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Crynodeb Gweithredol 
 

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar wasanaethau’r BBC i gynulleidfaoedd iau ac yn dilyn ein 
hadolygiad o wasanaethau a chynnwys i blant dan 13 oed, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2009. Mae’r 
adroddiad yn cynnwys:   

• Adolygiadau trwydded gwasanaeth o dri gwasanaeth y mae’r BBC yn eu targedu ar 

gynulleidfaoedd iau: BBC Three, BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra.1 Yn yr adolygiadau hyn, 

ystyrir pa mor dda y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn ôl telerau eu trwyddedau 

gwasanaeth, ac a oes angen i’r trwyddedau newid.  

• Ystyriaeth i ba mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu cynulleidfaoedd iau yn gyffredinol 

yn ei holl wasanaethau teledu, radio ac ar-lein, er mwyn gosod perfformiad y tri 

gwasanaeth sy’n targedu cynulleidfaoedd iau mewn cyd-destun ehangach. Mae hyn yn 

cynnwys asesiad o gynnyrch sydd wedi’i anelu at gynulleidfaoedd iau a gaiff le ar 

wasanaethau eraill y BBC, yn cynnwys BBC Switch, a darpariaeth dysgu ffurfiol sydd 

wedi’i thargedu ar gynulleidfaoedd iau.  

Ein casgliadau 

Pa mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu cynulleidfaoedd iau? Cawsom fod y 
BBC yn gwasanaethu pobl ifanc yn dda ar y cyfan. Mae lefel defnyddio uchel ar y 
teledu, y radio ac ar-lein, a chyflawnir rhai o’r dibenion cyhoeddus yn dda iawn. Er 
hynny, mae’r BBC yn wynebu heriau cynyddol i gyflwyno newyddion i bobl ifanc a 
chyrraedd rhai yn eu harddegau ar y teledu. Credwn hefyd y gallai’r BBC wneud mwy i 
ennill clod am ystod ei ddarpariaeth i bobl ifanc. Rydym yn glir iawn hefyd, lle mae’r 
BBC yn bwriadu gwasanaethu pobl ifanc ar wasanaethau sydd wedi’u targedu arnynt 
yn benodol, er y gallai’n aml fod yn briodol addasu’r cyflwyniad, y tôn a natur y testun 
i gwrdd â’u chwaeth a’u disgwyliadau penodol, fod rhaid i’r holl gynnwys gydymffurfio 
â safonau golygyddol y BBC. 

Pa mor dda y mae BBC Three yn perfformio yn ôl telerau ei thrwydded 
gwasanaeth? Mae effeithiolrwydd BBC Three o ran cyrraedd pobl ifanc yn ei gwneud 
yn rhan bwysig o bortffolio teledu’r BBC. Mae ansawdd ac amrediad ei chynnyrch yn 
cael eu hystyried yn dda ar y cyfan gan wylwyr, ac rydym yn gefnogol iawn i’w record 
a’i pharodrwydd i fentro’n greadigol. Rydym am weld BBC Three yn dal i ganolbwyntio 
ar raglenni newydd a gomisiynir yn y DU, ac rydym yn cefnogi bwriad rheolwyr y BBC i 
ddatblygu ei darpariaeth ymhellach mewn rhai genres penodol. Byddwn yn diwygio 
rhannau o drwydded gwasanaeth y sianel er mwyn gosod fframwaith cliriach ar gyfer y 
modd yr ydym yn disgwyl iddi sicrhau gwerth cyhoeddus i bobl ifanc.  

                                                
1 Prif gynulleidfa darged BBC Asian Network yw Asiaid Prydeinig sy’n 35 oed ac yn iau, ond byddwn yn adolygu’r orsaf hon 
ar ddyddiad yn y dyfodol. 
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Pa mor dda y mae Radio 1 yn perfformio yn ôl telerau ei thrwydded 
gwasanaeth? Mae Radio 1 yn wasanaeth pwysig iawn i’r BBC oherwydd ei lefel 
cyrhaeddiad uchel ymysg pobl ifanc. Mae’n effeithiol dros ben wrth gyflawni rhai o 
ddibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer pobl ifanc. Credwn y gallai gynyddu ei gwerth 
cyhoeddus ymhellach, o gofio am ei safle cryf yn y farchnad; yn benodol, rydym wedi 
gofyn i’r orsaf ganolbwyntio o’r newydd ar wasanaethu cynulleidfa ifanc a rhoi mwy o 
werth cyhoeddus drwy ei chynnyrch llafar. 

Pa mor dda y mae 1Xtra yn perfformio yn ôl telerau ei drwydded 
gwasanaeth? Mae 1Xtra yn wasanaeth sy’n tyfu, er bod ei ddosbarthu drwy ddulliau 
digidol yn unig wedi cyfyngu maint ei gynulleidfa. Rydym yn cymeradwyo dau newid yn 
y gwasanaeth y credwn y byddant yn ei alluogi i gynnig mwy o werth cyhoeddus, drwy 
roi mwy o allu iddo gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer ei wrandawyr. 

 

SUT MAE’R BBC YN GWASANAETHU 
CYNULLEIDFAOEDD IAU  

Mae’r BBC yn ddarparwr cyfryngau o bwys i gynulleidfaoedd iau, gan fod mwy na 9 o 
bob 10 o bobl ifanc yn defnyddio gwasanaethau’r BBC bob wythnos. Er bod barn pobl 
ifanc am y BBC yn gadarnhaol ar y cyfan, credwn y gallai’r BBC wneud mwy i ennill 
clod am ystod ei ddarpariaeth i bobl ifanc. Mae’r BBC yn cyflawni rhai o’i ddibenion 
cyhoeddus yn dda ar gyfer pobl ifanc ond yn wynebu heriau i gyflwyno newyddion, ac i 
wasanaethu rhai yn eu harddegau ar y teledu. 

 

Er gwaethaf y cynnydd anferth yn y dewis o gyfryngau, mae’r BBC yn rhan bwysig 
iawn o hyd o’r cyfryngau a ddefnyddir gan bobl ifanc. Mae’r BBC yn cyrraedd tua 92 y cant 
o rai 15-34 blwydd oed bob wythnos ac mae teledu’r BBC yn dal i lwyddo i gyrraedd 
cynulleidfaoedd iau, er bod y defnydd ohono wedi gostwng yn sylweddol yn y blynyddoedd 
diwethaf. Er bod darparwyr cyfryngau eraill, yn enwedig Channel 4, yn cael eu cysylltu’n barotach 
â darpariaeth i bobl ifanc na’r BBC, credwn fod rôl unigryw gan y BBC o hyd o ran dod â’r holl 
gynulleidfaoedd ynghyd, yn enwedig ar adegau allweddol ar lefel genedlaethol, ar ei wasanaethau 
prif ffrwd eang eu hapêl. Er mwyn cydnabod hyn, byddwn yn ystyried buddiannau plant a phobl 
ifanc mewn adolygiadau eraill o wasanaethau, yn enwedig ein hadolygiadau o BBC One a BBC Two 
sydd i gychwyn yn ddiweddarach yn 2009.  

Mae cyrhaeddiad radio’r BBC ymysg pobl ifanc wedi aros yn weddol gyson ers 2003, er ei fod yn 
dal i gyrraedd llai o bobl ifanc na radio masnachol bob wythnos. Mae’r defnydd o BBC Online wedi 
cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf ac mae bellach yn rhan bwysig o ddarpariaeth y BBC i bobl 
ifanc.  

Nid ydym wedi gallu asesu’n llawn sut mae pobl ifanc yn defnyddio gwasanaethau’r BBC drwy’r 
teledu, y radio ac ar-lein oherwydd anawsterau wrth fesur y defnydd ar draws llwyfannau. Mae’r 
BBC yn datblygu system newydd i fesur cynulleidfaoedd er mwyn ateb yr her hon a dylai rheolwyr 
y BBC roi blaenoriaeth i gynulleidfa’r bobl ifanc wrth wneud hyn, gan fod eu harferion o ran 
defnyddio technoleg a’r cyfryngau’n newid yn gynt na grwpiau cynulleidfa eraill. 
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Mae’r BBC yn cyflawni rhai o’i ddibenion cyhoeddus yn dda ymysg pobl ifanc ond mae’n 
wynebu heriau mewn rhai meysydd pwysig. Mae cynulleidfaoedd iau o’r farn bod y BBC yn 
cyflawni ei ddiben addysg a dysgu’n dda. Mae lefelau’r defnydd o gynnwys dysgu ffurfiol y BBC yn 
uchel ymysg rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc ac mae ymchwil yn dangos bod defnyddwyr 
yn gweld gwerth mawr yn y gwasanaethau.  

Mae cynulleidfaoedd iau hefyd yn credu bod y BBC yn dda iawn o ran darparu rhaglenni am y byd 
ehangach ac yn gwerthfawrogi ystod y rhaglenni a’r gwasanaethau sydd ar gael gan y BBC, er eu 
bod am i fwy o raglenni ddangos syniadau newydd a ffres.  

O ran cyflawni’r diben dinasyddiaeth, mae her gynyddol i ddenu pobl ifanc, yn enwedig y rheini 
mewn cartrefi ag incwm is, at gynnyrch newyddion y BBC, yn enwedig ar y teledu. Bydd angen i’r 
BBC ddefnyddio’r holl lwyfannau sydd ganddo – y teledu, radio a gwasanaethau ar-lein – i ddod o 
hyd i ateb i’r gostyngiad yn y defnydd o newyddion ar y teledu ac ystyried y rôl sydd i 
wasanaethau teledu a radio llinol eang eu hapêl ochr yn ochr â gwasanaethau ar-lein. O gofio mor 
bwysig yw newyddion yng nghylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus y BBC, mae hon yn her fawr i’r 
BBC.   

Mae arferion y rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc iawn mewn cysylltiad â’r cyfryngau’n newid 
yn gyflym ac mae BBC Online yn dod yn ffordd bwysig i’r BBC gyflawni ei ddibenion cyhoeddus ar 
gyfer yr ifanc. Bu gostyngiad sylweddol yn niferoedd y rhai yn eu harddegau sy’n gwylio teledu’r 
BBC tra bu cynnydd yn y defnydd o wasanaethau ar-lein yn y blynyddoedd diwethaf. Lansiwyd BBC 
Switch yn Hydref 2007 gyda’r bwriad o ddarparu cynnwys gwreiddiol wedi’i anelu’n benodol at rai 
rhwng 12 a 17 flwydd oed. Mae Switch wedi perfformio’n eithaf da ar y radio ac ar-lein, ond nid yw 
wedi cyrraedd llawer o rai yn eu harddegau ar y teledu eto. Rydym yn dal o’r farn ei bod yn bwysig 
i’r BBC ddarparu rhywfaint o gynnyrch wedi’i dargedu ar blant hŷn a rhai yn eu harddegau ar y 
teledu.  

Cam Gweithredu 1 

Mae angen i’r BBC allu cadw golwg ar ymddygiad cynulleidfaoedd ar draws 
gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein ac mae ar ganol datblygu offeryn newydd i fesur 
cynulleidfaoedd a fydd yn caniatáu dadansoddi manwl o ddefnydd gan gynulleidfaoedd 
ar draws llwyfannau a gwasanaethau. Wedi i’r BBC roi’r system fesur newydd hon ar 
waith, rydym yn argymell y dylid trin cynulleidfaoedd iau fel grŵp cynulleidfa 
blaenoriaethol ar gyfer mesur. 

Cam Gweithredu 2 

Rydym o’r farn bod cyrhaeddiad Newyddion y BBC ymysg pobl ifanc yn ddangosydd 
perfformiad pwysig iawn ac rydym yn gofyn i reolwyr y BBC ganolbwyntio ar hyn yn 
ein gweithgareddau rheolaidd i asesu perfformiad. Byddwn yn adrodd yn gyhoeddus 
mewn Adroddiadau Blynyddol yn y dyfodol am berfformiad Newyddion y BBC wrth 
gyrraedd pobl ifanc. 

 

BBC THREE  
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Mae effeithiolrwydd BBC Three o ran cyrraedd pobl ifanc yn golygu ei bod yn rhan 
bwysig o bortffolio teledu’r BBC. Mae ansawdd ac amrediad ei chynnyrch yn cael eu 
hystyried yn dda ar y cyfan gan wylwyr, ac rydym yn gefnogol iawn i’w record a’i 
pharodrwydd i fentro’n greadigol. Rydym am weld BBC Three yn dal i ganolbwyntio ar 
raglenni newydd a gomisiynir yn y DU, ac rydym yn cefnogi bwriad rheolwyr y BBC i 
ddatblygu ei darpariaeth ymhellach mewn rhai genres. 

 

Mae BBC Three wedi dod yn rhan bwysig o bortffolio teledu’r BBC, o ran ei 
chyrhaeddiad ymysg cynulleidfaoedd iau ac o ran ei pharodrwydd i arloesi a mentro’n 
greadigol. Mae BBC Three wedi ehangu ei chyrhaeddiad yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, 
yn enwedig ymysg ei chynulleidfa darged o rai rhwng 16 a 34 blwydd oed.  

Mae canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd rhaglenni BBC Three yn eithaf cryf, ac mae BBC 
Three wedi gweithio’n galed i gyflawni’r gofyniad yn ei chylch gwaith i arloesi a mentro’n greadigol 
gyda rhaglenni sy’n dangos syniadau newydd a ffres. Cawsom fod BBC Three yn cyflawni’r 
gofyniad yn ei chylch gwaith i hybu doniau sy’n newydd ac sy’n datblygu.  

Mae lefel is y cyrhaeddiad sydd gan BBC Three ymysg cynulleidfaoedd lleiafrifol ethnig 
yn adlewyrchu’r patrwm ar gyfer portffolio teledu’r BBC yn gyffredinol. Mae cyrhaeddiad 
BBC Three ymysg lleiafrifoedd ethnig yn is o lawer na’i chyrhaeddiad cyfartalog ymysg rhai rhwng 
16 a 34 blwydd oed. Mae hyn yn adlewyrchu patrwm mwy cyffredinol yn holl sianeli teledu’r BBC. 
Byddwn yn ceisio cael gwell dealltwriaeth o’r modd y gall y BBC wasanaethu gwylwyr o leiafrifoedd 
ethnig yn well yn ein hadolygiad o sianeli teledu eraill y BBC, sydd i ddechrau’n ddiweddarach yn 
2009. 

Mae BBC Three wedi ennill enw da iawn mewn rhai genres, ond mae cyfleoedd o hyd i gyflawni 
disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn rhai eraill. Cylch gwaith BBC Three yw darparu amserlen 
raglenni sy’n gymysg o ran genres yn gyson. Mae hyn yn cynnig her i’r sianel gan fod 
cynulleidfaoedd at ei gilydd yn disgwyl i sianeli digidol ganolbwyntio ar genres sydd un ai’n 
adloniadol neu’n ffeithiol. Yn y cyd-destun hwn, mae BBC Three wedi ennill enw da iawn iddi ei 
hun oherwydd ei chynnyrch comedi ac mae wedi cael rhai llwyddiannau o ran drama wreiddiol, 
materion cyfoes a rhaglenni ffeithiol. Mae’n ymddangos bod ei bwletinau newyddion yn diwallu 
angen sydd gan gynulleidfaoedd am newyddion byr.  

Ar draws yr ystod o genres, fodd bynnag, mae BBC Three wedi bod yn llai llwyddiannus wrth 
ddatblygu rhaglenni adloniant ac nid yw canfyddiadau cynulleidfaoedd o gynnwys ffeithiol difrif 
BBC Three yn cyfateb i lefel y ddarpariaeth. Yn olaf, credwn ei bod yn bosibl bod yr ‘ymrwymiad 
arbennig i sector animeiddio’r DU’ sydd wedi’i ddatgan gan y sianel yn rhy ymestynnol i un sianel 
o’r maint hwn. 

Mae’r rhan fwyaf o oriau darlledu BBC Three wedi’i neilltuo ar gyfer rhaglenni newydd 
sydd wedi’u comisiynu ganddi ac rydym am i’r sianel ddal i ganolbwyntio ar hyn. 
Rhaglenni newydd wedi’u comisiynu gan BBC Three yw’r rhan fwyaf o’r hyn a ddarlledir gan y 
sianel, sef tua 77 y cant o’r oriau darlledu. Roedd rhaglenni a brynwyd a rhai a drosglwyddwyd o 
BBC One a BBC Two yn rhoi tua 32 y cant a 19 y cant o’r amser gwylio yn y drefn honno i BBC 
Three o’i gymharu â 22 y cant o’i horiau darlledu yn 2008-09. Rydym yn cydnabod bod 
cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi’r rhaglenni sydd wedi’u prynu a’u trosglwyddo sydd ar y sianel a 
bod rhaglenni a brynir yn gallu ehangu amrediad ac ansawdd ei hamserlen am gost gymharol isel 
a dod â doniau a deunydd newydd i sylw’r gynulleidfa.  

Er bod y rhan fwyaf o wariant BBC Three yn mynd ar raglenni newydd a gomisiynir ganddi yn y 
DU, nodwn fod rhaglenni a brynir i gyfrif am gyfran gynyddol o gyllideb raglenni’r sianel. Rydym o’r 
farn mai prif nod y sianel yw darparu rhaglenni newydd sydd wedi’u comisiynu yn y DU ar gyfer 
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cynulleidfaoedd iau ac nid ydym yn disgwyl iddi ddibynnu ar raglenni a brynir i hybu ei 
pherfformiad. Nid ydym ychwaith yn disgwyl i BBC Three drin ei rhwymedigaeth statudol ar gyfer 
rhaglenni a gomisiynir o’r newydd – y bydd o leiaf 70 y cant o’r hyn y mae’n ei ddarlledu’n 
rhaglenni a gomisiynir ganddi, gan gynnwys y rhai yn yr oriau brig – fel ‘llinell sylfaen’ a byddwn 
yn monitro’r cyflawni ar y cwota blynyddol hwn i sicrhau nad yw felly. Byddwn yn ystyried y rôl 
sydd i raglenni a brynir ar holl sianeli’r BBC yn ein hadolygiad o BBC One, BBC Two a BBC Four yn 
ddiweddarach eleni.     

Mae rheolwyr y BBC wedi awgrymu y gallent ddechrau darlledu BBC Three am 3pm yn lle 7pm er 
mwyn gwella ei chyrhaeddiad a’i gwerth am arian. Er ein bod yn deall y rhesymeg a’r manteision 
posibl sydd i hyn o ran cwrdd â disgwyliadau cynulleidfaoedd, bydd angen inni ystyried unrhyw 
gynnig ffurfiol ar gyfer ymestyn yr oriau yng nghyd-destun defnydd cyffredinol y BBC o sbectrwm 
daearol digidol a’r gallu i’w fforddio, yn ogystal â’r angen i gynnal ansawdd gwasanaeth BBC Three 
yn ei gyfanrwydd. 

Mae lefel yr ymwybyddiaeth o weithgareddau ar-lein BBC Three a’r defnydd ohonynt 
yn dal yn isel. Mae cylch gwaith BBC Three yn cymell y sianel i ddefnyddio llwyfannau digidol a 
rhyngweithiol i feithrin perthynas â’i chynulleidfa ac mae wedi ceisio arloesi, er enghraifft, drwy 
ddangos rhaglenni ar-lein yn gyntaf a datblygu rhaglenni adloniant sydd ag elfennau ar-lein yn 
rhan ohonynt. Fodd bynnag, er bod lefel y defnydd o gyfryngau ar-lein a chyfryngau digidol eraill 
yn uwch o lawer ymysg pobl iau, mae lefel y defnydd o hafan BBC Three ar y we a gwefannau 
rhaglenni unigol yn isel o’i gymharu â gwefannau eraill y BBC sydd wedi’u hanelu at bobl ifanc, ac 
mae ymchwil ansoddol a meintiol gan reolwyr y BBC wedi dangos bod lefel yr ymwybyddiaeth o 
ddarpariaeth ryngweithiol a digidol BBC Three yn isel. 

Credwn fod gwasanaethau ar-lein yn cynnig cryn botensial i’r BBC gadw mewn cysylltiad â phobl 
ifanc a chyflawni ei ddibenion cyhoeddus ar eu cyfer a hoffem weld cynnydd yn y defnydd o 
wasanaethau ar-lein BBC Three yn y dyfodol.  

Mae’n ymddangos bod gwerth am arian BBC Three yn gwella, er nad ydym yn gallu 
gwneud asesiad diffiniol. Mae’r gost y gwyliwr yr awr ar gyfer BBC Three wedi gwella’n 
sylweddol, o 15.6 ceiniog yr awr yn 2006-07 i 10.6 ceiniog yr awr yn 2008-09. Er bod hyn yn 
ddrutach o hyd na BBC One a BBC Two, mae’n is na BBC Four. Fodd bynnag, fel y caiff ei gyfrifo ar 
hyn o bryd, nid yw’r dull mesur hwn yn cynnwys gwylio anllinol ar raglenni BBC Three (er 
enghraifft, drwy’r iPlayer) neu gostau rhaglenni sydd wedi’u trosglwyddo o sianeli eraill y BBC. 
Mae’r ffactorau hyn yn cyfyngu ein gallu i ddod i gasgliadau ar werth am arian ar sail cost y 
defnyddiwr yr awr a byddem yn hoffi delio â’r bwlch hwn yn y dadansoddi. 

Cam Gweithredu 3 

Mae nifer o feysydd lle y byddwn yn newid trwydded gwasanaeth BBC Three er mwyn 
gosod fframwaith cliriach ar gyfer y modd yr ydym yn disgwyl iddi roi gwerth 
cyhoeddus i bobl ifanc. Y rhain yw: 

a) Pennu mai ei chynulleidfa darged yw rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed;  

b) adlewyrchu rôl y sianel o ran darlledu digwyddiadau chwaraeon sy’n neilltuol 

o berthnasol i gynulleidfaoedd iau;   

c) cynnwys ystod o genres sy’n ehangach na newyddion a materion cyfoes yn y 
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rhaglenni y mae’n eu darlledu am y byd ehangach. 

Cam Gweithredu 4 

Bydd tri mater sy’n codi o’r adolygiad hwn yn cael eu cynnwys yn ein hadolygiadau 
gwasanaeth o BBC One, BBC Two a BBC Four, a fydd yn dechrau’n ddiweddarach yn 
2009:  

a) y mater o lefel cyrhaeddiad is teledu’r BBC ymysg cynulleidfaoedd ethnig 

lleiafrifol yn yr holl sianeli teledu; 

b) y rôl sydd i raglenni a brynir ochr yn ochr â rhaglenni newydd a gomisiynir yn 

y DU; 

c) dull gwell o ddiffinio gwerth am arian, gan ystyried maint cynyddol y gwylio 

anllinol ar raglenni teledu a sut y gallai hyn effeithio ar y dyrannu ar gostau. 

Cam Gweithredu 5 

Mae gweithgareddau digidol a rhyngweithiol BBC Three yn rhan ganolog o gylch 
gwaith y sianel ac mae rheolwyr y BBC wedi nodi eu bod yn rhan bwysig o’u 
strategaeth ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn monitro’r defnydd o ddarpariaeth BBC Three 
ar BBC Online fel rhan o’n gweithgareddau rheolaidd i asesu perfformiad.  

Rydym yn disgwyl y bydd ailddyluniadau o’r wefan yn sicrhau bod dolennau at 
newyddion y BBC yn aros yn rhai parhaol (nid yn ddewisiadau treigl ar gyfer cynnwys 
arall) ac yn amlwg ar yr hafan, yn unol ag ymrwymiad BBC Three yn ei thrwydded 
gwasanaeth.  

RADIO 1  

Oherwydd lefel cyrhaeddiad uchel Radio 1 ymysg pobl ifanc, mae’n wasanaeth pwysig 
iawn i’r BBC. Mae’n effeithiol iawn wrth gyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC ar 
gyfer pobl ifanc. Credwn fod ynddi botensial i gynyddu ei gwerth cyhoeddus 
ymhellach, o ystyried ei safle cryf yn y farchnad. 

 

Mae Radio 1 yn cyrraedd nifer mawr o bobl ifanc ac mae hynny’n ei galluogi i gyfrannu’n helaeth at 
gyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC. Mae gwrandawyr Radio 1 yn cynnwys llawer nad 
ydynt yn gwrando ar unrhyw un o orsafoedd radio eraill y BBC. Oherwydd hyn, mae’r orsaf yn rhan 
bwysig o ddarpariaeth gyffredinol y BBC i bobl ifanc. 
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Mae Radio 1 yn cyflawni ei chylch gwaith o ran hybu cerddoriaeth newydd ac mae’n 
chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo artistiaid newydd yn y DU. Rydym wedi canfod bod 
Radio 1 yn sefyll ar wahân o ran maint y gerddoriaeth newydd y mae’n ei chwarae. Ategir hyn gan 
ganfyddiadau cynulleidfaoedd, tra bo’r diwydiant cerddoriaeth yn cydnabod y rhan bwysig y mae 
Radio 1 yn ei chwarae wrth gefnogi artistiaid cerddorol sy’n dod i’r amlwg, drwy ei chynnyrch 
arbenigol a’i chynnyrch yn ystod y dydd. Mae rhaglenni a digwyddiadau cerddoriaeth fyw Radio 1 
yn werthfawr iawn yng ngolwg gwrandawyr. 

Mae Radio 1 yn cyfrannu’n helaeth hefyd at gyflawni’r diben ar gyfer dinasyddiaeth drwy ei 
rhaglenni newyddion, sy’n cyrraedd nifer mawr iawn o bobl ifanc.  

Dylai Radio 1 ganolbwyntio o’r newydd ar wasanaethu cynulleidfa darged ifanc. Er nad 
yw canran cyrhaeddiad Radio 1 ymysg rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed ond wedi gostwng ychydig 
yn y blynyddoedd diwethaf, mae ei chyrhaeddiad ym mhen isaf ei grŵp oedran targed (rhai rhwng 
15 a 19 mlwydd oed) wedi gostwng yn sylweddol, ac yn gyflymach nag mewn gwasanaethau 
radio’n gyffredinol. Mae Radio 1 hefyd yn cyrraedd nifer mawr o bobl y tu allan i’w grŵp oedran 
targed rhwng 15 a 29 mlwydd oed, gan fod ei chyrhaeddiad ymysg rhai 30-39 mlwydd oed wedi 
tyfu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Er bod y tueddiadau hyn o ran gwrando’n 
adlewyrchu’n rhannol ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth yr orsaf, yn enwedig newidiadau yn y 
modd y mae pobl yn derbyn radio a cherddoriaeth, y dewis o orsafoedd sydd ar gael, a 
thueddiadau mewn cerddoriaeth boblogaidd, credwn fod cyfleoedd i Radio 1 ganolbwyntio o’r 
newydd ar wasanaethu cynulleidfa darged ifanc.   

Byddwn yn cadw golwg ar effaith y mesurau y mae rheolwyr y BBC yn eu cymryd i 
gadw Radio 1 yn berthnasol i gynulleidfaoedd ifanc. Os bydd y tueddiadau mewn patrymau 
gwrando sydd wedi’u disgrifio uchod yn parhau, rydym yn rhagweld y bydd lefel cyrhaeddiad Radio 
1 ymysg cynulleidfaoedd iau’n gostwng dros amser, ac y bydd llai o allu gan yr orsaf i gyflawni 
dibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer cynulleidfa ifanc. Yng nghyflwyniad rheolwyr y BBC i’r 
adolygiad hwn, disgrifiwyd amryw o fesurau sydd â’r amcan o hybu apêl Radio 1 ymysg 
gwrandawyr iau. Byddwn yn cadw golwg ar effaith y rhain ar gyrhaeddiad yr orsaf ymysg 
gwrandawyr a’i hoedran gwrando canolrifol. Os na fydd y newidiadau a wneir gan yr orsaf yn cael 
eu hadlewyrchu’n gadarnhaol yn y dulliau hyn o fesur perfformiad erbyn yr adeg hon y flwyddyn 
nesaf, wedyn byddwn yn sicrhau bod rheolwyr y BBC yn cymryd camau pellach. Credwn mai’r 
amserlen raglenni yn ystod y dydd yw’r allwedd i hybu perfformiad yn y maes hwn, er nad ydym 
yn cytuno â’r farn yn rhai o’r cyflwyniadau i’r adolygiad hwn fod oed cyflwynwyr Radio 1 yn cyfateb 
o reidrwydd i broffil oedran y gwrandawyr.  

Mae Radio 1 yn cyrraedd cyfran is o bobl ifanc o gefndiroedd lleiafrifol ethnig. Mae lefel 
cyrhaeddiad Radio 1 yn is o lawer ymysg lleiafrifoedd ethnig ifanc ac mae wedi gostwng yn 
sylweddol ers 2003. Credwn fod hyn yn ganlyniad i amryw o achosion, gan gynnwys y twf yng 
nghyrhaeddiad gwasanaethau mwy newydd y BBC, fel 1Xtra a BBC Asian Network. Yn rhannol 
oherwydd y dewis o orsafoedd radio cerddoriaeth eraill sy’n apelio’n gryf at y gynulleidfa hon, mae 
lefel cyrhaeddiad Radio 1 yn is hefyd, at ei gilydd, mewn ardaloedd trefol fel Llundain, lle mae 
lleiafrifoedd ethnig yn gyfran uwch o’r gynulleidfa. Er gwaethaf y ffactorau hyn, mae cylch gwaith 
Radio 1 yn datgan y dylai ‘ddenu ystod eang o wrandawyr ifanc’, a byddem yn pryderu pe byddai’r 
anghyfartaledd hwn rhwng gwrandawyr o wahanol gefndiroedd ethnig yn dod yn fwy amlwg.   

Credwn y gallai cynnyrch llafar cyffredinol Radio 1 fod yn fwy uchelgeisiol o ran 
cyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC. Prif nod cynnyrch llafar cyflwynwyr Radio 1 yn 
ystod y dydd yw diddanu gwrandawyr. Credwn fod y nod hwn yn un dilys i Radio 1 a’i fod yn unol 
â’i chylch gwaith. Mae hefyd yn hybu cyrhaeddiad a dylanwad yr orsaf, gan gryfhau cyflwyniad y 
gerddoriaeth a darpariaeth o newyddion sydd â chysylltiad mwy uniongyrchol â’r amcan o 
hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC.  
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Gan fod Radio 1 yn wasanaeth cyhoeddus, fodd bynnag, credwn fod lle i gyflwynwyr Radio 1 
wneud mwy i gyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC, ac rydym o’r farn mai cam cyntaf 
cadarnhaol i’r cyfeiriad hwn yw cynnydd ym maint ac uchelgais cynnyrch  Radio 1 ar weithredu 
cymdeithasol.  

Cam Gweithredu 6 

Er nad ydym yn credu y gall unrhyw orsaf radio gyfyngu’r gwrando arni i’w chynulleidfa 
darged benodedig, rydym yn disgwyl i Radio 1 ganolbwyntio ar wasanaethu rhai 15-29 
mlwydd oed, yn hytrach na gwrandawyr hŷn. Er mwyn cryfhau’r disgwyliad hwn, 
rydym yn tynhau geiriad y cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth Radio 1. Mae hwn 
yn datgan ar hyn o bryd y dylai Radio 1 dargedu rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed, ond 
‘hefyd croesawu rhai eraill sydd â chwaeth debyg’. Mae rhai rhanddeiliaid allanol wedi 
tybio mai ystyr hyn yw bod yr orsaf yn cael ei hannog i dargedu gwrandawyr hŷn, a 
byddwn yn dileu’r geiriau hyn yn y drwydded gwasanaeth. Byddwn hefyd yn egluro y 
dylai Radio 1 ddarparu rhai rhaglenni ar gyfer rhai iau yn eu harddegau.  

Byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad Radio 1 wrth wasanaethu cynulleidfa darged 
ifanc yn ein gweithgarwch rheolaidd ar asesu perfformiad yn y blynyddoedd i ddod. 
Rydym yn disgwyl i Radio 1 barhau â’i lefel cyrhaeddiad ymysg rhai rhwng 15 a 29 
mlwydd oed a sicrhau bod oedran canolrifol ei gwrandawyr yn dal o fewn yr ystod 
oedran y mae’n ei thargedu. Byddwn yn cadw golwg ar berfformiad Radio 1 yn ôl y 
dulliau mesur perfformiad hyn bob chwarter blwyddyn, a byddwn yn adrodd yn 
gyhoeddus ar berfformiad Radio 1 mewn Adroddiadau Blynyddol yn y dyfodol. Os na 
fydd y newidiadau a wneir gan yr orsaf wedi’u hadlewyrchu yn y dulliau mesur 
perfformiad hyn erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf, wedyn byddwn yn sicrhau bod 
rheolwyr y BBC yn cymryd camau pellach. 

Cam Gweithredu 7 

Mae nifer o resymau dros lefel cyrhaeddiad isel Radio 1 ymysg lleiafrifoedd ethnig ifanc 
a’i dirywiad yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, byddem yn pryderu pe byddai’r 
anghyfartaledd rhwng y cyrhaeddiad ymysg gwrandawyr o wahanol gefndiroedd ethnig 
yn dod yn fwy amlwg. Byddwn felly’n monitro cyrhaeddiad Radio 1 ymysg gwrandawyr 
o leiafrifoedd ethnig yn fanwl fel rhan o’n gwaith rheolaidd ar asesu perfformiad. 

Cam Gweithredu 8 

Byddwn yn newid rhannau o drwydded gwasanaeth Radio 1 er mwyn gosod 
fframwaith cliriach ar gyfer y modd yr ydym yn disgwyl iddi ddarparu gwerth 
cyhoeddus i bobl ifanc. Amcan y newidiadau hyn fydd:   

a) adlewyrchu’n well y gwerth y mae Radio 1 yn ei greu drwy ei chefnogaeth i 

gerddoriaeth newydd ac artistiaid cerddoriaeth yn y DU sy’n dod i’r amlwg;  

b) adlewyrchu ein disgwyliad bod modd i gynnyrch llafar Radio 1 wneud mwy i 
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gyflawni amryw o amcanion o dan ddibenion cyhoeddus, gan gynnwys sicrhau 

nifer sylfaenol o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol bob blwyddyn. 

 

IXTRA 

Mae 1Xtra yn wasanaeth sy’n tyfu, er bod ei ddosbarthu drwy ddulliau digidol yn unig 
wedi cyfyngu maint ei gynulleidfa. Rydym yn cymeradwyo dau newid yn y gwasanaeth 
y credwn y byddant yn ei alluogi i gynnig mwy o werth cyhoeddus, drwy roi mwy o allu 
iddo gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer ei wrandawyr. 

 

Mae 1Xtra wedi dangos arwyddion calonogol o gynnydd yn 2008 ac mae cyfran fawr o’i wrandawyr 
yn rhai sydd yn ei gynulleidfa darged. Fodd bynnag, gan ei fod yn wasanaeth digidol yn unig, mae 
ei gyrhaeddiad yn fach o hyd o’i gymharu â Radio 1. Mae lefel y derbyniad i radio DAB ymysg 
cynulleidfa darged 1Xtra yn isel ac yn ffactor sy’n cyfyngu ar ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd a 
defnydd o’r orsaf. 

Mae barn gadarnhaol gan wrandawyr 1Xtra am ansawdd ei gynnyrch, yn enwedig ei gerddoriaeth, 
ac mae’r orsaf wedi cael rhai llwyddiannau wrth hybu cerddoriaeth ddu ac artistiaid sy’n dod i’r 
amlwg yn y DU. Er hynny, mae ei ddylanwad cyffredinol yn y maes hwn wedi bod yn gyfyngedig ac 
rydym yn cytuno â rheolwyr y BBC y gallai wneud mwy yn hyn o beth. Rydym yn cymeradwyo 
newid yn y diffiniad o gerddoriaeth newydd ar 1Xtra sydd â’r amcan o wella ei gefnogaeth i 
artistiaid cerddoriaeth du sy’n dod i’r amlwg. 

Ar hyn o bryd mae 1Xtra yn darlledu llawer o newyddion ond mae’r lefelau gwrando’n gymharol 
isel ar gyfer ei raglen newyddion estynedig ac, yn gyffredinol, nid yw darpariaeth newyddion 1Xtra 
yn diwallu anghenion ei wrandawyr. Rydym yn cymeradwyo newidiadau yng nghynnyrch 
newyddion 1Xtra a fydd yn lleihau maint y newyddion ar yr orsaf, ond a ddylai gynyddu ei 
chyrhaeddiad ac, felly, ei dylanwad o ran cyflawni diben dinasyddiaeth y BBC.  

Cam Gweithredu 9 

Rydym wedi cymeradwyo newid yn y diffiniad o gerddoriaeth newydd yn nhrwydded 
gwasanaeth 1Xtra. Bydd hwn yn caniatáu i gerddoriaeth sy’n drac ‘tanddaearol neu 
arloesol’ yn y DU o’r chwe mis diwethaf fod yn gymwys i’w hystyried yn gerddoriaeth 
newydd a dylai helpu’r orsaf i roi mwy o gefnogaeth i’r diwydiant cerddoriaeth ddu yn 
y DU.  

