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Gair am y ddogfen hon
Mae’n ddyletswydd ar Ofcom i adolygu’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (darlledwyr
PSB) dynodedig yn rheolaidd, o ran eu darpariaeth gwasanaethau teledu sydd, gyda’i
gilydd, yn cyflawni dibenion darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn unol â Deddf
Cyfathrebiadau 2003. Sefydlwyd yr Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth
Cyhoeddus (PSB) o ganlyniad i adolygiad cyntaf Ofcom o PSB, ac mae’n darparu sail
dystiolaeth er mwyn monitro darpariaeth PSB yn gyffredinol.
Mae’r adroddiad yn darparu gwybodaeth am sut hwyl mae’r darlledwyr teledu gwasanaeth
cyhoeddus yn ei chael arni o ran darparu rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus. Darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus yw'r rheini sy’n darparu gwasanaethau Sianel 3, Channel 4,
Channel 5, S4C a’r BBC. Er bod pob sianel deledu gwasanaeth cyhoeddus y BBC yn sianeli
PSB, dim ond prif sianeli’r darlledwyr PSB eraill sydd â'r statws hwn.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar faint mae’r darlledwyr hyn yn ei wario ar raglenni a faint o
wahanol fathau o raglenni y maent yn eu dangos. Mae hefyd yn edrych ar i ba raddau mae
cynulleidfaoedd yn gwylio’r rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus hyn a pha mor fodlon ydynt â’r
rhaglenni. Mae'r ddogfen yn canolbwyntio ar ddata gan y darlledwyr eu hunain (allbwn a
gwariant), data’r diwydiant (data BARB) ac adborth gan gynulleidfaoedd drwy arolwg tracio.
Mae dehongli’r dystiolaeth honno y tu hwnt i gwmpas y ddogfen hon; efallai yr ymdrinnir â
goblygiadau polisi yn rhywle arall gan ddefnyddio hwn fel adnodd tystiolaeth.
Ynghyd â'i adolygiadau o PSB, mae dyletswydd benodol ar Ofcom i gynnal adolygiadau ar i
ba raddau y mae Channel 4 Corporation wedi rhoi'r gorau i’w ddyletswyddau mewn
perthynas â chynnwys cyfryngau. Cyhoeddodd Ofcom adolygiad o'r fath yn 2015 ac mae
wedi cyhoeddi ei ymatebion i ddatganiadau polisi blynyddol Channel 4 Corporation ynghylch
cynnwys cyfryngau.
Ar adeg cyhoeddi hwn, mae Ofcom yn ymgynghori ynghylch trwydded weithredu ar gyfer y
BBC, a fydd yn gorfodi set o amodau rheoleiddio newydd ar y BBC. Bydd cydymffurfiaeth y
BBC â’r rhain yn y dyfodol yn cael ei drafod mewn adroddiad blynyddol ar wahân ar y BBC,
a bydd yr ymgynghoriad hefyd yn nodi cynnig Ofcom i gyhoeddi adroddiad ymchwil
blynyddol sy’n rhoi trosolwg o berfformiad y BBC.
Adroddiad ystadegol blynyddol yw hwn: mae rhifyn 2017 yn cynnwys data ar gyfer blwyddyn
galendr gyfan 2016.
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1 Crynodeb gweithredol

Ffynnonellau: Traciwr Technoleg Ofcom H1 2017, gwaelodlin: holl oedolion o oed 16+. BARB, holl
unigolion (4+), rhwydwaith. BARB, unigolion 4+, rhwydwaith, cyfanswm Teledu, Cyfartaledd oriau a
munudau o wylio bob dydd.

