
  

3  Radio a chynnwys sain 
3 DO NOT DELETE THIS PARAGRAPH BREAK [F 
3.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 
Darlledu Sain Digidol (DAB) - argaeledd yng Nghymru 

Gyda lansio amlblecs gogledd orllewin Cymru ddiwedd 2014, cynyddodd y gwasanaethau 
radio digidol DAB lleol sydd ar gael i bobl yng Nghymru ac, ym mis Mawrth 2016, lansiwyd 
ail amlblecs radio digidol masnachol ledled y DU, yn darlledu 18 o orsafoedd digidol (gan 
gynnwys 14 newydd). 

Mae’r amlblecs radio digidol newydd ledled y DU yn cael ei redeg gan Sound Digital, 
consortiwm yn cynnwys Arqiva, Bauer, a Wireless Group (UTV Media GB yn flaenorol). 
Mae'r amlblecs (sef y seilwaith trawsyrru a ddefnyddir i gyflenwi’r gwasanaethau hyn) yn 
cludo gorsafoedd newydd gan gynnwys Virgin Radio, talkRADIO, talkSPORT 2 a Share 
Radio. Mae’r ddarpariaeth drwy’r amlblecs newydd yn fwy cyfyngedig nag amlblecsau eraill 
y DU, sy’n cynnwys BBC National a Digital One. Mae’r ddarpariaeth o dan do ar draws y DU 
ar hyn o bryd yn 76.5% o gartrefi’r DU. Yng Nghymru, 51.5% fydd y ffigur.  Ymdrinnir â 
darpariaeth DAB gan bob cwmni yn adran 3.3 y ddogfen hon. Mae’r mwyafrif yng Nghymru 
yn dal i wrando ar FM. 

Ailfrandio a gorsaf newydd i Town and Country Broadcasting 

Fel rhan o’r broses o ailfrandio, mae Town and Country Broadcasting Ltd wedi cael ei 
ailenwi, sef Nation Broadcasting. Cyhoeddodd y cwmni cyfryngau y byddai Nation Hits yn 
cael ei ailfrandio, gan ddychwelyd i'w hen enw, Swansea Bay Radio, ar 1 Mawrth 2016, ac 
fe lansiodd orsaf DAB genedlaethol newydd, Nation Gold, ym mis Rhagfyr 2015, sy’n 
chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth y 70au, yr 80au a'r 90au. Mae Nation Broadcasting yn 
ymestyn ei rwydwaith trosglwyddyddion i wella’r ddarpariaeth DAB yng Nghymru. 

3.2 Gorsafoedd radio - argaeledd 

Bellach, mae 68 gorsaf yn darlledu ar DAB yng Nghymru 

Ar ôl lansio amlblecs Sound Digital ym mis Mawrth 2016, bellach mae 68 gorsaf ar gael ar 
DAB yng Nghymru. Mae’r ail amlblecs ar gyfer y DU yn ychwanegu 18 gorsaf ddigidol arall 
i'r rheini sydd eisoes ar gael: 13 gan y BBC, 12 gorsaf ar amlblecs Digital One a 25 gorsaf 
fasnachol ar amlblecsau DAB lleol.  

Ond, ni fydd yr holl orsafoedd digidol hyn ar gael ar DAB i wrandawyr ledled Cymru. Fel y 
dengys Ffigur 3.2, mae canran y cartrefi o fewn yr ardal ddarpariaeth ar gyfer yr holl fathau o 
orsaf yn amrywio, ac mae gwasanaethau gwahanol ar bob un o'r amlblecsau DAB lleol sy’n 
gwasanaethu rhannau gwahanol o Gymru.  

Ar hyn o bryd, mae deg gorsaf radio cymunedol ar yr awyr yng Nghymru– Calon FM, Tudno 
FM, BRfm, Radio Tircoed, Radio Glan Clwyd, Môn FM, Radio Cardiff, Radio Tircoed, Bro 
Radio a GTFM.  

Mae 35 o orsafoedd analog hefyd ar gael yng Nghymru. Mae llawer o’r rhain yn cael eu 
darlledu ar yr un pryd ar orsafoedd DAB. Ond mae’r deg gwasanaeth radio cymunedol a rhai 
o'r gwasanaethau radio masnachol lleol ar gael ar analog yn unig yn eu hardaloedd darparu 
lleol.   
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Ffigur 3.1 Gorsafoedd radio - argaeledd 

 
Ffynhonnell: Ofcom, Mai 2016 

Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos y nifer fwyaf o orsafoedd sydd ar gael; mae amrywiadau lleol a 
materion yn ymwneud â derbyniad yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael 
arnynt i gyd. 