Er mwyn monitro effaith y newid hwn, byddwn yn dal i ofyn i reolwyr y BBC roi 
gwybod yn rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth am lefelau cerddoriaeth newydd a 
cherddoriaeth y DU. Byddwn hefyd yn gofyn i reolwyr y BBC ddarparu tystiolaeth arall i 
ni ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2009-10 i ddangos bod y newidiadau wedi arwain at 
fwy o gefnogaeth gan 1Xtra i’r diwydiant cerddoriaeth ddu yn y DU. 
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Cam Gweithredu 10 

Rydym wedi cymeradwyo newidiadau ym maint a fformat newyddion ar 1Xtra. Y prif 
newid yw rhoi dau fwletin estynedig 15 munud o hyd yn lle’r rhaglen newyddion ddwy 
awr ar ddyddiau’r wythnos a’r rheini wedi’u hamserlennu ar adegau pan yw’r lefelau 
gwrando’n uwch. Ni fyddwn bellach yn mynnu bod yr orsaf yn darlledu bwletinau bob 
awr yn ystod y nos. Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 1Xtra i adlewyrchu’r 
newidiadau hyn. 
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Rhagymadrodd 
 

Cyd-destun yr adolygiad hwn 

Mae’r cyhoedd yn disgwyl cael pethau gwych gan y BBC - maent yn ymddiried ynddo i wneud 
rhaglenni rhagorol; i gynnal y safonau gorau o ddarlledu annibynnol, unigryw; i gynnig i bawb 
rywbeth a fydd at eu dant; ac i wneud pethau na all neu na wnaiff eraill geisio eu gwneud. Maent 
yn disgwyl iddo fod yn arbennig ac i aros felly, yn enwedig ar adeg pan yw darlledu’n mynd drwy’r 
fath newid a phan fo cymaint o ddewis gan ddefnyddwyr. Ein cyfrifoldeb ni yn Ymddiriedolaeth y 
BBC yw cael y gorau o’r BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Er mwyn hwyluso’r broses o gyflawni’r cylch 
gwaith hwn byddwn yn adolygu pob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith bob pum mlynedd.2 

Mae’r adolygiad hwn o wasanaethau’n canolbwyntio ar ddarpariaeth y BBC ar gyfer 
cynulleidfaoedd iau ac yn dilyn ein hadolygiad o wasanaethau a chynnwys i blant, a gyhoeddwyd 
yn Chwefror 2009. Roedd dwy brif ystyriaeth yn sail i’n penderfyniad i ganolbwyntio ar y 
ddarpariaeth i gynulleidfaoedd iau:  

• Yn gyntaf, mae’r BBC wedi wynebu heriau hirsefydlog i wasanaethu cynulleidfaoedd iau 

gystal ag y mae’n gwasanaethu gwylwyr a gwrandawyr hŷn  

• Yn ail, mae technoleg newydd yn newid y ffordd y mae pobl yn defnyddio cyfryngau, ac 

mae cynulleidfaoedd iau’n arwain y newid i wasanaethau digidol, rhyngweithiol ac ar 

gais. Mae hyn yn cynnig heriau yn ogystal â chyfleoedd i’r holl ddarlledwyr gan gynnwys 

y BBC.  

 

Cwmpas a nodau ein hadolygiad  

Cyhoeddasom y cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad hwn ym Medi 2008. Roedd hwn yn dweud y 
byddem yn edrych ar ddarpariaeth y BBC i gynulleidfaoedd iau drwy: 

• Adolygiadau ffurfiol o dri gwasanaeth y mae’r BBC yn eu targedu ar gynulleidfaoedd iau: 

BBC Three, BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra. Mae’r adolygiadau hyn yn trafod pa mor dda 

y mae’r gwasanaethau hyn yn perfformio yn ôl telerau eu trwyddedau gwasanaeth, ac a 

oes angen i’r trwyddedau newid. Mae’r adroddiad hwn yn enwi’r meysydd lle’r ydym wedi 

penderfynu newid y trwyddedau gwasanaeth, y byddwn yn eu hailroddi ar ôl cyhoeddi’r 

adroddiad hwn.   

• Ystyried pa mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu cynulleidfaoedd iau’n gyffredinol yn yr 

holl wasanaethau teledu, radio ac ar-lein, er mwyn gweld perfformiad y gwasanaethau 

hyn yng nghyd-destun dealltwriaeth ehangach o gynulleidfaoedd iau. Mae hyn yn 

                                                
2 O dan Siarter a Chytundeb y BBC, mae’n ofynnol i’r Ymddiriedolaeth adolygu pob un o wasanaethau’r BBC o leiaf unwaith 
bob pum mlynedd a pha bryd bynnag y bydd y budd cyhoeddus yn galw am hynny. 
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cynnwys asesu cynnyrch sydd wedi’i anelu at gynulleidfaoedd iau sydd ar wasanaethau 

eraill y BBC, yn cynnwys: BBC Switch, cynnwys wedi’i fwriadu ar gyfer rhai rhwng 12 a 

17 flwydd oed sydd ar gael ar BBC Two, Radio 1 a bbc.co.uk; a darpariaeth dysgu ffurfiol 

wedi’i thargedu ar gynulleidfaoedd iau ar bbc.co.uk (Bitesize Cyfnod Allweddol 3 a TGAU, 

BBC Blast, a Learning Zone Broadband) a BBC Two (BBC Schools TV).  



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 16 

 

Ar ddechrau’r adolygiad hwn gwnaethom hefyd nodi nifer o feysydd sydd y tu allan i gwmpas yr 
adolygiad hwn:   

• Materion golygyddol a phortreadu pobl ifanc gan y BBC. Wrth bennu cwmpas yr 

adolygiad hwn daeth yn amlwg bod llawer o bobl ifanc yn pryderu ynghylch cael eu 

portreadu’n negyddol yn y cyfryngau. Fodd bynnag, gan fod y pryderon hyn yn aml yn 

ymwneud i fwy o raddau â darlledwyr yn gyffredinol, gan gynnwys gwasanaethau BBC 

nad ydynt yn rhan o’r adolygiad hwn, penderfynasom beidio â delio â’r maes hwn. 

• Costau talentau. Gwnaethom adolygu’r maes hwn ar wahân yn 2008.  

• Cydymffurfio â chwotâu’r BBC ar gyfer cynyrchiadau radio annibynnol. Byddwn yn 

adolygu’r cwotâu ar gyfer cynyrchiadau radio annibynnol ar wahân yn ddiweddarach yn 

2009.  

• Effaith y farchnad. Yr amcan wrth gynnal adolygiadau o wasanaethau yw ategu ein 

dyletswydd i asesu perfformiad, yn hytrach na helpu i gymeradwyo unrhyw 

weithgareddau neu wasanaethau newydd, felly nid ydynt yn cynnwys asesiad o effaith y 

farchnad.  

 

Methodoleg 

Cwblhawyd yr adolygiad hwn ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei chynghorwyr annibynnol yn Uned yr 
Ymddiriedolaeth o dan gyfarwyddyd Ymddiriedolwr arweiniol yr adolygiad, Alison Hastings. 
Gwnaethom gasglu tystiolaeth o ystod eang o ffynonellau sydd wedi’u rhestru’n fyr isod.  

Ymgynghori cyhoeddus. Gwnaethom ddatblygu set o gwestiynau ar gyfer ymgynghori 
cyhoeddus ar sail y trwyddedau gwasanaeth perthnasol. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 23 
Medi a 16 Rhagfyr 2008 a chawsom tua 9,100 o ymatebion gan unigolion. Hefyd cawsom 8 
ymateb gan gyrff, a 4 ymateb gan ein Cynghorau Cynulleidfa yn yr Alban, Cymru, Gogledd 
Iwerddon a Lloegr. 

Cyflwyniad gan reolwyr y BBC. Cyflwynodd rheolwyr y BBC adroddiad i ni sydd wedi’i gyhoeddi 
gennym ochr yn ochr â’r adroddiad hwn. 

Dadansoddi data perfformiad. Gwnaethom ddadansoddi data perfformiad gan ddefnyddio 
fframwaith perfformiad RQIV y BBC sy’n ystyried pedwar ffactor sy’n rhoi gwerth cyhoeddus – 
cyrhaeddiad, ansawdd, effaith a gwerth am arian. Dangosir y fframwaith hwn yn Ffigur 1.  
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Ffigur 1: Fframwaith perfformiad RQIV y BBC 

Cyrhaeddiad - Y graddau y defnyddir gwasanaethau BBC gan y gynulleidfa. Yn yr 
adroddiad hwn, oni nodir fel arall, mynegir cyrhaeddiad gwasanaethau teledu neu 
radio fel y ganran o’r boblogaeth sydd wedi gwylio neu wrando am gyfnod olynol o 
bymtheg munud mewn wythnos. 

Ansawdd - Mesurir ansawdd yn nhermau canfyddiad y gynulleidfa, yn benodol drwy 
fesur y nodweddion y mae’r Cytundeb3 yn datgan y dylent fod yn rhan o ddarlledu 
gwasanaeth cyhoeddus. Y nodweddion hyn yw ‘ansawdd uchel’, ‘gwreiddiol’, 
‘ymestynnol’, ‘arloesol’ a ‘deniadol’.  

Effaith - Y graddau y mae gwasanaethau BBC yn creu gwerth cyhoeddus drwy 
gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. Mae’r dibenion, sydd wedi’u nodi yn Siarter 
Frenhinol y BBC, yn mynnu bod y BBC: 

• yn cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas ddinesig 
• yn hyrwyddo addysg a dysgu  
• yn ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• yn darlunio’r DU, ei chenhedloedd, ei rhanbarthau a’i chymunedau   
• yn dod â’r DU i sylw’r byd a’r byd i sylw’r DU  
• yn helpu i ddod â manteision technolegau a gwasanaethau cyfathrebu sy’n 

datblygu i’r cyhoedd. 

Gwerth am Arian - Ystyriaeth i ddefnydd ochr yn ochr â chost er mwyn cynnig golwg 
ar gosteffeithiolrwydd. 

 

Ymchwil i gynulleidfaoedd. Rydym wedi ystyried nifer o weithiau ymchwil i gynulleidfaoedd 
wrth lunio’r adolygiad hwn:  

• ein hymchwil i’r Cylch Gwaith Dibenion, arolwg o fwy na 2,000 o oedolion i asesu pa mor 

dda y mae’r BBC yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus ar gyfer talwyr ffi’r drwydded. 

• ymchwil a gomisiynodd rheolwyr y BBC gan YouGov, lle’r holwyd mwy na 6,000 o bobl i 

asesu pa mor dda y mae BBC Three, Radio 1 ac 1Xtra yn cyflawni dibenion cyhoeddus y 

BBC. 

• Ymchwil ansoddol a gomisiynodd rheolwyr y BBC gan Sparkler i ddeall yn fanylach pa 

mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu pobl ifanc.  

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd. Gwnaethom gydweithio â Chyngor Ieuenctid Prydain i gynnal 
cyfres o grwpiau ffocws i ymchwilio i farn pobl ifanc am y BBC. Cynhaliodd Cyngor Ieuenctid 
Prydain sesiynau yn Llundain, Birmingham a Glannau Mersi, lle’r oedd tua 40 o bobl ifanc yn 
bresennol, y rhan fwyaf ohonynt rhwng 14 a 25 oed. Cynhaliodd ein Cynghorau Cynulleidfa 
ddigwyddiadau ymgysylltu â chynulleidfaoedd hefyd ledled yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a 
Lloegr. Mae mwy o fanylion yn eu cyflwyniadau i’r adolygiad hwn sydd ar gael ar ein gwefan. 

                                                
3 Mae’r Cytundeb yn un rhwng y BBC a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac mae’n ategu’r 
Siarter. http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/charter_agreement/bbcagreement_july06.pdf 
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Cyfweliadau. Gwnaethom drafod y materion a godwyd yn ystod ein hadolygiad drwy gyfweliadau 
â phobl o fewn y BBC, rhai o gyrff allanol a rhai o grwpiau buddiant.  

Trefn yr adroddiad 

Mae pedair rhan i weddill yr adroddiad hwn: 

Adran 1 sy’n ystyried pa mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu cynulleidfaoedd iau’n gyffredinol 
yn yr holl wasanaethau teledu, radio ac ar-lein, gan gynnwys perfformiad BBC Switch a chynnwys 
dysgu ffurfiol. 

Adran 2 sy’n edrych ar berfformiad BBC Three yn ôl telerau ei thrwydded gwasanaeth.  

Adran 3 sy’n edrych ar berfformiad Radio 1 yn ôl telerau ei thrwydded gwasanaeth.  

Adran 4 sy’n edrych ar berfformiad 1Xtra yn ôl telerau ei thrwydded gwasanaeth.  



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 

  
Mehefin 2009 19 

 

 

Adran 1: Sut mae’r BBC yn 
gwasanaethu cynulleidfaoedd 
iau  
 

Mae’r adran hon yn edrych ar berfformiad y BBC ar lefel uchel o ran gwasanaethu cynulleidfaoedd 
iau yn ei holl wasanaethau teledu, radio ac ar-lein. 

Mae’r BBC yn ddarparwr cyfryngau o bwys i gynulleidfaoedd iau, gan fod mwy na 9 o 
bob 10 o bobl ifanc yn defnyddio gwasanaethau BBC bob wythnos. Mae gan y BBC rai 
o’r prif frandiau cyfryngau sydd wedi’u hanelu at bobl ifanc, fel Radio 1, BBC Bitesize 
ac, yn fwyfwy, BBC Three. Er bod barn pobl ifanc am y BBC yn gadarnhaol gan mwyaf, 
credwn y gallai’r BBC wneud mwy i ennill clod i ystod ei ddarpariaeth ar gyfer yr ifanc. 

 

Mae’r adolygiad hwn yn cwmpasu ystod amrywiol o gynulleidfaoedd 

Mae tua 17.5 miliwn o bobl rhwng 13 a 34 oed yn y DU – sef tua 30 y cant o’r boblogaeth gyfan. 
Mae hon yn gynulleidfa amrywiol sy’n cynnwys nifer o wahanol ‘gyfnodau bywyd’, yn amrywio o rai 
ifanc yn eu harddegau sy’n byw gartref gyda’u rhieni i’r rheini sydd mewn coleg neu brifysgol 
neu’n chwilio am eu swydd gyntaf, hyd at y rheini sydd wedi dechrau eu teulu eu hunain ac sydd 
mewn gyrfa barhaol.  

Mae ymddygiad cynulleidfaoedd ifanc o ran y cyfryngau’n newid yn gyflymach nag yn 
achos oedolion hŷn ac mae hyn yn cynnig heriau i’r BBC  

Mae pobl ifanc yn llawer mwy tebygol na chynulleidfaoedd hŷn o fod â mynediad at dechnolegau 
cyfryngau newydd, a hefyd o ddefnyddio’r cyfryngau presennol mewn ffyrdd mwy soffistigedig. Er 
enghraifft, bydd 83 y cant o’r rhai rhwng 16 a 19 blwydd oed yn defnyddio’r rhyngrwyd yn 
rheolaidd o’i gymharu â 48 y cant o’r rheini sydd dros 35 oed tra bydd 72 y cant o’r rhai rhwng 16 
a 19 blwydd oed yn defnyddio chwaraewyr MP3 yn rheolaidd o’i gymharu â 15 y cant o’r rheini 
sydd dros 35 oed.4  

Mae pobl ifanc hefyd yn fwy tebygol o ryngweithio â mathau traddodiadol o ddarlledu mewn ffyrdd 
gwahanol, er enghraifft, drwy gael mynediad at gynnwys clywedol a fideo drwy ffonau symudol 
neu ‘ar gais’. Tra bo’r holl oedolion yn ystyried mai’r pedwar prif ddarparwr teledu daearol (BBC, 
ITV, Channel 4 a Five) yw’r llwyfannau cyfryngau pwysicaf, mae cynulleidfaoedd iau, yn enwedig 
rhai yn eu harddegau, yn ystyried bod eu ffonau symudol, cyfrifiaduron personol a rhyngrwyd 
band eang yn bwysicach na’r prif sianeli teledu, ac nid yw setiau radio ymhlith y pum prif fath o 
gyfryngau i gynulleidfaoedd iau.5 

Mae cyflymder a maint y newid technolegol yn cynnig heriau i’r BBC. Yng ngweddill yr adran hon 
o’r adroddiad hwn, disgrifir strategaeth y BBC ar gyfer y dyfodol i ymateb i’r heriau hyn a 
gwerthusir pa mor dda y mae’r BBC yn ymateb iddynt er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd iau drwy 
wasanaethau teledu, radio ac ar-lein ac i gyflawni ei ddibenion cyhoeddus ar eu cyfer.  

Mae’r BBC wedi datblygu strategaeth i wasanaethu cynulleidfaoedd iau sy’n cynnwys 
gwasanaethau prif ffrwd a rhai wedi’u targedu  

                                                
4 Archwiliad Ofcom o Lythrennedd yn y Cyfryngau, 2007 
5 Arolwg y BBC o Gyfryngau sy’n Datblygu, 2007 
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Mae strategaeth y BBC i roi gwerth cyhoeddus i bobl ifanc yn cynnwys cymysgedd o’r canlynol:  

• cynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd eang, gan gynnwys yr ifanc, sydd ar wasanaethau prif 

ffrwd fel BBC One, BBC Two a BBC Online;  

• gwasanaethau llinol sydd wedi’u targedu’n benodol ar bobl ifanc, yn cynnwys Radio 1, 

1Xtra a BBC Three; 

• cynnwys wedi’i dargedu ar bobl ifanc sydd ar wasanaethau prif ffrwd, yn cynnwys: dysgu 

ffurfiol ar BBC Online; a BBC Switch, cynnwys wedi’i frandio ar gyfer rhai yn eu 

harddegau ar Radio 1, BBC Two a BBC Online;  

• Darpariaeth ar gais gryfach i hybu argaeledd cynnwys y BBC.  

 

1.1 CYRHAEDDIAD  

Mae’r BBC yn dal yn rhan bwysig o’r cyfryngau a ddefnyddir gan bobl ifanc, gan ei fod 
yn cyrraedd tua 92 y cant o’r rhai rhwng 15 a 34 oed bob wythnos 

Mae’r BBC yn mesur nifer y bobl sy’n honni eu bod yn defnyddio unrhyw un o’i wasanaethau bob 
wythnos drwy arolwg ar-lein. Mae hyn yn dangos bod lefel y defnydd o’r BBC yn dal yn uchel iawn, 
gan fod tua 92 y cant o’r rhai rhwng 15 a 34 blwydd oed yn honni eu bod yn gwylio, yn defnyddio 
neu’n gwrando ar wasanaethau’r BBC bob wythnos.6  

Fodd bynnag, nid yw systemau mesur y BBC yn caniatáu inni fesur a chofnodi defnydd 
gwirioneddol o ddarpariaeth y BBC gan gynulleidfaoedd ifanc ar draws gwahanol wasanaethau a 
llwyfannau, fel nifer y bobl ifanc sy’n gwrando ar Radio 1 ond nid ar yr un arall o wasanaethau’r 
BBC, neu nifer y bobl sy’n cael mynediad at gynnwys y BBC drwy drydydd parti fel YouTube. Mae’r 
BBC ar ganol datblygu offeryn newydd i fesur cynulleidfaoedd a fydd yn caniatáu dadansoddi 
manylach o’r defnydd gan gynulleidfaoedd ar draws llwyfannau a gwasanaethau, gan gynnwys 
meintiau’r cyrhaeddiad unigryw.  

Cam Gweithredu 1 

Mae angen i’r BBC allu cadw golwg ar ymddygiad cynulleidfaoedd ar draws 
gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein ac mae ar ganol datblygu offeryn newydd i fesur 
cynulleidfaoedd a fydd yn caniatáu dadansoddi manwl o ddefnydd gan gynulleidfaoedd 
ar draws llwyfannau a gwasanaethau. Wedi i’r BBC roi’r system fesur newydd hon ar 
waith, rydym yn argymell y dylid trin cynulleidfaoedd iau fel grŵp cynulleidfa 
blaenoriaethol ar gyfer mesur 

 

BBC One yw’r gwasanaeth a ddefnyddir fwyaf gan gynulleidfaoedd iau, a 
gwasanaethau BBC wedi’u targedu sy’n canolbwyntio fwyaf ar y gynulleidfa hon  

Mae Ffigur 2 yn dangos cyrhaeddiad pob un o wasanaethau’r BBC ymysg rhai rhwng 16 a 34 
blwydd oed wedi’i blotio ochr yn ochr â chanran y gynulleidfa i’r gwasanaeth hwnnw sydd rhwng 

                                                
6 PBTS (Pan BBC Tracking Survey), 2008, Sylfaen: Oedolion 15+ oed 
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16 a 34 oed. Mae hyn yn dangos yr holl ddefnydd o wasanaethau BBC gan bobl ifanc, ochr yn ochr 
â graddau’r canolbwyntio gan y gwasanaethau hynny ar bobl ifanc.  

Mae hyn yn dangos mai BBC One yw’r gwasanaeth BBC a ddefnyddir fwyaf, o gryn dipyn, gan 
gynulleidfaoedd iau, gan ei bod yn cyrraedd tua dwy ran o dair o’r rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed 
bob wythnos, a’r rhai sydd ar ei hôl yw Radio 1, BBC Two a BBC Online. Fodd bynnag, ychydig 
mwy na 20 y cant o gynulleidfa BBC One sydd rhwng 16 a 34 oed, a chan rai o orsafoedd radio’r 
BBC, yn enwedig 1Xtra, Radio 1 a 6Music, ynghyd â chynnwys BBC a geir drwy ffonau symudol, y 
mae’r gyfran uchaf o ddefnydd ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed. O blith prif sianeli teledu’r 
BBC, gan BBC Three y mae’r gyfran uchaf o’i chynulleidfa rhwng 16 a 34 oed.  

Ffigur 2: Cyrhaeddiad gwasanaethau’r BBC ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed o’i 
gymharu â chyfran y gynulleidfa i bob gwasanaeth sydd rhwng 16 a 34 oed  

Television Teledu 

Other Radio Radio Arall 

Network Radio Radio Rhwydwaith 

Future Media Cyfryngau’r Dyfodol 

% of all adults reached that are 16-34s % yr holl oedolion a gyrhaeddir sy’n 16-34 oed 

Average weekly reach 000s 16-34s Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog i rai 16-34 

oed (miloedd) 

BBC English Regions Rhanbarthau’r BBC yn Lloegr 

BBC Wales BBC Cymru 

Ffynhonnell: BARB, RAJAR, Nunwood Tracker, 2008 (data BBC Mobile o fis Gorffennaf ymlaen) 

Mae teledu’r BBC yn cyrraedd mwy o bobl ifanc nag unrhyw ddarlledwr arall, er bod ei 
gyrhaeddiad wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf 

Mae tua 87 y cant o’r rhai rhwng 13 a 34 blwydd oed yn gwylio teledu bob wythnos, o’i gymharu 
ag oddeutu 92 y cant o rai o bob oed a 95 y cant o’r rhai dros 35 oed.7 Mae gwasanaethau 
teledu’r BBC yn cyrraedd tua thri chwarter o’r rhai rhwng 13 a 34 blwydd oed bob wythnos, sy’n 
fwy nag a wnaiff portffolios ITV a Channel 4, sydd ill dau’n cyrraedd tua dwy ran o dair o’r rhai 
rhwng 13 a 34 blwydd oed a Five, sy’n cyrraedd tua dwy ran o bump o’r grŵp oedran hwn. Er 
gwaethaf y defnydd cymharol uchel hwn, mae brandiau cyfryngau eraill, fel Channel 4 yn cael eu 
cysylltu’n fwy parod â darpariaeth i bobl ifanc na’r BBC.  

                                               

Mae’r defnydd o deledu’r BBC gan gynulleidfaoedd iau wedi gostwng ychydig mwy na 7 y cant ers 
2003, sydd ychydig llai na’r dirywiad yn achos portffolio sianeli ITV (gostyngiad o tua 9 y cant); 
mae cyrhaeddiad portffolio sianeli Channel 4 a Five ymysg cynulleidfaoedd iau wedi aros yn weddol 
sefydlog dros yr un cyfnod o bum mlynedd. Mae maint y gwylio ar y prif sianeli teledu wedi 
gostwng hefyd.  

Y gwasanaeth BBC a ddefnyddir fwyaf gan bobl ifanc yw BBC One, sy’n cyrraedd tua dwy ran o 
dair o’r rhai rhwng a 13 a 34 blwydd oed bob wythnos, er bod hyn wedi gostwng oddeutu 6 y cant 
ers 2003, tra gostyngodd cyrhaeddiad BBC One ymysg rhai dros 35 oed ychydig llai na 3 y cant. Yn 
gyffredinol, mae’r cyrhaeddiad ymysg rhai rhwng 13 a 34 blwydd oed sydd gan y pum prif sianel 
rwydwaith (BBC One, BBC Two, ITV1, Channel 4 a Five) wedi gostwng 4 y cant ar gyfartaledd dros 
yr un cyfnod o bum mlynedd.  

 
7 BARB (Bwrdd Ymchwil Cynulleidfa’r Darlledwyr), 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 22 

 

Mae cyrhaeddiad radio’r BBC ymysg pobl ifanc wedi aros yn weddol sefydlog ers 2003, 
er ei fod yn dal i gyrraedd llai o bobl ifanc na radio masnachol bob wythnos 

Mae tua 89 y cant o’r rhai rhwng 13 a 34 blwydd oed yn gwrando ar y radio bob wythnos8, sydd ar 
yr un gwastad â’r boblogaeth gyfan, tra bydd radio’r BBC yn cyrraedd tua 60 y cant o’r rhai rhwng 
13 a 34 blwydd oed bob wythnos, sy’n ffigur sydd wedi aros yn gyson yn y blynyddoedd diwethaf. 
O’i gymharu â hyn, mae gorsafoedd radio masnachol yn cyrraedd mwy na 70 y cant o’r rhai rhwng 
13 a 34 blwydd oed bob wythnos, er bod y lefel hon wedi gostwng oddeutu 7 y cant ers 2003. 
Radio 1 yw’r orsaf radio fwyaf poblogaidd o gryn dipyn – o blith rhai’r BBC neu rai masnachol – 
ymysg cynulleidfaoedd iau, gan ei bod yn cyrraedd tua 40 y cant o’r rhai rhwng 13 a 34 blwydd 
oed bob wythnos. 

Mae BBC Online wedi dod yn rhan bwysig o ddarpariaeth y BBC i bobl ifanc 

Mae mwy nag un chwarter (28 y cant) o’r holl rai sydd rhwng 16 a 34 blwydd oed yn defnyddio 
BBC Online bob wythnos9, sef yr un gyfran â’r holl oedolion, fel mai BBC Online yw’r wefan bumed 
fwyaf poblogaidd ymysg y grŵp oedran hwn yn y DU, ar ôl Google, MSN, Facebook a Yahoo. Mae 
cyrhaeddiad BBC Online ymysg cynulleidfaoedd iau wedi codi tua 9 y cant ers 2003.10 Mae rhai 
adrannau o BBC Online sy’n neilltuol o ddeniadol i gynulleidfaoedd iau, yn enwedig y gwefannau 
dysgu ffurfiol i blant ac oedolion ifanc.   

Mae dirywiad yn niferoedd y rhai yn eu harddegau sy’n gwylio teledu’r BBC wedi 
achosi gostyngiad cyffredinol yn lefel cyrhaeddiad y BBC ymysg rhai yn eu harddegau 

Mae’r BBC yn wynebu her benodol i wasanaethu rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc lle mae’r 
newidiadau technolegol a’r dirywiad o ran cyrhaeddiad a ddisgrifiwyd uchod yn fwyaf difrifol. Yn 
2008, y rhaglenni mwyaf poblogaidd ar y teledu ymysg rhai yn eu harddegau oedd yr un rhai at ei 
gilydd â’r rheini ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd – rhaglenni adloniant fel Britain’s Got Talent a The 
Apprentice, dramâu poblogaidd fel Eastenders a Doctor Who, a rhai chwaraeon byw, yn enwedig 
pêl-droed. Fodd bynnag, yn 2008: 

• cyrhaeddodd teledu’r BBC11 ddwy ran o dair o’r rhai yn eu harddegau (rhwng 13 a 19 

blwydd oed), o’i gymharu â 84 y cant o’r holl unigolion, tra nad oedd maint cyfartalog y 

gwylio gan rai yn eu harddegau ond yn 28 munud y diwrnod (o’i gymharu â 75 munud ar 

gyfer yr holl unigolion). Mae cyrhaeddiad teledu’r BBC ymysg rhai yn eu harddegau wedi 

gostwng tua 12 y cant ers 2003.  

• cyrhaeddodd radio’r BBC 56 y cant o’r rhai yn eu harddegau o’i gymharu â 64 y cant o’r 

holl unigolion, ac mae cyrhaeddiad yn ogystal â maint y gwrando wedi aros yn weddol 

gyson ers 2003 (55 y cant).12 Er hynny, bu gostyngiad arwyddocaol ym maint y gwrando 

gan rai yn eu harddegau ar orsafoedd radio masnachol.  

                                                
8 RAJAR (Radio Joint Audience Research), 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
9 Nunwood New Media Tracker, Rhagfyr 2008 (mae’n codi i 43% ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed mewn cartrefi sydd 
â’r rhyngrwyd) 
10 Nunwood New Media Tracker, Rhagfyr 2008, 19% o’r rhai rhwng 15 a 34 blwydd oed (mae’n codi i 31% ymysg rhai 
rhwng 15 a 34 blwydd oed mewn cartrefi sydd â’r rhyngrwyd) 
11 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud, mae Teledu’r BBC yn cynnwys BBC One, BBC Two, BBC Three a BBC 
Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC a CBeebies 
12 RAJAR, 2003 – 2008, cyrhaeddiad wythnosol o 15 munud, mae Radio BBC yn cynnwys 8 gorsaf rwydwaith, radio BBC i’r 
Cenhedloedd a 40 o orsafoedd radio lleol yn Lloegr 
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• cyrhaeddodd BBC Online 42 y cant o’r rhai yn eu harddegau bob mis ar gyfartaledd, o’i 

gymharu â 51 y cant o’r holl unigolion.13  

                                                
13 Nielsen, Rhagfyr 2008, cyrhaeddiad misol mewn cartrefi sydd â’r rhyngrwyd 
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Mewn ymateb i ddirywiad ei gyrhaeddiad ymysg rhai yn eu harddegau, gwnaeth y BBC 
lansio BBC Switch ar y teledu a’r radio ac ar lein 

Lansiwyd BBC Switch yn Hydref 2007 gyda’r bwriad o ddarparu cynnwys gwreiddiol wedi’i anelu’n 
benodol at rai rhwng 12 a 17 flwydd oed. Nid yw Switch dan reolaeth trwydded gwasanaeth gan ei 
fod mewn “parthau” ar wasanaethau eraill - ar BBC Two (ar ddydd Sadwrn 12-1.30pm), 
cymysgedd o raglenni a brynwyd a chynnwys wedi’i gomisiynu o’r newydd; ar nosweithiau Sul ar 
Radio 1 (Switch, 7-10pm a The Surgery, 10-hanner nos); ac ar lein.  

Mae perfformiad Switch wedi bod yn gymysg hyd yma. Mae’r defnydd o gynnwys 
Switch wedi bod yn galonogol ar radio ac ar lein, ond mae lefel y gwylio ar Switch ar 
deledu gan rai yn eu harddegau’n dal yn isel 

Er ein bod yn cydnabod bod BBC Switch yn ddarpariaeth sy’n dal i ddatblygu, ein barn yw bod ei 
berfformiad hyd yma wedi bod yn amrywiol, ac nad yw ei raglenni teledu’n benodol eto’n cyrraedd 
niferoedd digon uchel o’r gynulleidfa a dargedwyd.  

Ar y teledu, cyrhaeddodd BBC Switch gynulleidfa gyfartalog o 326,000 o unigolion bob wythnos yn 
2008 ac, o blith y rhain, dim ond 36,000 a oedd rhwng 12 a 17 oed (0.8 y cant o’r bobl yn y grŵp 
oedran hwn)14. Ar Radio 1, mae i slot Switch gyrhaeddiad wythnosol o ychydig mwy nag 1 filiwn o 
unigolion, gan gynnwys 180,000 o rai rhwng 12 a 17 oed (4 y cant o’r grŵp oedran hwn)15. Ar 
wasanaethau ar-lein, mae BBC Switch yn cyrraedd 120,000 o ddefnyddwyr unigryw yr wythnos ar 
gyfartaledd.16 Er na allwn asesu’n llawn effeithiolrwydd gwasanaethau ar-lein Switch o ran 
cyrraedd rhai yn eu harddegau gan nad yw’r BBC yn mesur data defnyddio yn ôl oedran ar gyfer y 
wefan, gwefan Switch oedd yr ateb mwyaf cyffredin ymysg y rhai a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein 
hymgynghoriad cyhoeddus am yr hyn yr oeddent yn ei hoffi’n neilltuol am BBC Switch.    

Yng nghyflwyniad rheolwyr y BBC i’r adolygiad hwn cydnabuwyd mai cyfyngedig oedd y potensial i 
Switch ddatblygu cyrhaeddiad ac effaith yn ei le presennol a chyda’i nifer o oriau, ar BBC Two. 
Ategwyd y farn hon yn rhai o’r ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus am BBC Switch lle y 
gofynnwyd a oedd yr amserlennu’n briodol i rai yn eu harddegau. Credwn ei bod yn bwysig i’r BBC 
gynnig rhywfaint o gynnwys wedi’i dargedu ar blant hŷn a byddwn yn disgwyl am ddiweddariad 
gan reolwyr y BBC ar ddyfodol slot Switch ar BBC Two.  

 

1.2 CYFLAWNI DIBENION CYHOEDDUS Y BBC  

Mae adrannau 2, 3 a 4 o’r adroddiad hwn yn ystyried pa mor dda y mae BBC Three, Radio 1 ac 
1Xtra yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus. Yn yr adran hon rhoddir trosolwg ar farn cynulleidfaoedd 
iau am ba mor dda y mae’r BBC yn gyffredinol yn cyflawni’r dibenion cyhoeddus ar eu cyfer.  

Mae’r BBC yn gallu cyflawni rhai o’i ddibenion cyhoeddus yn dda ymysg pobl ifanc ond 
mae’n wynebu heriau mewn meysydd eraill 

Er mwyn asesu perfformiad y BBC yn y maes hwn, gwnaethom ddefnyddio data o’n hadolygiad 
blynyddol o’r cylch gwaith dibenion17 sy’n cadw golwg ar farn cynulleidfaoedd am bwysigrwydd 
cyflawni pob un o’r dibenion gan y BBC, a pha mor dda y mae’r BBC yn gwneud hynny yn eu barn 
hwy. Mae’r data’n dangos bod yr hyn y mae cynulleidfaoedd iau yn ei ddisgwyl gan y BBC, a’u 
canfyddiadau o ba mor dda y mae’r BBC yn cwrdd â’r disgwyliadau hynny, yn debyg i rai gweddill y 

                                                
14 BARB, 29 Mawrth – 12 Rhagfyr 2008 heb gynnwys y cyfnod rhwng Gorffennaf ac Awst pan oedd oddi ar yr awyr ar gyfer 
gwyliau’r haf, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
15 RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
16 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, defnyddwyr unigryw wythnosol (cofnodion serfwyr y BBC wedi’u seilio ar borwyr 
cyfrifiaduron) 
17 Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o’r Cylch Gwaith Dibenion, BMRB, 2008 – 2009 
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gynulleidfa, heblaw am ychydig o eithriadau. Yng ngweddill yr adran hon, mae sylwadau byr am 
bob un o’r dibenion.  

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Ddinesig   

Mae cynulleidfaoedd iau’n canfod bod perfformiad y BBC wrth gyflawni ei ddiben o ran 
dinasyddiaeth yn weddol dda at ei gilydd, er bod heriau cynyddol i ddenu rhai pobl 
ifanc at gynnyrch newyddion y BBC 

Darpariaeth newyddion y BBC yw’r elfen ganolog yn y gwasanaeth cyhoeddus a gynigir gan y BBC 
ac rydym wedi ein calonogi gan y ffaith bod y rhan fwyaf o’r bobl ifanc a holwyd gennym yn credu 
bod y BBC yn darparu ‘newyddiaduraeth annibynnol o ansawdd uchel’ yn dda.18 Er hynny, mae 
bwlch rhwng nifer y bobl ifanc sy’n meddwl ei bod yn bwysig i’r BBC ‘wneud newyddion a materion 
cyfoes yn ddiddorol i mi’ a’r nifer sy’n credu bod y BBC yn cyflawni hynny ar hyn o bryd.  

Mae’n bosibl bod y bwlch hwn rhwng y canfyddiadau’n adlewyrchu’r gostyngiad yng nghyrhaeddiad 
Newyddion y BBC ar y teledu – roedd 45 y cant o’r rhai rhwng 16 a 34 oed yn 2008 yn gwylio 
Newyddion y BBC bob wythnos, sef 7 y cant yn llai nag yn 2004, o’i gymharu â 68 y cant o’r holl 
oedolion.19 Nid yw’r dirywiad wedi’i atal er bod dulliau newydd wedi’u cyflwyno i gyrraedd 
cynulleidfaoedd iau drwy Newyddion y BBC, fel y bwletin 90 eiliad am 8pm ar BBC One, ac mae’n 
fwyaf difrifol ymysg pobl ifanc sy’n byw mewn cartrefi sydd ag incwm is, lle nad yw’r defnydd o 
Newyddion y BBC ar-lein wedi llenwi’r bwlch a adawyd oherwydd y gostyngiad yng nghyrhaeddiad 
newyddion ar y teledu.   

Mae Newyddion y BBC ar y radio yn cyrraedd hanner y rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed bob 
wythnos20 ac mae’r lefel hon wedi aros yn weddol gyson ers 2004. Mae Newyddion y BBC ar-lein 
yn cyrraedd 23 y cant o’r bobl ifanc sydd â mynediad i’r rhyngrwyd, er nad oes unrhyw ddata ar 
gael am dueddiadau.21  

Mae Newyddion y BBC yn datblygu ei ddull o gyrraedd cynulleidfaoedd iau, yn benodol drwy 
gynyddu defnydd o wasanaethau ar-lein Newyddion y BBC ac ystyried y cyfle i syndicetio cynnwys 
Newyddion y BBC ar wefannau trydydd partïon. Mae Newyddion y BBC yn ystyried hefyd a oes 
mwy o gyfleoedd i ddarparu bwletinau newyddion byr (fel y bwletin 90 eiliad am 8pm ar BBC One) 
ar y teledu.   