Ffynnonellau: BARB, holl unigolion (4+), rhwydwaith. Traciwr Technoleg PSB Ofcom 2016, holl
oedolion o oed 16+. Ofcom/ broadcasters
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Mae arferion gwylio teledu yn newid, ond mae'r gwasanaethau darlledu cyhoeddus yn
dal yn ganolog i brofiad cyffredinol y gynulleidfa.
Mae tirwedd teledu yn newid; mae pobl yn gwylio cynnwys mewn mwy a mwy o wahanol
ffyrdd, ar y teledu ac ar ddyfeisiau eraill. Mae oedolion ifanc yn gwylio llawer iawn o gynnwys
sydd ddim ar wasanaethau darlledu cyhoeddus; nid ymddygiad y grŵp hwn yn unig sy’n
newid, mae'r ’n peth yn wir am y rheini hyd at 45 oed.
Er gwaethaf y newid yn y ffyrdd mae pobl yn gwylio'r teledu, mae lefel gyffredinol gwylio ar
set deledu wedi aros yn gadarn; bob wythnos mae 85% o bobl sydd â theledu yn eu tŷ yn
gwylio sianeli PSB. Mae darlledwyr PSB yn dal yn ganolog i’r profiad o wylio teledu yn y DU.
Mae’r bwlch rhwng arferion gwylio’r cynulleidfaoedd ieuengaf a hynaf yn cynyddu
Roedd unigolion yn y DU yn gwylio 3 awr 32 munud o deledu wedi’i fesur sy’n cael ei
ddarlledu ar set deledu yn 2016. Mae hyn 4 munud (2%) yn llai na 2015. Fodd bynnag, mae
gwahaniaethau mawr rhwng grwpiau oedran, ac mae’r bylchau hyn yn cynyddu. Roedd
gwylwyr 65 oed a hŷn yn gwylio 5 awr 44 munud ar gyfartaledd yn 2016, dim ond tri munud
yn llai na 2012; i’r gwrthwyneb, roedd pobl rhwng 16 a 24 oed yn gwylio 1 awr 54 munud ar
gyfartaledd yn 2016, sydd 43 munud yn llai na 2012. Rhwng 2015 a 2016, gostyngodd
lefelau gwylio dyddiol 10 munud ar gyfartaledd ymysg plant a phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed,
a chynyddodd lefelau gwylio pobl dros 64 oed o 2 funud.
Mae gwylio teledu ar-alwad yn dod yn fwyfwy poblogaidd, yn enwedig ymysg gwylwyr
ifanc
Mae mesur cyrhaeddiad a lefelau gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu yn seiliedig ar ddata
swyddogol y diwydiant gan BARB, sy’n mesur lefelau gwylio rhaglenni teledu wedi’u
hamserlennu ar setiau teledu, yn ogystal â gwylio’r rhaglenni hyn yn ddiweddarach. Fodd
bynnag, nid yw BARB yn mesur cyfran sylweddol o lefelau gwylio, ac mae’r math hwn o
wylio ar ei uchaf ymysg pobl ifanc. Mae data arolwg GfK yn amcangyfrif bod llawer iawn o
amser yn cael ei dreulio yn gwylio cynnwys teledu/fideo nad yw’n cael ei ddarlledu, yn
enwedig ymysg gwylwyr yn y cyfnod bywyd cyn cael teulu, sydd ar gyfartaledd yn gwylio
oddeutu 2.5 awr y dydd o gynnwys nad yw’n cael ei ddarlledu, ar unrhyw ddyfais.
Mae gwylwyr yn dal i wylio’r sianeli PSB
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn y DU sydd â theledu yn eu cartref yn gwylio sianeli PSB yn
wythnosol. Yn 2016, roedd 83% o’r boblogaeth gwylio teledu sy’n 4 oed a hŷn yn gwylio un o
bum prif sianel PSB mewn wythnos gyffredin. Mae hyn yn cynyddu i 85% pan gaiff sianeli
portffolio’r BBC eu cynnwys.
Mae’r prif sianeli PSB yn gyfrifol am hanner yr holl deledu sy’n cael ei darlledu a gaiff
ei wylio ar setiau teledu
Er bod faint mae’r sianeli PSB yn cael eu gwylio wedi gostwng yn ystod y deng mlynedd
ddiwethaf, mae’r sianeli hyn yn gyfrifol am hanner yr holl amser a dreulir yn gwylio’r teledu.
Mae faint mae'r sianeli ‘portffolio’ PSB yn cael eu gwylio wedi cynyddu’n sylweddol dros
amser, sy’n rhannol gyfrifol am y gostyngiad yn faint mae’r prif sianeli PSB yn cael eu gwylio.
Yn gyffredinol, pan ystyrir holl sianeli teledu'r darlledwyr PSB, maent yn cynrychioli 70% o
gyfanswm yr amser a dreulir yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu. Roedd y ffigur yn 76%
yn 2006.
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Mae PSB yn dal yn cael ei ystyried yn werthfawr iawn ac mae lefelau boddhad mewn
sawl agwedd yn cynyddu
Yn gyffredinol, mae 78% o wylwyr rheolaidd neu achlysurol unrhyw sianel PSB yn honni eu
bod yn fodlon â darlledu PSB, sy’n sylweddol uwch na 2015 (73%).
Yn yr un modd ag yn 2015, roedd gwylwyr PSB yn ystyried mai’r diben pwysicaf oedd diben
1: ‘Cyfrannu at ein dealltwriaeth o’r byd’. Roedd lefel boddhad gwylwyr ar ei uchaf mewn
perthynas â darpariaeth y diben hwn: Roedd 75% yn cytuno bod ‘rhaglenni newyddion PSB
yn ddibynadwy’ (cynnydd o 5 pwynt canran ers 2015), roedd 77% yn cytuno bod rhaglenni
yn ‘eu helpu i ddeall beth sy’n digwydd yn y byd heddiw’ (cynnydd o 3 phwynt canran) ac
roedd 75% yn cytuno bod rhaglenni newyddion rhanbarthol yn darparu amrywiaeth helaeth o
newyddion o ansawdd da am eu hardal (cynnydd o 5 pwynt canran).
Yn yr un modd ag yn 2015, y datganiad ynghylch tybiaeth am ddarpariaeth a gafodd y sgôr
isaf oedd ‘mae’n portreadu fy rhanbarth/gwlad yn deg i weddill y DU’; roedd 63% yn cytuno
â'r datganiad hwn. Fodd bynnag, mae hyn wedi cynyddu’n sylweddol ers 2015 (56%).
Yn 2016, bu cynnydd yng ngwariant sianeli PSB ar raglenni rhwydwaith newydd sbon
yn y DU, ond roedd ar ei lefel isaf yng nghyswllt oriau brig ers 2000
Gwariodd y sianeli PSB gyfanswm o £2.6 biliwn ar gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu
am y tro cyntaf, sy’n gynnydd o 2% mewn termau real ers 2014 (y flwyddyn ddiweddaraf y
mae modd cymharu â hi o ganlyniad i effaith digwyddiadau chwaraeon mawr). Roedd hyn yn
ostyngiad o 18% ers 2006, gyda phob un o'r pum prif sianel yn lleihau eu gwariant ar
gynnwys gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu am y tro cyntaf yn ystod y cyfnod ymyrryd. Bu’r
cynnydd mwyaf, at £582miliwn mewn gwariant ledled y sianeli PSB ar y genres rhaglenni
ffeithiol o'r DU. Yn 2016, gwariwyd £1.6 biliwn ar gynnwys newydd o'r DU, sef y lefel isaf ers
2000 mewn termau real.
Yn 2016, cafodd y nifer fwyaf (ers 2008) o oriau o gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w
ddarlledu am y tro cyntaf eu darlledu gan y sianeli PSB
Darlledwyd 32,988 o oriau, sy’n golygu bod mwy o oriau o gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w
ddarlledu am y tro cyntaf wedi cael eu darlledu gan y sianeli PSB nag unrhyw flwyddyn arall
ers 2008. Bu cynnydd blynyddol yn nifer yr oriau hyn ar gyfer y pum prif sianel PSB, ac
eithrio BBC Two, lle bu gostyngiad o 2% o gymharu â 2015.
Yn 2016, bu cynnydd yn y gwariant ar gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am y
tro cyntaf yn y gwledydd a'r rhanbarthau
Yn ystod blwyddyn lle bu etholiadau cynulliad a llywodraethau datganoledig, gwariwyd £276
miliwn ar raglenni newydd heb fod yn rhaglenni rhwydwaith ar gyfer gwylwyr yn y gwledydd
a'r rhanbarthau yn 2016, sy’n gynnydd o 2% ers 2015.

