dal ymhell y tu ôl i BBC Two sy'n darlledu oddeutu 
un rhan o bump o'r oriau celfyddydol a ddarlledir ar BBC Four.  

Gan ddefnyddio'i chylch gwaith a'i ffocws golygyddol eglurach, ein barn ni yw mai'r brif 
her i BBC Four dros y blynyddoedd nesaf fydd cael rhagor o effaith, yn enwedig yn y 
meysydd craidd y mae'n arbenigo ynddynt, a sicrhau gwell enw da i'r BBC yn y cyswllt 
hwn. Deallwn fod rheolwyr y BBC wedi meithrin strategaethau rhaglenni i'w cynorthwyo i 
gyflawni hyn, er enghraifft drwy gomisiynu sawl digwyddiad perfformio ar raddfa fawr bob 
blwyddyn - gan greu celfyddyd yn ogystal â'i dangos.   

Er mwyn cefnogi'r rhaglenni a sicrhau bod y sianel yn cael yr effaith y dymunwn iddi ei 
chael, mae'n debygol y bydd angen, ymhlith pethau eraill: 

• i gynulleidfaoedd gael eu cyfeirio'n fwy effeithiol at y sianel ar gynnyrch ac ar 
sianelau eraill y BBC a'i bod yn cael ei hyrwyddo'n well er mwyn pwysleisio 
amrywiaeth y cynnyrch sydd ar gael iddynt ar BBC Four 

• parhau i amserlennu a chomisiynu ar y cyd â BBC Two er mwyn pwysleisio 
swyddogaeth wahanol, ond ategol y ddwy sianel.  

Petai BBC Four yn llwyddo i gael mwy o effaith, byddem yn disgwyl iddi gadw, a dal i 
gynyddu, ei chynulleidfa, ac ar yr un pryd, iddi allu cadw'r nodweddion y mae ei gwylwyr 
presennol yn eu gwerthfawrogi fwyaf. Byddwn yn asesu i ba raddau y mae BBC Four yn 
cyflawni hyn drwy barhau i fonitro barn gwylwyr am safon y sianel, drwy sgoriau'r 
mynegai gwerthfawrogiad, a chyfran rhaglenni BBC Four sy'n cael eu graddio'n rhai 'o 
safon uchel' ac yn 'wreiddiol ac yn arbennig eu natur'. Byddwn yn defnyddio dulliau eraill 
o fesur yr effaith a gaiff y sianel hefyd yn ogystal â pharhau i fonitro'i chyrhaeddiad a nifer 
y gwylwyr. 
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Cam Gweithredu:   
 
Dylai BBC Four geisio sicrhau ei bod yn cael mwy o effaith ar ei 
chynulleidfa a chynyddu ei chyfraniad at gyflawni dibenion 
cyhoeddus y BBC, yn enwedig yn y meysydd craidd y mae'n arbenigo 
ynddynt, gan sicrhau gwell enw da i'r BBC yn y cyswllt hwn.     
 
Byddwn yn mesur cynnydd BBC Four o ran cyflawni hyn ac yn paratoi 
adroddiadau yn ei gylch.   
 
Er mwyn cynorthwyo'r sianel i wireddu hyn, disgwyliwn i reolwyr y BBC 
gyfeirio pobl at gynnwys BBC Four a'i hyrwyddo'n fwy effeithiol ar gynnyrch a 
sianelau eraill y BBC yn ogystal â pharhau i gydweithio â BBC Two wrth 
gomisiynu ac amserlennu.  
 

Byddwn hefyd yn diwygio trwydded gwasanaeth BBC Four i adlewyrchu ei 
chyfeiriad a'i ffocws golygyddol yn eglurach.  
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Gwerth am arian  
Ein hasesiad o'r perfformiad    BBC One a BBC Two yw'r 
gwasanaethau sy'n gwario fwyaf yn y BBC. Drwy gasglu data am eu 
perfformiad, cawsom rywfaint o sicrwydd ynghylch eu gwerth am arian ar lefel 
uchel. Cred y rhan fwyaf o'r gwylwyr fod BBC One, BBC Two a BBC Four yn 
cynnig gwerth da am arian, a chredir mai BBC Two sy'n darparu'r gwerth gorau 
am arian, ond drwy gyflawni disgwyliadau cynulleidfaoedd yn well o ran 
dangos rhaglenni sy'n fwy arbennig eu natur, gellid gwella'u barn am werth am 
arian.    
 