Bydd angen i’r BBC ddefnyddio ei holl lwyfannau – gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein – i ddod 
o hyd i ateb i’r gostyngiad yn y defnydd o newyddion ar y teledu ac ystyried rôl ei wasanaethau 
teledu a radio eang eu hapêl ochr yn ochr â gwasanaethau ar-lein. O gofio mor bwysig yw 
newyddion i gylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus y BBC, mae hon yn her fawr i’r BBC.   

Cam Gweithredu 2 

Rydym o’r farn bod cyrhaeddiad Newyddion y BBC ymysg pobl ifanc yn ddangosydd 
perfformiad pwysig iawn ac rydym yn gofyn i reolwyr y BBC ganolbwyntio ar hyn yn 
ein gweithgareddau rheolaidd i asesu perfformiad. Byddwn yn adrodd yn gyhoeddus 
mewn Adroddiadau Blynyddol yn y dyfodol am berfformiad Newyddion y BBC wrth 
gyrraedd pobl ifanc. 

                                                
18 Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o’r Cylch Gwaith Dibenion, BMRB, 2008 – 2009 
19 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 3 munud 
20 RAJAR, Q4 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
21 Nielsen, Rhagfyr 2008, cyrhaeddiad misol mewn cartrefi sydd â’r rhyngrwyd 
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Hyrwyddo addysg a dysgu 

Mae lefelau defnyddio uchel o gynnwys dysgu ffurfiol y BBC ymysg rhai yn eu 
harddegau ac oedolion ifanc ac mae ymchwil yn dangos bod defnyddwyr yn gweld 
gwerth mawr yn y gwasanaethau 

Mae cynulleidfaoedd iau o’r farn mai hwn yw’r pwysicaf o ddibenion cyhoeddus y BBC, ac yn credu 
at ei gilydd fod y BBC yn ei gyflawni’n dda iawn. Teimlai tua phedair rhan o bump o’r rheini rhwng 
15 a 34 blwydd oed a holwyd gennym eu bod wedi ‘dysgu pethau newydd wrth fwynhau rhaglenni 
neu gynnwys ar y BBC’22, ac er bod bwlch bach rhwng niferoedd y bobl sy’n credu ei bod yn 
bwysig i’r BBC ‘helpu plant/rhai yn eu harddegau gyda’r hyn y maent yn ei ddysgu yn yr ysgol 
neu’r coleg’ a’r rheini sy’n cytuno bod y BBC yn cyflawni hyn yn dda, mae perfformiad cyffredinol y 
BBC yn y maes hwn yn gryf.  

Fel rhan o’r adolygiad hwn, gwnaethom ystyried perfformiad y ddarpariaeth dysgu ffurfiol sydd gan 
y BBC ar gyfer rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc, yn enwedig BBC Bitesize (Cyfnod Allweddol 
3 a TGAU), BBC Blast, a Learning Zone Broadband. 

BBC Bitesize 

Mae BBC Bitesize yn wasanaeth adolygu ar-lein sy’n rhoi sylw i bob un o gyfnodau allweddol y 
cwricwlwm cenedlaethol. Mae lefel y defnydd ohono ymysg rhai yn eu harddegau’n uchel ac yn 
tyfu’n dda. Yn 2008 defnyddiwyd Bitesize TGAU gan bron 400,000 o ddefnyddwyr unigryw yr 
wythnos23 ledled y DU, tua 18 y cant yn fwy nag yn 2007. Roedd lefel y defnydd yn neilltuol o 
uchel ym Mai 2008 pan oedd mwy na 700,000 o ddefnyddwyr unigryw. Mae hyn yn awgrymu bod 
bron y cwbl o’r myfyrwyr TGAU yn defnyddio Bitesize. Mae lefel y defnydd o Bitesize Cyfnod 
Allweddol 3 yn uchel hefyd ar oddeutu 130,000 o ddefnyddwyr unigryw y flwyddyn yn 2008, sydd 
tua un rhan o dair yn uwch nag yn 2007 a chododd hwn i’w lefel uchaf ym Mai 2008 hefyd pan 
oedd bron chwarter miliwn o ddefnyddwyr unigryw. Roedd lefel y defnydd o wefannau dysgu 
ffurfiol y BBC sy’n rhoi sylw i rannau o’r cwricwlwm yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn 
uchel hefyd. 

Mae arolygon rheolaidd o gynulleidfaoedd a gynhelir gan reolwyr y BBC24 yn dangos bod plant ac 
athrawon yn ystyried bod BBC Bitesize yn werthfawr iawn: roedd 90 y cant o blant o oedran ysgol 
uwchradd yn ymwybodol o BBC Bitesize, ac mae bron ddwy ran o dair o’r plant sy’n defnyddio 
Bitesize yn cymeradwyo’r gwasanaeth yn fawr (gan roi sgôr o 7 neu fwy allan o 10) a dywedodd 
83 y cant o’r plant bod Bitesize wedi’u helpu i wneud eu gwaith ysgol25. Ategwyd y canfyddiadau 
hyn gan ymatebion o’n pedwar Cyngor Cynulleidfa a chan y bobl ifanc y gwnaethom siarad â hwy 
fel rhan o’r adolygiad hwn, a oedd yn gadarnhaol iawn eu barn am Bitesize, yn ogystal ag 
ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus, lle’r oedd tua dwy ran o dair o’r ymatebwyr yn canmol 
gwefannau dysgu ffurfiol y BBC, a Bitesize yn benodol. 

“Bitesize – mae wedi achub fy mywyd!” 

Un o’r rhai a oedd yn bresennol mewn digwyddiad i gynulleidfaoedd, 
Glannau Mersi, Rhagfyr 2008 

                                                
22 Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o’r Cylch Gwaith Dibenion, BMRB, 2008 – 2009 
23 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, defnyddwyr unigryw bob wythnos 
24 BBC Learning Children’s Tracker / BBC Learning Teachers’ Tracker 
25 BBC Learning Teachers’ Tracker, wave 3 
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BBC Blast  

Mae BBC Blast yn darparu hyfforddiant ar-lein mewn sgiliau sy’n gysylltiedig â chelfyddydau 
creadigol fel ffasiwn, gwneud ffilmiau a dylunio. Yn 2008, roedd tua 70,000 o ddefnyddwyr 
unigryw ar wefan BBC Blast bob wythnos26, ac mae mwy na 350,000 o bobl ifanc wedi gweithio 
gyda Blast mewn digwyddiadau allgymorth a gweithdai. Rhoddwyd canmoliaeth uchel i BBC Blast 
mewn cyflwyniadau i’r adolygiad hwn gan y Cynghorau Cynulleidfa dros yr Alban a Lloegr.   

Learning Zone Broadband  

Mae Learning Zone Broadband yn darparu clipiau clyweledol sy’n gysylltiedig â chynnwys y 
cwricwlwm i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, sy’n debyg i gynnwys BBC Schools ar y teledu. 
Strategaeth y BBC yw darparu clipiau clyweledol ar-lein ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn 
hytrach na thrwy deledu llinol, gan fod dysgu ar-lein yn adlewyrchu gofynion athrawon yn well. 
Gan ei bod yn ddarpariaeth weddol newydd, ychydig iawn o ddata am berfformiad Learning Zone 
Broadband sydd ar gael ar hyn o bryd.  

Mae darpariaeth dysgu ffurfiol BBC yn cynnig gwerth da am arian 

Fel rhan o’n hadolygiad o wasanaethau a chynnwys i blant a gyhoeddwyd yn 200927, gwnaethom 
ymrwymo i ddod i gasgliad ynghylch y gwerth am arian a geir o gynnwys dysgu ffurfiol y BBC yn 
gyffredinol yn yr adolygiad hwn, gan fod is-adran BBC Learning yn rhedeg ei gweithgareddau i 
blant a rhai yn eu harddegau gyda’i gilydd, fel na ellir didoli costau’r ddwy elfen. 

Gyda’i gilydd, gwariodd y BBC £9.8 miliwn yn 2007-08 ar ei adnoddau dysgu ffurfiol i blant a phobl 
ifanc. Yn 2008, cafodd y gwefannau hyn, sy’n cynnwys y rheini sydd wedi’u hanelu at blant o 
oedran ysgol gynradd, tua 1 filiwn o ddefnyddwyr unigryw bob mis.  

Yn 2007-08 roedd y gost yr wythnos am bob defnyddiwr unigryw ar wefannau BBC Bitesize, 
ysgolion a Blast sydd wedi’u targedu ar rai rhwng 5 a 19 blwydd oed yn isel, sef tua 8g am bob 
defnyddiwr unigryw yr wythnos.28 Mae hyn yn rhatach o lawer na’r gost ar gyfer pob defnyddiwr 
unigryw ar BBC Online dros yr un cyfnod.  

Felly, ar y sail bod llawer o ddefnydd o wefannau dysgu’r BBC, eu bod yn boblogaidd a’u bod yn 
cyfrannu’n fawr at gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, yn ogystal â’u cost gymharol isel am bob 
defnyddiwr unigryw, credwn eu bod yn cynnig gwerth da am arian. Ar ben hynny, mae arolygon o 
athrawon gan y BBC yn dangos bod tua thri chwarter o athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd yn 
ystyried bod gwefannau dysgu ffurfiol y BBC yn werthfawr o ran cynnig gwerth am arian i dalwyr 
ffi’r drwydded.  

Mae rhai pryderon yn y diwydiant ynghylch gwahanolrwydd cynnwys dysgu ffurfiol y 
BBC 

Fel rhan o’r adolygiad hwn, ysgrifennodd rhai cyrff atom gan fynegi pryderon ynghylch 
gwahanolrwydd rhannau o ddarpariaeth dysgu ffurfiol y BBC a’u heffaith ar y farchnad a’r modd y 
maent yn datblygu. O dan delerau Siarter y BBC, mae’n ddyletswydd arnom ddal sylw ar effaith 
gystadleuol gweithgareddau’r BBC ac rydym yn ystyried y mater hwn ar wahân i’r adolygiad hwn. 

 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

                                                
26 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008 
27 Gweler http://www.bbc.co.uk/bbctrust/framework/bbc_service_licences/childrens.html 
28 Nid ydym wedi asesu’r gwerth am arian o Learning Zone Broadband gan ei fod yn ddarpariaeth newydd sy’n dal i gael ei 
datblygu. 
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Mae cynulleidfaoedd iau’n hoffi’r dewis o raglenni a gwasanaethau sydd ar gael gan y 
BBC, er eu bod am i fwy o raglenni ddangos syniadau newydd a ffres 

Mae’r diben hwn yn cwmpasu llawer o wahanol feysydd ac mae canfyddiadau cynulleidfaoedd iau 
o bwysigrwydd a pherfformiad y BBC yn y maes hwn yn gyson at ei gilydd â’r rhai sydd gan yr holl 
oedolion. Y ddau faes pwysicaf ym marn cynulleidfaoedd yw bod y BBC: 

• ‘yn meddu ar ystod eang o raglenni a chynnwys sy’n ddifyr ac yn adloniadol’. 

Ymysg rhai rhwng 15 a 34 blwydd oed, er bod ‘bwlch perfformiad’ bach (lle mae 

mwy o bobl yn credu ei bod yn bwysig i’r BBC ddarparu hyn nag sydd yn credu 

bod y BBC yn ei ddarparu ar hyn o bryd) ar gyfer y datganiad hwn, mae’r ganran 

sy’n cytuno bod y BBC yn cyflawni hyn yn dda yn uchel, sef 71 y cant.29 Ategir 

hyn gan y ffaith mai un ateb a gafwyd yn aml gan ymatebwyr i’r cwestiwn yn ein 

hymgynghoriad cyhoeddus am yr hyn sy’n gwneud y BBC yn wahanol i ddarlledwyr eraill 

oedd ystod ac amrywiaeth y rhaglenni. 

• ‘yn meddu ar lawer o syniadau newydd a ffres’. Er bod 70 y cant o’r rhai rhwng 15 a 34 

blwydd oed yn credu ei bod yn bwysig i’r BBC wneud hyn, dim ond 60 y cant sy’n 

meddwl bod y BBC yn gwneud hyn yn dda. Mae’r sgorau hyn yn weddol debyg i’r rheini 

ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd, ac maent yn gyson â’r hyn y mae cynulleidfaoedd wedi’i 

ddweud wrthym mewn arolygon blaenorol o gynulleidfaoedd. Yn Hydref 2007, 

gwnaethom osod i’r BBC yr amcan strategol o gynyddu canfyddiadau gan 

gynulleidfaoedd fod y BBC yn darparu cynnwys a rhaglenni sy’n wreiddiol ac yn wahanol. 

Er bod rhai arwyddion calonogol o gynnydd tuag at gyflawni’r amcan hwn, er enghraifft, 

mae canran y gwylwyr sy’n credu bod rhaglenni ar BBC One sy’n dangos syniadau 

gwreiddiol wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym yn glir bod angen mwy o 

waith gan y BBC i gau’r bwlch perfformiad a ddisgrifiwyd uchod.  

 

Darlunio cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU  

At ei gilydd mae cynulleidfaoedd iau’n credu bod y datganiadau sy’n ymwneud â’r 
diben cyhoeddus hwn yn llai pwysig na’n rheini sy’n gysylltiedig â dibenion eraill 

Y datganiad pwysicaf o dan y diben hwn yng ngolwg cynulleidfaoedd iau yw bod ‘y BBC yn rhoi 
cyfle imi rannu’r un profiadau â phobl eraill (fel digwyddiadau pwysig, digwyddiadau byw a 
rhaglenni poblogaidd)’. Mae 63 y cant o’r rhai a holwyd yn credu bod hyn yn bwysig, tra bod 61 y 
cant yn meddwl bod y BBC yn cyflawni hyn yn dda. Roedd y bwlch perfformiad mwyaf ar gyfer 
datganiadau fel ‘mae’r BBC yn dda o ran portreadu fy niwylliant neu gymuned benodol i bobl eraill 
yn y DU’. Er mai dim ond 56 y cant o’r cynulleidfaoedd iau a deimlai ei bod yn bwysig i’r BBC 
wneud hyn, dim ond 40 y cant sy’n credu ei fod yn cael ei wneud yn dda. Mae’n debygol bod hyn 
yn ymwneud yn rhannol, yn achos pobl ifanc, â’r teimlad sydd ganddynt nad ydynt yn cael eu 

                                                
29 Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o’r Cylch Gwaith Dibenion, BMRB, 2008 – 2009 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 29 

 

portreadu’n dda gan y BBC neu gyrff cyfryngau eraill. Codwyd y mater hwn gan y bobl ifanc y 
buom yn siarad â hwy fel rhan o’r adolygiad hwn, a hefyd mewn ymatebion gan ein Cynghorau 
Cynulleidfa, ond fel yr eglurwyd yn y Rhagymadrodd, mae y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn.  

 

Dod â’r byd i sylw’r DU a’r DU i sylw’r byd   

Mae cynulleidfaoedd iau’n credu bod y BBC yn dda iawn am gyflenwi rhaglenni am y 
byd ehangach  

Yn yr un modd ag unigolion o bob oed, mae cynulleidfaoedd iau’n meddwl ei bod yn bwysig iawn 
bod y BBC yn eu helpu i ‘ddeall beth sy’n mynd ymlaen yn y byd ehangach’ a ‘deall a 
gwerthfawrogi’r gwahanol ddiwylliannau a ffyrdd o fyw sydd gan bobl o gwmpas y byd’. Mae 
cynulleidfaoedd yn credu bod y BBC yn gwireddu’r datganiadau hyn yn dda iawn, heb unrhyw 
fwlch perfformiad.   

 

Dulliau cyfathrebu sy’n datblygu 

Mae gweithgareddau digidol a thechnolegol y BBC yn bwysicach i bobl ifanc nag i’r 
gynulleidfa’n gyffredinol ac mae’n amlwg y bydd gweithgareddau ar-lein y BBC yn y 
dyfodol yn rhan allweddol o’r camau i gwrdd â’r her i wasanaethu cynulleidfaoedd iau 

Mae cynulleidfaoedd iau’n ystyried bod y diben hwn yn bwysicach o lawer nag y mae 
cynulleidfaoedd dros 35 oed. Er enghraifft, tra nad yw ond 46 y cant o’r holl oedolion yn credu ei 
bod yn bwysig bod ‘y BBC yn darparu cynnwys o ansawdd da yr wyf yn ei gael yn ddifyr neu’n 
ddefnyddiol ar y rhyngrwyd’, mae bron ddwy ran o dair o’r rheini sydd rhwng 15 a 34 oed yn 
meddwl bod hyn yn bwysig. Y bwlch perfformiad mwyaf yn y maes hwn yw’r un ar gyfer y 
datganiad ‘mae’r BBC yn darparu cynnwys o ansawdd da yr wyf yn ei gael yn ddifyr neu’n 
ddefnyddiol ar ffonau symudol’ – er nad yw ond un rhan o dair o’r rhai rhwng 15 a 34 blwydd oed 
yn credu bod hyn yn bwysig, dim ond tua chwarter sy’n meddwl bod y BBC yn gwneud hyn yn 
dda. 

Mae’r BBC iPlayer wedi cael effaith arwyddocaol ymysg pobl ifanc, ac wedi datblygu’n frand cadarn 
y cafwyd canmoliaeth fawr iddo mewn cyflwyniadau i’r adolygiad hwn gan ein Cynghorau 
Cynulleidfa dros yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr.  

 

“Rwy’n arbennig o hoff o BBC iPlayer – fel myfyriwr mewn prifysgol rwy’n defnyddio 
llawer arno…y gorau o’r cwbl yw bbc.co.uk. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i mi 
am bopeth sy’n mynd ymlaen yn y newyddion, mae’n hawdd ei lywio a phori ynddo.” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus am ‘ba 
bethau sy’n neilltuol o dda am y BBC?’, rhwng 18 ac 21 oed 

 

1.3 CASGLIADAU  



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 30 

 

Rydym yn cymeradwyo strategaeth y BBC o wasanaethu cynulleidfaoedd iau drwy gymysgedd o 
gynnwys a gwasanaethau prif ffrwd a rhai wedi’u targedu. 

Awgrymodd un o’r rhai a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus y gallai’r BBC fod mewn perygl 
o ddefnyddio nifer anghymesur o adnoddau i dargedu’r grŵp hwn (pobl ifanc). O ystyried maint y 
grŵp hwn yn y boblogaeth a’r ffaith bod y defnydd o lawer o wasanaethau’r BBC yn gogwyddo at 
oedolion hŷn, nid ydym yn credu bod unrhyw berygl o hynny ar hyn o bryd. Rydym yn fodlon ar 
lefel bresennol y ddarpariaeth. 

Rydym yn glir bod gwasanaethau prif ffrwd y BBC, yn enwedig BBC One, yn dal yn bwysig i’r BBC 
o ran cyrraedd yr holl gynulleidfaoedd a rhoi gwerth cyhoeddus iddynt, gan gynnwys pobl ifanc, a 
chredwn fod rôl unigryw i’r BBC o ran dod â’r holl gynulleidfaoedd at ei gilydd, yn enwedig ar 
achlysuron cenedlaethol allweddol, ar ei wasanaethau prif ffrwd eang eu hapêl. Oherwydd hynny, 
byddwn yn ystyried buddiannau plant a phobl ifanc yn ein hadolygiadau gwasanaeth eraill, yn 
enwedig ein hadolygiadau o BBC One a BBC Two sydd i ddechrau’n ddiweddarach yn 2009. Fodd 
bynnag, rydym wedi cael hefyd fod y gwasanaethau y mae’r BBC yn eu targedu’n neilltuol ar 
gynulleidfaoedd iau, yn enwedig Radio 1 a BBC Three, yn chwarae rhan bwysig wrth wasanaethu 
pobl ifanc, a nodwn fod darpariaeth ar-lein y BBC yn dod yn bwysicach yn hyn o beth. 

O ran cyflawni’r dibenion cyhoeddus, rydym yn pryderu ynghylch y dirywiad amlwg yn y defnydd o 
Newyddion y BBC gan bobl ifanc. Rydym hefyd yn dal i gredu y gallai’r BBC wneud mwy i ddarparu 
cynnyrch sy’n wreiddiol ac yn wahanol ac yn dangos syniadau newydd a ffres ar ei wasanaethau 
prif ffrwd a byddwn yn parhau i annog rheolwyr y BBC i ddilyn yr amcan hwn yn yr holl 
wasanaethau.   

Mae’r BBC yn dal yn boblogaidd ymysg cynulleidfaoedd iau, ac mae lefel y defnydd cyffredinol 
ohono, er gwaethaf rhywfaint o ddirywiad yn achos y teledu, yn uchel iawn o hyd ymysg pobl 
ifanc. Tra bydd pobl ifanc yn cysylltu brand y BBC ag ymddiriedaeth ac ansawdd ac ystod ei 
raglenni, mae gan ddarparwyr cyfryngau eraill frandiau ieuenctid sy’n gryfach yn gyffredinol, er 
bod llai o ddefnydd ohonynt gan bobl ifanc. Oherwydd hynny, credwn ei bod yn bosibl y gallai’r 
BBC wneud mwy i ennill clod gan bobl ifanc i’r ystod o gynnyrch sydd ganddo ar eu cyfer 
oherwydd, o’u hystyried fesul un, mae ganddo nifer o frandiau cryf iawn – fel Radio 1, BBC Three a 
BBC Bitesize. Er bod diffinio camau gweithredu penodol i ymateb i’r her hon yn fater i reolwyr y 
BBC, credwn fod mwy o le i gydweithredu rhwng y gwasanaethau a dargedwyd er mwyn 
hyrwyddo’r gwerth a welir yn y BBC ymysg pobl ifanc. Rydym hefyd yn glir iawn, lle mae’r BBC yn 
ceisio gwasanaethu pobl ifanc ar wasanaethau sydd wedi’u targedu arnynt yn benodol, er y gallai’n 
aml fod yn briodol addasu natur y cyflwyno, y dôn a’r testun i gwrdd â’u chwaeth a’u disgwyliadau 
penodol, fod rhaid i’r holl gynnwys gydymffurfio â safonau golygyddol y BBC. 
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Adran 2: BBC Three  
 

Cylch gwaith BBC Three yw ‘denu cynulleidfaoedd iau at ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus o 
ansawdd uchel drwy amserlen gymysg ei genres o gynnwys arloesol o’r DU sy’n cyflwyno doniau 
newydd o’r DU. Dylai’r sianel ddefnyddio’r holl lwyfannau digidol i gyflenwi ei chynnwys a datblygu 
perthynas ryngweithiol â’i chynulleidfa.’  

Er nad yw hyn wedi’i ddatgan yn ei thrwydded gwasanaeth, diffiniad BBC Three o’r gynulleidfa iau 
y mae’n ei thargedu yw rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed.  

 

Ein hasesiad o’i pherfformiad  

Oherwydd effeithiolrwydd BBC Three o ran cyrraedd pobl ifanc, mae’n rhan bwysig o 
bortffolio teledu’r BBC. Mae gwylwyr yn ystyried bod ansawdd ac ystod ei chynnyrch yn 
dda at ei gilydd, ac rydym yn gefnogol iawn i’w record a’i pharodrwydd i fentro’n 
greadigol. Rydym am weld BBC Three yn dal i ganolbwyntio ar raglenni newydd a 
gomisiynir yn y DU ac rydym yn cefnogi bwriad rheolwyr y BBC i ddatblygu ei 
darpariaeth ymhellach mewn rhai genres. Byddwn yn newid rhannau o drwydded 
gwasanaeth y sianel i osod fframwaith cliriach ar gyfer y modd yr ydym yn disgwyl iddi 
roi gwerth cyhoeddus i bobl ifanc.  

 
 
 

2.1 CYRHAEDDIAD 

Mae BBC Three wedi cynyddu ei chyrhaeddiad yn arwyddocaol yn y blynyddoedd 
diwethaf, yn enwedig ymysg ei chynulleidfa darged, ac mae wedi dod yn rhan bwysig o 
bortffolio teledu’r BBC 

Yn 2008, cyrhaeddodd BBC Three tua 10.4 miliwn o bobl yr wythnos, bron 20 y cant o’r 
boblogaeth.30 Cyrhaeddodd BBC Three oddeutu 3.4 miliwn o’r rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed, sef 
26 y cant o’r grŵp oedran hwn.31  

O fewn ei horiau darlledu, mae BBC Three bellach yn cyrraedd mwy o’i chynulleidfa darged na 
darlledwyr tebyg (Ffigur 3 isod), ac mae ei chyrhaeddiad wedi cynyddu tua 20 y cant bob 
blwyddyn ers 2004.  

 

                                                
30 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
31 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud mewn cartrefi digidol 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 32 

 

Ffigur 3: Cyrhaeddiad wythnosol mewn cartrefi digidol ymysg rhai rhwng 16 a 34 
blwydd oed yn ystod oriau darlledu BBC Three 

15 minute weekly reach (%) Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud (%)  

 
Ffynhonnell: BARB, 2003 – 2008, oriau darlledu BBC Three mewn cartrefi digidol, ymysg rhai rhwng 16 a 34 oed 

Mae perfformiad BBC Three wrth gynyddu ei chyrhaeddiad ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed 
yn neilltuol o gryf o ystyried cyd-destun y dirywiad mewn cyrhaeddiad ymysg cynulleidfaoedd iau 
ar sianeli teledu’r BBC a’r rhai masnachol. Er mai BBC One a BBC Two yw’r sianeli teledu BBC a 
wylir fwyaf gan gynulleidfaoedd iau o hyd, mae eu cyrhaeddiad ymysg y gynulleidfa hon wedi 
gostwng tua 15 y cant ers 2003, tra gwelodd sianeli masnachol eraill, fel ITV1 a Channel 4, 
ostyngiadau o 23 y cant a 9 y cant yn y drefn honno.32  

Mae BBC Three yn cyfrannu hefyd at lefel gyffredinol y cyrhaeddiad gan deledu’r BBC. Yn 2008, 
roedd gan BBC Three oddeutu 860,000 o wylwyr yr wythnos na wnaethant wylio unrhyw sianel 
deledu BBC arall (‘cyrhaeddiad unigryw’33), yr oedd 400,000 ohonynt rhwng 16 a 34 oed.34 

Oherwydd apêl BBC Three i gynulleidfaoedd iau, mae gwahaniaeth arwyddocaol rhwng ei phroffil 
cynulleidfa a’r rhai sydd gan sianeli teledu eraill y BBC. Mae mwy na hanner cynulleidfa BBC Three 
yn 35 oed neu’n iau - tua 39 y cant rhwng 16 a 34 oed, a 13 y cant pellach o dan 16 oed. Mae ei 
chyfran o wylwyr iau’n arwyddocaol uwch na rhai’r pum prif sianel deledu, er ei bod yn is na rhai 
sianeli masnachol tebyg fel E4 (Ffigur 4). O blith y pum sianel deledu ddaearol, Channel 4 sydd â’r 
proffil cynulleidfa ieuengaf, gan fod tua un rhan o dair o’i gwylwyr o dan 35 oed. O’i gymharu â 
hynny, mae llai na chwarter cynulleidfa BBC One a BBC Two o dan 35 oed.  

Cam Gweithredu 3a 

Mae BBC Three yn chwarae rhan bwysig ym mhortffolio teledu’r BBC fel modd i 
dargedu gwylwyr iau. Byddwn yn newid ei thrwydded gwasanaeth i bennu disgwyliad 
cliriach mai ei chynulleidfa darged yw rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed.   

 

                                                
32 BARB, 2003 – 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
33 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol unigryw anolynol 60 munud 
34 BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol unigryw anolynol 60 munud, mewn cartrefi digidol 
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Ffigur 4: Proffil oedran y gynulleidfa yn ôl sianeli yn 2008 

% of viewing to channel by age group % y gwylio ar y sianel yn ôl grŵp oedran 

Total TV Yr holl sianeli teledu  

 

Ffynhonnell: BARB, 2008, proffil yn yr holl oriau, yr holl gartrefi 

 

Mae cyrhaeddiad BBC Three ar ei fwyaf ymysg y rhai hynaf yn y grŵp oedran y mae’n 
ei dargedu, er ei bod yn dod yn fwy llwyddiannus wrth gyrraedd rhai yn eu harddegau 
a’r rhai ieuengaf yn y gynulleidfa y mae’n ei thargedu. 

Mae cyrhaeddiad BBC Three ar ei fwyaf ymysg pobl yn eu dau ddegau hwyr a’u tri degau cynnar. 
Mae Ffigur 5 yn dangos bod cyrhaeddiad BBC Three yn arwyddocaol uwch yn y pen hwn i’r 
gynulleidfa darged nag ymysg y rhai ieuengaf, gan fod y cyrhaeddiad wythnosol yn dal yn llai na 
20 y cant ar gyfer y rhan fwyaf o’r oedrannau unigol o dan 21 oed.  
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Ffigur 5: Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn ôl oedrannau unigol yn yr holl gartrefi, 
yn yr holl oriau 

Total TV Yr holl sianeli teledu 

All BBC Holl sianeli’r BBC 

15 minute BBC Three weekly reach (%) Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud BBC Three 
(%) 

15 minute Total TV / All BBC weekly reach (%) Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yr holl sianeli 
teledu / holl sianeli teledu’r BBC (%) 

Age Oedran 

 

Ffynhonnell: BARB, 2008, yr holl oriau, yr holl gartrefi 

 

Ers 2005, fodd bynnag, mae BBC Three wedi denu gwylwyr o blith rhai yn eu harddegau ac 
oedolion iau ar gyfradd uwch nag ar gyfer oedrannau eraill (Ffigur 6). Adlewyrchwyd ei hapêl i 
gynulleidfaoedd iau gan rai o’r bobl ifanc y buom yn siarad â hwy fel rhan o’r adolygiad hwn a 
ddisgrifiodd BBC Three fel sianel sy’n cael ei harwain gan ieuenctid ac wedi’i hanelu at bobl ifanc.35 

Ffigur 6: Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud BBC Three yn ôl grŵp oedran dros amser   

Change vs 2005 Newid o’i gymharu â 2005 

% 15 minute weekly reach Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud (%) 

12 to 17 12 i 17 

18 to 21 18 i 21 

22 to 29 22 i 29 

30 to 34 30 i 34 

  

 

Ffynhonnell: BARB, 2005 – 2008, oriau darlledu BBC Three mewn cartrefi digidol 

 

                                                
35 Digwyddiadau a gafodd eu trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
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Mae cyfran fawr o’r gwylio ar BBC Three yn cael ei hysgogi gan nifer bach o raglenni  

Yn yr un modd â llawer o sianeli digidol, mae nifer bach o feysydd rhaglenni’n ysgogi cyrhaeddiad 
BBC Three a’r defnydd ohoni. Mae oddeutu 49 y cant o’r holl wylio ar y sianel ymysg rhai rhwng 16 
a 34 oed ar ei deg rhaglen fwyaf poblogaidd.36  

Fel rhan o’r adolygiad hwn, mae rheolwyr y BBC wedi awgrymu y gallent ddechrau 
darlledu BBC Three am 3pm yn lle 7pm er mwyn gwella cyrhaeddiad a gwerth am arian 

Mae cylch gwaith BBC Three yn caniatáu iddi ddarlledu ar y teledu rhwng 7pm a 4am. Mae’r rhan 
fwyaf o sianeli teledu eraill, yn enwedig y rheini sy’n ceisio cyrraedd cynulleidfaoedd iau, yn rhai 
sydd ar gael 24 awr y diwrnod, fel bod eu cyrhaeddiad cyffredinol yn arwyddocaol uwch. Er 
enghraifft, er bod BBC Three yn cyrraedd 400,000 yn fwy o wylwyr nag E4 yn ystod ei horiau 
darlledu, mae gan E4 gyrhaeddiad uwch ar draws yr holl oriau (Ffigur 7). 

Ffigur 7: Cyrhaeddiad wythnosol BBC Three a darlledwyr masnachol tebyg  

 

Other hours Oriau eraill 

Dave Total Cyfanswm Dave 

E4 Total Cyfanswm E4 

ITV2 Total Cyfanswm ITV2 

 

Ffynhonnell: BARB, 2008, cyrhaeddiad wythnosol mewn cartrefi digidol 

 

Mae rheolwyr y BBC yn amcangyfrif y byddai caniatáu i BBC Three ddechrau darlledu am 3pm yn 
cynyddu cyrhaeddiad y sianel oddeutu 20 y cant - wrth i BBC Three elwa o wylio ychwanegol 
rhwng 3pm a 7pm a hefyd rhwng 7pm a 9pm pryd y mae lefel y gwylio’n is ar hyn o bryd nag yn 
hwyrach yn y noson. Roedd y rhan fwyaf o bobl a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus ar y 
mater hwn yn gefnogol i ganiatáu i BBC Three ddarlledu am fwy o oriau nag y mae’n gwneud ar 
hyn o bryd. Roedd menywod a’r rheini rhwng 13 a 17 oed yn neilltuol o ffafriol i amser dechrau 
cynharach. Roedd yr ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn ogystal â chyflwyniadau i’r 
adolygiad hwn gan bob un o’n pedwar Cyngor Cynulleidfa, a chorff sy’n cynrychioli pobl ifanc a 
ymatebodd i’r ymgynghoriad hwn, i gyd yn nodi teimlad cyffredinol bod cynulleidfaoedd iau’n 
disgwyl i sianeli teledu sydd wedi’u hanelu atynt fod ar gael yn hwy nag y mae BBC Three ar hyn o 
bryd.  

                                                
36 BARB, 2008, cyfanswm y munudau gwylio mewn cartrefi digidol 
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“Nad yw ond ymlaen am amser cyfyngedig (ar ôl 7 ac nid yn ystod y dydd), byddwn yn 
eithaf hoffi ei gwylio ar adegau eraill o’r dydd, gan y byddaf yn gwneud pethau fel 
gwaith cartref fel arfer yr adeg hon, ac ar y penwythnos, pan fydd gennyf y mwyaf o 
amser rhydd.” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar ‘beth 
rydych yn credu sydd heb fod cystal am BBC Three?’, rhwng 13 a 17 oed 

 

Fodd bynnag, byddai ymestyn oriau BBC Three yn golygu defnyddio mwy o’r sbectrwm darlledu 
daearol digidol cyfyngedig sydd gan y BBC. Gellid defnyddio hwn ar gyfer gwasanaethau BBC eraill, 
ac mae rheolwyr y BBC yn ystyried ar hyn o bryd y blaenoriaethu cymharol ar y gwasanaethau y 
byddai hyn yn effeithio arnynt cyn cyflwyno cynnig ffurfiol i’r Ymddiriedolaeth.  

Felly, er ein bod yn deall y sail resymegol a’r manteision posibl sydd i nod rheolwyr y BBC o 
ymestyn oriau darlledu BBC Three, bydd angen inni ystyried y cynnig hwn yng nghyd-destun 
defnydd cyffredinol y BBC o’i sbectrwm daearol digidol. 

Mae rheolwyr y BBC yn credu y gellid darparu’r pedair awr ychwanegol o ddarlledu ar BBC Three 
am gost isel gyda chymysgedd o raglenni a gomisiynir o’r newydd, ailddarllediadau a darllediadau 
o ddigwyddiadau cerddoriaeth a chwaraeon a chynnwys dysgu a gomisiynir gan wasanaethau 
eraill. Os bydd rheolwyr y BBC yn cyflwyno cynnig ffurfiol i ymestyn oriau darlledu BBC Three, 
dylai’r cynnig gynnwys manylion pellach am natur y cynnwys y bydd yn ei ddarlledu, yn ogystal ag 
ystyriaeth i werth am arian a fforddiadwyedd. Ni fyddwn yn cefnogi cynnig i ymestyn oriau BBC 
Three heb gael tystiolaeth bendant na fydd hyn yn amharu ar ariannu a lefelau ansawdd yn 
amserlen BBC Three drwyddi draw. 

Mae cyrhaeddiad BBC Three ymysg y gwahanol grwpiau cynulleidfa o fewn yr ystod 
oedran y mae’n ei thargedu’n amrywio 

Mae BBC Three wedi’i rhwymo i wasanaethu ystod eang o gynulleidfaoedd iau. Gwnaethom 
gymharu cyrhaeddiad BBC Three ymysg gwahanol grwpiau oedran â hwnnw ar gyfer sianeli teledu 
eraill y BBC. Mae ein dadansoddiad yn dangos, fel y gwelir yn Ffigur 8, er bod proffil cyrhaeddiad 
BBC Three yn dilyn patrwm tebyg i sianeli eraill yn achos llawer o grwpiau oedran, fod BBC Three 
yn fwy llwyddiannus (ar gyfartaledd) wrth gyrraedd pobl yn yr Alban a’r rheini mewn cartrefi sydd 
ag incwm is.  