3.3 Darpariaeth DAB 
Mae pob darparwr wedi cynyddu ei ddarpariaeth DAB i gartrefi yng Nghymru 

Mae gwasanaethau DAB gan y BBC ar gael bellach i 92% o aelwydydd yng Nghymru, tri 
phwynt canran o gynnydd mewn blwyddyn. Mae’r ddarpariaeth gan Digital One, un o'r 
amlblecsau masnachol sy’n gwasanaethu’r DU i gyd, hefyd wedi cynyddu tri phwynt canran; 
mae’n cyrraedd 67% o aelwydydd yng Nghymru erbyn hyn.   

Mae'r ddarpariaeth gan amlblecsau DAB lleol yng Nghymru, yn ogystal ag ar draws y DU, yn 
cael ei hymestyn ar hyn o bryd wrth i safleoedd trosglwyddyddion newydd gael eu 
hychwanegu. Erbyn tymor yr Hydref 2016, y disgwyl yw y bydd y ddarpariaeth DAB lleol yng 
Nghymru ar gael i 86% o aelwydydd. Bydd hyn yn 23 pwynt canran o gynnydd o’i gymharu 
â'r ddarpariaeth yn 2015.  
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Ffigur 3.2 Darpariaeth DAB i aelwydydd  

 
Ffynhonnell: BBC, Arqiva, Ofcom, Mai 2016.  

Mae’r ffigurau ar gyfer DAB lleol yn amcanestyniadau o'r ddarpariaeth ddisgwyliedig ar gyfer Hydref 
2016 ar sail rhestr gynlluniedig o safleoedd trosglwyddyddion. Mae’r cynllun yn cael ei fireinio ar hyn o 
bryd ac efallai y bydd y gwir ddarpariaeth ychydig yn wahanol i’r ffigurau hynny pan fydd y rhaglen 
ehangu bresennol yn dod i ben. 

3.4 Gwrando ar gynnwys sain 
Mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio, ac yn gwrando am fwy o amser, 
nag yn y DU drwyddi draw  

Yn 2015, cyrhaeddodd gwasanaethau radio 93.6% o’r boblogaeth oedolion yng Nghymru. 
Mae hyn 4 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU, a'r cyrhaeddiad uchaf ymysg holl 
wledydd y DU. Hefyd, gwrandawyr yng Nghymru oedd yn gwrando ar y radio am y cyfnod 
hwyaf o’i gymharu â'r DU drwyddi draw, sef 22.1 awr yr wythnos ar gyfartaledd. Mae hyn yn 
ostyngiad bychan o’r 22.4 awr yr wythnos yn 2014. 

Ffigur 3.3 Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog: 2015 

 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+), y flwyddyn a ddaeth i ben Ch4 2015. Caiff cyrhaeddiad ei 
ddiffinio fel canran poblogaeth oedolion yr ardal sy’n gwrando ar orsaf am o leiaf bum munud mewn 
wythnos arferol. 
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Mae dros hanner y gwrando yng Nghymru yn cael ei wneud ar wasanaethau 
rhwydwaith y BBC 

Roedd gwasanaethau rhwydwaith y BBC ar draws y DU yn gyfrifol am 51% o'r holl oriau 
gwrando yng Nghymru, 5 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU. Cymru oedd yr unig 
wlad yn y DU lle roedd dros hanner yr holl wrando yn digwydd ar y gwasanaethau hyn.   

Gorsafoedd masnachol lleol yng Nghymru sydd â’r gyfran isaf o’r holl oriau gwrando ar gyfer 
y mathau hyn o wasanaeth ymysg holl wledydd y DU, sef 25%, 4 pwynt canran yn is na 
chyfartaledd y DU. Yn yr un modd, yng Nghymru y ceir y gyfran isaf o bobl sy’n gwrando ar 
orsafoedd masnachol yn gyffredinol (h.y. lleol ac ar draws y DU) o blith holl wledydd y DU, 
sef 38%. Mae hyn 5 pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU. 

Gwasanaethau’r BBC i’r gwledydd (BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru) gafodd 9% o’r 
gwrando, 2 bwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU ar gyfer gwasanaethau lleol y BBC 
neu wasanaethau'r BBC i'r gwledydd. 

Ffigur 3.4 Cyfran o’r oriau gwrando yn ôl gwlad: 2015 

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2015 

Ychydig o dan un o bob pump o oedolion yng Nghymru a fu’n gwrando ar BBC Radio 
Wales neu BBC Radio Cymru mewn wythnos arferol yn 2015 

Roedd cyrhaeddiad cyfun dau wasanaeth y BBC i’r gwledydd yng Nghymru yn 19% yn 2015, 
ychydig yn is na chyrhaeddiad BBC Radio Scotland, ond yn uwch na chyrhaeddiad 
wythnosol cyfun gwasanaethau lleol y BBC yn Lloegr.  