Mae cost fesul defnyddiwr awr BBC One a BBC Four wedi gwella dros y 
blynyddoedd diwethaf ond mae cost BBC Two wedi cynyddu fymryn, er bod 
pob sianel wedi cymryd camau i ddod yn fwy effeithlon yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.   
 

Dengys Ffigur 11 wariant pob sianel yn ystod y tair blynedd ariannol diwethaf.  Mae pob 
sianel wedi aros o fewn terfyn 10 y cant y gyllideb, terfyn y cytunwyd arno yn y drwydded 
gwasanaeth. Y tu hwnt i'r terfyn hwnnw, byddai angen i reolwyr y BBC ofyn inni 
gymeradwyo rhagor o wariant. Mae'r amrywiad sylweddol rhwng gwariant pob sianel yn 
cael ei bennu gan nifer o ffactorau, gan gynnwys nifer y rhaglenni a gynhyrchir gan y 
sianel ei hun, yr amrywiaeth o genres ac ystod y rhaglenni, y safon yr anelir ati a'r 
uchelgais, yn enwedig o ran drama a chynnyrch ffeithiol, faint o newyddion sydd ar y 
sianel a gwario ar hawliau chwaraeon.  

Bydd newidiadau yn y swm a werir ar genre yn aml yn digwydd oherwydd ffactorau 
cylchol, megis amseru digwyddiadau chwaraeon, neu newidiadau yn y ffordd y dyrennir 
arian i isadrannau. Er enghraifft, ar BBC One, gwariwyd mwy ar chwaraeon yn 2008 nag 
yn 2007 a 2009 oherwydd bod dau ddigwyddiad chwaraeon mawr wedi'u cynnal yn y 
flwyddyn honno - y Gemau Olympaidd ac Euro 2008. Ar BBC Four, gellir egluro'r 
gostyngiad yn y gwario ar raglenni ffeithiol a'r cynnydd yn y gwario ar ddrama, comedi ac 
adloniant oherwydd bod gwariant ar ddrama wedi'i drosglwyddo o adran y celfyddydau (o 
fewn yr adran ffeithiol) i'r adran ddrama. Yn fwy cyffredinol, mae rheolwyr y BBC wedi 
newid y ffordd y maent yn dyrannu rhai costau penodol (cyflwyno a chomisiynu) sy'n 
golygu bod cyfran BBC One o gostau o'r fath wedi gostwng a'u bod wedi cynyddu i bob 
sianel arall. Mae hyn yn egluro'r cynnydd sylweddol yn y 'costau eraill sy'n gysylltiedig â 
rhaglenni' ar BBC Two a BBC Four. 
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Ffigur 11: Gwriant a chostau eraill trwydded gwasanaeth BBC One, BBC Two a 
BBC Four (000,000oedd) 

BBC ONE 2007-08 2008-09 2009-10 
 (£000,000’s) (£000,000’s) (£000,000’s) 
    
Drama, comedi, adloniant  354 355 355 
Ffeithiol  130 119 118 
Newyddion, chwaraeon, rhanbarthol 403 435 415 
Plant a Dysgu 24 30 23 
Cyfanswm y gwariant ar raglenni'n deillio 
o'r sianel 

911 938 911 

Meddiannau ac ailadrodd 73 68 62 
Costau eraill cysylltiedig â rhaglenni (1) 142 136 140 
Cyfanswm y gwariant ar gynnwys y 
drwydded gwasanaeth 

1,127 1,142 1,113 

Dosbarthu 45 48 43 
Seilwaith/cymorth 247 203 217 
Cyfanswm y gwariant 1,419 1,393 1,373 
    