3

Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) 2016

2 Cyd-destun y farchnad
Ers lansio Freeview (yn 2002) a symud yn llwyr i deledu aml-sianel drwy newid i’r digidol,
mae gan gartrefi yn y DU fwy o ddewis o sianeli drwy Freeview a theledu drwy dalu. Mae’r
cynnydd hwn mewn dewis wedi arwain at ostyngiad yn y niferoedd sy’n gwylio’r pum prif
sianel PSB (o gyfran o 77% yn 2002 i 51% yn 2016), er mai sianeli portffolio y darlledwyr
PSB eu hunain sy’n gyfrifol am lawer o'r newid hwn mewn arferion gwylio.
Mae’r nifer sy’n defnyddio'r dyfeisiau a'r gwasanaethau hyn wedi cynyddu’n sylweddol;
ddechrau 2017, roedd gan 88% o oedolion fynediad at y rhyngrwyd yn eu cartrefi, roedd
76% yn berchen ar ffôn clyfar a 76% yn berchen ar ddyfais tabled. Mae defnyddio ffonau
clyfar ar grwydr wedi newid gan fod gwasanaeth 4G ar gael yn helaeth, ac mae'r nifer sy’n
defnyddio teledu clyfar wedi cynyddu. Yn 2012 roedd gan 5% un yn eu cartref, ond erbyn
2017, mae gan 36% o oedolion un yn eu cartref.1
Mae gwasanaethau fideo ar-alwad yn cael eu defnyddio’n helaeth; mae’r rhan fwyaf o
oedolion yn dweud eu bod wedi’u defnyddio, a bron i hanner o oedolion yn dweud eu bod
wedi gwneud hynny yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Gwasanaethau fideo ar-alwad gan
ddarlledwyr, gan gynnwys BBC iPlayer ac ITV Hub, yw’r mwyaf yn y farchnad fideo aralwad; roedd llai na hanner yr oedolion a oedd wedi defnyddio fideo ar-alwad yn ystod yr
wythnos ddiwethaf wedi defnyddio gwasanaethau tanysgrifio fideo ar-alwad fel Netflix,
Amazon Prime Video, neu wasanaethau talu-i-wylio fel iTunes. Mae gwasanaethau fideo aralwad yn ddewis amgen i deledu darlledu traddodiadol, ac i rai cynulleidfaoedd, yn enwedig
rhai ieuengach, mae lefel y math hwn o wylio yn sylweddol.2
Hyd yn hyn, does dim cytundeb ledled y diwydiant ynghylch mesur cyfanswm gwylio
clyweledol ar draws pob sgrin a llwyfan, ond mae nifer o ffynonellau sy’n defnyddio
gwahanol fethodolegau i amcangyfrif cyfanswm y defnydd clyweledol. Mae GfK yn darparu
data ar sail arolwg sy’n cofnodi faint o amser mae defnyddwyr y rhyngrwyd yn ei dreulio yn
gwylio cynnwys clyweledol nad yw’n cael ei ddarlledu ar y teledu (ar bob dyfais). Mae hyn yn
dangos bod y boblogaeth ar-lein yn gwylio llawer o fideo/cynnwys clyweledol nad yw’n cael
ei ddarlledu. Mae hyn yn amlwg yn enwedig ymysg myfyrwyr a phobl yn y ddemograffeg
cyfnod bywyd cyn cael teulu (oddeutu 2.5 awr o gynnwys nad yw’n cael ei ddarlledu).
Oherwydd data BARB, rydyn ni hefyd yn gwybod bod gwylwyr ifanc yn gwylio llai a llai o
funudau o deledu sy’n cael ei ddarlledu bob blwyddyn. Mae lefelau gwylio cynnwys nad yw’n
cael ei ddarlledu yn is ymysg gwylwyr ‘nyth gwag’ (pobl hŷn mewn cartrefi heb blant).

1
2

4

Traciwr Technoleg Ofcom. Hanner 1 2017. Sail: Pob oedolyn dros 16 oed
Traciwr Technoleg Ofcom. Hanner 1 2017. Sail: Pob oedolyn dros 16 oed
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Defnyddio cynnwys nad yw’n cael ddarlledu, fesul cyfnod bywyd: 2017

Ffynhonnell: GfK ViewScape 2017, cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn gwylio cynnwys nad yw’n cael
ei ddarlledu ar ddiwrnod arferol, ar unrhyw ddyfais. Sail: Pob oedolyn ar-lein yn y DU (n=1347),
Defnyddwyr cyn cael teulu/myfyrwyr (n=418), Teulu gyda phlant ifanc (n=300), Teulu gyda phlant hŷn
(n=291), Defnyddwyr nyth gwag (n=265). DTO: lawrlwytho a chadw (download to own) SVoD:
tanysgrifiad fideo ar alwad.

Mae 3 Reasons yn darparu data sy’n dangos tuedd dros saith mlynedd yng nghyswllt
munudau gwylio, ar bob dyfais, ar gyfer yr holl gynnwys ffurf hir cyfreithlon. Mae hyn yn
dangos bod lefelau gwylio’n fyw wedi gostwng o 92% o gyfanswm yr amser gwylio a nodir
uchod yn 2010, i 80% yn 2016. Mae cyfran yr amser a dreuliwyd yn gwylio’r teledu wedi cael
ei gofnodi ac mae cynnwys fideo ar-alwad wedi cynyddu, ond er bod lefelau gwylio cynnwys
wedi’i recordio wedi aros yr un fath yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mae lefelau gwylio
cynnwys fideo ar-alwad wedi parhau i gynyddu, i 8% o gyfanswm yr amser gwylio.
Cyfran yr holl wylio clyweledol, teledu byw, recordiadau fideo digidol (DVR)
a fideo ar alw: 2010-2016

Byw

Wedi'i recordio

2010

Fideo ar-alwad

92%

7%2%

2011

89%

8%2%

2012

88%

9% 3%

2013

86%

10% 4%

2014

83%

12% 6%

2015

81%

12% 7%

2016

80%
0%

20%

40%

12%
60%

80%

8%
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Cyfran y munudau a wyliwyd ar draws pob dyfais
Ffynhonnell: Amcangyfrifon 3 Reasons (gan gynnwys data BARB). Sail: Pob dyfais, cynnwys
clyweledol ffurf hir proffesiynol a chyfreithlon. Ac eithrio DVD, ffurf-fer, cynnwys anghyfreithlon ac
anaddas i blant. Cynnwys byw yn cynnwys cyd-ddarlledidadau.
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Er nad yw BARB yn darparu ffigurau clyweledol ar gyfer pob dyfais, mae’n rhoi ffigurau ar
gyfer cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn gwylio unrhyw gynnwys clyweledol ar set deledu,
wedi’i rannu i fathau gwahanol o wylio. Mae hyn yn dangos bod cyfanswm yr amser a
dreuliwyd yn gwylio rhywbeth ar set deledu wedi bod yn gymharol sefydlog ers 2014, gyda
“gwylio anhysbys” yn gwrthbwyso’r gostyngiad mewn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu.
Nifer cyfartalog y munudau o deledu ar sgrin bob dydd – cyfanswm teledu,
2014-2016