Gostyngodd y cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog ar gyfer BBC Radio Wales a BBC Radio 
Cymru o un flwyddyn i'r llall, gan arwain at 1.4 pwynt canran o ostyngiad ar gyfer 
cyrhaeddiad cyfun y gwasanaethau hyn.  
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Ffigur 3.5 Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer gwasanaethau lleol/ gwledydd y BBC: 
2015 

 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2015 

3.5 Y nifer sy’n gwrando ac yn berchen ar setiau radio digidol 

Mae gan hanner yr oedolion yng Nghymru sy'n gwrando ar y radio set radio ddigidol 

Mae pedwar o bob pump (82%) oedolyn yng Nghymru yn gwrando ar y radio, a dywed 
hanner y rhain (50%) fod ganddynt o leiaf un set radio DAB gartref, ffigur sydd heb newid ers 
2015. Nid yw’r nifer sy’n berchen ar radio digidol DAB yng Nghymru, o blith y rhai sy’n 
gwrando ar y radio, yn wahanol i’r ffigur ar gyfer y DU drwyddi draw. Does dim gwahaniaeth 
arwyddocaol yn y nifer sy’n berchen ar setiau radio DAB ymysg gwrandawyr yng Nghymru 
yn ôl lleoliad (52% mewn ardaloedd trefol o’i gymharu â 43% mewn ardaloedd gwledig). 

Ffigur 3.6 Setiau radio digidol DAB - perchnogaeth 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2016 

Sylfaen: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio (n = 2832 y DU, 399 Cymru, 1693 Lloegr, 384 
yr Alban, 356 Gogledd Iwerddon, 192 Cymru drefol, 207 Cymru wledig, 854 Cymru 2010, 397 Cymru 
2011, 405 Cymru 2012, 383 Cymru 2013, 403 Cymru 2014, 406 Cymru 2015, 399 Cymru 2016) 

DS. Roedd y data yn 2011 yn seiliedig ar y rheini sy’n gwrando ar y radio ac sydd ag unrhyw setiau 
radio yn y cartref y mae rhywun yn gwrando arnynt bob wythnos gan amlaf. 

QP9: Sawl set DAB sydd gennych yn eich cartref?  
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Dywed ychydig dros un o bob deg o’r bobl sy’n gwrando ar y radio yng Nghymru nad 
oes ganddynt set radio DAB y byddant fwy na thebyg yn prynu un yn ystod y 
flwyddyn nesaf 

Dywed ychydig dros un o bob deg (11%) oedolyn yng Nghymru sy’n gwrando ar y radio a 
heb fod yn berchen ar set DAB y byddant fwy na thebyg yn cael un yn ystod y 12 mis nesaf. 
Nid yw’r ffigur hwn yn wahanol i ffigur y DU drwyddi draw (13%) ac nid yw’n amrywio’n 
arwyddocaol yn ôl lleoliad yng Nghymru. 

Does dim newid wedi bod yn y tebygolrwydd y bydd pobl yn prynu set DAB ers 2015. 

Ffigur 3.7 Y tebygolrwydd y prynir set radio DAB o fewn y flwyddyn nesaf 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2016 

Sylfaen: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio nad ydynt yn berchen ar radio DAB (n = 1593 
y DU, 212 Cymru, 870 Lloegr, 236 yr Alban, 275 Gogledd Iwerddon, 94 Cymru drefol, 118 Cymru 
wledig, 594 Cymru 2010, 207 Cymru 2011, 273 Cymru 2012, 269 Cymru 2013, 246 Cymru 2014, 228 
Cymru 2015, 212 Cymru 2016). *Rhybudd: Sylfaen isel 

QP12: Pa mor debygol yw hi y gwnaiff eich cartref brynu radio DAB yn y 12 mis nesaf? 

DS. Roedd y data yn 2011 yn seiliedig ar y rheini sy’n gwrando ar y radio, ond heb set DAB ac sydd 
ag unrhyw setiau radio yn y cartref y mae rhywun yn gwrando arnynt bob wythnos gan amlaf.  

Dywed tri o bob pump o’r bobl sy’n gwrando ar y radio yng Nghymru nad oes 
ganddynt set radio DAB nad ydynt yn debygol o brynu un yn ystod y flwyddyn nesaf 
oherwydd nad oes angen un arnynt 

Gofynnwyd i’r bobl sy’n gwrando ar y radio (ac a ddywedodd nad yw’n debygol y byddant yn 
cael radio DAB yn ystod y 12 mis nesaf) ddweud - yn ddigymell - pam nad yw hynny’n 
debygol.  Dywedodd chwech o bob deg (62%) nad oeddynt ei angen, tra dywedodd mwy 
nag un o bob tri (38%) eu bod yn hapus yn defnyddio'r gwasanaeth presennol. Dywedodd 
oddeutu un o bob deg na fyddent byth yn gwrando arno (12%). 