BBC TWO  2007-08 2008-09 2009-10 
 (£000,000’s) (£000,000’s) (£000,000’s) 
    
Drama, comedi, adloniant 90 84 82 
Ffeithiol  113 109 107 
Newyddion, chwaraeon, rhanbarthol 145 143 147 
Plant a Dysgu 23 25 26 
Cyfanswm y gwariant ar raglenni'n deillio 
o'r sianel 

370 360 360 

Meddiannau ac ailadrodd 33 47 41 
Costau eraill cysylltiedig â rhaglenni (1) 36 44 49 
Cyfanswm y gwariant ar gynnwys y 
drwydded gwasanaeth 

440 451 451 

Dosbarthu 30 34 31 
Seilwaith/cymorth 99 85 95 
Cyfanswm y gwariant 569 570 577 
    
BBC FOUR  2007-08 2008-09 2009-10 
 (£000,000’s) (£000,000’s) (£000,000’s) 
    
Drama, comedi, adloniant 6 9 12 
Ffeithiol  33 28 21 
Cyfanswm y gwariant ar raglenni'n deillio 
o'r sianel 

40 38 33 

Meddiannau ac ailadrodd 3 4 4 
Costau eraill cysylltiedig â rhaglenni (1) 5 13 17 
Cyfanswm y gwariant ar gynnwys y 
drwydded gwasanaeth 

48 55 55 

Dosbarthu 2 3 4 
Seilwaith/cymorth 15 14 16 
Cyfanswm y gwariant 65 72 75 

(1) Mae costau eraill sy'n uniongyrchol gysylltiedig â gwneud rhaglenni'n cynnwys costau hawlfraint, cyflwyno, casglu 

newyddion a llinellau cymorth 

Ffynhonnell: Data rheolwyr y BBC  

 

 

Er mwyn asesu a yw pob sianel yn cynnig gwerth da am arian: 

• edrychwyd ar y berthynas rhwng cost a pherfformiad pob sianel 
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• gofynnwyd i sampl cynrychioladol o wylwyr a oeddent yn credu bod pob sianel yn 
cynnig gwerth am ffi'r drwydded 

• aseswyd i ba raddau'r oedd rheolwyr y BBC wedi gwneud cynnydd gyda'u eu 
cynlluniau i arbed arian drwy fod yn fwy effeithlon. 

Rydym hefyd wedi cael rhywfaint o sicrwydd drwy gyfrwng sawl adolygiad gwerth am 
arian annibynnol yr ydym wedi'u comisiynu dros y blynyddoedd diwethaf.  

Mae cost fesul defnyddiwr awr BBC One a BBC Four wedi gostwng dros y 
blynyddoedd diwethaf er bod cost BBC Two wedi cynyddu fymryn  

Bydd y BBC yn defnyddio dull mesur a elwir yn gost fesul awr defnyddiwr (CFAD) i'w 
helpu i asesu gwerth am arian. Mae'r dull mesur hwn yn cyfateb i'r gost gyfartalog ar 
gyfer pob awr y bydd rhywun yn gwylio sianel. Mae'r gwylio'n cynnwys gwylio ar 
recordydd fideo personol os bydd y gwylio hwnnw'n digwydd o fewn wyth niwrnod i'r 
darllediad gwreiddiol ond nid yw'n cynnwys defnyddio BBC iPlayer. Dangosir y perfformiad 
dros y tair blynedd diwethaf yn Ffigur 12 isod. Mae'r data'n dangos bod CFAD BBC One 
wedi gostwng ychydig dros y blynyddoedd diwethaf, a hynny'n bennaf oherwydd bod 
oddeutu 3 y cant yn rhagor yn gwylio'r sianel. Mae CFAD BBC Two wedi cynyddu dros 
gyfnod wrth i'r nifer sy'n gwylio'r sianel ostwng, oddeutu 4 y cant, ac mae'r gwariant wedi 
cynyddu.  