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn, rhwydwaith, cyfanswm teledu. Munudau o deledu sy'n cael eu gwylio bob dydd
ar gyfartaledd.
*Nodyn: Gwylio anhysbys = teledu sy’n cael ei ddefnyddio ond nad oes modd ei gysylltu â sain na’i adnabod mewn unrhyw
fodd arall. Yn cynnwys chwarae gemau, gwylio DVDs/ cyfresi/ archifau, gwasanaethau tanysgrifio fideo ar-alwad, gwylio’n
ddiweddarach ar ôl 28 diwrnod, apiau ar deledu clyfar a llywio o amgylch dewislenni Canllawiau Rhaglenni Electronig lle nad
oes llun o gynnwys darlledu yn chwarae. Mae gwylio anhysbys wedi cael ei gofnodi gan BARB ers mis Gorffennaf 2013. Ar
adeg ysgrifennu hwn, nid yw’n bosibl dadansoddi cynnwys anhysbys ymhellach yn ôl y ddyfais a ddefnyddiwyd. Mae’r llinell
fylchog yn marcio'r gwahaniaeth rhwng data safonol y diwydiant gan BARB a’r gwylio’n ddiweddarach rhwng 8 a 28 diwrnod
a gwylio anhysbys.

Mae hyn i gyd yn rhoi cefndir i Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth
Cyhoeddus (PSB) 2017, sy’n ymdrin â pherfformiad darlledwyr PSB y DU yn ystod 2016,
gan ganolbwyntio’n benodol ar newidiadau dros amser. Y darlledwyr PSB dynodedig yn
2016 oedd y BBC, Channel 4 Corporation (C4C), Channel 5, deiliaid trwydded Sianel 3 (ITV,
STV, UTV) ac S4C. Er bod pob sianel deledu gwasanaeth cyhoeddus y BBC yn sianeli PSB
(fe’u gelwir yn ‘sianeli portffolio’r BBC’ yma), dim ond prif sianeli’r darlledwyr PSB eraill sydd
â'r statws hwn.
Wrth i dechnoleg esblygu ac wrth i ymddygiad defnyddwyr newid, mae modelau busnes yn
esblygu hefyd. Mae strwythur y farchnad hysbysebu wedi newid, wrth i refeniw ar-lein dyfu a
dosbarthiad hysbysebion symud oddi wrth y cyfryngau print at y cyfryngau ar-lein. O
ganlyniad i hyn, mae rhai darlledwyr yn newid eu modelau busnes i fynd ar drywydd
ffynonellau refeniw amgen (e.e. gwerthu cynnwys, hysbysebu ar-lein). Mae’r cynnydd yn y
gystadleuaeth gan deledu drwy dalu wedi arwain at fuddsoddi mwy mewn cynnwys
gwreiddiol y tu hwnt i'r darlledwyr PSB; mae natur fwyfwy byd-eang y farchnad cynhyrchu
cynnwys wedi arwain at gynnydd mewn cynnwys a gaiff ei gyd-gynhyrchu gan weithredwyr
aml-sianel e.e. Sky, ac mae darparwyr gwasanaethau tanysgrifio fideo ar-alwad wedi
buddsoddi’n sylweddol mewn cynnwys gwreiddiol, sydd ddim ond ar gael ar eu
gwasanaethau nhw.
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3 PSB mewn cyd-destun
Dyletswyddau Ofcom
Wrth i’r marchnadoedd y mae darlledwyr PSB yn gweithredu ynddynt newid yn gyflym, mae
gan Ofcom nifer o ddyletswyddau penodol mewn perthynas â darlledu teledu gwasanaeth
cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys dyletswydd, a nodir yn adran 263 Deddf Cyfathrebiadau
2003, i adolygu’n rheolaidd i ba raddau y mae’r darlledwyr PSB dynodedig wedi darparu
gwasanaethau teledu perthnasol sydd (gyda’i gilydd) yn cyflawni dibenion darlledu
gwasanaeth cyhoeddus, fel y crynhoir isod. Cyhoeddwyd ein trydydd adolygiad o PSB yn
2015.3
Roedd adolygiad cyntaf Ofcom o PSB yn nodi y byddai Ofcom yn datblygu dull newydd o
asesu pa mor effeithiol mae darlledwyr PSB, gyda’i gilydd, yn darparu darlledu gwasanaeth
cyhoeddus.4 Sefydlwyd Adroddiad Ymchwil Blynyddol PSB o ganlyniad i'r adolygiad cyntaf,
a’i fwriad yw darparu sail dystiolaeth ar gyfer monitro cyflawniad yng nghyswllt darlledu
gwasanaeth cyhoeddus. Mae’n rhoi cofnod ffeithiol o oriau darlledu sydd wedi’u neilltuo i
gyflawni dibenion darlledu gwasanaeth cyhoeddus, gwariant ar yr oriau hyn, ffigurau gwylio
a barn y gynulleidfa. Mae canlyniadau Adroddiadau Ymchwil Blynyddol Ofcom ar PSB yn
sail i’n hadolygiadau cyfnodol.
Yn unol â Deddf yr Economi Ddigidol 2010, cafodd dyletswyddau Ofcom eu hehangu yng
nghyswllt cynnal adolygiad o PSB5 i gynnwys adolygiad ynghylch i ba raddau y mae
deunydd a gaiff ei ddarparu mewn gwasanaethau teledu a radio eraill, ar-lein ac ar-alwad,6
yn cyfrannu at gyflawni’r amcanion gwasanaeth cyhoeddus. Fodd bynnag, bwriad y data yn
yr adroddiad hwn yw asesu'r sianeli sydd â statws PSB; mae gwasanaethau eraill y tu allan i
gwmpas yr adroddiad.