Rydym yn nodi hefyd fod cyrhaeddiad BBC Three, yn yr un modd â sianeli adloniant digidol eraill, 
fel Dave ac E4, yn is yng Ngogledd Iwerddon. Mae ei chyrhaeddiad ychydig yn is ymysg dynion a 
phobl ifanc mwy cefnog, o’i gymharu â’i gyrhaeddiad cyfartalog ymysg pawb sydd rhwng 16 a 34 
blwydd oed. Nid ydym yn ystyried bod y gwahaniaethau hyn yn achos pryder. 
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Ffigur 8: Cyrhaeddiad BBC Three ymysg grwpiau cynulleidfa rhwng 16 a 34 oed  

Adults 16-34 Oedolion 16-34 

Men Dynion 

Women Menywod 

Scotland Yr Alban 

Wales Cymru 

NI Gogledd Iwerddon 

England Lloegr 

Non-white Heb fod yn wyn 

White Gwyn 

15 minute weekly reach (%) to BBC Three Cyrhaeddiad wythnosol 15 munud BBC Three 
(%) 

  

Ffynhonnell: BARB, 2008, oriau darlledu BBC Three mewn cartrefi digidol 

Mae cyrhaeddiad is BBC Three ymysg cynulleidfaoedd lleiafrifol ethnig yn adlewyrchu’r 
patrwm ar gyfer portffolio teledu’r BBC yn gyffredinol 

Er bod BBC Three yn cyrraedd yr un ganran o leiafrifoedd ethnig ag o wylwyr gwyn yn yr holl 
oedrannau, ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed, mae cyrhaeddiad BBC Three ymysg 
cynulleidfaoedd lleiafrifol ethnig yn 13 y cant yn is na’i chyrhaeddiad cyfartalog ymysg pawb rhwng 
16 a 34 oed. Mae hyn yn adlewyrchu patrwm ehangach ar draws holl sianeli teledu’r BBC – er 
enghraifft, mae cyrhaeddiad teledu’r BBC ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed mewn lleiafrifoedd 
ethnig yn 8 y cant yn is na’i gyrhaeddiad cyfartalog ymysg pawb sydd rhwng 16 a 34 blwydd oed.   

Fel rhan o’n hadolygiad o gynnwys a gwasanaethau i blant, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2009,37 
gwnaethom rywfaint o ymchwil i gynulleidfaoedd er mwyn cael deall yn well y defnydd o gyfryngau 
gan blant mewn cartrefi lleiafrifol ethnig. Er bod yr ymchwil hon yn canolbwyntio’n bennaf ar blant 
rhwng 8 a 12 oed, tynnodd sylw hefyd at rai themâu cyffredinol yn y defnydd o gyfryngau ymysg 
cynulleidfaoedd lleiafrifol ethnig a allai helpu i egluro perfformiad BBC Three. Yn benodol, mae’r 
BBC yn aml yn wynebu mwy o gystadleuaeth mewn cartrefi lleiafrifol ethnig, er enghraifft, gan 
gyfryngau ethnig neu grefyddol, yn enwedig sianeli teledu Asiaidd.  

 

Cam Gweithredu 4a 

Byddwn yn ystyried y mater o lefel cyrhaeddiad is teledu’r BBC ymysg cynulleidfaoedd 
lleiafrifol ethnig ar yr holl sianeli teledu yn ein hadolygiadau gwasanaeth o BBC One, 

                                                
37 Gweler http://www.bbc.co.uk/bbctrust/framework/bbc_service_licences/childrens.html 
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BBC Two a BBC Four, a fydd yn dechrau’n ddiweddarach yn 2009. 

2.2 ANSAWDD  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn nodi y dylai gyflenwi: 

• darlledu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel  

• drwy amserlen gymysg o ran genres. 

Mae canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd rhaglenni BBC Three yn eithaf cryf 

Mae amryw o ddulliau mesur yn awgrymu bod canfyddiad ffafriol o BBC Three ymysg ei 
chynulleidfa darged o rai rhwng 16 a 34 blwydd oed: maent yn rhoi sgôr gymeradwyaeth i BBC 
Three sy’n uwch ar gyfartaledd nag ar gyfer unrhyw un arall o sianeli teledu’r BBC38 a sgôr 
mynegai gwerthfawrogi (‘AI’) sy’n uwch ar gyfartaledd; mae’r nifer sydd o’r farn bod ei rhaglenni o 
ansawdd uchel yn uwch hefyd nag ar gyfer BBC One a BBC Two.39  

Ymysg gwylwyr o bob oed, mae canfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd rhaglenni BBC Three 
ychydig yn is, er eu bod yn dal yn weddol dda o’u cymharu â sianeli teledu eraill.  

Mae parodrwydd BBC Three i fentro’n greadigol yn arwain weithiau at sgorau ansawdd 
is ar gyfer ei rhaglenni 

Mae rhai rhaglenni a ddangoswyd gan BBC Three yn y flwyddyn ddiwethaf nad yw cynulleidfaoedd 
yn ystyried eu bod o ansawdd uchel. Roedd y rhain yn gymysgedd o raglenni ffeithiol, adloniadol a 
chomedi a oedd wedi’u comisiynu o’r newydd. Un o’r negeseuon allweddol a gyflewyd i ni gan 
gynulleidfaoedd yn y ddwy flynedd diwethaf am y BBC yw eu bod am weld mwy o greadigrwydd ac 
arloesi ar deledu. Credwn fod angen cyfaddawdu weithiau rhwng lefelau ansawdd a mentro 
creadigol, gan fod mentro creadigol yn gallu arwain at gyfraddau methiant sy’n uwch.   

O ystyried y perfformiad cryf gan BBC Three o ran arloesi a chreadigrwydd (a drafodir yn Adran 
2.3 isod) credwn fod llawer o’r rhaglenni yr oedd cynulleidfaoedd yn eu hystyried yn is eu 
hansawdd yn ymdrechion dilys i arloesi nad oeddent wedi llwyddo yng ngolwg y gynulleidfa hon. 
Yn ogystal â hynny, mae oddeutu chwarter o gynnyrch BBC Three yn gomedi, sy’n genre lle mae’n 
fwy anodd yn gyffredinol gael sgorau ansawdd uchel gan gynulleidfaoedd. Ar y llaw arall, nid yw 
rhaglenni natur a dramâu hanesyddol, sy’n fathau o raglenni sy’n cael sgorau uchel iawn am 
ansawdd gan gynulleidfaoedd gan mwyaf, yn rhan o gymysgedd genres BBC Three. Mae BBC 
Three yn llai dibynnol hefyd ar gyflwynwyr neu actorion sefydledig na llawer o sianeli teledu eraill – 
yn aml bydd cynulleidfaoedd yn cysylltu cyflwynwyr neu actorion neilltuol ag ansawdd da yn 
awtomatig.  

Rydym yn derbyn, felly, fod rhywfaint o gynnyrch BBC Three a fydd yn annhebygol o gwrdd â 
disgwyliadau gwylwyr o ran ansawdd, o dan gylch gwaith presennol y sianel. Er hynny, rydym yn 
llwyr gefnogi parodrwydd i sianel i arloesi a mentro’n greadigol gan ein bod yn credu bod hyn o 
fudd i dalwyr ffi’r drwydded. 
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“Credaf fod BBC Three yn cynnwys syniadau newydd, yn sicr, er mai ychydig o’r rhain 
sy’n llwyddiannus iawn yn y diwedd, fel y gellid disgwyl. Eto, rwy’n credu ei fod yn 
beth da bod y BBC yn gallu cynnig llwyfan i raglenni o’r mathau hyn” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda 
yw BBC Three o ran darparu rhaglenni sy’n cynnwys syniadau newydd a 
ffres yn eich barn chi’, rhwng 18 a 21 oed 

Mae BBC Three yn comisiynu nifer bach o raglenni rhestrau a chlipiau bob blwyddyn. 
Credwn y gallai’r rhaglenni hyn gael effaith negyddol ar enw da’r sianel  

Mae BBC Three yn comisiynu nifer bach o raglenni rhestrau a chlipiau bob blwyddyn (er enghraifft, 
The Most Annoying People of 2008) a gaiff eu hailddarlledu’n aml ar bwyntiau penodol yn yr 
amserlen ac ar adegau o’r flwyddyn pan ddisgwylir i lefel y gwylio fod yn is yn gyffredinol 
oherwydd cystadlu gan sianeli eraill. Yn 2008-09, darlledwyd y rhaglenni hyn dros 144 o oriau, sef 
4 y cant o oriau darlledu BBC Three, o’i gymharu ag oddeutu 21 o oriau ar BBC One (0.2 y cant o’r 
oriau darlledu) a 104 o oriau ar E4 (2 y cant o’r oriau darlledu).40 

Er bod rhaglenni o’r math hwn yn denu nifer eithaf da o wylwyr – nid yw cyrhaeddiad y rhaglenni 
hyn ond ychydig yn is na’r cyrhaeddiad cyfartalog ar gyfer BBC Three – mae ein hymchwil ymysg 
cynulleidfaoedd41 wedi dangos bod y sgôr a roddir i’r fformatiau hyn yn gyson wael o ran 
gwerthfawrogiad cynulleidfaoedd, yn achos ansawdd a gwreiddioldeb. Rydym yn pryderu felly 
ynghylch eu heffaith ar ganfyddiadau cyffredinol y cynulleidfaoedd o ansawdd a gwreiddioldeb BBC 
Three ac yn awgrymu bod y BBC yn lleihau’r defnydd o’r fformatiau hyn.   

Cymysgedd genres BBC Three 

Mae BBC Three yn darlledu mwy o amrywiaeth o raglenni a genres na darlledwyr tebyg 

Er bod y rhan fwyaf - tua thri chwarter - o amser darlledu BBC Three yn cynnwys dau genre 
(Ffigur 9) - rhaglenni ffeithiol a chomedi - mae cymysgedd rhaglenni BBC Three yn cynnwys drama 
wreiddiol o’r DU, adloniant, materion cyfoes, newyddion, cerddoriaeth a rhaglenni celfyddydau. At 
ei gilydd, mae BBC Three yn darlledu mwy o amrywiaeth o genres na sianeli digidol masnachol 
sy’n targedu cynulleidfaoedd iau. Mae hyn yn gallu gosod heriau i’r sianel am mai’r disgwyliadau 
sydd gan gynulleidfaoedd o sianeli digidol yw y byddant yn canolbwyntio ar un neu ddau o genres, 
yn enwedig adloniant neu raglenni ffeithiol. 

Ffigur 9: Cymysgedd genres BBC Three 

Other Eraill 

Current Affairs Materion Cyfoes 

Soaps Operâu Sebon 

Music and arts Cerddoriaeth a’r celfyddydau 

Film Ffilm 

Factual Rhaglenni Ffeithiol 

                                                
40 BARB, Ebrill 2008 – Mawrth 2009 
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Ents (ex comedy) Adloniant (heblaw comedi) 

Drama (no soaps) Drama (heblaw operâu sebon) 

Comedy Comedi 

% of all BBC Three airtime by genre % o holl amser darlledu BBC Three yn ôl genres 

% of all BBC Three viewing by genre % o’r holl wylio ar BBC Three yn ôl genres 

 

Ffynhonnell: BARB, Ebrill 2008 – Mawrth 2009, gan ddefnyddio codau genres y BBC 

Mae’r rhan fwyaf o amser darlledu BBC Three wedi’i neilltuo i raglenni sydd wedi’u 
comisiynu o’r newydd, er bod rhaglenni a brynwyd a rhaglenni a drosglwyddwyd ar ôl 
eu dangos ar sianeli BBC eraill yn bwysig o ran ysgogi cyrhaeddiad 

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn datgan y dylai’r sianel ddarlledu cyfran uchel o gynnwys 
newydd a gomisiynwyd yn y DU. Rhaglenni newydd a gomisiynwyd gan BBC Three yw’r rhan fwyaf 
o gynnyrch y sianel, sef tua 77 y cant o’r amser darlledu.42   

Mae gweddill yr amserlen yn cynnwys rhaglenni a ddangoswyd yn wreiddiol ar BBC One a BBC 
Two a rhaglenni a gafwyd o wledydd tramor, gan gynnwys ffilmiau. Mae’r rhaglenni hyn yn rhoi 
cyfran anghymesur o amser gwylio o’i gymharu ag amser darlledu - tua 19 y cant a 32 y cant o’r 
amser gwylio, yn y drefn honno, o 22 y cant o amser darlledu. Bydd BBC Three yn aml yn 
amserlennu rhaglenni a drosglwyddwyd rhwng 7pm a 10:30pm, gyda’r bwriad o gynyddu maint 
cynulleidfa’r sianel drwy’r noson ar gyfer y slot 10:30pm, pan fydd rhaglenni newydd a 
gomisiynwyd yn cael eu dangos am y tro cyntaf yn aml. Dywedwyd wrthym gan y bobl ifanc y 
buom yn siarad â hwy, a’r rheini a ymatebodd i’n hymgynghoriad, fod rhaglenni sydd wedi’u 
trosglwyddo a’u prynu’n bwysig iddynt, a’u bod yn croesawu’n benodol y cyfle i ddal i fyny drwy 
wylio rhaglenni a ailddarlledir ar ôl bod ar sianeli BBC eraill, fel Eastenders, Doctor Who a Top 
Gear, yn ogystal â darllediadau cyntaf o gynnwys BBC One a BBC Two, fel Heroes a Spooks.  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn datgan y dylai ganolbwyntio yn ei strategaeth ar gyfer 
rhaglenni a brynir ar ddod â deunydd a doniau newydd i’r sgrîn ac nid ar gystadlu am raglenni 
sefydledig. Rydym yn cydnabod y defnydd o raglenni a brynir lle maent yn cynyddu amrywiaeth ac 
ansawdd yr amserlen am gost gymharol isel ac yn dod â doniau a deunydd newydd i sylw’r 
gynulleidfa. 

Er bod y rhan fwyaf o wariant BBC Three yn mynd ar raglenni newydd a gomisiynir yn y DU 
(gweler Ffigur 12), rydym yn nodi bod rhaglenni a brynir yn mynd â chyfran gynyddol o gyllideb 
raglenni’r sianel. Ystyriwn mai prif nod y sianel yw darparu rhaglenni newydd a gomisiynir yn y DU 
i gynulleidfaoedd iau ac nid ydym yn disgwyl iddi ddibynnu ar raglenni a brynir i hybu ei 
pherfformiad. Nid ydym yn disgwyl ychwaith i BBC Three drin ei rhwymedigaeth statudol ar gyfer 
rhaglenni newydd a gomisiynir - y bydd o leiaf 70 y cant o’i horiau darlledu’n rhaglenni newydd a 
gomisiynwyd, gan gynnwys yr oriau brig - fel ‘llinell sylfaen’ a byddwn yn monitro’r cyflawni yn ôl y 
cwota blynyddol hwn i sicrhau nad yw’n gwneud hynny. Byddwn yn ystyried y lle sydd i raglenni a 
brynir yn holl sianeli’r BBC yn ein hadolygiad o BBC One, BBC Two a BBC Four yn ddiweddarach 
eleni.  

                                                
42 BARB, Ebrill 2008 – Mawrth 2009 
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Cam Gweithredu 4b 

Byddwn yn ystyried y lle sydd i raglenni a brynir ochr yn ochr â chynnwys newydd a 
gomisiynir yn y DU fel rhan o’n hadolygiadau gwasanaeth o BBC One, BBC Two a BBC 
Four, a fydd yn dechrau’n ddiweddarach yn 2009. 

 

2.3 EFFAITH – CYFLAWNI DIBENION CYHOEDDUS Y 
BBC 

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn mynnu ei bod yn cyfrannu at gyflawni pob un o 
ddibenion cyhoeddus y BBC, gan roi pwyslais neilltuol ar ‘ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth 
ddiwylliannol’.  

 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn datgan y dylai’r sianel gyflawni hyn drwy’r canlynol: 

• cynnwys sy’n amlygu menter greadigol ac yn defnyddio doniau newydd a rhai sy’n dod i’r 

amlwg 

• ei rhaglenni drama, adloniant a chomedi gydag ymrwymiad arbennig i animeiddio yn y 

DU  

• sylw i ddigwyddiadau diwylliannol yn enwedig ym maes cerddoriaeth a’r celfyddydau 

• hybu ei chynnyrch teledu’n rhyngweithiol (trafodir hyn yn y rhan o’r adran hon sy’n 

ymwneud â dulliau cyfathrebu sy’n datblygu)  

Mae BBC Three yn cyflawni ei chylch gwaith o ran arloesi a mentro’n greadigol  

Gwnaethom ddefnyddio amryw o fathau o ddata am gynulleidfaoedd i asesu a oedd BBC Three yn 
cyflawni ei chylch gwaith yn y maes hwn. Ymysg cynulleidfa darged BBC Three, mae tua 45 y cant 
yn meddwl bod ei rhaglenni’n ‘wreiddiol ac yn wahanol’ – sy’n uwch na Channel 4 sydd â chylch 
gwaith sy’n galw am fentro’n greadigol, ac yn uwch o lawer na BBC One. Ymysg yr holl wylwyr, 
mae’r ganran sy’n ystyried bod y rhaglenni’n wreiddiol ac yn wahanol ychydig yn is ar oddeutu 43 
y cant, ond yn dal yn uwch na’r lefelau ar gyfer BBC One a Channel 4.43 

Yn ogystal â hynny, mae’r ymchwil gan YouGov i reolwyr y BBC ar gyfer yr adolygiad hwn yn 
dangos bod cynulleidfaoedd o’r farn bod BBC Three yn well na darlledwyr tebyg mewn cysylltiad â 
datganiadau fel ‘heb ofn mentro a rhoi cynnig ar bethau newydd’. Ymysg rhai rhwng 16 a 34 
blwydd oed, rhoddwyd sgôr o 7.1 allan o ddeg i BBC Three, ar y blaen i’r darlledwr tebyg uchaf, 
E4, a gafodd sgôr o 7. Adlewyrchwyd y farn hon hefyd gan ymatebwyr i’n hymgynghoriad 
cyhoeddus, y dywedodd bron ddwy ran o dair ohonynt wrthym fod BBC Three yn perfformio’n dda 
o ran darparu rhaglenni sy’n cynnwys syniadau newydd a ffres. 
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Gwnaethom siarad hefyd â chomisiynwyr rhaglenni a phenaethiaid genres o fewn y BBC, a 
gyfleodd deimlad pendant i ni mai BBC Three yw’r sianel o fewn portffolio teledu’r BBC lle y 
teimlent fod y mwyaf o allu ganddynt i arbrofi â syniadau a dulliau newydd ar gyfer rhaglenni.  

Rydym yn credu bod BBC Three yn cyflawni ei hymrwymiad i hybu doniau newydd a 
rhai sy’n datblygu a’i bod yn llai dibynnol ar ddoniau cyflwyno neu actio sefydledig nag 
y mae sianeli eraill 

Nid oes modd empeiraidd i fesur llwyddiant BBC Three o ran meithrin doniau er bod yr ymchwil 
gan YouGov i reolwyr y BBC yn dangos bod cynulleidfaoedd o’r farn bod BBC Three yn well na 
darlledwyr tebyg mewn cysylltiad â’r datganiad ‘yn dangos wynebau newydd o’r DU ar y teledu’ – 
gan iddi gael sgôr o 7.2 allan o 10 ymysg rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed, ac i’r darlledwr tebyg 
agosaf gael sgôr o 6.5.44 Rydym hefyd wedi canfod nifer o enghreifftiau da o ddefnyddio doniau 
newydd, neu rai sydd heb ennill eu plwyf eto, gan BBC Three, a chafwyd canmoliaeth i BBC Three 
gan y bobl ifanc a fu’n siarad â ni fel rhan o’r adolygiad hwn am ei pharodrwydd i fentro drwy 
ddangos doniau newydd na fyddent yn cael eu gweld fel arall o bosibl. Yn ogystal â hynny, nodwyd 
yn y rhan fwyaf o’r ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus fod BBC Three yn hybu doniau 
newydd ac yn cynnig llwyfan i actorion, awduron a chyflwynwyr sy’n newydd a heb eu darganfod. 

                                                
44 Ymchwil gan YouGov i’r dibenion, Medi a Hydref 2008 
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“Mae hon yn agwedd ar BBC Three a gyflawnir yn fedrus iawn. Mae’n ymddangos bod 
llif rheolaidd o rai anenwog sy’n cyfrannu i amryw byd o wahanol raglenni ar BBC 
Three. Rhaid cyfaddef bod anfanteision i hyn, o bosibl, ond mae’n rhywbeth sy’n rhoi 
cymeriad i BBC Three ac elfen o’r annisgwyl, gan fod cyn lleied o sianeli sy’n gallu 
honni eu bod yn gwneud yr un peth” 

Un a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda yw BBC Three 
yn eich barn chi o ran cynnig llwyfan i actorion sydd heb eu darganfod?’, 
rhwng 22 a 29 oed 

 

Mae BBC Three wedi ennill enw da iawn iddi ei hun oherwydd ei rhaglenni comedi. Er 
hynny, mae perfformiad rhaglenni drama ac adloniant wedi bod yn amrywiol, a bydd 
yn her cael llwyddiant yn y dyfodol oherwydd nifer bach y cynyrchiadau newydd 

Mae lefel y canfyddiadau ymysg y gynulleidfa sydd rhwng 16 a 34 blwydd oed mai BBC Three yw’r 
sianel orau am gomedi wedi codi ym mhob un o’r pedair blynedd diwethaf, a bellach mae 14 y cant 
o’r rhai rhwng 16 a 34 blwydd oed yn crybwyll BBC Three heb eu cymell fel y sianel orau am 
gomedi.45 Mae’r ffigur hwn ar y blaen i BBC One a BBC Two, a dim ond Channel 4 sydd â ffigur 
uwch (16 y cant). 

Er hynny, mae BBC Three yn wynebu heriau wrth gynnal y perfformiad hwn a pharhau i wella ei 
henw da am gomedi, yn enwedig am fod ei theitlau mwyaf llwyddiannus wedi’u trosglwyddo i BBC 
One. Yn achos BBC Three, mae trosglwyddo teitlau comedi allweddol fel Gavin and Stacey a Little 
Britain i BBC One yn cynnig her barhaus i ddatblygu a chomisiynu rhaglenni newydd llwyddiannus.    

Mae drama yn genre pwysig i BBC Three, yn enwedig o ran meithrin gwerthfawrogiad a 
theyrngarwch ymysg cynulleidfaoedd iau. Er bod rhai llwyddiannau ymhlith y dramâu y mae BBC 
Three wedi’u comisiynu dros y blynyddoedd diwethaf, mae rheolwyr y BBC wedi cydnabod bod y 
perfformiad cyffredinol wedi bod yn anghyson ac wedi nodi drama fel maes allweddol i’w wella. 
Bydd BBC Three yn darlledu tair drama wreiddiol newydd ar gyfer 2009 (cyfanswm o 18 o oriau 
wrth eu dangos am y tro cyntaf) – lefel sy’n eithaf tebyg i flynyddoedd blaenorol. Dangoswyd y 
gyntaf o’r rhain, Being Human, ar ddechrau 2009 ac roedd yn gam cyntaf cadarnhaol tuag at wella 
perfformiad yn y maes hwn, gan ei fod wedi ennill sgorau uchel am gyrhaeddiad, ansawdd a 
gwreiddioldeb. Fodd bynnag, oherwydd nifer cymharol isel y cynyrchiadau drama newydd, mae 
perygl na fydd y sianel yn creu’r effaith y mae’n ei cheisio, ac nid yw’n gadael fawr o le i fethiant.  

Mae rheolwyr y BBC wedi datgan hefyd fod ei pherfformiad o ran rhaglenni adloniant wedi bod yn 
anghyson. Er nad yw BBC Three wedi llawn ddatblygu ei chynlluniau rhaglenni i wella ei 
pherfformiad yn y maes hwn, mae ymchwil i gynulleidfaoedd46 yn dangos mai rhaglenni adloniant 
yw’r genre lle y mae’r BBC yn ei chael yn fwyaf anodd cynhyrchu rhaglenni gwreiddiol sydd o 
ansawdd uchel. Felly, er ein bod yn cymeradwyo nod rheolwyr y BBC o ‘ddatblygu rhestr o raglenni 
adloniant sy’n gryfach ac yn fwy cyson’ ar y sianel, byddem yn eu hannog i ddatblygu syniadau a 
chynlluniau ar gyfer rhaglenni sy’n gyson â’i chylch gwaith o ran mentro’n greadigol a meithrin 
doniau newydd. 

                                                
45 PBTS, 2008 
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Nid yw ymrwymiad BBC Three i animeiddio yn y DU ond yn cael ei gyflawni’n rhannol 
er ein bod yn derbyn y gallai fod yn rhy ymestynnol i un sianel o’r maint hwn 

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn datgan bod ganddi ‘ymrwymiad arbennig i animeiddio yn 
y DU’. Er bod BBC Three yn darlledu rhaglenni wedi’u hanimeiddio, gwneir hyn fel arfer drwy 
raglenni a brynwyd, fel Family Guy a ffilmiau wedi’u hanimeiddio, neu rai sydd wedi’u trosglwyddo 
o sianel eraill y BBC, fel Wallace and Gromit.  

Yn 2008, cyflawnodd BBC Three ei chylch gwaith yn rhannol yn y maes hwn drwy ddarlledu The 
Wrong Door, comedi a gomisiynwyd sy’n cynnwys rhywfaint o ddelweddu a grëwyd drwy 
gyfrifiadur (CGI). Mae BBC Three hefyd yn rhedeg cynllun o’r enw Fresh Animation on Three, lle y 
gwahoddir y cyhoedd i anfon eu sgetsys comedi wedi’u hanimeiddio y bydd BBC Three yn eu 
cynhyrchu ar ffurf darllediad o bymtheg munud a ddangosir ar y sianel.  

Ar y sail hon, nid yw BBC Three ond yn cyflawni ei hymrwymiad i animeiddio yn y DU yn rhannol. 
Rydym yn derbyn bod y sianel yn wynebu heriau o ran cyflawni ei hymrwymiad yn y maes hwn – 
mae animeiddio’n genre drud lle mae disgwyliadau ymysg cynulleidfaoedd ar lefel uchel iawn 
oherwydd ansawdd uchel dyrnaid o raglenni Americanaidd a ddangosir yn y DU.  

Mae ymrwymiad BBC Three i gerddoriaeth a’r celfyddydau’n cael ei gyflawni drwy sylw 
i wyliau cerddoriaeth, yn ogystal â rhaglenni achlysurol ar y celfyddydau a gomisiynir 
yn benodol ar gyfer y sianel 

Darlledodd BBC Three tua 72 o oriau o raglenni cerddoriaeth a’r celfyddydau yn 2008/09, yr oedd 
56 o oriau ohonynt yn cyfrif fel cynnwys a gomisiynwyd yn wreiddiol o’i gymharu â’r amod yn ei 
thrwydded gwasanaeth i ddangos 35 o oriau o raglenni newydd. Mae’r rhan fwyaf o’r rhaglenni 
hyn yn ddarllediadau o wyliau cerddoriaeth fel Glastonbury, Reading a Leeds, a Big Weekend Radio 
1. 

Mae BBC Three hefyd yn comisiynu rhaglenni unigol ar y celfyddydau a chrefydd, yn cynnwys The 
Manchester Passion a The Liverpool Nativity, a ddarlledwyd gyntaf yn 2007. Denodd yr olaf o’r 
rhain gynulleidfa gronnol o bron 1 filiwn ac roedd cynulleidfaoedd yn ei chanmol yn fawr am fod yn 
wreiddiol ac yn wahanol. Gwnaeth y sianel hefyd ddarlledu Jonathon Ross Japanorama yn 2007, 
cyfres a oedd yn edrych ar gelfyddydau a diwylliant Japan. Fodd bynnag, ni ddangoswyd unrhyw 
raglenni celfyddydau yn 2008.   

Rydym yn cydnabod bod rhaglenni celfyddydau, sy’n denu cynulleidfaoedd eithaf bach ar sianeli 
prif ffrwd o’u cymharu â genres rhaglenni eraill, yn genre sy’n cynnig her i BBC Three. Er hynny, o 
gofio ei bwysigrwydd i ddibenion cyhoeddus y BBC, rydym yn annog BBC Three i barhau i ganfod 
cyfleoedd o bryd i’w gilydd i ddarparu rhaglenni celfyddydau sy’n berthnasol i bobl ifanc.  

Mae rhaglenni chwaraeon BBC Three yn gallu rhoi gwerth cyhoeddus i bobl ifanc 

Gall chwaraeon hefyd gyfrannu at gyflawni’r diben hwn drwy ddifyrru’r gynulleidfa, dod â phobl at 
ei gilydd i rannu profiadau ac, ar brydiau, cymell y gynulleidfa i gymryd rhan mewn chwaraeon. Yn 
y blynyddoedd diwethaf, mae BBC Three wedi darlledu nifer o gystadlaethau chwaraeon, yn 
amrywio o ddarllediadau byw o African Nations Football i uchafbwyntiau gemau Rygbi Undeb 
rhyngwladol a rasys Formula 1. Y cyrhaeddiad cyffredinol ar gyfer chwaraeon ar y sianel yn 
2008/09 oedd 11 y cant.47 Cyflewyd yn glir pa mor bwysig yw chwaraeon i bobl ifanc mewn 
ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus, ac rydym yn credu felly y dylai BBC Three barhau i roi 
gwerth cyhoeddus drwy ddangos cystadlaethau chwaraeon sy’n neilltuol o berthnasol i bobl ifanc.  

                                                
47 BARB, Ebrill 2008 – Mawrth 2009, cyrhaeddiad 15 munud mewn cartrefi digidol 
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Cam Gweithredu 3b 

Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth BBC Three i osod fframwaith cliriach ar gyfer 
y modd yr ydym yn disgwyl iddi roi gwerth cyhoeddus i bobl ifanc drwy ddarlledu 
cystadlaethau chwaraeon sy’n neilltuol o berthnasol i gynulleidfaoedd iau. 

 

Hyrwyddo addysg a dysgu  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu’n gryf at gyflawni’r 
diben hwn drwy wneud y canlynol: 

• Denu cynulleidfaoedd iau at raglenni ffeithiol  

• Dod o hyd i ffyrdd newydd o ddenu gwylwyr ifanc at bynciau fel gwyddoniaeth, busnes, 

crefydd a moeseg    

• Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol  

Mae rhaglenni ffeithiol BBC Three yn cyrraedd cynulleidfa ifanc ac maent wedi rhoi 
sylw i ystod eang o feysydd pwnc 

Mae tua 40 y cant o oriau darlledu BBC Three wedi’u neilltuo i raglenni ffeithiol48, ac yn y 
blynyddoedd diwethaf mae BBC Three wedi darlledu nifer o feysydd rhaglenni llwyddiannus sy’n 
denu cynulleidfa iau o lawer nag y mae rhaglenni ffeithiol ar BBC One a BBC Two oherwydd apêl 
gryf y sianel i rai rhwng 16 a 34 blwydd oed. Mae rhaglenni ffeithiol BBC Three hefyd wedi ymdrin 
ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys gwyddoniaeth (er enghraifft, Kill it, Cook it, Eat it), busnes 
(The Last Millionaire; Money Makers: Beach Break Live) a chrefydd a moeseg (Deborah 13: 
Servant of God; Blood, Sweat and T-shirts).  

Dywedodd rhai o’r bobl hynny y bu rheolwyr y BBC yn siarad â hwy fel rhan o’u hymchwil ansoddol 
ar gyfer yr adolygiad hwn nad oedd y cynnwys ffeithiol ar y sianel yn ddigon deifiol a’i fod yn rhy 
agos at fod yn ‘adloniant ysgafn’. Tynnwyd sylw at Kill it, Cook it, Eat it fel eithriad nodedig. 
Cyflewyd neges debyg mewn nifer bach o ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys 
ffeithiol BBC Three. 

“Ddim cystal â hynny, gormod o raglenni dogfen am bynciau dibwys! Mae angen mwy 
o bynciau sy’n cynnwys materion sy’n effeithio ar rai yn eu harddegau, nid rhai sy’n eu 
denu drwy bethau gwirion yn unig” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda 
yw rhaglenni dogfen a materion cyfoes BBC Three yn eich barn chi o ran 
ymdrin â phynciau pwysig mewn ffyrdd sy’n apelio i gynulleidfaoedd iau?’, 
rhwng 18 a 21 oed 

Mae hyn wedi’i adlewyrchu yn yr ymchwil gan YouGov i reolwyr y BBC sy’n dangos, er bod 
canfyddiadau cynulleidfaoedd o’r modd y mae BBC Three yn cyflawni’r diben hwn yn fwy 
cadarnhaol nag yn achos y rhan fwyaf o ddarlledwyr tebyg, eu bod ar lefel sy’n gryn dipyn yn is 

                                                
48 BARB, Ebrill 2008 – Mawrth 2009 
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na’r rhai ar gyfer y diben sy’n ymwneud â diwylliant a chreadigedd. Mae lefel y canfyddiadau bod 
rhaglenni BBC Three “yn eich helpu i ddysgu pethau newydd” yn neilltuol o isel.  

Mae ymchwil i reolwyr y BBC gan Sparkler yn awgrymu mai un rheswm posibl dros hyn yw bod 
cynulleidfaoedd yn gweld cysylltiad mor gryf rhwng BBC Three a’i chynnyrch comedi fel bod rhai 
o’r negeseuon o’i chynnyrch ffeithiol mwy difrif yn cael eu cuddio. A ninnau wedi adolygu 
rhaglenni’r sianel credwn fod canfyddiadau cynulleidfaoedd yn y maes hwn heb ddal i fyny, i ryw 
raddau, â’r hyn y mae’r sianel yn ei ddarlledu mewn gwirionedd. Felly rydym yn annog BBC Three i 
ddal i ganolbwyntio ar ddarparu rhaglenni ffeithiol difrif ac uchelgeisiol i gynulleidfaoedd iau ac yn 
disgwyl y bydd cynulleidfaoedd, dros amser, yn cydnabod ei hymdrechion yn y maes hwn. Rydym 
hefyd yn ymddiddori yn y modd y gellir hyrwyddo perfformiad ac effaith cynnyrch ffeithiol BBC 
Three ymhellach drwy wasanaethau ar-lein, wrth i’r BBC ddatblygu ei strategaeth gyffredinol ar 
gyfer gwybodaeth ar-lein.  

 

Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Ddinesig  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn 
drwy ei darllediadau newyddion a materion cyfoes.  

Mae bwletin newyddion 60 eiliad BBC Three yn helpu Newyddion y BBC i gyrraedd 
cynulleidfa ifanc ar y teledu ac mae croeso iddo ymysg y rhai ieuengaf yn ei 
chynulleidfa darged 

O gofio bod lefel cyrhaeddiad Newyddion y BBC yn gostwng ymysg cynulleidfaoedd iau ar y teledu, 
fel y nodwyd yn Adran 1.2, mae bwletinau newyddion 60 eiliad BBC Three wedi dod yn rhan 
bwysig o ddarpariaeth newyddion gyffredinol y BBC ar y teledu. Yn 2008, cyrhaeddai bwletinau 60 
eiliad BBC Three 5.3 miliwn o wylwyr yr wythnos ar gyfartaledd, yn cynnwys 1.6 miliwn o rai 
rhwng 16 a 34 blwydd oed.49  

Roedd lleiafrif o ymatebwyr i’n hymgynghoriad cyhoeddus, yn enwedig y rhai hynaf ymhlith 
cynulleidfa darged BBC Three, nad oeddent yn hoffi arddull a dull cyflwyno’r bwletinau 60 eiliad. Er 
hynny, roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion, yn ogystal â’r casgliadau o’r ymchwil gan Sparkler i 
reolwyr y BBC, yn ffafriol ynghylch bwletinau newyddion BBC Three, gan nodi bod yr hyd a’r 
arddull yn addas i’r sianel, yn enwedig o gofio’r dewis o newyddion cynhwysfawr sydd ar gael i 
gynulleidfaoedd ar sianeli eraill y BBC.  

Nid yw gwefan BBC Three wedi darparu’r dolennau cyson â Newyddion y BBC ar-lein 
sy’n ofynnol yn ôl yr ymrwymiad yn ei thrwydded gwasanaeth 

Gan nad yw bwletinau newyddion BBC Three yn ymdrin yn fanwl â newyddion, mae trwydded 
gwasanaeth BBC Three yn ei gwneud yn glir y dylai BBC Three ategu ei bwletinau drwy ddarparu 
dolennau o’i gwefan i wefan Newyddion y BBC ar lein. Yn ystod yr adolygiad hwn, fodd bynnag, 
cawsom nad oedd dolennau o wefan BBC Three i wefan Newyddion y BBC ar lein yn barhaol nac 
yn amlwg, yn enwedig o’u cymharu â gwefan Radio 1 lle mae cynnwys a dolennau newyddion 
wedi’u hintegreiddio’n llawn â gwefan yr orsaf. Rydym yn dymuno cael sicrwydd y bydd dolennau’n 
aros yn barhaol ac yn amlwg yn awr ar y dudalen hafan - gweler cam gweithredu 7, isod.  

Mae rhaglenni materion cyfoes BBC Three wedi cynnwys nifer o lwyddiannau nodedig 

Mae ymrwymiad yn nhrwydded gwasanaeth BBC Three i ddarlledu o leiaf 15 awr o raglenni 
materion cyfoes newydd bob blwyddyn. Er bod hyn yn swm cymharol fach, nid yw’r rhan fwyaf o 
sianeli digidol eraill sy’n targedu cynulleidfaoedd iau’n darlledu rhaglenni materion cyfoes o gwbl, 
ac mae’r sylw i’r maes hwn ar BBC Three yn caniatáu i’r sianel ychwanegu manylder at ei 
                                                
49 BARB, 2008, cyrhaeddiad 1 munud mewn cartrefi digidol  
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bwletinau newyddion 60 eiliad. Roedd llawer o’r rhai a ymatebodd i’n hymgynghoriad yn teimlo 
bod rhaglenni materion cyfoes BBC Three yn ymdrin â phynciau pwysig ac yn llwyddo i apelio at 
gynulleidfaoedd iau. Roedd Kizzy: Mum at 14 yn llwyddiant nodedig, gan iddi gyrraedd cynulleidfa 
gronnol o 2.5 miliwn o wylwyr ar BBC Three, a 2.2 miliwn pellach wrth ei hailddarlledu ar BBC 
One.50  

 

Darlunio cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU   

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn 
drwy ysgogi, cefnogi ac adlewyrchu cymdeithas y DU mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu bywydau ei 
chynulleidfa.  