Mae'r cynnydd yn y nifer sy'n gwylio BBC Four yn golygu bod ei CFAD wedi gostwng yn 
sylweddol o oddeutu 17 ceiniog yr awr yn 2007-08 i oddeutu 14 ceiniog yr awr yn 2009-
10, er bod ei CFAD yn dal yn sylweddol uwch na phrif sianel ddigidol arall y BBC, BBC 
Three. Ei CFAD hi yn 2009-10 oedd 8.6 ceiniog.  

Ffigur 12: Cost fesul awr defnyddiwr yn ôl sianel (ceiniogau) 

Sianel  2007-08 2008-09 2009-10 
BBC ONE 6.8 6.8 6.7 
BBC TWO 7 7.5 7.7 
BBC FOUR 17 16.8 14 

Ffynhonnell: Data rheolwyr y BBC  

Mae ychwanegu nifer rhaglenni'r BBC a wylir ar BBC iPlayer yn gostwng y gost 
fesul awr defnyddiwr pob un o sianelau'r BBC  

Nid yw'r gyfran gynyddol o raglenni'r BBC sy'n cael eu gwylio ar BBC iPlayer yn cael ei 
chynnwys o fewn y ffigurau cost fesul awr defnyddiwr safonol. Mae hyn yn cyfyngu ar ein 
gallu i lunio casgliadau gwerth am arian sy'n seiliedig ar y gost honno. Serch hynny, gan 
ddefnyddio set o dybiaethau51, mae modd ystyried y gwylio ychwanegol ar BBC iPlayer. 
Mae hyn yn gwella gwerth am arian pob sianel: BBC One o 6.7 ceiniog i 6.6 ceiniog; BBC 
Two o 7.7 Ceiniog i 7.5 ceiniog; a BBC Four o 14 ceiniog i 13.2 ceiniog.  

Mae'r ffordd y dyrennir costau i sianelau'r BBC yn mynd yn fwy cymhleth  

Mae'r ffordd y bydd y BBC yn dyrannu costau i wasanaethau'n golygu bod costau gwneud 
neu feddu rhaglen yn cael eu dyrannu'n gyffredinol i'r gwasanaeth sy'n ei darlledu gyntaf. 
Mae hyn yn golygu nad yw costau rhai rhaglenni a ddangosir gan sianel benodol yn cael 
eu cynnwys yn ei chyllideb. Er enghraifft, byddai cost rhai rhaglenni a ddangosir gyntaf ar 

                                            
51 Nid oes modd mesur nifer y rhaglenni sy'n cael eu llwytho i lawr a'u gwylio wedyn 
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BBC Two ond a ailddarlledir wedyn ar BBC Four fel rheol yn cael ei hysgwyddo gan 
gyllideb BBC Two.  Felly, ni fyddai'r costau hyn yn cael eu cynnwys yng nghyfrifiadau 
cyllideb trwydded gwasanaeth BBC Four na rhai'r CFAD er eu bod yn cyfrannu at ffigurau 
defnyddio'r sianel.  

Tynnwyd sylw at y materion hyn yn ein hadroddiad am BBC Three, a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin 2009. Ers hynny, mae rheolwyr y BBC wedi datblygu dull mwy cywir o fesur y 
CFAD. Mae hyn yn golygu ail-addasu’r costau a'r ffigurau gwylio. Felly, er bod cost lawn y 
rhaglen yn cael ei dyrannu i'r sianel sy'n ei darlledu gyntaf, os caiff ei dangos eto ar sianel 
arall, y sianel honno sy'n ysgwyddo costau'r ailddarllediad, megis taliadau breindal 
ychwanegol. Mae hyn yn gostwng CFAD BBC One fymryn, o 6.7 ceiniog yn 2009-10 i 6.6 
ceiniog, ac yn gostwng CFAD BBC Four o 14 ceiniog i 13.1 ceiniog. Mae CFAD BBC Two yn 
cynyddu fymryn, o 7.7 ceiniog i 7.8 ceiniog.  