3

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn oes y Rhyngrwyd, ar gael yn
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/psb-review-3/statement/
4 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/psb3/psb3.pdf
5 Drwy gyflwyno adran 264A o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.
6 Ystyrir gwasanaethau ar-lein pan fydd rhywun sydd â rheolaeth olygyddol dros y deunyddiau sydd
wedi’u cynnwys yn y gwasanaeth.
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Darlledwyr PSB a Sianeli PSB
Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus a'r Sianeli PSB: 2016
Darlledwr Gwasanaethau Cyhoeddus

Sianeli PSB

BBC

BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News,
BBC Parliament, CBBC,CBeebies, BBC Alba

ITV plc

ITV, UTV

Channel Four Television Corporation

Channel 4

Channel 5 Broadcasting Ltd

Channel 5

STV Group

STV

S4C

S4C

Newidiodd y dirwedd PSB yn 2016. Rhoddodd BBC Three y gorau i ddarlledu fel sianel PSB
ar 15 Chwefror 2016 a dechrau gweithredu fel gwasanaeth ar y rhyngrwyd yn unig o'r
dyddiad hwnnw ymlaen. Dechreuodd CBBC ddarlledu tan 9pm gyda’r hwyr; dim ond tan
7pm yr oedd yn darlledu cyn hynny.
Ar 29 Chwefror, cwblhaodd UTV Media plc y broses o werthu UTV i ITV plc.
Mae’r darlledwyr PSB masnachol yn ategu allbwn eu sianeli PSB gyda rhaglenni ar eu
sianeli ‘portffolio’. Er nad ydym yn edrych ar hyn yn fanwl yn yr adroddiad hwn, rydym
weithiau’n edrych ar ddata gwylio ar gyfer y sianeli hyn pan fyddwn yn ystyried cyfran
teuluoedd PSB drwyddynt draw.

Dibenion a nodweddion PSB
Caiff amcanion a dibenion statudol darlledu gwasanaeth cyhoeddus eu nodi yn adran 264 o
Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Yn Adolygiad cyntaf Ofcom o PSB7, fe wnaethon ni
ddatblygu’r rhain ar ôl ymgynghori ac ymchwilio’n helaeth, gan greu fframwaith o ddibenion a
nodweddion PSB rydym yn parhau i’w defnyddio yn ein hadroddiadau heddiw. Mae hyn
wedi’i grynhoi yn Ffigur 1 a Ffigur 4.

7
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Gweler uchod, troednodyn 4.
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Dibenion PSB
Dibenion PSB
Cyfrannu at ein dealltwriaeth o’r byd
Dysgu ein hunain ac eraill, a gwella ein dealltwriaeth o’r byd drwy newyddion, gwybodaeth
a dadansoddi syniadau a digwyddiadau cyfoes.
Ysgogi gwybodaeth a dysgu
Ysgogi ein diddordeb mewn hanes, gwyddoniaeth a’r celfyddydau, a phynciau eraill, a gwella ein
dealltwriaeth ohonynt drwy ddarparu cynnwys hygyrch sy’n hybu dysgu anffurfiol
Adlewyrchu hunaniaeth ddiwylliannol y DU
Adlewyrchu a chryfhau hunaniaeth ddiwylliannol drwy greu rhaglenni gwreiddiol ar lefel rhanbarthau,
gwledydd a’r DU; gan ddod â chynulleidfoedd ynghyd i rannu profiadau o bryd i’w gilydd.
Cynrychioli amrywiaeth a safbwyntiau eraill
Ein gwneud yn ymwybodol o wahanol ddiwylliannau a safbwyntiau, drwy ddarparu rhaglenni sy’n
adlewyrchu bywydau pobl a chymunedau eraill, yn y DU a thu hwnt.

Nodweddion PSB
Nodweddion PSB
Ansawdd uchel
Wedi’i ariannu a’i gynhyrchu’n
dda
Gwreiddiol
Cynnwys newydd o’r DU yn hytrach na rhaglenni’n cael eu caffael neu eu hailadrodd.
Arloesol
Cael syniadau newydd blaengar neu ailwampio dulliau cyffrous, yn hytrach na chopïo hen rai.
Heriol
Gwneud i wylwyr feddwl.
Ar gael yn helaeth
Os defnyddir arian cyhoeddus i greu cynnwys, rhaid i’r rhan fwyaf o ddinasyddion gael cyfle i’w wylio.
Unigryw

Yn 2014, ychwanegwyd y nodwedd bod angen i allbwn gwasanaeth cyhoeddus fod yn
‘unigryw’, yn dilyn ymchwil a oedd yn dangos nad oedd gwylwyr, yn enwedig defnyddwyr
ieuengach sy’n deall technoleg yn dda, yn gallu gwahaniaethu rhwng sianeli PSB a’r rhai
nad ydynt yn sianeli PSB.8
Mae’r sail dystiolaeth ar gyfer adrodd ynghylch cyflawniad darlledu gwasanaeth cyhoeddus
sy’n bodloni’r dibenion a'r nodweddion a nodir uchod yn cwmpasu tri maes pendant:
•

Barn cynulleidfaoedd ynghylch sianeli PSB

8

Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Cymdeithas sydd wedi'i Chysylltu, tudalen 23
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/psb-review-3/summary/PSBR-3.pdf
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•

I ba raddau mae cynulleidfaoedd yn gwylio sianeli PSB ar setiau teledu

•

Allbwn a gwariant sianeli PSB

4 Barn y gynulleidfa
Yn yr adran hon, mae'r canlyniadau yn deillio o ymchwil tracio PSB Ofcom. Mae’r traciwr yn
mesur barn cynulleidfaoedd gwylio teledu ynghylch pwysigrwydd cyffredinol PSB o ran ei
ddibenion a’i nodweddion, yn ogystal â phwysigwrydd sianeli PSB unigol a’u cyflawniad.
Methodoleg
Yn ystod blynyddoedd blaenorol, cafodd ymchwil tracio PSB ei gynnal ar ffurf cyfweliadau ar
y ffôn drwy gydol y flwyddyn. Yn 2015, newidiwyd y fethodoleg i gasglu data drwy
ddefnyddio sampl wedi’i rhannu o gyfweliadau ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn ystod dau
gyfnod cyfweld mis o hyd. Mae'r data a gasglwyd o’r ddwy ffynhonnell hon wedi’u cyfuno i
ddarparu canlyniad 2015.
Ar gyfer 2016, mae'r sampl ranedig o gyfweliadau ar-lein ac wyneb yn wyneb wedi parhau.
Mae rhagor o fanylion ynghylch y fethodoleg hon ar gael yn Atodiad D yr adroddiad hwn.
Caiff y gwahaniaethau arwyddocaol rhwng 2015 a 2016, y cyfeirir atynt isod, eu mesur gan
ddefnyddio lefel gwahaniaeth 99%, a chaiff gwahaniaethau arwyddocaol yn ystod 2016 eu
mesur gan ddefnyddio lefel gwahaniaeth 95%.