Ers 2015, mae gostyngiad wedi bod yn y gyfran o bobl sy’n dweud ei bod yn annhebygol y 
byddant yn cael radio DAB oherwydd eu bod yn gallu derbyn radio digidol drwy eu 
gwasanaeth teledu (2% o’i gymharu â 12% yn 2015). 
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Ffigur 3.8 Rhesymau pam nad yw’n debygol y prynir radio DAB yn ystod y 
flwyddyn nesaf 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2016 

Sylfaen: Pob oedolyn 16+ sy’n gwrando ar y radio nad ydynt yn debygol o gael radio DAB yn ystod y 
12 mis nesaf (Cymru 2014 = 182; Cymru 2015 = 166; Cymru 2016 = 167) 

Dangosir ymatebion ar gyfer crybwyll yn ddigymell yn ôl 5% neu fwy ar lefel y DU 

Profion Arwyddocâd: Mae'r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 
95% rhwng Cymru yn 2015 a 2016 

QJ14: Pam nad ydych yn debygol o gael radio digidol yn y 12 mis nesaf?  

Roedd ychydig dros un traean o’r gwrando yn cael ei wneud drwy lwyfannau digidol10 
yn 2015 

Roedd y gyfran o'r bobl yn gwrando drwy lwyfannau digidol yng Nghymru yn 34% yn 2015, 7 
pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU. Mae chwech o bob deg o’r holl oriau gwrando yn 
dal i ddigwydd ar y llwyfan analog; ac eithrio gogledd Iwerddon, dyma’r uchaf ar draws holl 
wledydd y DU. Roedd y twf o un flwyddyn i’r llall yn y nifer yn gwrando drwy lwyfannau 
digidol isaf hefyd yng Nghymru yn 2015. Roedd y twf hwn yn 1.6 pwynt canran tra oedd 
cyfartaledd y DU yn 3.4 pwynt canran, a thros 3 phwynt canran yn y gwledydd eraill.  

10 DAB, teledu digidol a’r rhyngrwyd. 
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Ffigur 3.9 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog: 2015 

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2015 

Mae’r twf yn y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol wedi bod yn gyson ers  
2011 

Mae'r gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol wedi cynyddu 9 pwynt canran ers 
2011. Gwelwyd y twf uwch yn ystod y blynyddoedd hyn yn 2014 (3.0 pwynt canran). Mae’r 
gostyngiad mwyaf yn yr oriau gwrando ar analog wedi bod yn ystod y ddwy flynedd diwethaf: 
gostyngodd 4 pwynt canran yn 2014 a 3 phwynt canran yn 2015.  

Ffigur 3.10 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog yng 
Nghymru: 2011-2015 

 

Ffynhonnell: RAJAR, pob oedolyn, blynyddoedd calendr 2011-2015 

3.6 Y diwydiant radio 
Cynyddodd refeniw radio masnachol lleol 9.4% yn 2015 

Yng Nghymru y cafwyd y twf mwyaf mewn refeniw radio masnachol lleol yn 2015. 
Cynyddodd y refeniw £1.32 fesul pen o’r boblogaeth. Er gwaetha’r twf uchel hwn, gan 
Gymru y mae’r refeniw masnachol lleol isaf fesul pen o'r boblogaeth o blith unrhyw wlad yn y 
DU, a'r unig wlad heblaw am Loegr lle mae’r refeniw y pen yn is na chyfartaledd y DU.  
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Yng Nghymru y cafwyd y cynnydd mwyaf o un flwyddyn i'r llall mewn gwariant ar gynnwys 
gan y BBC ar radio lleol/y gwledydd. Cynyddodd y gwariant ar gynnwys BBC Radio Wales 
7.1% a gwariwyd 10.9% yn fwy ar BBC Radio Cymru. Fesul pen o'r boblogaeth, gan Gymru 
y mae’r ail lefel uchaf o wariant gan y BBC, a chynyddodd 78c y pen o’r boblogaeth yn 2015-
16.  

Ffigur 3.11 Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2015 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr 

Nodyn: Mae cyfanswm y DU yn dangos y cyfartaledd ar gyfer radio masnachol lleol ar draws y pedair 
gwlad ac felly nid yw’n cynnwys gwasanaethau sy’n cael eu darlledu ar draws y DU 
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