Cred y rhan fwyaf o'r gwylwyr fod BBC One, BBC Two a BBC Four yn cynnig 
gwerth am arian ac mai BBC Two sy'n cynnig y gwerth gorau 

Gofynnwyd i sampl cynrychioladol o wylwyr a oeddent yn credu bod pob sianel yn werth 
da am arian ar sail yr wybodaeth a ganlyn: 

 'O'r £142.50 a delir am drwydded... 

• defnyddir £58.43 y flwyddyn, sef tua £4.87 y mis, i ariannu BBC One 

• defnyddir £23.94 y flwyddyn, sef tua £2 y mis, i ariannu BBC Two a  

• defnyddir £2.99 y flwyddyn, sef tua 25c y mis, i ariannu BBC Four'52伈  

Dengys y data: 

• fod pobl yn meddwl mai BBC Two sy'n cynnig y gwerth gorau am arian, gyda 78 
y cant o'i chynulleidfa'n dweud eu bod yn cael gwerth am arian ac ystyried faint o 
ffi'r drwydded sy'n cael ei fuddsoddi yn y sianel, a dim ond 18 y cant sy'n dweud 
nad yw'n cynnig gwerth da 

• Mae llai o bobl, ond mwyafrif o hyd (65 y cant), yn teimlo bod BBC One yn 
cynnig gwerth am arian gydag oddeutu traean yn dweud nad yw.  

• Mae'r sgôr ar gyfer BBC Four yn debyg i'r sgôr ar gyfer BBC One, gyda 67 y cant 
yn cytuno a 25 y cant yn anghytuno.  

Er bod defnyddio'r dull hwn i asesu gwerth am arian yn anghyflawn - er enghraifft nid 
yw'n archwilio pam mae pobl yn cytuno ynteu'n anghytuno nac yn holi a ellid gwella'r 
gwerth am arian - mae'n ffordd ddefnyddiol o bwyso a mesur ymateb pobl sy'n talu ffi'r 
drwydded yn y fan a'r lle ynglŷn ag a yw'r ffi honno'n cynnig gwerth am arian. 

Sylwn yn benodol fod oddeutu dwy ran o dair o'r rheini a holwyd yn meddwl bod BBC One 
yn cynnig gwerth da am arian, er mai'r gwasanaeth hwnnw yw'r un mwyaf costus o dipyn 
o blith gwasanaethau'r BBC.  Tueddai gwylwyr hŷn a dynion i roi sgôr uwch i BBC One nag 
a wnâi gwylwyr iau a menywod. Gwylwyr iau oedd y rhan fwyaf o'r rheini a ddywedodd 
nad oedd BBC Four yn cynnig gwerth da am arian, a'r rheini'n bobl sy'n tueddu i wylio'r 
sianel yn llai rheolaidd.  

 
52 Gofynnwyd y cwestiynau ar wahân ar gyfer pob sianel 
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Gellid gwella gwerth am arian BBC One a BBC Two drwy gyflawni 
disgwyliadau'r cynulleidfaoedd yn well o ran rhaglenni mwy arbennig eu natur  

Er bod y gost fesul awr defnyddiwr yn ddull buddiol o fesur, nid yw'n cynnwys elfennau 
eraill sy'n ymwneud â pherfformiad, er enghraifft safon a chyflawni dibenion cyhoeddus y 
BBC, sy'n fwy cymhleth i'w crynhoi mewn un mesur.  

Felly, rydym wedi defnyddio amrywiaeth o ddata perfformiad a gasglwyd ar gyfer yr 
adolygiad hwn, ac ar gyfer adolygiadau eraill, yn sail er mwyn asesu gwerth am arian. Yn 
benodol, defnyddiwyd data a gasglwyd ar gyfer ein hadolygiad blynyddol o gylchoedd 
gwaith a dibenion sy'n asesu i ba raddau y mae'r BBC yn cyflawni disgwyliadau'r 
gynulleidfa wrth gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Defnyddiwyd y data hyn i gyfrifo'r 
gydberthynas ystadegol rhwng pob un o flaenoriaethau dibenion cyhoeddus y BBC a'r farn 
gyffredinol ynglŷn â gwerth am arian.  