Canlyniadau
Gofynnwyd i'r holl ymatebwyr pa mor bwysig yw’r nodweddion a dibenion PSB yn unigol ar
raddfa o 1 i 10 (gweler adran 1 i gael manylion pob un o’r nodweddion a’r dibenion). Wedyn
gofynnwyd iddynt pa mor dda oeddent yn teimlo bod darlledwyr PSB yn cyflawni’r elfennau
hyn. Ar gyfer pob sianel PSB unigol, gofynnwyd cwestiwn i wylwyr rheolaidd,9 ac ar gyfer y
sianeli PSB yn gyffredinol, gofynnwyd cwestiwn i wylwyr rheolaidd ac achlysurol.
Mae’r dadansoddiad o bwysigrwydd a chyflawniad y dibenion a nodweddion PSB yn dangos
y gyfran o oedolion yn y DU sydd wedi rhoi sgôr o 7/8/9/10 allan o 10 (disgrifir hyn fel ‘uchel’
isod) ar gyfer pob datganiad ynghylch pa mor bwysig ydynt ac a ydynt yn cyflawni hynny, ar
gyfer pob sianel PSB yn gyffredinol.

Yn gyffredinol, mae bron i wyth o bob deg oedolyn yn dweud eu bod yn fodlon â
PSB

9

•

Er gwaethaf y cynnydd mewn dewis yn y blynyddoedd diwethaf, mae lefelau
boddhad yng nghyswllt PSB wedi cynyddu. Yn gyffredinol, roedd 78% o wylwyr
rheolaidd ac achlysurol unrhyw sianel PSB yn honni eu bod yn fodlon iawn, yn eithaf
bodlon neu’n fodlon â PSB, sy’n sylweddol uwch na 2015 (73%), ond ar yr un lefel â
2014 (80%) a blynyddoedd blaenorol. Doedd dim gwahaniaethau arwyddocaol o ran
oedran na grŵp economaidd-gymdeithasol.

•

O'r 78% a oedd yn fodlon â PSB, nododd ychydig o dan chwarter (24%) eu bod yn
fodlon iawn. Mae hyn yn cymharu ag un o bob pedwar (20%) yn 2015 ac yn gynnydd
arwyddocaol.

Caiff ystyr ‘gwyliwr rheolaidd’ ei bennu gan yr ymatebydd ei hun

10
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Roedd dibenion a nodweddion PSB yn dal yn cael sgôr uchel o ran pwysigrwydd a
chyflawniad
•

Mae Ffigur 5 yn dangos y canfyddiadau ar gyfer pob un o ddibenion PSB rhwng 2011
a 2016. O gymharu â 2015, bu cynnydd sylweddol o ran pa mor bwysig oedd
cynulleidfaoedd yn ystyried dibenion PSB ym mhob datganiad oni bai am ‘Mae’r
rhaglenni yn fy helpu i ddeall beth sy’n digwydd yn y byd heddiw’, ‘Mae’n dangos
rhaglenni diddorol am hanes, gwyddoniaeth neu'r celfyddydau’ a ‘Mae’n dangos
rhannau gwahanol o'r DU gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon.’

•

Yn yr un modd â 2015, ystyriwyd mai’r diben pwysicaf oedd diben 1: ‘Cyfrannu at ein
dealltwriaeth o’r byd’, lle roedd pob datganiad yn sgorio’n uwch na'r rhai ar gyfer
unrhyw ddiben PSB arall. Y datganiad uchaf (89%) yn ymwneud â phwysigrwydd
PSB ymysg y rheini a oedd yn gwylio o leiaf un sianel PSB oedd ‘Mae’r rhaglenni
newyddion yn ddibynadwy’.

•

Cynyddodd nifer y sgoriau barn ffafriol gan y gynulleidfa ynghylch dibenion PSB
hefyd, oni bai am y datganiadau ‘Mae’r rhaglenni yn fy helpu i ddeall beth sy’n
digwydd yn y byd heddiw’ ac ‘Mae’n dangos operâu sebon a dramâu o ansawdd
uchel sydd wedi’u creu yn y DU’.

•

Yn yr un modd â’r sgoriau ar gyfer pwysigrwydd, roedd y sgoriau uchaf o ran
cyflawniad yn ymwneud â diben 1. ‘Mae’r rhaglenni yn fy helpu i ddeall beth sy’n
digwydd yn y byd heddiw’ gafodd y sgôr unigol uchaf (77%).

•

Yn yr un modd ag yn 2015, roedd y datganiad ynghylch tybiaeth am ddarpariaeth a
gafodd y sgôr isaf yn ymwneud â'r datganiad ‘mae’n portreadu fy rhanbarth/gwlad yn
deg i weddill y DU’; roedd mwy na thri o bob pump (63%) yn cytuno â'r datganiad
hwn.