Fel y nodwyd yn Adran 2.1, mae rhai grwpiau demograffig yn gwylio BBC Three yn fwy na’i gilydd. 
Er hynny, mae’r ymchwil gan YouGov i reolwyr y BBC yn dangos bod cynulleidfaoedd yn ystyried 
bod BBC Three yn cynnig rhaglenni a chynnwys ‘sy’n darparu ar gyfer eich ardal neu gymuned 
benodol’ yn well na darlledwyr tebyg.  

 

Dod â’r byd i sylw’r DU   

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn 
drwy roi sylw i faterion rhyngwladol gan gynnwys drwy newyddion a materion cyfoes.    

Mae rhaglenni BBC Three wedi llwyddo i ddiddori cynulleidfaoedd iau â storïau o’r tu 
allan i’r DU 

Mae BBC Three yn cyflawni’r diben hwn drwy’r canlynol:   

• ei bwletinau newyddion 60 eiliad, y bydd un ohonynt bob nos yn canolbwyntio ar 

newyddion y byd yn unig 

• rhaglenni materion cyfoes sy’n ymdrin â phynciau rhyngwladol fel Jack: A Soldier’s 

Story, rhaglen ddogfen unigol am filwr sy’n ymladd yn Affganistan ac wedyn yn 

ymgynefino â bywyd y tu allan i’r fyddin  

• rhaglenni ffeithiol fel Last Man Standing. Llwyddiannau mwyaf nodedig BBC Three yn y 

genre hwn oedd Blood, Sweat and T-shirts, cyfres am globaleiddio yn y diwydiant 

ffasiwn. Sicrhaodd y gyfres lefel gyrhaeddiad uchel (3.2 miliwn o unigolion)51 a lefelau 

uchel o werthfawrogiad - roedd 75 y cant o’r gynulleidfa’n cytuno’n gryf ei bod yn 

‘wreiddiol a gwahanol’ (o’i gymharu â lefel gyfartalog o 36 y cant) a chytunodd 81 y cant 

eu bod ‘wedi dysgu rhywbeth newydd’ (o’i gymharu â lefel gyfartalog o 44 y cant)52. 

Er bod cynulleidfaoedd yn rhoi sgôr is i BBC Three am gyflawni’r datganiad o ddiben ‘eich helpu i 
wybod a deall beth sy’n mynd ymlaen yn y byd’ nag ar gyfer datganiadau eraill, roedd eu 
canfyddiadau ar lefel uwch na’r rheini ar gyfer y rhan fwyaf o ddarlledwyr tebyg. Mewn ymateb i’n 
hymgynghoriad cyhoeddus, gwnaeth un corff ganmol BBC Three am ‘ddyfeisgarwch ac arloesedd’ 
                                                
50 BARB  
51 BARB, 15 munud o gyrhaeddiad cronnol 
52 Arolwg BBC Pulse, Ebrill 2008 – Mawrth 2009 
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ei rhaglenni am y byd ehangach, er iddo awgrymu y dylid diwygio trwydded gwasanaeth BBC 
Three i gynnwys ymrwymiadau i’r diben rhyngwladol mewn genres heblaw newyddion a materion 
cyfoes.  
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Cam Gweithredu 3c 

Rydym yn credu bod y darlledu gan BBC Three am y byd ehangach yn rhoi gwerth 
cyhoeddus i bobl ifanc. Er hynny, nid yw ei thrwydded gwasanaeth yn llawn 
adlewyrchu’r ystod o genres y mae’n darlledu rhaglenni am y byd ehangach 
drwyddynt. Byddwn yn newid trwydded gwasanaeth BBC Three i wneud yn eglurach 
ein disgwyliad y dylai ei rhaglenni gyfrannu at gyflawni’r diben hwn mewn amryw o 
genres, yn enwedig drwy ei rhaglenni newyddion, materion cyfoes a ffeithiol. 

 

Dulliau cyfathrebu sy’n datblygu  

Mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn datgan y dylai’r sianel hyrwyddo’r diben hwn drwy 
gynnig cynnyrch ar amryw o lwyfannau digidol yn ogystal ag arbrofi â thechnolegau digidol i hybu 
arloesedd o fewn y BBC.  

Mae BBC Three yn cyfrannu rywfaint at gyflawni’r diben hwn, er bod yr 
ymwybyddiaeth a’r defnydd o’i gweithgareddau ar-lein yn isel ar y cyfan   

Mae cylch gwaith BBC Three yn nodi y dylai ddefnyddio “yr holl ystod o lwyfannau digidol i 
gyflwyno ei chynnwys a meithrin perthynas ryngweithiol â’i chynulleidfa.” Dylai’r potensial ar gyfer 
defnyddio’r rhyngrwyd yn benodol fod yn fwy yn achos BBC Three na sianeli eraill oherwydd y lefel 
defnydd uchel o wasanaethau ar-lein gan y gynulleidfa darged. Mae’r sianel wedi comisiynu rhai 
rhaglenni “aml-lwyfan”, lle mae cynnwys ar-lein yn rhan annatod o’r ddarpariaeth ar y teledu. Mae 
wedi cael rhywfaint o lwyddiant hefyd wrth ddefnyddio gwefannau trydydd parti i ddangos clipiau 
rhaglenni (fel Kizzy: Mum at 14), i hyrwyddo rhaglenni ar y teledu a hefyd i arbrofi â ffyrdd 
newydd o gyflwyno cynnwys ar ei ben ei hun. Mae BBC Three wedi cymryd camau hefyd i 
syndicetio rhaglenni a chynnwys ar wefannau trydydd parti eraill fel YouTube. Nid oes data ar 
berfformiad sy’n ein galluogi i fesur llwyddiant y gweithgarwch hwn yn fanwl.   

Fodd bynnag, dangosodd ymchwil feintiol ac ansoddol gan reolwyr y BBC fod lefel ymwybyddiaeth 
isel o ddarpariaeth ryngweithiol a digidol BBC Three a lefel dealltwriaeth isel o weithgareddau ar-
lein y sianel, o’i chymharu ag E4. 

Mae’r defnydd o dudalen hafan BBC Three a gwefannau rhaglenni unigol wedi bod yn annisgwyl o 
isel: yn 2008, dim ond tua 163,000 o ddefnyddwyr unigryw yr wythnos a aeth at dudalen hafan 
BBC Three a gwefannau sy’n gysylltiedig â rhaglenni (fel honno ar gyfer Being Human). Mae hyn 
yn arwyddocaol is na BBC One (1.1 miliwn), a BBC Two (336,000) ond yn uwch na BBC Four 
(66,000).53  Mae hefyd yn isel o’i gymharu â chyrhaeddiad gwefannau eraill y BBC sydd wedi’u 
bwriadu ar gyfer pobl ifanc, fel Radio 1 a BBC Bitesize.   

Fel y nodwyd yn adran 1, credwn fod gweithgareddau ar-lein yn cynnig cryn botensial i’r BBC gadw 
cysylltiad â phobl ifanc a hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus yn eu mysg. Rydym yn siomedig 
oherwydd lefel gymharol isel y defnydd a’r ymwybyddiaeth o weithgareddau ar-lein BBC Three a 
chawsom adborth cymysg gan ymatebwyr i’n hymgynghoriad cyhoeddus. Roedd bron hanner yr 
ymatebwyr un ai’n anymwybodol o wefan BBC Three neu heb ei defnyddio. O’r rheini a oedd yn ei 
defnyddio, roedd llawer yn ei hoffi, er bod rhai ymatebwyr yn teimlo ei bod yn rhy araf ac yn 

                                                
53 Cofnodion serfwyr y BBC, 19 Ebrill – 31 Rhagfyr 2008. Defnyddwyr unigryw yr wythnos yn cynnwys tudalennau rhaglenni  
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defnyddio graffeg yn ormodol. Mae’n werth nodi, er hynny, fod canlyniadau diweddar o brif arolwg 
y BBC o ganfyddiadau cynulleidfaoedd o ansawdd gwefan BBC Three yn dangos rhai arwyddion 
calonogol o welliant.54   

 

“Rwy’n credu ei bod yn wefan sy’n ddiddorol yn ogystal â bod yn hawdd ei defnyddio. 
Mae hefyd yn lliwgar ac yn cadw at thema’r sianel ei hun.”   

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘beth yw’ch 
barn am wefan BBC Three?’, rhwng 13 a 17 oed 

“Ofnadwy. Gormod o Flash, dim digon o gynnwys. Ers ail-lansio’r wefan rwy’n ei hosgoi 
fel y pla a hyd yn oed yn ymweld â gwefannau heblaw un BBC Three i weld beth sydd 
ar amserlen BBC Three” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘beth yw’ch 
barn am wefan BBC Three?’, rhwng 22 a 29 oed 

Cam Gweithredu 5 

Mae gweithgareddau digidol a rhyngweithiol BBC Three yn rhan ganolog o gylch 
gwaith y sianel ac mae rheolwyr y BBC wedi nodi eu bod yn rhan bwysig o’u 
strategaeth ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn monitro’r defnydd o ddarpariaeth BBC Three 
ar BBC Online fel rhan o’n gweithgareddau rheolaidd i asesu perfformiad.  

Rydym yn disgwyl y bydd ailddyluniadau o’r wefan yn sicrhau bod dolennau at 
newyddion y BBC yn aros yn rhai parhaol (nid yn ddewisiadau treigl ar gyfer cynnwys 
arall) ac yn amlwg ar yr hafan, yn unol ag ymrwymiad BBC Three yn ei thrwydded 
gwasanaeth. 

 

Mae technolegau digidol gan gynnwys recordwyr fideo personol ac iPlayer yn chwarae 
rhan bwysig wrth ehangu cyrhaeddiad rhaglenni BBC Three 

Oherwydd datblygiad technolegau newydd yn y blynyddoedd diwethaf mae gwylwyr, a 
chynulleidfaoedd iau’n benodol, yn gallu gwylio’r teledu drwy gyfryngau heblaw sianeli teledu llinol 
byw, yn enwedig drwy recordwyr fideo personol, yr iPlayer a gwylio ar wefannau gan gynnwys 
gwefannau trydydd parti fel YouTube.  

Ym mis Mawrth 2009, roedd tua 29 y cant o gartrefi’r DU yn berchen ar recordydd fideo personol 
sy’n caniatáu iddynt oedi a recordio darllediadau teledu byw.55 Oherwydd hynny, yn ogystal â 
recordwyr fideo a DVD, mae tua 4 y cant o’r holl wylio ar deledu heb fod yn fyw. Mae’r ffigur hwn 
yn codi i 7.4 y cant yn achos BBC Three (Ffigur 10). Ymysg perchnogion recordwyr fideo personol, 

                                                
54 Arolwg NetPromoter 
55 BARB, Mawrth 2009 
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mae canran y gwylio ar BBC Three sydd heb fod yn fyw yn codi i 26 y cant, sef 8 y cant yn uwch 
nag ar gyfer yr holl wylio ar deledu.  

Ffigur 10: Maint y gwylio sydd heb fod yn fyw fel cyfran o’r holl wylio ar deledu yn 
2008  

% of viewing by all individuals that is not live % y gwylio gan yr holl unigolion nad yw’n fyw 

% of viewing by 16-34s that is not live % y gwylio gan rai 16-34 oed nad yw’n fyw 

All TV Yr holl deledu 

BBC TV Teledu BBC  

 

Ffynhonnell: BARB, 2008, canrannau’r munudau o wylio yn yr holl gartrefi  

 

Mae’r BBC iPlayer hefyd yn ymestyn cyrhaeddiad rhaglenni BBC Three - yn ail hanner 2008, roedd 
9 y cant o’r holl geisiadau i iPlayer am raglenni BBC Three.56 Mae hon yn gyfran arwyddocaol fwy 
na chyfran BBC Three o’r gwylio ar sianeli BBC ar y teledu, sydd tua 3 y cant.57  

Mae Ffigur 11 yn dangos sut y cafodd cyrhaeddiad y bennod olaf o’r ddrama Being Human ar BBC 
Three ei hymestyn i raddau arwyddocaol drwy wylio’r rhaglen ar ôl ei darlledu’n gyntaf ar BBC 
Three - dim ond 27 y cant o’r 2.6 miliwn a wyliodd y bennod a wnaeth hynny’n fyw ar adeg ei 
darlledu’n gyntaf.  

                                                
56 Cofnodion BBC iPlayer, Gorffennaf 2008 – Rhagfyr 2008 
57 BARB, Gorffennaf 2008 – Rhagfyr 2008, cyfran o’r gwylio yn yr holl gartrefi 
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Ffigur 11: Nifer gwylwyr y bennod olaf o Being Human  

207,000 watched on the iplayer 207,000 a’i gwyliodd ar yr iPlayer 
709,000 people recorded and watched the 
episode after the live transmission 

709,000 a recordiodd y bennod a’i gwylio ar ôl y 
darllediad byw 

986,000 people watched one of the narrative 
repeats live 

986,000 a wyliodd un o’r ailddarllediadau naratif 
yn fyw 

687,000 people watched the first transmission 
live 

687,000 a wyliodd y darllediad cyntaf yn fyw 

2.6 million total viewers Cyfanswm o 2.6 miliwn o wylwyr 
 
 

Ffynhonnell: BARB / cofnodion BBC iPlayer 

Sylwer: mae ‘gwylio’ iPlayer yn golygu nifer y ffrydiau neu lawrlwythiadau a gychwynnwyd  

 

2.4 GWERTH AM ARIAN  

Mae Ffigur 12 yn dangos gwariant BBC Three yn erbyn cyllideb ei thrwydded gwasanaeth dros y 
tair blwyddyn ariannol ddiwethaf.   

Mae gwariant BBC Three wedi gostwng rhwng 2007-08 a 2008-09. Yn 2007 gwnaethom 
gymeradwyo strategaeth bum mlynedd y BBC, Delivering Creative Future, a fydd yn 
arwain at ostwng cyllidebau holl sianeli teledu’r BBC mewn termau real erbyn 2012, gyda 
mwy o wariant ar BBC Online. Fel rhan o’r strategaeth hon, cytunasom â rheolwyr y BBC 
y dylai BBC Three ostwng ei chyllidebau ychydig yn fwy ar gyfartaledd na sianeli teledu 
eraill y BBC er mwyn darparu cyllid ar gyfer mentrau newydd fel BBC Switch. Mae 
gwariant BBC Three yn erbyn y gyllideb trwydded gwasanaeth a gytunwyd wedi aros 
ymhell oddi mewn i’r paramedr o 10 y cant o gwmpas y gyllideb trwydded gwasanaeth a 
gytunwyd, y byddai angen i reolwyr y BBC ofyn am gymeradwyaeth gennym ni i wario y 
tu hwnt iddo. 

Mae newidiadau eraill rhwng blynyddoedd yn ganlyniad i ffactorau gweithredu fel dyraniad unigryw 
i BBC Three yn 2007/08 o gronfa deledu ganolog ar gyfer prosiectau penodol a rhywfaint o wariant 
yn treiglo o 2006-07 i 2007-08 i adlewyrchu rhaglenni sy’n cael eu comisiynu mewn un flwyddyn 
ariannol a’u darlledu yn yr un nesaf. Rydym wedi gwneud sylw am y cynnydd yn y gwariant ar 
brynu rhaglenni (wedi’i nodi yn Ffigur 12 ynghyd â chostau ailddarllediadau) fel cyfran o gyllideb 
gyfan y sianel ar gyfer rhaglenni yn Adran 2.2.  
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Ffigur 12: Gwariant o dan drwydded gwasanaeth BBC Three a chostau eraill 

 
£ miliwn 2006/07 2007/08 2008/09 (2)  
Drama, comedi ac 
adloniant 

55.4 49.2 41.1

Ffeithiol  23.0 29.6 23.1
Newyddion a 
chwaraeon 

2.2 1.7 1.1

Cyfanswm y 
gwariant ar 
gomisiynu  

80.6 80.5 65.3

Prynu rhaglenni a’u 
hailddarlledu  

4.0 6.1 9.7

Costau eraill sy’n 
gysylltiedig â 
rhaglenni (1) 

8.2 10.4 12.3

Cyfanswm y 
gwariant ar 
gynnwys dan y 
drwydded 
gwasanaeth 

92.9 97 87.3

Cyllideb y 
drwydded 
gwasanaeth 

90.7 93.4 89.5

Cyfanswm y 
gwariant ar 
gynnwys dan y 
drwydded 
gwasanaeth 

92.9 97 87.3

Costau dosbarthu 2.4 3.1 4.2
Seilwaith/cymorth 23.7 25.6 23.1
Cyfanswm y 
gwariant  

119 125.7 114.6

(1) Mae costau eraill sy’n gysylltiedig â gwneud rhaglenni’n cynnwys costau hawlfraint, cyflwyno, casglu newyddion a 

llinellau cymorth 

(2) Yn amodol ar gwblhau datganiadau ariannol 2008/09 

Mae’n ymddangos bod gwerth am arian BBC Three yn gwella, er nad ydym yn gallu 
gwneud asesiad diffiniol am fod dulliau o ddyrannu defnydd a chostau’n mynd yn fwy 
cymhleth 

Mae’r BBC yn defnyddio dull mesur o’r enw cost yr awr defnyddiwr i asesu gwerth am arian. Mae’r 
dull mesur hwn yn cyfateb i’r gost gyfartalog a godir am bob awr y bydd rhywun yn gwylio BBC 
Three. O gyfuno cyrhaeddiad ehangach BBC Three a’i chost is gwelir bod ei gwerth am arian, 
wedi’i fesur yn ôl cost yr awr defnyddiwr, wedi gwella’n arwyddocaol, o 15.6 ceiniog yr awr yn 
2006-07 i 12.5 ceiniog yr awr yn 2007-08 a 10.6 ceiniog yr awr yn 2008-09. Er bod hyn yn dal yn 
ddrutach na BBC One (6.8 ceiniog yr awr) a BBC Two (7.5 ceiniog yr awr), mae’n is nag un o 
sianeli digidol eraill y BBC, BBC Four (16.7 ceiniog yr awr).  



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 54 

 

Oherwydd dull y BBC o ddyrannu costau i wasanaethau, mae’r gost o wneud neu brynu rhaglen yn 
cael ei dyrannu fel arfer i’r gwasanaeth sy’n ei darlledu gyntaf. Mae hyn yn golygu nad yw costau 
rhai rhaglenni a ddangosir gan BBC Three wedi’u cynnwys yn ei chyllideb. Er enghraifft, bydd y 
gost o wneud rhai rhaglenni a drosglwyddir i BBC Three o BBC One neu BBC Two yn cael eu dwyn 
fel arfer gan gyllidebau BBC One neu BBC Two. Felly nid yw’r costau hyn wedi’u cynnwys yng 
nghyllideb trwydded gwasanaeth BBC Three neu’r cyfrifiadau o’r gost yr awr defnyddiwr er eu bod 
yn cyfrannu at y defnydd o’r sianel. Yn ogystal â hynny, mae cyfran gynyddol o’r defnydd o 
raglenni BBC Three, drwy’r iPlayer er enghraifft, yn mynd heb ei gofnodi yn y dull o fesur y gost yr 
awr defnyddiwr (gweler Ffigur 11). Mae’r ffactorau hyn yn cyfyngu ein gallu i ddod i gasgliadau 
ynghylch gwerth am arian ar sail y gost yr awr defnyddiwr. 

 

Cam Gweithredu 4c 

Fel rhan o’n hadolygiad o wasanaethau teledu’n ddiweddarach yn 2009, byddwn yn 
cydweithio â rheolwyr y BBC i ddiffinio sut y gellir mesur gwerth am arian yn fwy 
effeithiol, gan ystyried sut y dyrennir costau a sut mae gwylio’n cael ei daenu fwyfwy 
ar draws amryw o ddarllediadau ac ar amryw o lwyfannau. 

 

 
 
 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 

  
Mehefin 2009 55 

 

 

Adran 3: BBC Radio 1  
 

Cylch gwaith Radio 1 yw ‘difyrru a denu ystod eang o wrandawyr ifanc â chymysgedd 
gwahaniaethol o gerddoriaeth gyfoes a chynnwys llafar. Dylai adlewyrchu bywydau a diddordebau 
rhai 15-29 blwydd oed ond dylai hefyd groesawu eraill sydd â chwaeth debyg. Dylai gynnig dewis o 
gerddoriaeth newydd, cefnogi artistiaid sy’n codi - yn enwedig y rheini sydd o’r DU - a chynnig 
llwyfan i gerddoriaeth fyw. Dylai newyddion, rhaglenni dogfen ac ymgyrchoedd cynghori ymdrin â 
meysydd sy’n berthnasol i oedolion ifanc.’ 

 

Ein hasesiad o’i pherfformiad  

Oherwydd lefel uchel y cyrhaeddiad sydd gan Radio 1 ymysg pobl ifanc, mae’n 
wasanaeth pwysig iawn i’r BBC. Mae’n effeithiol dros ben o ran darparu rhai o 
ddibenion cyhoeddus y BBC i bobl ifanc. Credwn fod ynddi botensial i roi rhywfaint o 
werth cyhoeddus pellach, o ystyried ei lle cryf yn y farchnad; yn benodol, rydym wedi 
gofyn i’r orsaf ganolbwyntio o’r newydd ar wasanaethu cynulleidfa iau a rhoi mwy o 
werth cyhoeddus drwy ei chynnyrch llafar. 

 
 

3.1 CYRHAEDDIAD 

Mae Radio 1 yn cyrraedd nifer mawr o bobl ifanc, fel ei bod yn rhan bwysig o 
ddarpariaeth gyffredinol y BBC i bobl ifanc 

Yn 2008, gwrandawai tua 5 miliwn o’r rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed ar Radio 1 bob wythnos, tua 
43 y cant o’r holl rai rhwng 15 a 29 mlwydd oed yn y DU. O blith y rhain, roedd tua 3.1 miliwn nad 
oeddent fel arfer yn gwrando ar unrhyw un o ddarllediadau radio eraill y BBC yn ystod yr 
wythnos.58 Mae lefel cyrhaeddiad Radio 1 ymysg rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed yn uwch o lawer 
nag unrhyw orsaf radio arall (Ffigur 13), a hi yw’r ail fwyaf o wasanaethau’r BBC ar gyfer y grŵp 
oedran hwn ar deledu, radio ac ar lein, a dim ond BBC One sydd ar y blaen iddi.  

                                                
58 RAJAR, 2008. Mae holl ddata RAJAR ar wrando wedi’u seilio ar flwyddyn galendr (Ionawr – Rhagfyr), ar gyfer yr holl 
unigolion 4+ oed, oni nodir fel arall. 
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Ffigur 13: Mae Radio 1 yn cyrraedd mwy o’r rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed nag 
unrhyw orsaf radio arall  

Cyrhaeddiad wythnosol: rhai rhwng 15 a 29 mlwydd 
oed 
 Miliwn % 
BBC Radio 1 5.0 43 
BBC Radio 2 1.4 12 
The Hits 1.1 9 
BBC Radio 5 Live 0.9 8 
Smash Hits Radio 0.7 6 
BBC Radio 4 0.7 6 
Absolute Radio 0.4 4 
Classic FM 0.6 5 
TalkSPORT 0.6 5 
1Xtra 0.4 4 

Ffynhonnell: RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 

Mae Radio 1 hefyd yn cyrraedd nifer mawr o bobl y tu allan i’w grŵp oedran targed o 
rai rhwng 15 a 29 mlwydd oed   

Gwrandawodd tua 12.7 miliwn o bobl ar Radio 1 bob wythnos yn 2008. Yn ogystal â’r 5 miliwn o 
rai rhwng 15 a 29 mlwydd oed, cyrhaeddodd Radio 1 ychydig llai na 2 filiwn o wrandawyr oedd o 
dan 15 oed, a 5.8 miliwn o wrandawyr a oedd dros 30 oed. Mae hyn yn golygu bod 40 y cant o 
wrandawyr Radio 1 rhwng 15 a 29 oed, a bod ei hoed gwrando cyfartalog o fewn ei grŵp oedran 
targed - ond yn y pen uchaf un iddo. Oed gwrando cymedrig Radio 1 yw 29 a’r oed gwrando 
canolrifol yw 28.  

Mae’n anochel, i ryw raddau, fod gorsafoedd radio’n denu gwrandawyr o’r tu allan i’w grŵp oedran 
targed – yn enwedig Radio 1 sydd â mynediad i sbectrwm FM cenedlaethol ac sydd wedi 
datblygu’n frand adnabyddus dros flynyddoedd lawer. Yn ogystal â hynny, oherwydd y modd y mae 
pobl yn gwrando ar radio, byddant yn aml yn gwrando heb ddewis neu ddymuno gwrando ar 
rywbeth penodol, er enghraifft, mewn mannau lle nad oes ganddynt reolaeth dros y set radio fel y 
gweithle neu mewn ceir. Oherwydd hynny, er enghraifft, mae hanner gwrandawyr Kiss FM – gorsaf 
radio fasnachol sydd â chylch gwaith sy’n galw am ddenu ‘rhai dan 30 oed yn bennaf yn ardal 
Llundain’, ac un o’r gorsafoedd radio FM sy’n fwyaf llwyddiannus wrth ddenu cynulleidfa iau – yn 
rhai nad ydynt rhwng 15 and 29 oed.     

Mae cyrhaeddiad Radio 1 ymysg pobl ifanc wedi gostwng ychydig yn y blynyddoedd 
diwethaf, yn enwedig ym mhen isaf ei grŵp oedran targed 

Yn 2008, cyrhaeddodd Radio 1 ychydig mwy o’r rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed nag a wnaeth yn 
2003. Fodd bynnag, mae cyfanswm y bobl sydd rhwng 15 a 29 oed ym mhoblogaeth y DU wedi 
codi dros y cyfnod hwn ac, o ganlyniad, yn ystod y cyfnod o bum mlynedd, mae canran 
cyrhaeddiad Radio 1 ymysg rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed wedi gostwng tua 3 y cant.  

Mae’r gostyngiad mwyaf ymhlith gwrandawyr sydd rhwng 15 a 19 oed, lle mae’r cyrhaeddiad wedi 
disgyn o 48 y cant i lai na 40 y cant; tra bo canran y rhai rhwng 20 a 24 blwydd oed sy’n 
gwrando’n awr ar Radio 1 hefyd yn is (Ffigur 14). Yn groes i hynny, mae Radio 1 yn cyrraedd 
llawer mwy o’r rhai sydd rhwng 30 a 39 mlwydd oed. Roedd y tueddiadau hyn o ran gwrando 
wedi’u hadlewyrchu yn ymatebion y bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed y buom yn siarad â hwy fel rhan 
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o’r adolygiad hwn, gan iddynt fynegi teimlad cyffredinol bod Radio 1 wedi’i anelu’n fwy at y rhai 
hŷn yn ei grŵp oedran targed nag at y rhai iau.59  

                                                
59 Digwyddiadau a gafodd eu trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
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Ffigur 14: Cyrhaeddiad wythnosol Radio 1 ymysg grwpiau oedran gwahanol dros 
amser  

% reach to Radio 1 % cyrhaeddiad Radio 1 

4-14s 4-14 oed 

15-29s 15-29 oed 

15-19s 15-19 oed 

20-24s 20-24 oed 

25-29s 25-29 oed 

30-34s 30-34 oed 

35-39s 35-39 oed 

40-44s 40-44 oed 

 

Ffynhonnell: RAJAR, 2003 a 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud  

Mae’r gostyngiad yn y gwrando ar Radio 1 ymysg ei chynulleidfa darged yn rhannol 
adlewyrchu gostyngiad yn y gwrando ar radio ymysg pobl ifanc    

Mae’r gostyngiad yng nghyrhaeddiad Radio 1 ymysg ei chynulleidfa darged yn gyson â gostyngiad 
mwy cyffredinol yn y gwrando ar radio ymysg pobl ifanc. Fodd bynnag, dros y pum mlynedd 
diwethaf, mae cyrhaeddiad Radio 1 ymysg rhai rhwng 15 a 19 blwydd oed wedi gostwng yn fwy na 
dwywaith yn gyflymach nag ar gyfer yr holl wrando ar radio yn y grŵp oedran hwn. Yn ogystal â 
hynny, mae’r cynnydd yn y defnydd o Radio 1 ymysg rhai sy’n hŷn na 25 oed yn mynd yn groes i’r 
duedd o ran gwrando ar radio’n gyffredinol, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd rhwng 30 a 39 oed 
(Ffigur 15). 

Ffigur 15: Y newid yng nghyrhaeddiad Radio 1 a’r holl orsafoedd radio yn ôl grwpiau 
oedran gwahanol (2003 i 2008)  

 
 

% point change in reach % y newid mewn cyrhaeddiad 

All Radio Yr holl radio 

4-14s 4-14 oed 

15-29s 15-29 oed 

15-19s 15-19 oed 

20-24s 20-24 oed 
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25-29s 25-29 oed 

30-34s 30-34 oed 

35-39s 35-39 oed 

40-44s 40-44 oed 

 

Ffynhonnell: RAJAR, 2003 – 2008, newid yn y cyrhaeddiad wythnosol yn ôl grŵp oedran 

Mae’r tueddiadau yn y gwrando ar Radio 1 – y gostyngiad ymysg gwrandawyr iau a’r cynnydd 
ymysg gwrandawyr sydd dros 30 oed – yn adlewyrchu rhai ffactorau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth, 
yn benodol: 

• Tueddiadau technolegol. Gall cynulleidfaoedd gael mynediad at orsafoedd radio yn awr 

drwy amryw o wahanol gyfryngau, gan gynnwys rhai ar-lein, ar setiau digidol sy’n 

cynnwys teledu, ar gais a thrwy ffonau symudol, er mai dim ond gwrando byw drwy 

lwyfannau o’r fath a gofnodir gan RAJAR. Mae’r ffyrdd o ddefnyddio cerddoriaeth gan 

gynulleidfaoedd wedi newid hefyd, a cheir defnydd torfol drwy chwaraewyr MP3 personol 

a gwasanaethau ar-lein fel YouTube a MySpace. Mae’r newidiadau hyn yn cynnig her i 

allu gorsafoedd radio traddodiadol i gyrraedd cynulleidfaoedd, yn enwedig 

cynulleidfaoedd iau sy’n tueddu i ddechrau defnyddio technoleg newydd yn gynt.  

• Tueddiadau mewn cerddoriaeth. Yn gyffredinol, mae Radio 1 yn canolbwyntio’n bennaf ar 

gerddoriaeth newydd a cherddoriaeth y siartiau (trafodir hyn yn fanwl yn Adran 3.3) ac 

mae hyn yn cydweddu’n dda â’r amcan o dargedu cynulleidfa ifanc. Fodd bynnag, mae 

tuedd ehangach yn y diwydiant cerddoriaeth yn dangos bod apêl llawer o gerddoriaeth 

bop gyfoes wedi lledaenu ar draws gwahanol grwpiau oedran, gan ei gwneud yn fwy 

anodd i orsafoedd radio sy’n chwarae cerddoriaeth y siartiau dargedu grwpiau oedran 

ifanc yn unig.  

Fodd bynnag, mae’r newidiadau mewn patrymau gwrando hefyd yn adlewyrchu, yn rhannol, y 
llwyddiant a gafwyd wrth weithredu un o strategaethau Radio 1 a gytunwyd gan Fwrdd 
Llywodraethwyr y BBC yn 2003. Bwriad y strategaeth hon oedd ymateb i’r heriau yr oedd Radio 1 
yn eu hwynebu bryd hynny, ac arweiniodd at ddatblygu tôn olygyddol fwy cynhwysol gan yr orsaf 
gyda’r amcan o apelio’n fwy at gynulleidfa ifanc brif ffrwd, ac nid selogion cerddoriaeth yn unig. 
Credwn fod cyfleoedd yn awr i Radio 1 ganolbwyntio o’r newydd ar wasanaethu cynulleidfa darged 
ifanc. 

Byddwn yn cadw golwg ar effaith y camau y mae rheolwyr y BBC yn eu cymryd i gadw 
Radio 1 fel ei bod yn berthnasol i gynulleidfaoedd ifanc 

Os bydd y tueddiadau mewn patrymau gwrando a ddisgrifiwyd uchod yn parhau’n ddigyfnewid, 
rydym yn rhagweld y bydd cyrhaeddiad Radio 1 ymysg cynulleidfaoedd iau’n lleihau dros amser, ac 
y bydd llai o allu gan yr orsaf i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer cynulleidfa ifanc. Yng 
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nghyflwyniad rheolwyr y BBC i’r adolygiad hwn, disgrifiwyd amryw o fesurau sydd â’r amcan o 
gynyddu apêl Radio 1 i wrandawyr iau:  

• Lansio parth Switch yn 2007 gan dargedu rhai yn eu harddegau ac oedolion ifanc am 

bum awr ar nos Sul.  

• Datblygu pellach ar weithgareddau aml-lwyfan gan ddefnyddio gwefannau ar-lein a 

thrydydd parti Radio 1.  

• Cyflwyno rhai doniau cyflwyno iau ar yr orsaf.   

Byddwn yn cadw golwg ar effaith y camau a gymerwyd gan Radio 1 ynghylch cyrhaeddiad yr orsaf 
ymysg gwrandawyr ifanc a’i hoed gwrando canolrifol. Os na fydd y newidiadau sydd wedi’u 
gwneud gan yr orsaf wedi’u hadlewyrchu’n ffafriol yn y cofnodion mesur perfformiad hyn erbyn yr 
adeg hon y flwyddyn nesaf, yna byddwn yn sicrhau bod rheolwyr y BBC yn cymryd camau pellach.  

Rydym yn cyd-weld â rhai sylwadau a gyflwynwyd i’r adolygiad hwn gan y rheini sy’n gweithio 
mewn gorsafoedd radio masnachol ac yn eu cynrychioli, sy’n tynnu sylw at y ffaith bod yr amserlen 
yn ystod y dydd yn allweddol i hybu perfformiad yn y maes hwn, er nad ydym yn derbyn bod 
oedran cyflwynwyr yn ystod y dydd yn cyfateb o reidrwydd i broffil oedran y gwrandawyr.  

Rydym yn cydnabod nad yw gorsaf radio genedlaethol yn gallu targedu gwrandawyr yn fanwl ar 
sail oed, a’i bod yn anochel y bydd yn cyrraedd gwrandawyr y tu allan i’r grŵp oedran targed, yn 
enwedig o gofio bod Radio 1 wedi datblygu’n frand adnabyddus dros flynyddoedd lawer. Y 
sylweddoliad hwn oedd y rheswm dros ddatgan yn y drwydded gwasanaeth bresennol y dylai 
Radio 1 dargedu rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed, ond ‘croesawu eraill hefyd sydd â chwaeth 
debyg’. Er ein bod yn barnu perfformiad Radio 1 yn bennaf o ran ei chyrhaeddiad ymysg 
cynulleidfaoedd iau, rydym yn derbyn bod geiriad y drwydded gwasanaeth yn amwys, ac y gallai 
ymddangos i rai rhanddeiliaid allanol ei bod yn rhoi gormod o le i Radio 1 apelio at wrandawyr hŷn.  

Cam Gweithredu 6 

Er nad ydym yn credu y gall unrhyw orsaf radio gyfyngu’r gwrando arni i’w chynulleidfa 
darged benodedig, rydym yn disgwyl i Radio 1 ganolbwyntio ar wasanaethu rhai 15-29 
mlwydd oed, yn hytrach na gwrandawyr hŷn. Er mwyn cryfhau’r disgwyliad hwn, 
rydym yn tynhau geiriad y cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth Radio 1. Mae hwn 
yn datgan ar hyn o bryd y dylai Radio 1 dargedu rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed, ond 
‘hefyd croesawu rhai eraill sydd â chwaeth debyg’. Mae rhai rhanddeiliaid allanol wedi 
tybio mai ystyr hyn yw bod yr orsaf yn cael ei hannog i dargedu gwrandawyr hŷn, a 
byddwn yn dileu’r geiriau hyn yn y drwydded gwasanaeth. Byddwn hefyd yn egluro y 
dylai Radio 1 ddarparu rhai rhaglenni ar gyfer rhai iau yn eu harddegau.  

Byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad Radio 1 wrth wasanaethu cynulleidfa darged 
ifanc yn ein gweithgarwch rheolaidd ar asesu perfformiad yn y blynyddoedd i ddod. 
Rydym yn disgwyl i Radio 1 geisio parhau â’i lefel cyrhaeddiad ymysg rhai rhwng 15 a 
29 mlwydd oed a sicrhau bod oed canolrifol ei gwrandawyr yn dal o fewn yr ystod 
oedran y mae’n ei thargedu. Byddwn yn cadw golwg ar berfformiad Radio 1 yn ôl y 
dulliau mesur perfformiad hyn bob chwarter blwyddyn, a byddwn yn adrodd yn 
gyhoeddus ar berfformiad Radio 1 mewn Adroddiadau Blynyddol yn y dyfodol. Os na 
fydd y newidiadau a wneir gan yr orsaf wedi’u hadlewyrchu’n ffafriol yn y cofnodion 
mesur perfformiad hyn erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf, byddwn wedyn yn sicrhau 
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bod rheolwyr y BBC yn cymryd camau pellach. 