Gwelsom fod gan ddwy flaenoriaeth gydberthynas arbennig o gryf â'r farn ynglŷn â 
gwerth am arian - ' syniadau ffres a newydd' ac 'amrywiaeth eang o raglenni i bobl eu 
mwynhau'.53 Fel y nodir uchod, mae pob un o'r sianelau hyn yn cyflawni disgwyliadau'r 
gynulleidfa'n gyffredinol o ran darparu amrywiaeth eang o raglenni i'w mwynhau, ond nid 
yw'n cyflawni'r disgwyliadau o ran syniadau ffres a newydd. Ar sail hyn, gallwn gasglu 
petai BBC One a BBC Two yn gallu gwella'u perfformiad o ran cynnig rhaglenni mwy ffres 
a newydd a sicrhau eu bod yn rhaglenni mwy arbennig eu natur, y câi hynny'r budd 
ychwanegol o wella barn pobl ynglŷn â gwerth am arian y sianelau hyn. Mae hyn yn 
atgyfnerthu pwysigrwydd cymryd camau i gyflawni disgwyliadau'r gynulleidfa'n well yn y 
cyswllt hwn.   

Mae sianelau teledu'r BBC yn cymryd camau i ddod yn fwy effeithlon 

Mae pob un o adrannau'r BBC wedi datblygu cynlluniau i sicrhau arbedion effeithlonrwydd 
sylweddol dros weddill cyfnod setliad presennol ffi'r drwydded, sydd ar waith tan 2013. 
Mae'r BBC wedi ymrwymo i ganfod rhyw £1.8 biliwn o arbedion effeithlonrwydd rhwng 
2007-08 a 2012-13. Dyrannwyd y rhan fwyaf o'r arbedion hyn - oddeutu £1,005 miliwn - i 
adran BBC Vision, gyda £100 miliwn wedi'i sicrhau yn 2008-09 a £196 miliwn arall yn 
2009-10, y rhan fwyaf o hynny'n deillio o BBC One a BBC Two. Neilltuir yr arbedion yn ôl 
genre, yn hytrach nag i gyllidebau sianelau penodol, yn ogystal ag i rannau eraill o'r BBC 
sy'n gwneud ac yn comisiynu rhaglenni a ddangosir ar eu sianelau, gan gynnwys 
Newyddiaduraeth, Chwaraeon, Rhanbarthau Lloegr a'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.  

Byddwn yn adolygu'n rheolaidd yr arbedion y bydd pob adran yn llwyddo i'w gwneud o'u 
cymharu â'r targedau. Mae hyn yn cynnwys asesu a yw'r arbedion wedi cael unrhyw 
effaith negyddol ar berfformiad. Er enghraifft, mae adran newyddiaduraeth y BBC wedi 
llwyddo i arbed 4 y cant bob blwyddyn ers 2007, yn unol â'i thargedau, ac rydym yn 
fodlon nad yw'r dulliau mesur a ddefnyddir i fonitro ymateb y gynulleidfa'n dangos 
arwyddion bod cynnyrch newyddion y BBC yn gwanhau; yn yr un modd, nid yw'r dulliau a 
ddefnyddiwn i fonitro canlyniadau'r arbedion a wneir gan adran BBC Vision wedi dangos 
unrhyw effeithiau negyddol sylweddol o ran safon y rhaglenni na'r sianel. Fodd bynnag, 
deallwn fod terfyn ar i ba raddau y gellir parhau i arbed arian heb amharu ar ansawdd, a 

 
53 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/ara2008_09/purpose_remits_uk.pdf 
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byddwn yn sicrhau bod lefelau ansawdd a safonau'n cael eu cynnal yn awr ac yn y 
dyfodol.  

Rydym wedi comisiynu nifer o adolygiadau annibynnol i gynnig rhagor o 
sicrwydd ynglŷn â gwerth am arian 

Yn ogystal â'r dadansoddiad gwerth am arian rydym wedi'i gynnal ar gyfer yr adolygiad 
hwn, rydym wedi cael rhagor o sicrwydd yn sgil nifer o adolygiadau annibynnol eraill a 
gomisiynwyd gennym i asesu gwerth am arian gwaith y BBC. Crynhoir y rheini sy'n 
berthnasol i deledu yn Ffigur 13. 