Pwysigrwydd a chyflawniad dibenion PSB: 2011-2016
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Ffynhonnell: Traciwr PSB 2016 Crynodeb % o ymatebwyr sy’n rhoi sgôr o 10/9/8/7 ar gyfer
pwysigrwydd/cyflawniad Sail ar gyfer pwysigrwydd: pob un (yn 2016 n=3364), sail ar gyfer
darpariaeth: Pob ymatebydd sy’n gwylio sianeli PSB yn rheolaidd neu’n achlysurol (yn 2016 n=3315).
Cwestiwn wedi'i ddiwygio ers y geiriad blaenorol yn 2011: ‘Mae'r rhaglenni newyddion (rhanbarthol) ar
gyfer pobl yng Nghymru/yr Alban/Gogledd Iwerddon yn darparu amrywiaeth helaeth o newyddion o
ansawdd am fy ardal/Cymru/yr Alban/Gogledd Iwerddon’, ‘Mae’n portreadu fy ardal/Cymru/yr
Alban/Gogledd Iwerddon yn dda i weddill y DU’, Nodyn: Methodoleg wedi newid yn 2015 – mae’r data
rhwng 2011 a 2014 a ddangosir wedi cael ei ailbwysoli at ddibenion cymharu. Dim ond newidiadau
rhwng 2015 a 2016 sy’n arwyddocaol yn ystadegol a ddangosir.

•

Mae ffigur 5 yn dangos bod newidiadau ystadegol arwyddocaol yn 2016 o gymharu â
2015 yn safbwynt y gynulleidfa ar bob nodwedd PSB yng nghyswllt pwysigrwydd a
chyflawniad, oni bai am y sgoriau ar gyfer y categorïau ‘unigryw’ ac ‘arloesol’.

•

Roedd barn yr ymatebwyr ynghylch pwysigrwydd y nodweddion PSB yn amrywio o
68% ar gyfer y categori ‘unigryw’ i 90% ar gyfer ‘ansawdd uchel’.

•

O ran cyflawniad tybiedig y nodweddion PSB, cafodd ‘ansawdd uchel’ sgôr uchel gan
80% o ymatebwyr, a’r categori ‘unigryw’ gafodd y sgôr isaf (61%). Nid yw hyn wedi
newid ers 2015.

Pwysigrwydd a chyflawniad nodweddion PSB: 2011-2016

Ffynhonnell: Traciwr PSB 2016, oedolion y DU dros 16 oed. Crynodeb % o'r ymatebwyr sy’n rhoi sgôr
o 10/9/8/7 ar gyfer pwysigrwydd/cyflawniad. Sail ar gyfer pwysigrwydd: pob un (yn 2016 n=3364); Sail
ar gyfer cyflawniad: pob ymatebydd sy’n gwylio sianeli PSB yn rheolaidd neu’n achlysurol (yn 2016
n=3315). Nodyn: Methodoleg wedi newid yn 2015 – mae’r data rhwng 2011 a 2014 a ddangosir wedi
cael ei ailbwysoli at ddibenion cymharu. Dim ond newidiadau rhwng 2015 a 2016 sy’n arwyddocaol yn
ystadegol a ddangosir.

Perfformiad sianeli, yn ôl dibenion a nodweddion
•

12

Sgôr cyflawniad uchaf BBC One oedd 88% ar gyfer y datganiad ‘Mae’n dangos
rhaglenni o ansawdd uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’. Yn dilyn hyn roedd ‘mae’n
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fy helpu i ddeall beth sy’n digwydd yn y byd’ (85%) a ‘mae’r rhaglenni newyddion yn
ddibynadwy’ (81%). Y datganiad a gafodd y sgôr isaf oedd ‘Mae arddull y rhaglenni
yn wahanol i'r hyn y byddwn yn disgwyl ei weld ar sianeli eraill’ (61%). Sgoriwyd BBC
One yn sylweddol uwch na sgôr cyfun y darlledwyr PSB ar gyfer wyth o'r 12 o
ddibenion a nodweddion. Dyma'r sefyllfa hefyd wrth gymharu â 2015; mae'r cynnydd
mwyaf yn y sgoriau ar gyfer y nodweddion.
•

Roedd sgôr uchaf BBC Two ar gyfer yr un datganiad â BBC One: ‘Mae’n dangos
rhaglenni o ansawdd uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’ (88%), a ‘rhaglenni diddorol
am hanes, gwyddoniaeth neu'r celfyddydau’ (83%) yn dilyn hynny. Roedd ei sgôr isaf
ar gyfer ‘Operâu sebon a dramâu o ansawdd uchel’ (49%). O gymharu â 2015, roedd
naw o'r 12 sgôr ar gyfer dibenion a nodweddion yn sylweddol uwch.

•

Sgôr uchaf BBC Three oedd 79% ar gyfer y datganiad ‘Mae’n dangos rhaglenni o
ansawdd uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’. Cafodd ei sgôr isaf am y datganiad
‘Mae’n portreadu fy ngwlad/rhanbarth yn dda i weddill y DU’ (53%). Mae'r holl
sgoriau hyn wedi codi ers 2015, ond ddim yn sylweddol.

•

Y sgôr uchaf ar gyfer BBC Four oedd ‘Mae’n dangos rhaglenni o ansawdd uchel’
(85%) a ‘rhaglenni diddorol am hanes, gwyddoniaeth neu'r celfyddydau’ (80%) yn
dilyn hynny. Cafodd y sgôr isaf ar gyfer ‘Operâu sebon a dramâu o ansawdd uchel
wedi’u creu yn y DU’ (39%) a ‘Comedi o ansawdd uchel wedi’i greu yn y DU’. Yn
gyffredinol, roedd y sgoriau yn 2016 yn uwch na’r rhai yn 2015, ac roedd ambell
ddatganiad yn sylweddol uwch.

•

Ar gyfer ITV, ‘Dangos rhaglenni o ansawdd uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’
gafodd y sgôr uchaf (84%), gyda ‘Rhaglenni newyddion dibynadwy’ ac ‘Operâu
sebon/dramâu o ansawdd uchel wedi’u creu yn y DU’ yn dynn ar ei sodlau (80% yr
un). Cafodd ei sgôr isaf ar gyfer ‘Rhaglenni diddorol am wyddoniaeth, hanes a’r
celfyddydau’ (50%). Mae ITV yn dangos gwelliannau sylweddol o ran cyflawniad ers
2015 ar gyfer diben 4 a’r nodweddion.

•

80% oedd sgôr uchaf Channel 4, a hynny ar gyfer ‘Dangos rhaglenni o ansawdd
uchel sydd wedi’u gwneud yn dda’ a ‘Dangos rhaglenni â syniadau
newydd/agweddau gwahanol’ yn dilyn hynny (75%). 44% oedd ei sgôr isaf, am y
datganiad ‘Mae’n portreadu fy ngwlad/rhanbarth yn dda i weddill y DU’. Roedd
gwelliannau sylweddol o ran cyflawniad mewn amrywiaeth o ddibenion a
nodweddion.