 

Mewn ymateb i sylwadau a gyflwynwyd gan randdeiliaid allanol, rydym wedi ystyried newid terfyn 
isaf oedran targed Radio 1 fel ei fod yn dechrau ar 13 oed. Fodd bynnag, credwn y dylai pwyslais 
golygyddol y gwasanaeth ddal i fod ar wasanaethu cynulleidfa o oedolion (gan gymryd y gallai 
plant fod yn gwrando hefyd), yn hytrach na bod angen iddo ystyried anghenion rhai dan 15 oed yn 
ei holl ddarllediadau gan y byddai hynny’n debygol o amharu ar eglurder ei nodau golygyddol a’i 
dôn a’i arddull cyffredinol. 

Mae Radio 1 yn cyrraedd ystod eang o bobl ifanc. Er hynny, mae ei chyrhaeddiad 
ymysg lleiafrifoedd ethnig ifanc yn isel ac wedi gostwng yn sylweddol yn y 
blynyddoedd diwethaf  

Mae ymrwymiad yn nhrwydded gwasanaeth Radio 1 i wasanaethu ystod eang o wrandawyr ifanc. 
At ei gilydd, mae proffil cynulleidfa Radio 1 yn adlewyrchu hwnnw ar gyfer radio’r BBC yn 
gyffredinol ac mae’n cyrraedd ystod o grwpiau cynulleidfa iau’n effeithiol (Ffigur 16). 
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Ffigur 16: Cyrhaeddiad wythnosol Radio 1 ymysg rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed 
mewn gwahanol grwpiau demograffig 

All 15-29s Pawb 15-29 oed 

Men Dynion 

Women Menywod 

White Gwyn 

Black & minority ethnic Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 

England Lloegr 

Scotland Yr Alban 

Wales Cymru 

N. Ireland Gogledd Iwerddon 

 

Ffynhonnell: RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud ymysg rhai 15-29 mlwydd oed 

 

Fodd bynnag, mae cyrhaeddiad Radio 1 ymysg lleiafrifoedd ethnig wedi gostwng i raddau 
arwyddocaol dros y blynyddoedd diwethaf. Gwrandawai tua 28 y cant o leiafrifoedd ethnig rhwng 
15 a 29 oed bob wythnos yn 2003, a hynny’n gostwng wedyn i ddim ond 18 y cant yn 2008, o’i 
gymharu â 43 y cant o’r holl rai rhwng 15 a 29 mlwydd oed a 47 y cant o’r holl bobl wyn rhwng 15 
a 29 mlwydd oed. I ryw raddau, mae’r duedd hon yn adlewyrchu’r tueddiadau mwy cyffredinol yn 
y gwrando ar unrhyw orsafoedd radio ymysg lleiafrifoedd ethnig, sydd wedi gostwng tua 8 y cant 
dros yr un cyfnod. Yn achos Radio 1, gellir egluro’r gostyngiad hwn o ran cyrhaeddiad yn rhannol 
hefyd drwy’r canlynol: 

• lansio 1Xtra ac Asian Network yn 2002 sydd ag apêl gryfach ymysg pobl ifanc o 

gefndiroedd lleiafrifol ethnig;  

• mwy o gystadlu gan orsafoedd radio masnachol arbenigol mewn ardaloedd trefol. Mae 

Radio 1 yn cyrraedd llai o bobl yn Llundain ac mewn ardaloedd trefol mawr, lle mae 

poblogaethau uchel o leiafrifoedd ethnig, a lle mae dewis ehangach o orsafoedd 

cerddoriaeth sy’n apelio’n gryf iddynt; 

• bod Radio 1 yn adlewyrchu tueddiadau o ran chwaeth mewn cerddoriaeth boblogaidd 

sydd wedi gogwyddo yn y blynyddoedd diwethaf at artistiaid indie a roc sy’n apelio’n llai, 

at ei gilydd, i rai lleiafrifoedd ethnig.  

Er gwaethaf y ffactorau hyn, mae cylch gwaith Radio 1 yn datgan y dylai ‘ddenu ystod eang o 
wrandawyr ifanc’ a byddem yn pryderu pe byddai’r anghyfartaledd hwn rhwng gwrandawyr gwyn a 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 
 

  
Mehefin 2009 63 

 

gwrandawyr du a lleiafrifol ethnig yn dod yn fwy amlwg. Byddwn felly’n cadw golwg manwl ar 
gyrhaeddiad Radio 1 ymysg gwrandawyr o leiafrifoedd ethnig. 

 

Cam Gweithredu 7 

Mae nifer o resymau dros lefel cyrhaeddiad isel Radio 1 ymysg lleiafrifoedd ethnig ifanc 
a’i dirywiad yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, byddem yn pryderu pe byddai’r 
anghyfartaledd rhwng y cyrhaeddiad ymysg gwrandawyr gwyn a gwrandawyr du a 
lleiafrifol ethnig yn dod yn fwy amlwg. Byddwn felly’n monitro cyrhaeddiad Radio 1 
ymysg gwrandawyr o leiafrifoedd ethnig yn fanwl fel rhan o’n gwaith rheolaidd ar 
asesu perfformiad. 

 

3.2 ANSAWDD  

Mae cynulleidfaoedd, yn enwedig y rheini ymysg cynulleidfa darged Radio 1, yn credu 
bod Radio 1 yn wasanaeth o ansawdd uchel 

Mae BBC yn mesur ansawdd ei orsafoedd radio drwy ddefnyddio amryw o arolygon gwahanol o 
gynulleidfaoedd. Ar gyfartaledd, rhoddodd gwrandawyr sgôr gymeradwyo i Radio 1 o 7.7 allan o 
10, a oedd yn codi i 8.3 ymysg gwrandawyr rhwng 15 a 29 oed.60 Hon yw’r sgôr uchaf ar gyfer 
unrhyw un o orsafoedd radio rhwydwaith y BBC ymysg y grŵp oedran hwn, tra bod oddeutu tri 
chwarter y rhai rhwng 15 a 29 oed sy’n gwrando ar Radio 1 yn rhoi cymeradwyaeth uchel i’r 
gwasanaeth, gan roi iddo sgôr o 8 allan o 10 o leiaf. Mae sgorau Mynegai Gwerthfawrogi (‘AI’) 
Radio 161 wedi aros yn sefydlog dros y blynyddoedd diwethaf, ar 76 allan o 100 ar gyfartaledd yn 
2008. Er bod hyn ychydig yn is na’r Mynegai Gwerthfawrogi cyfartalog ar gyfer radio’r BBC yn 
gyffredinol (79), ac ar gyfer Radio 2, roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion i’n hymgynghoriad 
cyhoeddus am ansawdd Radio 1 ym meysydd craidd ei chylch gwaith yn rhai ffafriol.   

 

3.3 EFFAITH – CYFLAWNI DIBENION CYHOEDDUS Y 
BBC 

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu ei bod yn cyfrannu at gyflawni pob un o chwe diben 
cyhoeddus y BBC, gan roi pwyslais penodol ar gyflawni’r diben o ‘ysgogi creadigrwydd a 
rhagoriaeth ddiwylliannol’.  

 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol  

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn datgan y dylai’r orsaf gyflawni’r diben hwn drwy’r canlynol: 

• darparu llwyfan o bwys i gerddoriaeth newydd ac artistiaid sy’n codi yn y DU ar draws 

ystod eang o genres cerddorol a darparu llwyfan i gerddoriaeth fyw; 

                                                
60 PBTS, 2008, Sylfaen: Oedolion 15+ oed 
61 Arolwg BBC Pulse, 2008 
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• difyrru a denu gwrandawyr ifanc â chymysgedd gwahaniaethol o gerddoriaeth gyfoes a 

chynnwys llafar; 

• rhoi sylw i agweddau pwysig eraill ar fywyd diwylliannol, er enghraifft, ffilm, comedi ac 

adloniant. 

Mae Radio 1 yn cyflawni’r gofyniad yn ei chylch gwaith i hybu cerddoriaeth newydd ac 
mae’n chwarae rhan bwysig iawn wrth hyrwyddo artistiaid newydd yn y DU  

Gwnaethom ddefnyddio amryw o fathau o dystiolaeth i asesu a oedd y BBC yn cyflawni ei gylch 
gwaith yn y maes hwn. Yn benodol, gwnaethom adolygu dadansoddiad manwl o gynnwys a 
gomisiynodd rheolwyr y BBC gan Intelligent Media62 sy’n cymharu’r caneuon a chwaraewyd ar 
Radio 1 â’r rheini a chwaraewyd ar chwe gorsaf radio fasnachol debyg63 yn ystod dau gyfnod o 
wythnos bob blwyddyn.64  

Rydym wedi cymharu’r dadansoddiad hwn â’r rheini a oedd wedi’u cynnwys mewn cyflwyniadau 
gan randdeiliaid allanol a gafwyd gan rai sydd mewn gorsafoedd radio masnachol ac yn eu 
cynrychioli. Er bod y ffigurau a geir o fonitro darllediadau o gerddoriaeth mewn wythnos benodol, 
a’r dull o ddosbarthu traciau, yn gallu amrywio’n sylweddol, lle y defnyddiwyd methodoleg debyg, 
roedd y data a gyflwynwyd yn gyson at ei gilydd â’r rhai a gyflwynwyd gan reolwyr y BBC.   

Mae amod ar drwydded gwasanaeth Radio 1 y bydd 45 y cant o’i cherddoriaeth yn ystod y dydd yn 
gerddoriaeth newydd (a honno wedi’i diffinio fel cerddoriaeth sydd heb ei rhyddhau neu 
gerddoriaeth sydd wedi’i rhyddhau ers llai na mis). Yn ystod y ddwy wythnos a samplwyd yn 2008, 
cawsom fod 59 y cant o’r gerddoriaeth a chwaraewyd yn newydd (467 o’r cyfanswm o 790 o 
draciau a chwaraewyd65). Er nad yw gorsafoedd masnachol yn gorfod bodloni’r un amod, nodwn ei 
bod yn ymddangos bod Radio 1 yn sefyll yn glir ar wahân yn hyn o beth. Yr orsaf fasnachol agosaf 
a oedd wedi’i chynnwys yn y dadansoddiad oedd Galaxy FM, lle’r oedd 32 y cant o’r gerddoriaeth a 
chwaraewyd yn ystod y dydd yn ‘newydd’.  

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov66 hefyd yn dangos bod lefel y canfyddiadau gan 
gynulleidfaoedd fod Radio 1 ‘yn chwarae amrywiaeth fawr o fandiau newydd a cherddoriaeth 
newydd’ yn uwch ac yn arwyddocaol well nag ar gyfer gorsafoedd radio masnachol tebyg, ac 
roedd rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed yn rhoi sgôr gyfartalog o 7.4 allan o 10 i Radio 1 o’i 
chymharu â 6.5 allan o 10 ar gyfer yr orsaf fasnachol a gafodd y sgôr uchaf.  

Yn yr un modd, er i leiafrif o’r rheini a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar 
‘beth nad ydych yn ei hoffi am Radio 1’ ddweud bod y rhestrau chwarae’n rhy ailadroddus a’u bod 
am weld mwy o amrywiaeth a mwy o gerddoriaeth, roedd barn y mwyafrif a ymatebodd i’n 
cwestiwn ynghylch pa mor dda yr oedd Radio 1 o ran darparu dewis o gerddoriaeth newydd yn 
ffafriol. Yn yr ymateb i’r adolygiad hwn gan Gyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth i Loegr, a oedd yn 
seiliedig ar gyfres o ddigwyddiadau i gynulleidfaoedd ledled Lloegr, daethpwyd i’r casgliad bod enw 
da gan Radio 1 am ddod â cherddoriaeth newydd i sylw gwrandawyr.  

                                                
62 Dadansoddiad annibynnol o ddwy wythnos a samplwyd bob blwyddyn. Roedd y data a ddefnyddiwyd wedi’u seilio ar 
gyfartaledd yn ystod misoedd Mai a Thachwedd yn 2008, oni nodir fel arall.  
63 Capital FM (Llundain), Galaxy 105-106 (Newcastle), Key 103 FM (Manceinion), Kiss 100 FM (Llundain), Virgin 
FM/Absolute Radio (Llundain) ac XFM (Llundain) 
64 Mae rheolwyr y BBC yn mesur darllediadau ar gyfer yr amodau ynghylch cerddoriaeth newydd a cherddoriaeth y DU 
bedair gwaith y flwyddyn, gan gynnwys dau arolwg ychwanegol yn Awst 2008 a Chwefror 2009. Fel y gellir tynnu 
cymhariaeth yn gyson â gorsafoedd eraill, rydym wedi cofnodi ffigurau yn ystod dwy wythnos a samplwyd yn yr adroddiad 
hwn.  
65 Mae perfformiad yn erbyn yr amod yn cael ei fesur yn ôl y nifer o weithiau y caiff trac ei chwarae yn hytrach na nifer y 
traciau unigol. Os caiff trac ei chwarae ddwywaith, mae’n cyfrif fel dau ‘chwaraead’. Y dull mesur hwn sy’n adlewyrchu 
natur darllediadau Radio 1 yn fwyaf cywir. 
66 Ymchwil YouGov i’r dibenion, Medi 2008 - Hydref 2008 
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”Mae’n rhagorol. Mae’r gerddoriaeth newydd yn cael ei chyflwyno’n dda ac rwyf wedi 
clywed am lawer o fandiau a grwpiau newydd na fyddwn wedi cael gwybod amdanynt 
fel arall.” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda 
y mae Radio 1 o ran darparu dewis o gerddoriaeth newydd?’, oed heb ei nodi  

“Yn eithaf da, er nad wyf yn teimlo ei bod wedi’i rhannu’n gyfartal yn ystod y diwrnod 
– dim ond gyda’r nos fydd hi gan mwyaf, pan fydd mwy o bobl yn gwylio’r teledu” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda 
y mae Radio 1 o ran darparu dewis o gerddoriaeth newydd?’, rhwng 13 a 17 
oed    

 

Mae cylch gwaith Radio 1 yn datgan bod rhaid i’r orsaf hefyd ddarparu llwyfan i artistiaid cerddorol 
sy’n codi, yn enwedig drwy ei rhaglenni cerddoriaeth arbenigol. Mae cyflwyniad rheolwyr y BBC i’r 
adolygiad hwn yn tynnu sylw at nifer o enghreifftiau o lwyddiant wrth ddatblygu artistiaid sy’n 
codi, yn bennaf drwy ddefnyddio ei rhaglenni arbenigol gyda’r nos i’w cyflwyno i wrandawyr. 
Wedyn caiff yr artistiaid le mwy amlwg yn raddol yn y rhestrau chwarae yn ystod y dydd. Mae 
rheolwyr y BBC yn amcangyfrif bod tua thri chwarter y caneuon a ychwanegir at restrau chwarae’r 
dydd wedi’u cynnwys hefyd mewn rhaglenni arbenigol. Mae Radio 1 hefyd yn defnyddio ei rhestr 
chwarae Upfront yn ystod y dydd fel modd i gyflwyno cerddoriaeth sy’n dod yn amlwg ar yr orsaf. 
Mae’r rhestr Upfront yn cynnwys pump o berfformwyr nad ydynt wedi arfer bod ar brif restrau 
chwarae Radio 1 yn ystod y dydd o’r blaen. Fel arfer bydd y caneuon hyn yn cael eu chwarae tua 
thair neu bedair gwaith yr un yn ystod y dydd mewn wythnos. 

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o effaith Radio 1 yn y maes hwn, gwnaethom siarad â’r 
Association of Independent Music (‘AIM’), corff i’r diwydiant sy’n cynrychioli labeli recordiau 
annibynnol. Dywedodd AIM wrthym fod cyfraniad Radio 1 i’r diwydiant cerddoriaeth yn y DU yn 
amhrisiadwy, yn enwedig o ran ei pharodrwydd i fentro drwy gefnogi artistiaid newydd a chwarae 
cerddoriaeth anghyfarwydd. 

Yn gyffredinol, rydym wedi ein bodloni bod dull Radio 1 o ddatblygu a hyrwyddo artistiaid sy’n 
codi, drwy eu cyflwyno’n raddol i’r amserlen yn ystod y dydd, yn briodol ac yn effeithiol. Roedd y 
mwyafrif helaeth o’r ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn ffafriol ynghylch cefnogaeth 
Radio 1 i artistiaid cerddorol newydd a rhai sy’n codi. Er bod lleiafrif o ymatebwyr yn teimlo y gellid 
gwneud mwy yn ystod rhaglenni’r dydd, roedd sylweddoliad hefyd mai rhaglenni gyda’r hwyr oedd 
y lle gorau’n aml i gyflwyno artistiaid sy’n codi i’r gynulleidfa. 

Am y rhesymau hyn, nid ydym yn derbyn y dadleuon a gyflwynwyd i’r adolygiad hwn gan y rheini 
sydd yn y sector radio masnachol ac yn ei gynrychioli y dylai fod yn ofynnol i Radio 1 chwarae 
llawer mwy o draciau anghyfarwydd yn ystod y dydd fel rhai a fyddai er budd i’r gynulleidfa neu i’r 
artistiaid eu hunain. Fodd bynnag, byddwn yn newid trwydded gwasanaeth Radio 1 i adlewyrchu’n 
well y gwerth y mae Radio 1 yn ei greu drwy hybu cerddoriaeth ac artistiaid newydd.  

Cam Gweithredu 8a 

Mae cylch gwaith Radio 1 yn nodi y dylai “hybu artistiaid sy’n codi – yn enwedig y 
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rheini o’r DU …” Nid yw’r ffordd o ddiffinio ei chwota ar gyfer cerddoriaeth newydd - 
‘un ai heb ei rhyddhau neu wedi’i rhyddhau ers llai na mis’ - yn gwarantu y bydd 
unrhyw gerddoriaeth newydd ar Radio 1 yn gynnyrch artistiaid sy’n codi ac, yn 
ddamcaniaethol, gallai’r holl gerddoriaeth newydd ar Radio 1 fod yn gynnyrch artistiaid 
sefydledig. 

Er inni gael yn yr adolygiad hwn nad felly y mae’n digwydd yn ymarferol, byddwn yn 
newid trwydded gwasanaeth Radio 1 i osod fframwaith cliriach ar gyfer y modd yr 
ydym yn disgwyl iddi roi gwerth cyhoeddus yn y maes hwn. 

 

Mae Radio 1 yn chwarae llai o gerddoriaeth y DU na gorsafoedd masnachol yn ystod y 
dydd, er bod mwy o’r gerddoriaeth o’r DU sydd ar Radio 1 yn cael ei chyfrif yn newydd 

Mae amod ar drwydded gwasanaeth Radio 1 y bydd 40 y cant o’i cherddoriaeth yn ystod y dydd yn 
gynnyrch artistiaid o’r DU. Mae’r dadansoddiad o gynnwys a gomisiynwyd gan reolwyr y BBC yn 
dangos, yn ystod y ddwy wythnos a samplwyd yn 2008, fod ychydig llai na hanner (48 y cant) o’r 
traciau a chwaraewyd gan Radio 1 yn ystod y dydd yn rhai gan artistiaid neu fandiau o’r DU. Mae 
hyn ar lefel is na dwy o’r gorsafoedd masnachol yn y sampl (Virgin/ Absolute ar 64 y cant ac XFM 
ar 70 y cant). Er hynny, roedd y rhan fwyaf o’r gerddoriaeth o’r DU a chwaraewyd gan Radio 1 yn 
gerddoriaeth newydd (229 o chwaraeadau), sy’n lefel uwch o lawer na’r orsaf fasnachol a oedd â’r 
lefel uchaf yn y sampl, XFM (169). Yn ogystal â hynny, roedd tua hanner y gerddoriaeth newydd a 
chwaraewyd ar Radio 1 yn ystod y dydd gan berfformwyr o’r DU, ac roedd lefel y gerddoriaeth 
newydd o’r DU yn arwyddocaol uwch nag ar yr orsaf fasnachol agosaf.  

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos hefyd fod cynulleidfaoedd iau’n credu bod 
Radio 1 yn dda o ran ‘hybu bandiau ac artistiaid y DU’ ac maent yn ystyried ei bod yn arwyddocaol 
well na gorsafoedd radio masnachol tebyg yn hyn o beth.  

Mae gan Radio 1 weithgareddau cerddoriaeth fyw helaeth ac mae’n chwarae mwy o 
gerddoriaeth fyw na’i chystadleuwyr, yn ystod y dydd ac yn ystod ei holl oriau  

Yn 2008-09, rhoddodd Radio 1 sylw i 27 o ddigwyddiadau a gwyliau cerddoriaeth fyw a darlledu 
356 o sesiynau byw newydd, yn erbyn yr ymrwymiad yn ei thrwydded gwasanaeth i roi sylw i 25 o 
wyliau a darlledu 250 o sesiynau newydd.  

Dangoswyd mewn dadansoddiad o’i chynnwys fod Radio 1 wedi cynnwys 59 o ganeuon byw ar 
gyfartaledd yn ystod yr wythnosau a samplwyd. Ychydig o gerddoriaeth fyw a oedd ar y 
gorsafoedd masnachol a oedd yn rhan o’r arolwg heblaw XFM, felly rydym yn sicr bod Radio 1 yn 
wahanol i orsafoedd eraill yn hyn o beth. Rydym hefyd yn falch o weld nad yw cerddoriaeth fyw 
wedi’i chyfyngu i raglenni arbenigol y tu allan i’r oriau brig: roedd 15 o’r 59 o draciau byw a 
chwaraewyd gan Radio 1 yn ystod y cyfnod gwrando brig (y dydd), tair gwaith yn fwy na’r orsaf 
fasnachol agosaf, XFM.   

Mae’r ymchwil gan YouGov i reolwyr y BBC yn dangos bod lefel y canfyddiadau gan 
gynulleidfaoedd fod Radio 1 ‘yn rhoi sylw i amrywiaeth dda o ddigwyddiadau a cherddoriaeth fyw’ 
yn uchel iawn ac yn arwyddocaol well nag ar gyfer gorsafoedd radio masnachol tebyg. Roedd y 
rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed a holwyd yn rhoi sgôr gyfartalog o 7.7 allan o 10 i Radio 1 o’i 
chymharu â 6.2 allan o 10 ar gyfer yr orsaf fasnachol uchaf. Ategwyd y casgliadau hyn gan 
ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus, lle’r oedd ymatebwyr yn yr holl grwpiau demograffig 
bron i gyd yn gadarnhaol yn eu hateb i’n cwestiwn ynghylch pa mor dda y mae Radio 1 o ran 
chwarae a rhoi sylw i gerddoriaeth fyw. 
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“Mae’r Live Lounge yn wych! Mae’n rhoi llwyfan i fandiau llai adnabyddus ac yn tynnu 
sylw at ddoniau bandiau mwy adnabyddus” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘pa mor dda 
y mae Radio 1 o ran chwarae a rhoi sylw i gerddoriaeth fyw yn eich barn 
chi?’, oedran heb ei nodi      

 

Mae darllediadau cerddoriaeth arbenigol Radio 1 yn werthfawr iawn yng ngolwg 
gwrandawyr 

Yn 2008, darlledodd Radio 1 tua 65 o oriau o raglenni cerddoriaeth arbenigol bob wythnos ac mae 
rheolwyr y BBC yn amcangyfrif bod tua 80 y cant o’r gerddoriaeth a chwaraeir yn rhaglenni 
arbenigol Radio 1 yn newydd, a dim ond un chwarter ohoni’n gynnyrch artistiaid sydd â chytundeb 
â chwmnïau mawr. Mae’r dadansoddiad o gynnwys yn dangos bod Radio 1 yn chwarae amrywiaeth 
lawer mwy o ganeuon yn yr hwyr na gorsafoedd masnachol a ddewiswyd. Mae’r ymchwil i reolwyr 
BBC gan YouGov yn dangos bod lefel y canfyddiadau ymysg rhai 15-29 mlwydd oed fod gan Radio 
1 ‘gyflwynwyr sy’n gwybod llawer am y gerddoriaeth y maent yn ei chwarae’ yn uchel (7.4 allan o 
10), sy’n adlewyrchu rôl DJs arbenigol fel ‘arweinwyr dibynadwy’ i wrandawyr.  

Mae Radio 1 yn darlledu swm arwyddocaol fwy o gynnyrch llafar na’r rhan fwyaf o 
orsafoedd radio cerddoriaeth 

Mae cynnyrch llafar yn rhan arwyddocaol o’r darlledu gan Radio 1, sef 42 y cant yn ystod y dydd. 
Mae hyn yn cynnwys sgwrsio gan gyflwynwyr, ond hefyd fwletinau newyddion a 
chyngor/gweithredu cymdeithasol (sy’n cael eu trafod yn ddiweddarach yn yr adran hon). Mae 
lefelau’r cynnyrch llafar yn wahaniaeth allweddol mewn cymhariaeth â radio cerddoriaeth 
masnachol, lle mae lefelau’r cynnyrch llafar yn is o lawer at ei gilydd, hyd yn oed ar ôl cynnwys 
hysbysebion. Mae dadansoddiadau o gynnwys yn dangos, yn ystod yr wythnosau a samplwyd, fod 
cynnyrch Radio 1 yn cynnwys dwywaith yn fwy o gynnyrch llafar na Capital a bron dair gwaith yn 
fwy na Galaxy.  

Prif amcan y sgwrsio gan gyflwynwyr Radio 1 yw difyrru’r gynulleidfa a hyrwyddo’r 
cyflawni ar ddibenion cyhoeddus yr orsaf 

Amcan y rhan helaethaf o’r sgwrsio gan gyflwynwyr Radio 1 yw difyrru’r gynulleidfa. Credwn fod 
hyn yn ddilys ar gyfer Radio 1 a’i fod yn cydweddu â’i gylch gwaith. Mae hefyd yn hyrwyddo 
cyrhaeddiad ac effaith yr orsaf, gan ysgogi’r cyflawni ar ddibenion cyhoeddus, yn enwedig y rhai 
sy’n ymwneud â chyflwyno newyddion a cherddoriaeth newydd. Mae data am gynulleidfaoedd67 yn 
dangos mai’r rheswm mwyaf cyffredin dros wrando ar Radio 1 yw eu bod yn ‘hoffi’r cyflwynwyr’.  

Ategwyd hyn drwy’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov, lle’r oedd rhai rhwng 15 a 29 mlwydd 
oed yn rhoi sgôr uwch i Radio 1 nag i orsafoedd masnachol tebyg am fod ganddi ‘gyflwynwyr 
difyr’, ac yn yr ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus lle’r oedd mwy na thri chwarter yr 
ymatebwyr i’r cwestiwn ‘beth rydych yn credu sy’n dda ynghylch Radio 1’ yn cyfeirio at y 
cyflwynwyr, un ai’n gyffredinol neu wrth eu henw. Mae hyn yn neilltuol o wir yn achos gwrandawyr 
rheolaidd.

                                                
67 Arolwg BBC Pulse, Ionawr 2009  
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“Yn gyffredinol credaf fod y DJs gam yn uwch nag unrhyw orsaf arall o ran adloniant 
(gydag ambell eithriad) ac rwyf wrth fy modd am nad oes unrhyw hysbysebion a phan 
fyddant yn chwarae cerddoriaeth newydd rwy’n cael hynny’n beth cyffrous iawn.”   

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar ‘beth sy’n 
gwneud Radio 1 yn wahanol i orsafoedd radio eraill ac yn well?’, oedran heb 
ei nodi 

 

Fel yr eglurwyd yn y Rhagymadrodd, nid ydym wedi ystyried cydymffurfiad golygyddol fel rhan o’r 
adolygiad hwn. Er hynny, mae’n werth sôn am ein dyletswyddau yn y maes hwn gan ei fod yn 
effeithio i ryw raddau ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd o Radio 1. Oherwydd natur cynnyrch Radio 
1 – byw, heb ei sgriptio, wedi’i seilio ar bersonoliaethau ac yn ceisio apelio i wrandawyr ifanc yn 
bennaf – nid yw at ddant pawb. Pan fydd yr orsaf yn torri canllawiau golygyddol, byddwn yn trin 
materion o’r fath o ddifrif. Rydym yn nodi, er hynny, fod y rhan fwyaf o lawer o gynnyrch Radio 1 
yn cydymffurfio â chanllawiau golygyddol y BBC. 

Credwn y gallai cynnyrch llafar Radio 1 yn ystod y dydd fod yn fwy uchelgeisiol o ran 
cyflawni rhai o ddibenion cyhoeddus y BBC 

Yn ogystal â monitro’r darlledu ar gerddoriaeth ar Radio 1, mae rheolwyr y BBC hefyd yn comisiynu 
Intelligent Media i fonitro cynnyrch llafar Radio 1, gyda’r bwriad o gysylltu’r cynnyrch llafar â 
dibenion cyhoeddus penodol. Er bod hyn yn ymarferiad goddrychol, mae’r dadansoddi’n awgrymu 
bod y rhan fwyaf (tua dwy ran o dair) o’r sgwrsio gan gyflwynwyr ar Radio 1 yn cyflawni’r diben o 
hyrwyddo diwylliant a chreadigrwydd, gan ddod gan mwyaf dan y penawdau cyffredinol o 
‘sylwebaeth ddiwylliannol’, ‘rhyngweithio â gwrandawyr’ a ‘chyfweliadau’.  

Y tu hwnt i’r dosbarthiadau cyffredinol hyn, fodd bynnag, ychydig iawn o’r cynnyrch llafar ar Radio 
1 yn ystod y dydd sy’n gwasanaethu rhannau mwy pendant a phenodol o’r diben diwylliant a 
chreadigrwydd, er enghraifft, drwy wneud sylw am y gerddoriaeth sy’n cael ei chwarae ar yr orsaf, 
neu gyflawni dibenion cyhoeddus eraill y BBC. Yn ystod yr wythnosau a samplwyd, dim ond 10 
munud ar gyfartaledd yn ystod oriau’r dydd a neilltuwyd i’r diben o hyrwyddo addysg a dysgu – er 
ei bod yn werth nodi y byddai hyn yn amrywio os oedd wythnosau gwahanol wedi’u samplu, er 
enghraifft, wythnos pan oedd Radio 1 yn rhedeg ymgyrch gweithredu cymdeithasol o bwys.  

O ystyried y lefel defnydd uchel ohoni ymysg pobl ifanc, a’i brand adnabyddus, mae Radio 1 mewn 
lle da iawn i allu cyflwyno a hyrwyddo negeseuon pwysig ymysg pobl ifanc ac, yn ystod yr 
adolygiad hwn, rydym wedi gweld pa mor effeithiol y gall cyflwynwyr fod wrth gyflawni amcanion 
penodol, fel y codi arian a gafwyd ar gyfer Comic Relief ym Mawrth 2009. 

Er nad yw’n rhesymol disgwyl cael cynnyrch o’r fath bob dydd, ac ni fyddwn yn rhoi cyfarwyddyd 
ynghylch beth mae cyflwynwyr Radio 1 yn siarad amdano, rydym yn credu y gellid cael perthynas 
gliriach mewn mwy o’r sgwrsio gan gyflwynwyr Radio 1 â’r cyflawni ar y dibenion cyhoeddus. 
Credwn mai cam cyntaf cadarnhaol i’r cyfeiriad hwn yw twf ym maint ac uchelgais y darlledu sy’n 
ymwneud â gweithredu cymdeithasol ar Radio 1 (gweler y paragraffau isod).  
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Hyrwyddo addysg a dysgu  

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu i raddau arwyddocaol at 
gyflawni’r diben hwn drwy ei chynnyrch gweithredu cymdeithasol, rhaglen gynghori reolaidd, ei 
rhaglenni dogfen a’i mentrau galwedigaethol. 

Mae’r rhaglen The Surgery ar Radio 1 yn effeithiol wrth gyrraedd cynulleidfa ifanc  

Mae The Surgery yn rhaglen gynghori reolaidd a ddarlledir ar nos Sul rhwng 10pm a hanner nos. 
Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor ar amryw o faterion sy’n berthnasol i bobl ifanc, fel delwedd 
gorfforol, rhyw, alcohol, ac arholiadau. Mae’r rhaglen yn cyrraedd ychydig yn fwy na 250,000 o 
wrandawyr yr wythnos68, y mae tua 60 y cant ohonynt rhwng 15 a 29 oed a 25 y cant rhwng 15 a 
19 oed, a’r ddwy ganran yn uwch o lawer na’r rhai ar gyfer yr orsaf yn gyffredinol. O blith y rheini 
a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus am y mater hwn, roedd y rhan fwyaf 
o’r sylwadau am The Surgery yn gadarnhaol, er bod rhai sylwadau negyddol am agweddau 
penodol ar y rhaglen.  

Mae Radio 1 hefyd yn rhedeg nifer o ymgyrchoedd thematig drwy gydol y flwyddyn. 
Rydym yn cymeradwyo bwriad rheolwyr y BBC i gynyddu eu heffaith  

Mae Radio 1 yn rhedeg oddeutu tair o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol penodol bob 
blwyddyn. Mae’r orsaf yn gwneud hyn drwy eu cynnwys yn yr amserlenni presennol, gan gynnwys 
oriau’r dydd, yn hytrach na llunio rhaglenni penodol. Mae ymgyrchoedd diweddar wedi ymdrin ag 
effeithiau’r defnydd o alcohol, iechyd meddyliol a bwlio. Rydym yn cymeradwyo’r modd y mae 
Radio 1 wedi rhedeg ymgyrchoedd ac, yn benodol, drwy ddefnyddio ei chyflwynwyr sydd wedi 
meithrin perthynas wedi’i seilio ar ymddiriedaeth a theyrngarwch â’u cynulleidfa i gyfleu 
negeseuon mewn ymgyrchoedd, mae wedi dangos gwir ymrwymiad i gyflawni amcanion y 
dibenion cyhoeddus. Mae Radio 1 yn darparu cymorth a gwybodaeth ychwanegol ar lein.  

Er nad ydym yn gallu mesur cyrhaeddiad ac effaith yr ymgyrchoedd hyn yn empeiraidd, yn bennaf 
oherwydd y dulliau o fesur gwrando ar y radio (yn ôl slotiau chwarter awr ar gyfartaledd yn ystod 
cyfnod o dri mis yn hytrach nag yn ôl rhaglenni penodol ar ddyddiadau neilltuol), cafwyd 
ymatebion ffafriol amdanynt gan mwyaf yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer yr adolygiad 
hwn, yn enwedig ymysg y rhai ieuengaf o gynulleidfa darged Radio 1.  

“Mae Radio 1 yn gwneud hyn yn dda hefyd. Roedd hi’n Wythnos Gyrfaoedd yr wythnos 
diwethaf, a daeth Alan Sugar i mewn i sôn am yrfaoedd – rhywun y byddai pobl am 
gael cyngor ganddo. Mae’r llinell gymorth arholiadau’n dda iawn hefyd. Mae’n dangos 
ymwybyddiaeth o’ch cynulleidfa darged ac o anghenion pobl ifanc!” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘pa mor dda 
yw Radio 1 yn eich barn chi o ran rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc ar 
amryw o faterion sy’n berthnasol i bobl ifanc?’, rhwng 18 a 21 oed 

                                                
68 RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
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“Unwaith eto, rhoddir sylw i hyn gyda’r nos yn bennaf a dylid ei integreiddio’n fwy â 
rhaglenni yn ystod y dydd ar wahanol adegau, er mwyn cyrraedd cynulleidfa 
ehangach” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘pa mor dda 
yw Radio 1 yn eich barn chi o ran rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc ar 
amryw o faterion sy’n berthnasol i bobl ifanc?’, rhwng 22 a 29 oed 

Mae tystiolaeth o’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn awgrymu bod barn eithaf ffafriol am 
Radio 1 gan y gynulleidfa darged o ran ‘delio â materion sy’n bwysig i bobl ifanc’, gan iddi roi sgôr 
gyfartalog iddi o 7.0 allan o 10. Fodd bynnag, nid yw’n glir o’r datganiad hwn fod y rheini a holwyd 
yn meddwl am ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol wrth farnu perfformiad Radio 1 yn y maes 
hwn.   

Yn eu cyflwyniad i’r adolygiad hwn, tynnodd rheolwyr y BBC sylw at fwriad i ‘ddatblygu gweithredu 
cymdeithasol fel rhan ganolog o ddarpariaeth Radio 1’ a chynyddu ei effaith. Mae hyn yn ategu 
tystiolaeth a gasglwyd o ymchwil ansoddol a gyflawnwyd ar ran rheolwyr y BBC gan Sparkler ar 
gyfer yr adolygiad hwn, a gafodd nad oedd cynulleidfaoedd yn ymwybodol yn aml o ymgyrchoedd 
Radio 1.  

Cam Gweithredu 8b 

Rydym yn cefnogi’r amcan hwn fel rhan o nod strategol ehangach i Radio 1 i gyflawni 
ystod ehangach o amcanion y dibenion cyhoeddus drwy ei ddarlledu llafar. Byddwn yn 
cryfhau trwydded gwasanaeth Radio 1 i adlewyrchu ein disgwyliadau y dylai cynnyrch 
llafar Radio 1 wneud mwy i gyflawni amryw o amcanion y dibenion cyhoeddus, gan 
gynnwys sicrhau nifer sylfaenol o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol bob 
blwyddyn. 

Byddwn yn cydweithio â rheolwyr y BBC i ddatblygu gwell ffyrdd o fesur effaith ei 
chynnyrch llafar wrth gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. 

Mae Radio 1 yn darlledu amryw o fathau o raglenni dogfen. Efallai mai drwy 
amserlennu’r rhain yn dactegol y gellir eu defnyddio’n fwyaf effeithiol, ond mae hyn yn 
ei wneud yn anodd asesu eu heffaith.   

Yn 2008-09 darlledodd Radio 1 43 o raglenni dogfen yn erbyn amod ar ei thrwydded gwasanaeth 
ei bod i ddarlledu o leiaf 40 o raglenni dogfen newydd bob blwyddyn.  