Ffigur 13: Crynodeb o'r adolygiadau gwerth am arian sy'n effeithio ar gynnyrch 
teledu  

BBC in-house television commissioning, adolygiad a gynhaliwyd gan Ernst & Young 
ym mis Mehefin 2008. Roedd hyn yn edrych ar brosesau'r BBC ar gyfer comisiynu 
cynyrchiadau mewnol er mwyn gweld sut mae'r rheini'n sbarduno gwerth am arian. 
Canfu'r adolygiad bod rheolwyr y BBC wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran sicrhau 
gwerth am arian yn ei gynyrchiadau mewnol ac roedd eisoes yn rhoi sylw i lawer o'r 
meysydd i'w gwella.   

The BBC's on-air and on-screen talent costs, a gynhaliwyd gan Oliver and Ohlbaum 
Associates Ltd, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2008. Ni chafwyd dim tystiolaeth fod y 
BBC yn talu mwy na ‘phris y farchnad’ am brif dalent y byd teledu wrth gystadlu'n 
uniongyrchol â chystadleuwyr er mwyn sicrhau eu gwasanaeth. Er hynny, roedd yn dweud 
bod lle i'r BBC wella'i phrosesau er mwyn gallu sicrhau gwell bargen weithiau. Ers 
dechrau'r adroddiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi cyflwyno ambell newid i'w 
hymagwedd strategol at reoli talent ar yr awyr, gan gynnwys prosesau newydd i asesu 
gwerth, negodi contractau, cymeradwyo cytundebau, meithrin talent newydd a datblygu'r 
dalent sydd yno eisoes. Mae rheolwyr y BBC hefyd wedi gostwng y swm a werir ar y 
dalent orau bron £8 miliwn rhwng 2008-09 a 2009-10. 

The BBC's management of its coverage of major sporting and music events, 
adolygiad a gynhaliwyd gan y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol, a gyhoeddwyd ym mis 
Ionawr 2010. Roedd hwn yn edrych ar effeithiolrwydd rheolaeth y BBC yng nghyswllt 
digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth mawr, y gwerir £357 miliwn arnynt. Casgliad yr 
adroddiad oedd bod y BBC yn darparu arlwy y mae miliynau o wylwyr a gwrandawyr yn 
rhoi gwerth arno, a hynny i raddau helaeth o fewn y cyllidebau y mae wedi'u pennu, er ei 
fod yn dweud y gallai'r BBC ddefnyddio'r wybodaeth yn well a dangos bod ei harlwy'n 
cynnig gwerth am arian.  

The BBC's procurement of sports rights, adolygiad a gynhelir gan MTM London Ltd. 
Mae'r adolygiad hwn yn archwilio prosesau'r BBC ar gyfer meddu hawliau chwaraeon - 
gan gynnwys sut mae'r BBC yn penderfynu pa hawliau chwaraeon y dylid eu ceisio, sut 
mae'n rheoli'r broses bidio a negodi ac a yw'r BBC wedi cyflawni ei hamcanion. Bydd yn 
archwilio hawliau chwaraeon penodol a feddwyd dros y 2 flynedd diwethaf ar sail 
'astudiaethau achos' gan gynnwys y rheini a feddwyd gan y BBC a'r rheini na lwyddodd 
i'w meddu. Disgwyliwn gyhoeddi'r astudiaeth yng ngwanwyn 2011. 

The BBC's management of the cost of producing its continuing drama, adolygiad 
sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol. Mae hwn yn archwilio i ba 
raddau y mae'r BBC yn llwyddo i reoli cost cynhyrchu chwe drama hirhoedlog (EastEnders, 
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Casualty, Holby City, Doctors, River City a Pobol y Cwm). Disgwyliwn gyhoeddi'r astudiaeth 
yng ngwanwyn 2011. 

 