Mae’r rhaglenni dogfen hyn yn ymdrin ag amryw o feysydd pwnc diwylliannol gan gynnwys 
diwylliant ieuenctid, ffilm, a cherddoriaeth. Yn yr un modd ag ymgyrchoedd gweithredu 
cymdeithasol, nid ydym yn gallu mesur cyrhaeddiad rhaglenni dogfen Radio 1 gan nad ydynt yn 
cael eu darlledu mewn slot rheolaidd. Drwy ymchwil ansoddol a gyflawnwyd ar gyfer yr adolygiad 
hwn gan Sparkler69, fodd bynnag, cafwyd bod ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd o’r rhaglenni 
dogfen ar Radio 1 yn isel iawn. Awgrymodd un o’r cyrff a ymatebodd i’n hymgynghoriad 
cyhoeddus y dylai fod yn ofynnol i Radio 1 ddarlledu nifer mwy o raglenni dogfen. Nid ydym wedi 
dod o hyd i unrhyw dystiolaeth yn ystod yr adolygiad hwn i ddangos y byddai cynyddu cwotâ
Radio 1 ar gyfer rhaglenni dogfen yn arwain at fwy o gyflawni ganddo ar y dibenion cyh

u 
oeddus ar 

                                                
69 Ymchwil a gomisiynwyd gan reolwyr y BBC. Medi 2008 
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gyfer cynulleidfaoedd – yn wir, fel y nodwyd uchod, credwn y gall cynnyrch llafar byw Radio 1 fo
yn fwyaf effeithiol fel modd i hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC. Er hynny, rydym yn cefnogi 
bwriad rheolwyr y BBC i gynyddu effaith y rhaglenni dogfen y mae’n eu cynhyrchu ymysg 
cynulleidfaoedd iau fel rhan o nod strategol ehangach ar gyfer Radio 1 i gyflawni ystod ehangach
amcanion y dibenion cyhoeddus drwy ei darl

d 

 o 
ledu llafar.  
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Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Ddinesig  

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu bod yr orsaf yn cyfrannu’n gryf at gyflawni’r diben 
hwn drwy ei darllediadau newyddion a materion cyfoes. 

Mae Radio 1 yn darlledu swm sylweddol o newyddion yn ystod y dydd, gan gyrraedd 
nifer mawr o bobl ifanc a chyfrannu’n gryf at hyrwyddo diben y BBC ar gyfer 
dinasyddiaeth 

Mae amod ar drwydded gwasanaeth Radio 1 y bydd yr orsaf ‘yn darlledu o leiaf 1 awr o newyddion 
yn ystod y dydd bob diwrnod o’r wythnos, gan gynnwys dau fwletin estynedig’. Cyflawnir hyn drwy 
ddarlledu bwletinau bob hanner awr yn ystod amser brecwast, a bwletinau bob awr yn ystod 
gweddill y dydd, yn ogystal â dau fwletin estynedig am 12:45 a 17:45 bob diwrnod o’r wythnos. 
Cyfanswm yr amser darlledu newyddion ar Radio 1 yn ystod y dydd yw 68 o funudau bob diwrnod 
o’r wythnos, sy’n gryn dipyn yn uwch nag ar orsafoedd radio cerddoriaeth masnachol sy’n targedu 
cynulleidfa ifanc, er enghraifft, ddwywaith gymaint ag ar Capital a phedair gwaith gymaint ag ar 
Galaxy. 

At ei gilydd, mae newyddion ar Radio 1 yn cyrraedd tua 11.4 miliwn o wrandawyr yr wythnos, yn 
cynnwys 4.5 miliwn o rai rhwng 15 a 29 mlwydd oed70. Mae oddeutu 4.7 miliwn o bobl yn gwrando 
ar y bwletinau Newsbeat estynedig ar Radio 1, y mae 44 y cant ohonynt rhwng 15 a 29 oed. Er 
nad ydym yn gallu mesur nifer y rhai sy’n gwrando ar newyddion ar Radio 1 nad ydynt yn cael 
newyddion mewn mannau eraill yng ngwasanaethau’r BBC, o gofio maint cymharol fawr y 
cyrhaeddiad unigryw sydd gan Radio 1, mae’n debygol o fod yn nifer sylweddol.  

Dadleuodd dau gorff a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus y dylai fod yn ofynnol i Radio 1 
ddarlledu bwletin newyddion estynedig yn ystod y rhaglen amser brecwast, pan yw’r lefel gwrando 
ar ei huchaf. Nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw dystiolaeth, fodd bynnag, o’n hymgynghoriad 
cyhoeddus neu o ymchwil ymysg cynulleidfaoedd, fod galw gan gynulleidfaoedd am fwy o 
newyddion ar Radio 1 (yn wir, teimlai rhai a ymatebodd i’n hymgynghoriad fod y bwletinau 
newyddion yn rhy aml). Ac o ystyried maint y newyddion a ddarperir gan y BBC ac eraill ar yr adeg 
honno ar y teledu ac ar y radio, rydym wedi ein bodloni bod dull presennol rheolwyr y BBC o 
ddarparu newyddion ar Radio 1 yn briodol ac yn effeithiol.  

Mae barn ffafriol gan wrandawyr at ei gilydd am ansawdd darllediadau newyddion 
Radio 1 

Mae amrywiaeth barn ymysg y gynulleidfa am dôn gyffredinol a ‘difrifoldeb’ darllediadau 
newyddion Radio 1. Dywedodd y bobl ifanc y buom yn siarad â hwy fel rhan o’r adolygiad hwn fod 
Newsbeat yn ffordd gryno a bachog o gyfleu gwybodaeth i gynulleidfa ifanc, a oedd yn cynnwys 
ystod eang o bynciau o newyddion rhyngwladol i newyddion am adloniant.71 Yn yr un modd, roedd 
y rhan fwyaf o’r ymatebwyr i’n hymgynghoriad cyhoeddus, yn enwedig y rhai iau yng ngrŵp 
oedran targed Radio 1, yn hoffi Newsbeat. Ymhlith y rhai hŷn, fodd bynnag - ymysg y rhai sy’n 22 
ac yn hŷn - teimlai rhai fod tôn Newsbeat braidd yn rhy syml.  

 

                                                
70 RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
71 Digwyddiadau a oedd wedi’u trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
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“Da – weithiau maen nhw’n swnio braidd yn nawddoglyd – fel pe gallen ni fel pobl 
ifanc fod braidd yn ddwl ond, ar y cyfan, mae’n ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth heb 
fyth fod yn ddiflas.” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘beth yw’ch 
barn am raglenni a bwletinau newyddion Newsbeat ar Radio 1?’, rhwng 22 a 
29 oed 

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos, er bod rhai rhwng 15 a 29 mlwydd oed yn 
rhoi sgôr uwch i Radio 1 nag i orsafoedd radio masnachol tebyg am ‘wneud newyddion a materion 
cyfoes a materion amserol eraill yn ddiddorol i chi’ a ‘darparu newyddiaduraeth annibynnol o 
ansawdd uchel’, roedd y sgorau hyn yn is nag ar gyfer datganiadau eraill sy’n gysylltiedig â 
dibenion, gan i Radio 1 gael sgorau o 6.1 a 5.7 allan o 10 ar y ddau ddatganiad yn y drefn honno. 
Un eglurhad posibl am y sgorau cymharol isel hyn yw nad yw cynulleidfaoedd yn troi at Radio 1 ar 
gyfer ei darllediadau newyddion yn benodol, ac nad ydynt mor dueddol i gysylltu newyddion â 
Radio 1 fel y byddent yn gwneud, er enghraifft, â Radio 4.  

Mae newyddion ar Radio 1 yn cael eu hategu’n dda gan wasanaethau ar-lein 

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn datgan y dylai ei darllediadau newyddion gael eu hategu 
gan wasanaeth ar-lein di-dor. Mae Radio 1 yn cwrdd â’r gofyniad hwn drwy Newsbeat online, a 
ddenodd tua 425,000 o ddefnyddwyr unigryw yn y DU bob wythnos yn 2008,72 gyda chymorth 
dolennau amlwg ar dudalen hafan Radio 1. Mae tudalennau Newsbeat online hefyd yn cynnig 
dolennau amlwg at brif dudalennau ar-lein Newyddion y BBC.  

 

Darlunio cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU   

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu bod yr orsaf yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn 
drwy ei hamserlen cerddoriaeth fyw yn ogystal â rhaglenni wythnosol neilltuol ar gyfer Cymru, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon. 

Mae rhaglenni cerddoriaeth fyw Radio 1 yn rhoi sylw i amryw o ddigwyddiadau ledled 
y DU 

Mae rhaglenni digwyddiadau byw Radio 1 yn rhoi sylw i amryw o ddigwyddiadau cerddorol ledled y 
DU. Mae’r rhan fwyaf ohonynt y tu allan i Lundain ac mae Radio 1 hefyd yn lleoli ei digwyddiad 
byw ei hun, Radio 1’s Big Weekend, y tu allan i Lundain, ac wedi dewis Preston, Dundee, 
Maidstone a Swindon yn y pedair blynedd diwethaf.   

Prif rôl y rhaglenni neilltuol i bob gwlad ar Radio 1 yw hyrwyddo cerddoriaeth newydd 
o bob rhan o’r DU 

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu ei bod yn darlledu mwy na 200 o oriau o raglenni 
neilltuol o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon bob blwyddyn.  

Darlledir y rhaglenni hyn o bob gwlad i’r rheini sy’n gwrando ym mhob gwlad (ac maent ar gael ar 
lein i bawb ledled y DU). Mae rhaglenni neilltuol Radio 1 yn rhan o’r maes BBC Introducing, sydd 
gan mwyaf yn chwarae cerddoriaeth gan fandiau ac artistiaid o bob un o’r gwledydd rhwng 12am a 
2am bob dydd Iau. Mae’r rhaglenni neilltuol wedi helpu Radio 1 i ddarganfod a datblygu doniau 

                                                
72 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, defnyddwyr unigryw wythnosol 
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cyflwyno newydd i’r orsaf ond mae lefel y cyrhaeddiad yn gymharol isel - llai na 100,000 o 
wrandawyr bob wythnos – oherwydd y slot amser hwyr.  

 

Dod â’r byd i sylw’r DU 

Mae trwydded gwasanaeth Radio 1 yn mynnu bod yr orsaf yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn 
drwy chwarae cerddoriaeth gan artistiaid o wahanol rannau o’r byd, gan gynnig llwyfan i ddoniau o 
Brydain yn ogystal â rhoi sylw i ddigwyddiadau tramor yn ei darllediadau newyddion. 

Mae cynulleidfaoedd yn credu bod Radio 1 yn cyflawni’r diben hwn yn eithaf da 

Mae Radio 1 yn cyflawni’r diben hwn yn bennaf drwy ei sylw i gerddoriaeth, sy’n cynnwys caneuon 
gan berfformwyr poblogaidd o’r tu allan i’r DU yn ogystal ag ambell ddigwyddiad byw. Dangosodd 
yr ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov, mewn cysylltiad â’r datganiad ‘eich helpu i wybod am yr 
hyn sy’n mynd ymlaen yn y byd a’i ddeall’, fod y rhai sy’n gwrando ar Radio 1 sydd rhwng 15 a 29 
oed yn rhoi sgôr gyfartalog o 6.2 allan o 10 i Radio 1, sy’n fwy na’r holl orsafoedd radio masnachol 
tebyg.  

 

Dulliau cyfathrebu sy’n datblygu  

Mae’r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth Radio 1 yn datgan y dylai’r sianel hyrwyddo’r diben 
hwn drwy gynnig a hybu ei chynnwys ar amryw o lwyfannau digidol, a hybu’r derbyniad i DAB.  

Mae lefel y defnydd o wefan Radio 1 yn uchel, yn enwedig ymysg ei chynulleidfa 
darged 

Mae gwefan Radio 1 yn cyrraedd tua 900,000 o ddefnyddwyr unigryw yn y DU bob wythnos.73 Mae 
hyn yn cyfateb i oddeutu 40 y cant o gyfanswm y defnyddwyr ar wefannau is-adran Sain a 
Cherddoriaeth y BBC; mae cyrhaeddiad gwefan Radio 1 wedi cynyddu tua 50 y cant ers 2005. Mae 
llawer o’r defnydd arni gan bobl ifanc - mae mwy na hanner y rheini sy’n defnyddio’r wefan rhwng 
16 a 24 oed74, o’i gymharu â thua un rhan o dair o’r rhai sy’n gwrando ar Radio 1.  

Mae gan ddefnyddwyr farn ffafriol am weithgareddau ar-lein Radio 1 

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos bod lefel y canfyddiadau gan 
gynulleidfaoedd fod Radio 1 ‘yn defnyddio’r rhyngrwyd mewn ffyrdd diddorol’ yn arwyddocaol 
uwch na’r rhai ar gyfer gorsafoedd radio masnachol tebyg, sef 7.2 allan o 10 o’i gymharu â 6.1 
allan o 10 ar gyfer yr orsaf fasnachol sydd â’r sgôr uchaf.  

Mae prif arolwg y BBC o ganfyddiadau o ansawdd yn dangos bod lefel barn cynulleidfaoedd am 
ansawdd gwefan Radio 1 ychydig yn is na’r cyfartaledd ar gyfer gwefannau gorsafoedd radio eraill 
y BBC a BBC Online yn gyffredinol.75 Er hynny, roedd y rhan fwyaf o lawer o’r rhai a ymatebodd i’r 
cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus am wefan Radio 1 yn gadarnhaol yn ei chylch. 

 

                                                
73 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, defnyddwyr unigryw bob wythnos 
74 Arolwg BBC Pulse, 2008 
75 Arolwg NetPromoter 
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“Mae gwefan Radio 1 yn glir, yn broffesiynol, yn fodern ac yn hawdd ei defnyddio, ac 
felly mae’r podledliadau hefyd” 

Un a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus, ‘beth yw’ch 
barn am wefan a phodlediadau Radio 1?’, rhwng 13 a 17 oed 

 

Mae cynulleidfaoedd yn defnyddio cynnyrch Radio 1 mewn nifer o ffyrdd heblaw 
defnyddio’r orsaf radio analog 

Heblaw’r orsaf analog, gall cynulleidfaoedd wrando ar Radio 1 ar setiau radio DAB, drwy deledu 
digidol, ‘yn fyw’ ar y rhyngrwyd ac ar gais drwy’r iPlayer, podlediadau a gwefannau trydydd parti 
fel YouTube. Er nad yw’r llwyfannau newydd hyn wedi cael yr un effaith ar wrando ar y radio76 ag 
y maent ar wylio’r teledu (gweler Adran 2.3) - mae radio analog yn dal i gyfrif am fwy na thr
chwarter y gwrando byw - maent wedi cynnig ffyrdd newydd i gynulleidfaoedd o gael mynediad at 
Radio 1 a’i defnyddio, ac maent yn debygol o ddod yn bwysicach law yn llaw â’r newid yn y ffordd 
y mae cynulleidfaoedd iau’n defnyddio cerddoriaeth a’r radio. 

i 

                                               

• Mae tua un o bob pump yn gwrando ar Radio 1 drwy gyfrwng digidol77 (drwy set 

radio DAB, teledu digidol neu’r rhyngrwyd), gan gynnwys oddeutu 1.4 miliwn o 

wrandawyr sy’n defnyddio DAB. Bydd Radio 1 hefyd yn darlledu digwyddiadau 

byw ar y teledu weithiau drwy ddefnyddio’r botwm coch, ac amcangyfrifwyd bod 

mwy nag 1 filiwn o bobl78 wedi gwylio rhai o’i darllediadau o Radio 1’s Big Weekend yn 

2009. 

• Cafwyd 4.6 miliwn o oriau y mis o ffrydio byw ar gynnwys Radio 1 ar gyfartaledd yn 

ystod 2008, yr uchaf o unrhyw un o orsafoedd radio’r BBC. 

• Mae’r iPlayer yn galluogi cynulleidfaoedd i wrando ar ddarllediadau yr oeddent wedi’u 

colli – yn chwarter olaf 2008 roedd tua 310,000 o geisiadau yr wythnos ar gyfartaledd 

bob wythnos am gynnwys Radio 1. 

• Roedd 450,000 o geisiadau yr wythnos ar gyfartaledd o’r DU am lawrlwytho podlediadau 

Radio 1 yn ystod 2008 – sef mwy na 10 y cant o’r holl bodlediadau ar radio’r BBC. Y 

podlediadau mwyaf poblogaidd oedd uchafbwyntiau o The Best of Chris Moyles a Scott 

Mills Daily. Cafwyd rhwng 67,000 a 78,000 o geisiadau bob un am dri phodlediad 

unigryw’n cynnwys Kings of Leon, Coldplay a The Ting Tings. 

Mae’r gallu sydd gan gynulleidfaoedd i wrando ar ddarllediadau Radio 1 drwy’r dulliau hyn wedi’i 
adlewyrchu yng nghanfyddiad y gynulleidfa darged bod Radio 1 ‘yn darparu cynnwys a rhaglenni 
mewn amryw o ffyrdd’, a gafodd sgôr o 7.3 allan o 10 ar gyfartaledd. Y sgôr uchaf ar gyfer 
gorsafoedd masnachol tebyg oedd 6.2. 

 
76 Nid yw RAJAR ond yn mesur gwrando byw, felly nid yw gwrando ar gais wedi’i gynnwys. 
77 RAJAR, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008, Sylfaen: Oedolion 15+ oed 
78 BARB – amcangyfrif o’r cyrhaeddiad mewn cartrefi digidol, yn cynnwys uchafbwyntiau digwyddiad 2008 
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Mae rheolwyr y BBC wedi nodi bod eu mentrau ar-lein a digidol yn rhan ganolog o 
strategaeth Radio 1 ar gyfer y dyfodol 

Mae cyflwyniad rheolwyr y BBC i’r adolygiad hwn yn disgrifio ym mha ffyrdd y mae Radio 1 yn 
bwriadu defnyddio llwyfannau digidol ac ar-lein yn y dyfodol i gyflawni’r dibenion cyhoeddus yn 
well a chanolbwyntio i fwy o raddau ar gynulleidfaoedd iau. Mae rheolwyr y BBC yn credu y gallai 
fod angen newid trwydded gwasanaeth Radio 1, yn y tymor canolig, i adlewyrchu’n well ei 
gweithgareddau digidol y tu hwnt i ddarlledu radio llinol. Rydym yn credu bod trwydded 
gwasanaeth presennol Radio 1 yn cynnig digon o gyfle ac eglurder ar gyfer ei mentrau digidol. Er 
hynny, rydym yn derbyn y gallai angen godi dros amser, os yw rheolwyr y BBC yn bwriadu 
datblygu Radio 1 mewn ffyrdd heblaw’r rheini sydd wedi’u cymeradwyo’n awr, inni adolygu 
trwydded gwasanaeth Radio 1 i sicrhau ei bod yn addas. 

 
 

3.4 GWERTH AM ARIAN  

Mae dulliau o fesur perfformiad yn dangos bod Radio 1 yn cynnig gwerth da am arian 

Mae Ffigur 17 yn rhoi dadansoddiad o wariant Radio 1 o dan ei thrwydded gwasanaeth dros y tair 
blwyddyn ariannol ddiweddaraf. Mae hyn wedi cynyddu ychydig dros y tair blynedd ond wedi aros 
ymhell oddi mewn i’r paramedr o 10 y cant o gwmpas y gyllideb trwydded gwasanaeth a 
gytunwyd, y byddai angen i reolwyr y BBC ofyn am gymeradwyaeth gennym ni i wario y tu hwnt 
iddo. 

Rydym yn credu ei bod yn fuddiol cynnig rhywfaint o dryloywder ynghylch dyrannu cyllideb 
trwydded gwasanaeth Radio 1 at wahanol fathau o gostau, gan fod gweithredwyr radio masnachol 
yn aml yn cyfeirio at y gyllideb flynyddol o £32.5 miliwn gan ddweud ei bod yn uchel iawn. Fel y 
mae Ffigur 17 yn dangos, mae’r costau a godir wrth wneud rhaglenni Radio 1 yn cyfateb i tua 
hanner yr holl wariant yn erbyn ei chyllideb trwydded gwasanaeth.  

Mae gwariant arall yn erbyn y gyllideb trwydded gwasanaeth yn cynnwys dyraniad o gostau’r BBC 
a reolir yn ganolog – y mae’r rhan fwyaf o lawer ohono’n ymwneud â chasglu newyddion a 
thaliadau i gymdeithasau casglu. Mae’r BBC yn dyrannu taliadau i gymdeithasau casglu ar draws ei 
wahanol wasanaethau ar sail amcangyfrif gan reolwyr y BBC o’r swm a godwyd gan bob 
gwasanaeth. Mae’r costau hyn wedi’u cynnwys yn y gyllideb trwydded gwasanaeth fel y gellir 
cyfrifo’r cyfanswm llawnaf neu gywiraf o’r gost o gyflenwi pob gwasanaeth i’r gynulleidfa a dyfarnu 
ynghylch gwerth am arian ar sail hynny. 

Ffigur 17: Gwariant Radio 1 yn erbyn ei chyllideb trwydded gwasanaeth a chostau 
eraill  

 
£ miliwn 2006/07 2007/08 2008/09 (3) 
Costau a godwyd wrth 
wneud rhaglenni Radio 1 
(1) 

14.9 15.5 16.9

Costau canolog a 
ddyrannwyd i Radio 1 (2) 

15.9 16.0 16.2

Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys dan y drwydded 
gwasanaeth 

30.8 31.5 33.1

Cyllideb trwydded 
gwasanaeth 

30.4 31.3 31.3
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Cyfanswm y gwariant ar 
gynnwys dan y drwydded 
gwasanaeth 

30.8 31.5 33.1

Costau dosbarthu 3.9 4.2 3.5
Seilwaith/cymorth 8.1 7.4 6.4
Cyfanswm 42.8 43.1 43.0
 
(1) Mae costau rhaglenni yn cynnwys yr holl gostau uniongyrchol o wneud rhaglenni ar Radio 1 heblaw newyddion: costau 
staff, stiwdios, TG a chyfarpar arall, teithio, comisiynu ac amserlennu a rhaglenni a gomisiynwyd.  
 
(2) Mae costau canolog a ddyrannwyd i Radio 1 yn cynnwys taliadau’r BBC i gymdeithasau casglu, costau casglu newyddion 
a chostau llinellau cymorth.  

(3) Yn amodol ar gwblhau datganiadau ariannol 2008/09 

Darparodd un corff rai data cyfrinachol i ni fel rhan o’r adolygiad hwn, a ddangosodd fod cyllideb 
rhaglenni Radio 1 yn uwch na rhai gorsafoedd radio masnachol. Nid ydym wedi meincnodi 
elfennau cost unigol fel rhan o’r adolygiad hwn am fod y BBC yn ymgymryd â gwaith dadansoddi 
ar wahân sy’n ystyried gwerth am arian holl orsafoedd radio’r BBC, gan gynnwys y cyfle i gymharu 
costau rhwng y BBC a radio masnachol. 

Mae’r BBC yn defnyddio dull mesur o’r enw cost yr awr defnyddiwr i asesu gwerth am arian. Mae’r 
dull mesur hwn yn cyfateb i’r gost gyfartalog a godir am bob awr y bydd un person yn gwrando ar 
Radio 1. Gwelir wrth ystyried lefel cyrhaeddiad uchel Radio 1 ochr yn ochr â’i chost fod Radio 1 yn 
rhoi gwerth da iawn am arian, gan nad yw ond yn costio 0.6 ceiniog am bob awr o wrando. Mae’r 
ffigur hwn wedi aros yn weddol sefydlog am nifer o flynyddoedd. Am nad yw’r dull hwn o fesur y 
gost yr awr defnyddiwr yn cynnwys yr holl wrando nad yw’n fyw, mae’n bosibl y bydd angen i’r 
BBC adolygu ei ddull o fesur gwerth am arian ei orsafoedd radio dros amser. 



Adolygiad o Wasanaethau: Cynulleidfaoedd Iau  
 

  
Mehefin 2009 78 

 

 

Adran 4: BBC Radio 1Xtra 
 

Cylch gwaith 1Xtra yw ‘chwarae’r gorau o gerddoriaeth ddu gyfoes gan roi pwyslais cryf ar 
gerddoriaeth fyw a hybu artistiaid newydd o’r DU. Dylai’r amserlen hefyd gynnig gwasanaeth 
newyddion pwrpasol, rhaglenni trafod rheolaidd a rhaglenni dogfen wedi’u comisiynu’n arbennig 
sy’n berthnasol i’r gynulleidfa darged ifanc (rhai 15-24 blwydd oed), yn benodol – ond nid yn unig 
– y rheini sydd o leiafrifoedd ethnig.’ 

Mynegwyd pryder gan leiafrif bach o’r rheini a ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus ar 1Xtra 
mai cylch gwaith yr orsaf oedd chwarae ‘cerddoriaeth i bobl dduon’. Er bod cylch gwaith 1Xtra yn 
galw arni i apelio at y rheini sydd o leiafrifoedd ethnig, ei chylch gwaith mewn gwirionedd yw 
chwarae cerddoriaeth ddu gyfoes, ac rydym yn glir nad yw hyn i gau allan unrhyw grŵp ethnig - 
yn wir, mae mwy na 70 y cant o’r rhai sy’n gwrando ar yr orsaf yn wyn.79 Mae’r term ‘cerddoriaeth 
ddu’ yn enw torfol cyffredin am amrywiaeth eang o genres cerddorol fel drymiau a bas, rhythm a’r 
felan, UK garage, dancehall a hip-hop.  

 

Ein hasesiad o’i pherfformiad 

Mae 1Xtra yn wasanaeth sy’n tyfu, er bod ei ddosbarthu drwy ddulliau digidol yn unig 
wedi cyfyngu maint ei gynulleidfa. Rydym yn cymeradwyo dau newid yn y gwasanaeth 
y credwn y byddant yn ei alluogi i gynnig mwy o werth cyhoeddus, drwy roi mwy o allu 
iddo gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC ar gyfer ei wrandawyr. 

 

4.1 CYRHAEDDIAD 

Mae cyrhaeddiad 1Xtra yn gymharol fach er ei bod wedi dangos arwyddion calonogol o 
dwf yn y cyfnod diweddar 

Yn 2008, gwrandawai tua 650,000 o bobl ar 1Xtra bob wythnos, fel mai ef oedd y trydydd mwyaf 
ei ddefnydd o’r pum gwasanaeth radio digidol yn unig sydd gan y BBC. 80 Roedd tua 180,000 (36 y 
cant) o’r rhain nad oeddent yn gwrando ar unrhyw un arall o orsafoedd radio’r BBC yn ystod yr 
wythnos fel arfer. Mae cyrhaeddiad 1Xtra wedi dangos arwyddion calonogol o dwf yn ystod y 
flwyddyn, ac roedd ganddi tua un rhan o dair yn fwy o wrandawyr yn 2008 nag yn 2007; er hynny, 
mae lefel yr ymwybyddiaeth o’r orsaf yn dal yn isel - llai nag un ym mhob pedwar o oedolion sydd 
wedi clywed amdani.  

Mae cyfran fawr o wrandawyr 1Xtra yn rhan o’i chynulleidfa darged 

Mae cylch gwaith 1Xtra yn galw arni i dargedu ‘oedolion ifanc rhwng 15 a 24 oed, yn enwedig, ond 
nid yn unig, y rheini o leiafrifoedd ethnig’. Yn 2008, roedd oddeutu 350,000 (53 y cant) o’i 
gwrandawyr rhwng 15 a 24 oed, sef cyrhaeddiad o tua 4 y cant ymysg yr holl rai sydd rhwng 15 a 
24 blwydd oed yn y DU. Yr oed gwrando cymedrig ar gyfer 1Xtra yw 24 a’r oed gwrando canolrifol 
yw 20. 

                                                
79 RAJAR, 2008. Mae holl ddata RAJAR ar wrando wedi’u seilio ar flwyddyn galendr (Ionawr-Rhagfyr), ar gyfer yr holl 
unigolion 4+ oed, oni nodir fel arall. 
80 RAJAR, 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
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Mae tua 186,000 (28 y cant) o wrandawyr 1Xtra yn rhai o leiafrifoedd ethnig, yn cynnwys 90,000 
sydd rhwng 15 a 24 oed, sy’n golygu bod oddeutu 7 y cant o’r rhai o leiafrifoedd ethnig yn y DU 
sydd rhwng 15 a 24 oed yn gwrando ar 1Xtra. 

Mae lefel y defnydd o radio DAB ymysg cynulleidfa darged 1Xtra yn isel 

Mae 1Xtra yn orsaf radio ddigidol yn unig; gall pobl wrando ar yr orsaf drwy radio DAB, teledu 
digidol ac ar lein. Fodd bynnag, mae lefel y defnydd o setiau radio DAB ymysg oedolion ifanc yn 
isel ac nid yw ond yn cyfrif am 8 y cant o’r holl wrando ymysg rhai rhwng 15 a 24 blwydd oed,81 
nid yw radio DAB ar gael yn eang ar hyn o bryd mewn mannau lle mae llawer yn gwrando ar y 
radio, yn enwedig mewn ceir ac, ar gyfer cynulleidfa ifanc, drwy ffonau symudol. 

Yn unol â hyn, yn wahanol i orsafoedd radio digidol eraill y BBC, y ffordd fwyaf poblogaidd o 
wrando ar 1Xtra yw drwy deledu digidol, a dim ond tua chwarter y gwrandawyr sy’n cael mynediad 
at 1Xtra drwy setiau radio DAB.82 Dywedodd rhai o’r bobl ifanc y buom yn siarad â hwy fel rhan o’r 
adolygiad hwn y byddent yn gwrando’n fwy ar 1Xtra pe byddai ganddynt well mynediad at setiau 
radio digidol.83  

Rydym yn derbyn bod y defnydd cyfyngedig o’r llwyfan DAB yn ffactor sy’n cyfyngu 
ymwybyddiaeth y gynulleidfa o 1Xtra a’i defnydd ohoni. Rydym yn awyddus i reolwyr y BBC ddal i 
ymchwilio i ffyrdd posibl o gryfhau cyrhaeddiad y rhwydwaith darlledu DAB presennol yn y DU, er y 
bydd angen inni ystyried yn ofalus y gwerth am arian sydd i unrhyw gynigion i wneud hynny.  

 
 

4.2 ANSAWDD  

Mae barn ffafriol gan wrandawyr 1Xtra am ansawdd ei chynnyrch 

Mae ychydig llai nag un rhan o dair o wrandawyr 1Xtra yn cytuno’n gryf fod yr orsaf yn cynnig 
‘rhaglenni o ansawdd uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’84 – cyfran fwy o’r gwrandawyr nag yn 
achos Choice FM, yr orsaf radio fasnachol y mae rheolwyr y BBC yn ei hystyried yn debycaf ar 
gyfer cymharu.  

Mae llawer o’r dulliau mesur safonol eraill y mae’r BBC yn eu defnyddio i asesu ansawdd ei 
wasanaethau, fel y gymeradwyaeth gyffredinol, heb fod ar gael ar gyfer 1Xtra am nad yw’r 
samplau o wrandawyr a holwyd yn ddigon dibynadwy. 

 

 

4.3 EFFAITH – CYFLAWNI DIBENION CYHOEDDUS Y 
BBC 

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn mynnu ei bod yn cyfrannu at gyflawni pob un o ddibenion 
cyhoeddus y BBC, gan roi pwyslais penodol ar gyflawni’r diben o ‘ysgogi creadigrwydd a 
rhagoriaeth ddiwylliannol’. 

 

                                                
81 RAJAR, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008, oriau gwrando 
82 RAJAR, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008. Dylid bod yn ochelgar wrth ddehongli gwrando yn ôl gwahanol lwyfannau digidol 
gan fod 41 y cant o’r gwrando ar 1Xtra yn digwydd drwy lwyfan sydd heb ei nodi. 
83 Digwyddiadau wedi’u trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
84 Arolwg Ansawdd ac Effaith y BBC, sgôr gyfartalog ar draws dau gyfnod o waith maes yn 2008. 
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Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol  

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn datgan y dylai’r orsaf gyflawni’r diben hwn drwy’r canlynol: 

• bod yn gartref i gerddoriaeth ddu newydd yn y DU a chynnig llwyfan i amryw o fathau o 

gerddoriaeth nas clywir yn aml mewn mannau eraill 

• cefnogi diwydiant cerddoriaeth ddu’r DU drwy helpu i gynyddu amlygrwydd artistiaid yn y 

DU a dod o hyd i ddoniau cerddorol newydd a’u hybu 

• ei phwyslais ar berfformiadau byw a nosweithiau clwb 

Mae 1Xtra yn chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth  

Gwnaethom ddefnyddio amryw o fathau o ddata am gynulleidfaoedd i asesu a oedd 1Xtra yn 
cyflawni ei chylch gwaith yn y maes hwn. Yn benodol, gwnaethom adolygu dadansoddiad manwl o 
gynnwys a gomisiynodd rheolwyr y BBC gan Intelligent Media85 sy’n cymharu’r caneuon sy’n cael 
eu chwarae ar 1Xtra â’r rheini sy’n cael eu chwarae ar dair gorsaf radio fasnachol debyg86 yn ystod 
dau gyfnod o un wythnos bob blwyddyn.87   

Mae’r dadansoddiad o gynnwys yn dangos bod 1Xtra yn chwarae mwy o amrywiaeth o 
gerddoriaeth na gorsafoedd radio masnachol tebyg. Yn ystod y ddwy wythnos a samplwyd yn 
2008, chwaraeodd 1Xtra 1,226 o ganeuon yr wythnos ar gyfartaledd, 384 ohonynt yn ystod yr 
oriau gwrando brig (yn y dydd). Mae’r ddau ffigur hyn yn uwch na’r niferoedd cyfartalog ar gyfer y 
tair gorsaf fasnachol (743 gan gynnwys 292 o ganeuon yn ystod y dydd), a Choice FM oedd yr 
orsaf a oedd yn agosaf iddi (965 gan gynnwys 353 o ganeuon yn ystod y dydd). Yn ystod yr 
wythnosau a samplwyd, roedd 74 y cant o’r holl ganeuon a chwaraewyd yn ystod y dydd ar 1Xtra 
yn rhai na chawsant eu chwarae ar yr un o’r tair gorsaf fasnachol yn ystod y dydd yn yr un 
wythnosau.  

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos bod lefel y canfyddiadau ymysg 
cynulleidfaoedd fod 1Xtra ‘yn chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth ddu newydd’ yn well nag 
ar gyfer gorsafoedd radio tebyg. Rhoddodd y rhai rhwng 15 a 24 blwydd oed a holwyd sgôr 
gyfartalog o 6.8 allan o 10 i 1Xtra o’i chymharu â 6.5 allan o 10 i’r orsaf fasnachol agosaf. 

Yn ogystal â hynny, cafwyd canmoliaeth i 1Xtra gan y bobl ifanc y buom yn siarad â hwy fel rhan 
o’r adolygiad hwn88 am ddarparu llwyfan i gerddoriaeth nas clywir mewn mannau eraill ac a gaiff 
ei hesgeuluso’n aml gan ddarlledwyr eraill, er mai’r ateb mwyaf cyffredin ymysg y rhai a 
ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus am yr hyn a oedd yn neilltuol o dda am 
1Xtra oedd ei hamrywiaeth o gerddoriaeth. Dywedodd mwy na dwy ran o dair o’r rhai a 
ymatebodd fod 1Xtra yn cyflawni ei hamcan o ddarparu amrywiaeth o gerddoriaeth nas clywir 
mewn mannau eraill, er bod cyfran gymharol fach o’r ymatebwyr yn credu y gellid chwarae llawer 
mwy o gerddoriaeth ddu nad yw’n cael ei chlywed (rhai o’r enghreifftiau a roddwyd oedd 
cerddoriaeth Affricanaidd neu Ffrengig).  

                                                
85 Dadansoddiad o gynnwys a wneir gan Intelligent Media ar ran rheolwyr y BBC yn ystod wythnos sampl, ddwywaith y 
flwyddyn. Mae’r data sydd wedi’u cyflwyno yn yr adolygiad hwn wedi’u seilio ar gyfartaledd dros ddwy wythnos yn 2008 
(Mai a Thachwedd). 
86 Choice FM, Galaxy a Kiss FM 
87 Mesurir yr amser darlledu ar gyfer yr amodau ar gerddoriaeth newydd a cherddoriaeth y DU bedair gwaith y flwyddyn, 
gan gynnwys dau arolwg ychwanegol yn Awst 2008 a Chwefror 2009. 
88 Digwyddiadau wedi’u trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
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“Maen nhw’n chwarae llawer o gerddoriaeth o’r DU ac yn cynnwys cerddoriaeth ddu o 
bob math.”   

Un a ymatebodd i gwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘beth sy’n 
neilltuol o dda yn eich barn chi am 1Xtra?’, rhwng 18 a 21 oed 

“Mae’n unigryw o ran bod yn orsaf radio ddilys a chyfreithlon sy’n gyfrwng i 
gerddoriaeth ‘ddu/trefol’ o bob math nad yw bob amser yn y brif ffrwd, sydd ar gael i 
gynulleidfa eang ac amrywiol a heb fod yn ymddiheurol o gwbl am hynny.”    

Un a ymatebodd i gwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ‘beth sy’n 
neilltuol o dda yn eich barn chi am 1Xtra?’, rhwng 30 a 34 oed   

 

Mae’r rhan fwyaf o’r gerddoriaeth y mae 1Xtra yn ei chwarae’n newydd 

Mae amod ar drwydded gwasanaeth 1Xtra y bydd o leiaf 60 y cant o’i cherddoriaeth yn ystod y 
dydd yn newydd, a bodlonodd yr amod hwn yn 2008. Yn ystod y ddwy wythnos a samplwyd yn 
2008 cawsom fod 60 y cant o’r gerddoriaeth a chwaraewyd yn ystod y dydd (550 o’r cyfanswm o 
918 a chwaraewyd89) yn newydd. Mae hyn yn uwch o dipyn na’r orsaf fasnachol agosaf, Choice 
FM, y gellid ystyried bod 46 y cant o’i chaneuon yn newydd.  

Mae 1Xtra wedi cael rhai llwyddiannau wrth hybu cerddoriaeth ddu ac artistiaid sy’n 
codi yn y DU. Er hynny, mae ei heffaith gyffredinol yn y maes hwn wedi bod yn 
gyfyngedig  

Mae amod ar drwydded gwasanaeth 1Xtra y bydd 35 y cant o’i cherddoriaeth yn ystod y dydd yn 
gynnyrch artistiaid o’r DU. Yn ystod y ddwy wythnos a samplwyd yn 2008, roedd tua 40 y cant o’r 
gerddoriaeth a chwaraewyd ar 1Xtra yn ystod y dydd yn gynnyrch artistiaid neu fandiau o’r DU – 
canran uwch na phob un o’r tair gorsaf fasnachol a samplwyd, a’r agosaf oedd Kiss FM ar 30 y 
cant. Mae 70 y cant o’r gerddoriaeth o’r DU a chwaraeir ar 1Xtra yn ystod y dydd - 252 o’r traciau 
a chwaraewyd, hefyd yn gymwys i’w hystyried yn gerddoriaeth newydd.   

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos nad oedd lefel y canfyddiadau ymysg 
cynulleidfaoedd fod 1Xtra ‘yn hybu bandiau ac artistiaid o’r DU’ ond fymryn yn well nag ar gyfer 
gorsafoedd radio masnachol tebyg. Rhoddodd y rhai rhwng 15 a 24 blwydd oed a holwyd sgôr 
gyfartalog o 6.5 allan o 10 i 1Xtra o’i chymharu â 6.4 allan o 10 i’r orsaf fasnachol agosaf. Er 
hynny, roedd bron ddwy ran o dair o’r ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus yn nodi bod 1Xtra 
yn cynnig llwyfan i artistiaid cerddorol newydd o’r DU, yn enwedig drwy’r rhaglen Homegrown. 
Mae hefyd yn werth nodi bod gwrandawyr i 1Xtra yn rhoi sgôr uwch o lawer i’r orsaf - gan roi iddi 
sgôr gyfartalog o 8.3 allan o 10 am ‘hybu bandiau ac artistiaid o’r DU’. Er bod maint y sampl o’r 
grŵp hwn yn rhy fach i ddod i gasgliadau pendant, mae’n dangos bod canfyddiad cryf ymysg 
gwrandawyr fod 1Xtra yn gweithredu’n unol â’r datganiad hwn, a bod canfyddiadau cyffredinol 
ymysg cynulleidfaoedd yn cael eu dal yn ôl oherwydd defnydd ac ymwybyddiaeth isel o’r orsaf .  

Rydym yn cymeradwyo newid yn y diffiniad o gerddoriaeth newydd ar 1Xtra sydd â’r 
amcan o wella ei chefnogaeth i artistiaid cerddoriaeth ddu sy’n codi yn y DU 

                                                
89 Mae perfformiad yn erbyn yr amod yn cael ei fesur yn ôl y nifer o weithiau y caiff trac ei chwarae yn hytrach na nifer y 
traciau unigol. Os caiff trac ei chwarae ddwywaith, mae’n cyfrif fel dau ‘chwaraead’. Y dull mesur hwn sy’n adlewyrchu 
natur darllediadau Radio 1Xtra yn fwyaf cywir. 
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Yn ystod yr adolygiad hwn, cyflwynodd rheolwyr y BBC gynnig ffurfiol i ni i newid y diffiniad o 
gerddoriaeth newydd ar gyfer 1Xtra. 

Os yw cân i gael ei hystyried yn gerddoriaeth newydd o dan y diffiniad presennol, rhaid iddi fod un 
ai heb ei rhyddhau neu wedi’i chwarae lai nag un mis ers y dyddiad rhyddhau. Mae rheolwyr y BBC 
yn credu bod y diffiniad hwn yn llesteirio gallu 1Xtra i hybu’r diwydiant cerddoriaeth ddu yn y DU 
ac y byddai caniatáu cyfnod hwy i draciau newydd gan artistiaid o’r DU ennill eu lle yn rhoi mwy o 
gyfle iddynt lwyddo. 

Y rheswm dros hyn yw natur y diwydiant cerddoriaeth ddu yn y DU. Er enghraifft, prin yw’r labeli 
recordiau yn y maes hwn sydd wedi datblygu’r seilwaith sy’n angenrheidiol i gystadlu â labeli 
Americanaidd mwy fel bod llawer o berfformwyr cerddoriaeth ddu o’r DU yn ei chael yn anodd 
sicrhau llawer o amser chwarae ar radio prif ffrwd ac nid oes iddynt yr un amlygrwydd ag artistiaid 
o UDA. Oherwydd hyn, mae llawer o draciau nad ydynt yn dod i sylw cynulleidfaoedd ehangach fel 
arfer, hyd yn oed ar ôl eu chwarae ar 1Xtra cyn eu rhyddhau ac yn ystod y cyfnod o 30 o 
ddiwrnodau ar gyfer cerddoriaeth ‘newydd’ ar ôl eu rhyddhau. Mae rheolwyr y BBC wedi dweud 
wrthym fod 1Xtra wedi chwarae traciau o’r fath nifer llai o weithiau mewn rhai achosion gan droi at 
rai mwy newydd er mwyn sicrhau ei bod yn bodloni’r amod ar gerddoriaeth ‘newydd’, ac y byddai 
canolbwyntio ar lai o draciau, ond eu chwarae’n hwy, yn galluogi 1Xtra i roi mwy o gymorth i’r 
diwydiant cerddoriaeth ddu.  

Cynnig ffurfiol rheolwyr y BBC yw y dylid cadw maint y gerddoriaeth newydd ar y lefelau 
presennol, ond caniatáu cynnwys ynddi gerddoriaeth sy’n drac ‘tanddaearol neu arloesol’ o’r DU o’r 
chwe mis diwethaf ar ben traciau sy’n gymwys o dan y diffiniad presennol.  

Gan y byddai’r diffiniad hwn yn cynyddu’r gronfa o gerddoriaeth y DU sydd ar gael i 1Xtra rydym 
wedi ystyried a ddylid cynyddu maint y gerddoriaeth o’r DU y mae’n ofynnol i 1Xtra ei chwarae. 
Fodd bynnag, gan fod y diffiniad diwygiedig o gerddoriaeth newydd yn canolbwyntio’n llwyr ar 
artistiaid o’r DU, ac yn rhoi anogaeth i reolwyr y BBC chwarae caneuon gan artistiaid sy’n codi yn y 
DU am gyfnodau hwy, rydym yn cytuno â rheolwyr y BBC y dylid cadw maint y gerddoriaeth o’r DU 
y mae’n ofynnol i 1Xtra ei chwarae ar y lefelau presennol.  

Yn unol â thelerau Siarter Frenhinol y BBC, rydym wedi ystyried a fydd y newid hwn yn cael effaith 
negyddol ar unrhyw weithredwyr masnachol perthnasol. Fodd bynnag, nid ydym yn credu y bydd y 
newid hwn yn arwain at unrhyw gynnydd sylweddol yng nghyrhaeddiad neu nifer gwrandawyr 
1Xtra, felly ni ddylai gael effaith negyddol ar gyrhaeddiad gorsafoedd radio masnachol. Er bod 
maint y gerddoriaeth newydd y mae 1Xtra yn ei chwarae (fel y’i diffiniwyd o’r blaen, heb gynnwys 
unrhyw elfen ‘danddaearol’) yn debygol o ostwng ychydig, dylai aros yn arwyddocaol uwch na’r 
lefelau a geir ar orsafoedd masnachol tebyg.  

Cam Gweithredu 9 

Rydym yn cefnogi cynnig rheolwyr y BBC sydd â’r amcan o gynyddu’r gefnogaeth gan 
1Xtra i’r diwydiant cerddoriaeth ddu yn y DU. Byddwn felly’n newid trwydded 
gwasanaeth 1Xtra i ganiatáu ystyried cerddoriaeth sy’n drac ‘tanddaearol neu arloesol’ 
o’r DU o’r chwe mis diwethaf yn gerddoriaeth newydd.  

Er hynny, byddwn yn monitro effaith y newid hwn. Yn benodol, er mwyn sicrhau bod 
lefelau cerddoriaeth newydd a cherddoriaeth o’r DU wedi’u gosod yn briodol, byddwn 
yn dal i ofyn i reolwyr y BBC roi gwybod yn rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth am lefelau 
cerddoriaeth newydd a cherddoriaeth o’r DU, a byddwn yn gofyn i’r rheolwyr ddarparu 
tystiolaeth arall i ni ar ddiwedd 2009-10 i ddangos bod y newidiadau wedi arwain at 
fwy o gyfraniad gan 1Xtra i’r diwydiant cerddoriaeth ddu. 
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Mae digwyddiadau a cherddoriaeth fyw 1Xtra yn boblogaidd ymysg gwrandawyr, ond 
mae lefel yr ymwybyddiaeth o weithgareddau cerddoriaeth fyw 1Xtra yn isel 

Yn 2008-09 darlledodd 1Xtra 56 o ddigwyddiadau cerddoriaeth byw yn amrywio o wyliau mawr i 
nosweithiau mewn clwb. Mae’r dadansoddiad o gynnwys gan Intelligent Media90 yn dangos bod 
1Xtra wedi cynnwys 19 o ganeuon byw yr wythnos ar gyfartaledd (yn cynnwys 4 cân fyw yn ystod 
y dydd), ac mai ychydig o gerddoriaeth fyw a oedd ar y gorsafoedd eraill a arolygwyd. Roedd bron 
ddwy ran o dair o’r rheini a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein hymgynghoriad cyhoeddus am 
gerddoriaeth fyw ar 1Xtra yn teimlo bod 1Xtra yn rhoi sylw da i gerddoriaeth fyw.  

Er hynny, roedd ymchwil ansoddol a gomisiynwyd gennym yn 200791 yn awgrymu bod lefel yr 
ymwybyddiaeth gyffredinol o gerddoriaeth fyw ar 1Xtra yn isel a chafwyd yn yr ymchwil i reolwyr y 
BBC gan YouGov ar gyfer yr adolygiad hwn fod lefel y canfyddiadau ymysg rhai 15-24 blwydd oed 
fod 1Xtra ‘yn rhoi sylw i amrywiaeth dda o ddigwyddiadau a cherddoriaeth fyw’ yn gymharol isel 
hefyd.   

Nid oedd hyn ond fymryn yn well nag ar gyfer yr orsaf fasnachol a oedd â’r sgôr uchaf ac, o 
ystyried y gwahaniaeth mawr ym maint y gerddoriaeth fyw a chwaraeir ar 1Xtra o’i gymharu â’r 
gorsafoedd radio masnachol hyn, byddem wedi disgwyl gweld mwy o wahaniaeth yng 
nghanfyddiadau’r cynulleidfaoedd. Mae’n debygol bod canfyddiadau yn y maes hwn yn adlewyrchu 
lefel gymharol isel yr ymwybyddiaeth o’r orsaf yn ogystal â natur y gerddoriaeth sy’n cael ei 
chwarae. 

 
 
Cynnal Dinasyddiaeth a Chymdeithas Ddinesig  

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn mynnu y dylai’r orsaf gyfrannu’n gryf at gyflawni’r diben hwn 
drwy ei darllediadau newyddion a materion cyfoes. 

Mae 1Xtra yn darlledu maint uchel o newyddion ar hyn o bryd ond mae’r lefelau 
gwrando ar y rhaglenni estynedig yn isel 

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn datgan y dylai o leiaf 10 y cant o’i hamser darlledu fod yn 
newyddion, materion cyfoes a gweithredu cymdeithasol. Gosodwyd yr amod hwn pan 
gymeradwywyd y gwasanaeth yn wreiddiol yn 2002. At ei gilydd, mae 1Xtra yn darlledu tua 150 o 
fwletinau newyddion bob wythnos, dros eu hanner yn ystod y dydd. Ochr yn ochr â’r bwletinau 
hyn, mae 1Xtra yn darlledu rhaglen newyddion 2 awr bob diwrnod o’r wythnos rhwng 2pm a 4pm. 

Yn 2008 cyrhaeddai newyddion 1Xtra tua 450,00092 o wrandawyr yr wythnos, sy’n gyfran uchel 
iawn o’i chynulleidfa gyfan. Er hynny, ar gyfartaledd, dim ond oddeutu 128,000 o oedolion93 a 
wrandawodd ar rywfaint o raglen newyddion 2 awr 1Xtra bob wythnos. Caiff y rhaglen hon ei 
darlledu yn y prynhawn ar ddiwrnodau’r wythnos, pan yw lefel y gwrando ar y rhan fwyaf o 
orsafoedd radio digidol yn isel. 

Nid yw darpariaeth newyddion 1Xtra yn diwallu anghenion ei gwrandawyr 

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos, er bod maint y newyddion ar 1Xtra yn 
uchel, nad yw cynulleidfaoedd yn derbyn bod yr orsaf yn cyflawni’r diben hwn yn dda, ac nid yw’r 

                                                
90 Y data wedi’u seilio ar y cyfartaledd yn ystod dwy wythnos a samplwyd ym Mai 2008 a Thachwedd 2008 
91 Ymchwil ansoddol gan Opinion Leader, a gomisiynwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC fel rhan o’r ymgynghoriad ar y 
drwydded gwasanaeth. 
92 RAJAR, Ionawr 2008 – Mehefin 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud 
93 RAJAR, Ionawr 2008 – Mehefin 2008, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud, Sylfaen: Yr holl wrandawyr 15+ oed 
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sgôr ar gyfer yr orsaf ond ychydig yn uwch na honno ar gyfer gorsafoedd radio masnachol sy’n 
darlledu llai o lawer o newyddion. Er bod y rhan fwyaf o’r ymatebion i’r cwestiwn yn ein 
hymgynghoriad cyhoeddus am newyddion 1Xtra yn rhai cadarnhaol, roedd barn tua un rhan o 
bump o’r ymatebwyr yn negyddol ac roedd pumed ran bellach nad oedd yn ymwybodol o raglenni 
newyddion 1Xtra neu heb wrando arnynt.  

Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig newidiadau yn fformat a maint y darllediadau 
newyddion ar 1Xtra 

Mae rheolwyr y BBC wedi cynnig y dylid newid y dull presennol o ddarparu newyddion ar 1Xtra i 
adlewyrchu anghenion y gynulleidfa’n well. Yn benodol, maent wedi cynnig y canlynol:  

• yn lle’r rhaglen 2 awr rhwng 2pm a 4pm, rhoi dau fwletin 15 munud estynedig yn 

arddull Newsbeat ar Radio 1 yn ystod y dydd gyda rhaglenni newyddion hwy o un awr 

dair neu bedair gwaith y flwyddyn yn rhoi sylw i bynciau sy’n neilltuol o berthnasol i’r 

gynulleidfa. Byddai’r cynnwys llafar yn y rhaglen 2 awr yn canolbwyntio ar faterion 

amserol a diwylliannol, yn hytrach na newyddion 

• dal i ddarparu bwletinau bob awr yn ystod y dydd ond darparu bwletinau byrrach bob 

awr rhwng 7pm a 11pm a rhoi’r gorau i ddarlledu bwletinau yn ystod y nos pan yw’r 

darlledu’n fwy arbenigol ei natur. 

Bydd cynigion rheolwyr y BBC yn arwain at ostyngiad cyffredinol ym maint y 
newyddion sydd ar yr orsaf, ond credwn y gallai’r newidiadau gynyddu cyrhaeddiad 
newyddion 1Xtra 

At ei gilydd, bydd y newidiadau sydd wedi’u cynnig gan reolwyr y BBC yn arwain at ostwng maint y 
newyddion ar 1Xtra o tua 10.3 y cant o’r amser darlledu i tua 4.5 y cant. Byddai cyfanswm yr 
amser darlledu yn ystod y dydd yn gostwng o 14 awr i 6 awr yr wythnos (8.3 y cant o’r darlledu yn 
ystod y dydd), er y byddai’n dal yn uchel o’i gymharu â gorsafoedd radio masnachol sy’n targedu 
cynulleidfa debyg.   

Er hynny, fel y mae Ffigur 18 yn dangos, byddai’r bwletinau 15 munud newydd yn cael eu darlledu 
ar adegau pan yw’r cyrhaeddiad yn uwch ac felly dylent gyrraedd cynulleidfa ehangach. Ar sail 
patrymau gwrando presennol yr orsaf, credwn y bydd cynnydd yn y niferoedd a fydd yn gwrando. 
Yn gyffredinol, mae rheolwyr y BBC yn amcangyfrif y dylai cynulleidfaoedd y bwletinau estynedig 
fod tua un rhan o dair yn uwch na’r rhai i’r rhaglen 2 awr bresennol.  

Ffigur 18: Dull newydd arfaethedig rheolwyr y BBC o ddarparu newyddion ar 1Xtra  

Reach (000s) Cyrhaeddiad (miloedd) 

Hourly bulletins Bwletinau bob awr 

Proposed 15-minute bulletin Bwletin 15 munud arfaethedig 

Current 2-hour news show Y rhaglen newyddion 2 awr bresennol 

Shorter hourly bulletins Bwletinau byrrach bob awr 

Average weekday Diwrnod arferol yn ystod yr wythnos 
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Midnight Hanner nos  

 

Ffynhonnell: RAJAR. Cyrhaeddiad cyfartalog fesul chwarter awr ar ddiwrnod arferol yn ystod yr wythnos ar 1Xtra, 2008. 

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn datgan y dylai’r orsaf ‘ddarparu bwletinau rheolaidd o 
newyddion cywir, diduedd ac annibynnol wedi’u gwneud yn arbennig i 1Xtra, a rhaglen 
gynhwysfawr bob diwrnod yn ystod yr wythnos sy’n cynnig adroddiadau a dadansoddiadau o 
faterion y DU a gwledydd tramor.’ Mae hyn yn rhan o ‘nodweddion allweddol y gwasanaeth’, ac 
mae rhoi dau fwletin 15 munud yn lle’r rhaglen 2 awr y mae 1Xtra yn ei darlledu yn ystod y dydd 
yn gofyn am newid yn y nodweddion allweddol ar y drwydded gwasanaeth. Mae Cytundeb 
Fframwaith y BBC yn mynnu ein bod yn ystyried a oes angen Prawf Gwerth Cyhoeddus cyn 
gwneud y newid hwn. Rydym wedi adolygu goblygiadau’r newid arfaethedig yn ôl y pedwar maen 
prawf sydd wedi’u nodi yn y Cytundeb ac wedi cyflwyno ein hasesiad yn Ffigur 19.94   

Ffigur 19: Ein hasesiad ynghylch a oes angen Prawf Gwerth Cyhoeddus  

Effaith. Amcan y newidiadau yw cynyddu’r gynulleidfa ar gyfer newyddion ar 1Xtra drwy 
ddefnyddio’r model bwletinau newyddion estynedig y cafwyd ei fod yn fodd effeithiol i 
ddarparu newyddion i gynulleidfaoedd iau ar Radio 1.  

Rydym yn credu nad yw’r newidiadau’n debygol o gynyddu cyrhaeddiad cyffredinol 1Xtra gan 
fod ymchwil yn dangos nad yw cynulleidfaoedd yn troi at 1Xtra i gael newyddion. Oherwydd 
hyn, nid yw’r newidiadau’n debygol o gael effaith negyddol arwyddocaol ar orsafoedd radio 
masnachol. 

Goblygiadau ariannol. Bydd lefel y buddsoddi ariannol mewn newyddion yn aros yr un 
fath.   

Newydd-deb. Nid yw’r newidiadau’n mynd â 1Xtra i faes gweithgarwch sy’n newydd i’r BBC. 

Hyd. Disgwylir i’r newidiadau fod yn barhaol.   

Credwn fod y newid hwn yn arwyddocaol mewn un peth yn unig – hyd, ac felly rydym wedi 
dod i’r casgliad nad yw’r newid hwn yn galw am gymhwyso Prawf Gwerth Cyhoeddus.  

 

Rydym yn cymeradwyo’r newidiadau yn fformat a maint y newyddion ar 1Xtra 

Credwn fod sail resymegol gadarn i’r newidiadau mewn newyddion sydd wedi’u cynnig gan reolwyr 
y BBC. Nid yw’r fformat presennol yn diwallu anghenion cynulleidfa 1Xtra, a dylai’r newidiadau 
gynyddu’r nifer sy’n gwrando ar newyddion ar 1Xtra a rhoi mwy o allu iddi gyflawni’r diben 
cyhoeddus o ‘gynnal dinasyddiaeth a chymdeithas ddinesig’. Rydym felly’n cymeradwyo’r 
newidiadau, ar yr amod: 

• bod yr hyn a ddarlledir ym mwletinau estynedig newydd 1Xtra wedi’i fwriadu i 

ymdrin â’r newyddion mewn ffyrdd sy’n briodol i fywydau a diddordebau neilltuol 

y gynulleidfa darged i 1Xtra a’i fod yn gwneud mwy na dim ond yn atgynhyrchu’n 

uniongyrchol yr hyn a geir yn rhaglen Newsbeat Radio 1. 

                                                
94 Ystyriwyd a oedd angen Prawf Gwerth Cyhoeddus ar gyfer y newid hwn ym Mhwyllgor Cynulleidfaoedd a Pherfformiad yr 
Ymddiriedolaeth ar 6 Mai 2009. Argymhelliad y Pwyllgor i’r Ymddiriedolaeth lawn oedd nad oedd angen Prawf Gwerth 
Cyhoeddus. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth yr argymhelliad hwn yn ei chyfarfod ar 21 Mai 2009. 
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• na chaiff bwletinau newyddion estynedig 1Xtra eu hamserlennu fel arfer i’w darlledu yr 

un pryd â Newsbeat ar Radio 1. 

 

Cam Gweithredu 10 

Rydym wedi cymeradwyo’r newidiadau a gynigiwyd gan reolwyr y BBC ym maint a 
fformat newyddion 1Xtra a byddwn yn newid trwydded gwasanaeth 1Xtra i 
adlewyrchu’r newidiadau. 
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Hyrwyddo addysg a dysgu  

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn mynnu bod y sianel yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn drwy 
ei darllediadau gweithredu cymdeithasol a’i mentrau galwedigaethol.  

Mae 1Xtra yn rhedeg nifer o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol bob blwyddyn, er 
bod eu heffaith wedi bod yn gyfyngedig ac, yn yr un modd â Radio 1, mae rheolwyr y 
BBC yn bwriadu cynyddu eu heffaith 

Mae 1Xtra yn rhedeg tua thair ymgyrch benodol ynghylch gweithredu cymdeithasol bob blwyddyn, 
ar y cyd yn aml â Radio 1. Yn ogystal â hynny, mae cynnwys llafar rheolaidd 1Xtra, ei newyddion 
a’i rhaglenni dogfen yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn. Ymhlith y pynciau y mae 1Xtra wedi’u 
trafod yn y blynyddoedd diwethaf y mae troseddau sy’n ymwneud â drylliau a chyllyll, effeithiau 
alcohol a chyngor ar yrfaoedd.  

Er nad ydym yn gallu mesur cyrhaeddiad ac effaith yr ymgyrchoedd hyn yn empeiraidd, yn bennaf 
oherwydd y dulliau o fesur gwrando ar y radio (yn ôl slotiau chwarter awr ar gyfartaledd yn ystod 
cyfnod o dri mis yn hytrach nag yn ôl rhaglenni penodol ar ddyddiadau neilltuol), roedd y rhai a 
ymatebodd i’n hymgynghoriad cyhoeddus a oedd yn ymwybodol o’r cynnwys gweithredu 
cymdeithasol ar 1Xtra yn teimlo at ei gilydd ei fod yn cael ei wneud yn dda. Yn ogystal â hynny, 
cafwyd canmoliaeth i 1Xtra gan y bobl ifanc hynny y buom yn siarad â hwy fel rhan o’r adolygiad 
hwn95 oherwydd ei sylw i amrywiaeth eang o bynciau sy’n effeithio ar bobl ifanc fel bwlio, 
cyffuriau, ac iechyd meddwl. 

Er hynny, mae tystiolaeth o’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov96 yn awgrymu nad yw rhai 
rhwng 15 a 24 blwydd oed yn credu bod perfformiad 1Xtra yn arbennig o dda wrth ‘ddelio â 
materion sy’n bwysig i bobl ifanc’, gan iddynt roi sgôr gyfartalog o 6.4 allan o 10 i’r orsaf, sy’n 
uwch na’r sgôr i Choice (5.6) ond yn is na Kiss FM (6.5). Er nad yw’n glir o’r datganiad hwn a oedd 
y rheini a holwyd yn meddwl am ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol wrth farnu am 
berfformiad yn y maes hwn, mae rheolwyr y BBC, yn yr un modd ag ar gyfer Radio 1, wedi pennu’r 
nod o wneud y gweithredu cymdeithasol ar 1Xtra yn fwy effeithiol. Rydym yn cefnogi’r amcan hwn. 

Mae 1Xtra yn cyflawni’r gofyniad yn ei chylch gwaith i gynnig cyngor i’r rheini sy’n 
dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth  

Mae ymrwymiad yn nhrwydded gwasanaeth 1Xtra y bydd yn cynnig cyngor galwedigaethol 
ymarferol ar ei gwefan i’r rheini sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Er bod 
cyngor o’r fath ar gael ar wefan 1Xtra, ni ellir dod o hyd iddo’n rhwydd, a byddai’n fanteisiol rhoi lle 
mwy amlwg iddo ar y wefan.    

 
Darlunio cenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau’r DU  

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn mynnu bod yr orsaf yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn drwy 
ddod â’r gwahanol fathau o gerddoriaeth a diwylliant du at ei gilydd o bob rhan o’r DU a darlledu 
cerddoriaeth fyw o amrywiaeth eang o ganolfannau ledled y DU.  

Mae 1Xtra yn cyfrannu’n eithaf da at gyflawni’r diben hwn ymysg ei chynulleidfa 
darged 

Mae’r ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos bod rhai rhwng 15 a 24 blwydd oed yn rhoi 
sgôr eithaf uchel i 1Xtra am ‘adlewyrchu cerddoriaeth a diwylliant du yn y DU’, gan iddynt roi sgôr 
gyfartalog o 6.7 allan o 10, sy’n fymryn yn uwch nag ar gyfer yr orsaf radio fasnachol agosaf a 

                                                
95 Digwyddiadau wedi’u trefnu a’u rhedeg gan Gyngor Ieuenctid Prydain 
96 Ymchwil gan YouGov i’r dibenion, Medi 2008 – Hydref 2008. 
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oedd yn rhan o’r arolwg. Mewn ymateb i’r datganiad bod 1Xtra ‘yn adlewyrchu bywydau, 
diddordebau a phrofiadau pobl ifanc yn y DU heddiw’, rhoddwyd sgôr o 6.4 i 1Xtra, sy’n uwch na 
Choice FM (5.7) ond yn is na Kiss FM (6.6). 

 
Dod â’r byd i sylw’r DU   

Mae trwydded gwasanaeth 1Xtra yn mynnu bod yr orsaf yn cyfrannu at gyflawni’r diben hwn drwy 
roi sylw i gerddoriaeth ddu drwy’r byd ac i ddigwyddiadau allweddol sy’n ymwneud â newyddion a 
cherddoriaeth ddu drwy’r byd. 

Mae gwrandawyr yn ystyried bod y sylw ar 1Xtra i faterion a cherddoriaeth ym mhob 
rhan o’r byd yn gyson â’r hyn a geir ar orsafoedd radio masnachol tebyg 

Dangosodd yr ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov fod lefel y canfyddiad ymysg rhai 15-24 blwydd 
oed fod 1Xtra ‘yn eich helpu i ddeall beth sy’n mynd ymlaen yn y byd’ yn isel, gan iddynt roi sgôr 
gyfartalog o 5.7 allan o 10. Roedd hyn yn eithaf tebyg i sgôr yr orsaf radio fasnachol debyg agosaf 
a oedd yn rhan o’r arolwg. 

 
 
Dulliau cyfathrebu sy’n datblygu  

Mae’r cylch gwaith yn nhrwydded gwasanaeth 1Xtra yn datgan y dylai’r sianel hyrwyddo’r diben 
hwn drwy gynnig a hybu ei chynnwys ar amryw o lwyfannau digidol, a hybu’r orsaf radio ar lein. 

Mae’r defnydd o wefan 1Xtra yn uchel o’i gymharu â’r nifer sy’n gwrando arni ar y 
radio 

Cafwyd 74,000 o ddefnyddwyr unigryw yr wythnos ar gyfartaledd ar wefan 1Xtra yn 200897. Mae 
hyn yn weddol debyg i’r defnydd o rai o wefannau eraill y BBC i orsafoedd radio digidol, 6 Music a 
BBC 7. Mae dadansoddiad o’r ymatebion i arolwg ar BBC Online98 yn dangos bod oddeutu dwy ran 
o dair o ddefnyddwyr gwefan 1Xtra rhwng 16 a 24 oed. 

Mae’r rhai sy’n defnyddio gwefan 1Xtra yn ei hoffi 

Mae’r canfyddiadau ymysg rhai rhwng 15 a 24 blwydd oed fod 1Xtra ‘yn defnyddio’r rhyngrwyd 
mewn ffyrdd diddorol’ yn weddol agos i’r rhai ar gyfer yr orsaf radio debyg agosaf. Mae’r farn am 
ansawdd gwefan 1Xtra99 yn arwyddocaol uwch na’r cyfartaledd ar gyfer gwefannau gorsafoedd 
radio eraill y BBC a BBC Online yn gyffredinol. Ymysg y rheini a ymatebodd i’r cwestiwn yn ein 
hymgynghoriad cyhoeddus am wefan 1Xtra, roedd yr ymatebion yn ffafriol at ei gilydd. 

Mae cynulleidfaoedd yn defnyddio cynnyrch 1Xtra mewn nifer o ffyrdd heblaw drwy’r 
orsaf radio analog 

Yn ogystal â gwrando’n fyw ar yr orsaf radio ddigidol, yn 2008 gwnaeth defnyddwyr tua 55,000 o 
geisiadau yr wythnos100 am gynnwys 1Xtra sydd ar gael ar gais, a chafwyd 18,000 o geisiadau ar 
ben hynny am lawrlwytho podlediadau bob wythnos.101 Drum and Bass Top 10 1Xtra oedd y 
podlediad wythnosol mwyaf poblogaidd gyda 4,000 o geisiadau yr wythnos ar gyfartaledd. Mae’r 
ymchwil i reolwyr y BBC gan YouGov yn dangos bod lefel y canfyddiadau ymysg cynulleidfaoedd 
fod 1Xtra ‘yn darparu cynnwys a rhaglenni mewn amryw o ffyrdd’ yn uwch nag ar gyfer 
gorsafoedd radio masnachol tebyg.  

                                                
97 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, defnyddwyr unigryw wythnosol 
98 Arolwg BBC Pulse, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008 
99 NetPromoter, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008. Wedi’i seilio ar bedwerydd chwarter 2008  
100 Cofnodion serfwyr y BBC, Hydref 2008 – Rhagfyr 2008, ceisiadau bob wythnos 
101 Cofnodion serfwyr y BBC, 2008, ceisiadau wythnosol 
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Mae rheolwyr y BBC wedi nodi bod mentrau ar-lein a digidol 1Xtra yn rhan ganolog o’u 
strategaeth ar gyfer y dyfodol 

Yn yr un modd â Radio 1, mae’r cyflwyniad gan reolwyr y BBC i’r adolygiad hwn yn disgrifio ym 
mha ffyrdd y mae 1Xtra yn bwriadu defnyddio llwyfannau digidol ac ar-lein yn y dyfodol i gyflawni’r 
dibenion cyhoeddus yn well a chynyddu ei hapêl ymysg cynulleidfaoedd iau. Mae rheolwyr y BBC 
yn credu y gallai fod angen newid trwydded gwasanaeth 1Xtra yn y tymor canolig i adlewyrchu’n 
well ei gweithgareddau digidol heblaw darlledu radio llinol. Rydym yn credu bod trwydded 
gwasanaeth presennol 1Xtra yn cynnig digon o gyfle ac eglurder ar gyfer ei mentrau digidol. Er 
hynny, rydym yn cydnabod, os yw rheolwyr y BBC yn bwriadu datblygu 1Xtra mewn ffyrdd 
heblaw’r rheini sydd wedi’u cymeradwyo’n awr, y gallai angen godi dros amser inni adolygu ei 
thrwydded gwasanaeth i sicrhau ei bod yn addas. 

 

4.4 GWERTH AM ARIAN  

Mae’r data sydd ar gael yn dangos bod 1Xtra yn cynnig gwerth rhesymol am arian 

Mae Ffigur 20 yn rhoi dadansoddiad o wariant 1Xtra o dan ei thrwydded gwasanaeth a gwariant 
arall dros y tair blwyddyn ariannol ddiweddaraf. Caniateir i reolwyr y BBC wario hyd at 10 y cant yn 
fwy neu’n llai na’r gyllideb trwydded gwasanaeth a gytunwyd heb gael cymeradwyaeth gan yr 
Ymddiriedolaeth. Rydym yn adolygu adroddiadau ariannol chwarterol gan reolwyr y BBC drwy 
gydol y flwyddyn ynghyd ag amcanestyniadau ar gyfer yr alldro ar ddiwedd y flwyddyn yn erbyn y 
cyllidebau hyn a chânt eu diweddaru ar unwaith os oes unrhyw debygolrwydd o dorri’r paramedr o 
10 y cant.  

Roedd gwariant 1Xtra fymryn yn uwch na’r paramedr o 10 y cant yn 2006/07, ond roedd 9 mis 
cyntaf y flwyddyn hon wedi mynd heibio cyn cytuno ar y gyllideb trwydded gwasanaeth, felly ni 
ymchwiliwyd ymhellach i hyn. Yn 2007/08, roedd yr alldro hefyd yn uwch na’r paramedr o 10 y 
cant. Roedd hyn yn ganlyniad i newid yn y dyrannu ar orbenion ymysg gwasanaethau’r BBC ac 
effeithiodd hyn yn fwy na’r cyfartaledd ar wasanaethau sydd â’r cyllidebau isaf. Oherwydd hyn, 
gwnaethom gymeradwyo cynnydd yng nghyllideb trwydded gwasanaeth 1Xtra yn Ebrill 2008 i 
ganiatáu ailddyrannu gorbenion a chostau eraill rhwng grwpiau o wasanaethau BBC. Adolygwyd y 
fethodoleg ddiwygiedig ar gyfer dyrannu costau ar y pryd gan archwilwyr allanol y BBC, KPMG, ac 
roeddem wedi ein bodloni ei bod yn briodol.102  

Ffigur 20: Gwariant 1Xtra yn erbyn ei chyllideb trwydded gwasanaeth, ynghyd â 
chostau eraill  
 
£ miliwn 2006-07 2007-08 2008-09 (3) 
Costau a godwyd wrth 
wneud rhaglenni 
1Xtra(1) 

5.7 6.1 6.3 

Costau canolog a 
ddyrannwyd i 1Xtra (2) 

0.7 0.6 0.5 

Cyfanswm y gwariant  6.4 6.7 6.8 
 

Cyfanswm y gwariant 
ar gynnwys dan y 
drwydded gwasanaeth 

5.8 6.0 7.2 

 
Cyfanswm y gwariant 
ar gynnwys dan y 

6.4 6.7 6.8 

                                                
102 Gweler http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/explanatory_note.pdf 
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drwydded gwasanaeth 
Costau dosbarthu 0.5 0.6 0.5 
Seilwaith/cymorth 2.1 2.0 2.2 
Cyfanswm gwariant 9.0 9.3 9.5 
 
(1) Mae costau rhaglenni yn cynnwys yr holl gostau uniongyrchol o wneud rhaglenni ar 1Xtra heblaw newyddion: costau 
staff, stiwdios, TG a chyfarpar arall, teithio, comisiynu ac amserlennu a rhaglenni a gomisiynwyd.  
 
(2) Mae costau canolog a ddyrannwyd i 1Xtra yn cynnwys taliadau’r BBC i gymdeithasau casglu a chostau llinellau cymorth.  

(3) Yn amodol ar gwblhau datganiadau ariannol 2008/09 

Mae’r BBC yn defnyddio dull mesur o’r enw cost yr awr defnyddiwr i asesu gwerth am arian. Mae’r 
dull mesur hwn yn cyfateb i’r gost gyfartalog a godir am bob awr y bydd un person yn gwrando ar 
1Xtra. Gwelir wrth ystyried lefel cyrhaeddiad 1Xtra ochr yn ochr â’i chost fod 1Xtra wedi costio 4.7 
ceiniog am bob awr o wrando yn 2008/09. Mae’r ffigur hwn wedi aros yn sefydlog am nifer o 
flynyddoedd, er ei fod yn ail uchaf o blith gorsafoedd radio digidol y BBC. Am nad yw’r dull hwn o 
fesur y gost yr awr defnyddiwr yn cynnwys yr holl wrando nad yw’n fyw, mae’n bosibl y bydd 
angen i’r BBC adolygu ei ddull o fesur gwerth am arian ei orsafoedd radio dros amser. 
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