•

Cafodd Channel 5 ei sgôr uchaf am y datganiad ‘Dangos rhaglenni o ansawdd uchel
sydd wedi’u gwneud yn dda’ (72%) a’i sgôr isaf am ‘Mae’n portreadu fy
ngwlad/rhanbarth yn dda i weddill y DU’ (42%). Sgoriodd yn sylweddol is mewn deg
o’r 12 o ddibenion a nodweddion o gymharu â sgôr cyfun y darlledwyr PSB.

Mae darpariaeth newyddion yn y gwledydd a'r rhanbarthau wedi aros yn gyson
•

Arhosodd ‘Darpariaeth newyddion yn y gwledydd/rhanbarthau’ BBC One yn uchel yn
gyson ledled y gwledydd, gyda’u sgoriau yn amrywio o 77% i 86% o ran darparu
‘amrywiaeth helaeth o newyddion o ansawdd da am [eu] hardal’.

•

O gymharu, roedd y sgoriau ar gyfer ITV/ STV/ ITV Wales/ UTV yn amrywio o 74% i
87%. Roedd gwylwyr rheolaidd yng Ngogledd Iwerddon (87%) a’r Alban (86%) yn
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llawer mwy cadarnhaol am ddarpariaeth rhaglenni newyddion UTV ac STV na
gwylwyr ITV yn Lloegr (75%) ac yng Nghymru (74%).
Sgoriodd rhaglenni PSB i blant yn uchel o ran pwysigrwydd a chyflawniad
•

Nododd bron i naw o bob deg (89%) o rieni/gwarcheidwaid â phlant o dan 15 oed
bod darpariaeth rhaglenni plant PSB yr un mor bwysig â rhaglenni eraill. Mae hyn yn
cymharu ag 87% o rieni/gwarcheidwaid yn nodi bod sianeli PSB yn llwyddo i
‘ddarparu amrywiaeth helaeth o raglenni o ansawdd uchel wedi’u creu yn y DU ar
gyfer plant’. Nid oedd newidiadau arwyddocaol rhwng y blynyddoedd yng nghyswllt y
canlyniadau hyn.

Roedd defnyddwyr gwefannau’r BBC a Channel 4 yn fodlon iawn

14

•

Roedd ychydig dros draean (70%) yr ymatebwyr yn teimlo ei bod yn bwysig bod ‘y
BBC yn darparu gwefan sydd â chynnwys dibynadwy o ansawdd uchel’. Roedd dros
hanner yr ymatebwyr (56%) yn teimlo ei bod yn bwysig bod Channel 4 yn gwneud yr
un fath.

•

Roedd mwy na phedwar o bob pump o’r ymatebwyr yn fodlon â’r gwefannau (89% ar
gyfer bbc.co.uk ac 84% ar gyfer channel4.com).

•

Roedd 77% o’r holl ymatebwyr yn teimlo ei bod yn bwysig bod darlledwyr yn darparu
gwasanaethau dal-i-fyny sy’n caniatáu i wylwyr wylio rhaglenni sydd eisoes wedi’u
darlledu.

•

Y gwasanaeth dal-i-fyny PSB a oedd yn cael ei wylio amlaf ymysg yr ymatebwyr
oedd BBC iPlayer, gyda 50% yn ei ddefnyddio o leiaf unwaith y mis, gydag ITV Hub
(39%), All 4 (29%) a My5 (16%) yn dilyn.

•

Roedd cynnydd sylweddol yn nefnydd wythnosol ITV Hub ers 2015 (o 20% i 24% yn
2016).

•

Roedd boddhad ymysg defnyddwyr pob gwasanaeth ar-alwad yn dilyn yr un patrwm
â’r defnydd cyffredinol ohonynt. BBC iPlayer oedd â’r lefel boddhad uchaf (roedd
88% o ddefnyddwyr iPlayer yn fodlon), sy’n sylweddol uwch na 2015 (84%), gydag
ITV Hub yn dilyn (roedd 79% o ddefnyddwyr ITV Hub yn fodlon yn 2016), wedyn All 4
(75%) a My 5 (62%).
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5 Ffigurau BARB ar gyfer gwylio teledu sy’n
cael ei ddarlledu
Trosolwg
Mae lefel y teledu a ddarlledir sy’n cael ei wylio ar setiau teledu wedi gostwng
yn y pum mlynedd ddiwethaf, ac mae'r bwlch rhwng arferion gwylio’r
cynulleidfaoedd hynaf ac ieuengaf yn cynyddu.
•

11 mlynedd yw amrediad y cyfnod adrodd ar gyfer rhan helaeth o’n hadroddiad, a
phan fyddwn yn cymharu’r amser y mae pobl yn ei dreulio yn gwylio teledu bob
diwrnod â'r ffigur ar gyfer 2006, mae i weld yn eithaf cadarn ar lefel unigolion – dim
ond 4 munud yn llai. Ond y tu ôl i'r niferoedd cyfartalog, y grwpiau oedran hynaf sydd
wedi bod yn gyrru’r ffigurau gwylio, ac mae lefelau gwylio ymhlith y grwpiau oedran
eraill yn gostwng, yn enwedig plant a phobl ifanc.

•

Ar gyfartaledd, roedd unigolion yn y DU yn gwylio 3 awr 32 munud o deledu wedi'i
fesur sy’n cael ei ddarlledu ar set deledu, ar ddiwrnod arferol yn 2016. Mae hyn
bedwar munud y diwrnod (2%) yn llai na 2015, sy’n dilyn y patrwm o ddirywiad ers
2011, er bod hyn ar raddfa arafach nag o'r blaen.

•

Mae lefelau gwylio wedi gostwng ar gyfer pob grŵp oedran ers 2011, oni bai am
unigolion 65 oed a hŷn, sydd wedi aros yn gymharol sefydlog. Gwelwyd y gostyngiad
mwyaf mewn faint o deledu sy’n cael ei wylio bob dydd ar gyfartaledd ymhlith
oedolion rhwng 16 a 24 oed a phlant rhwng 4 a 15 oed yn ôl eu cyfran (gostyngiad o
dua thraean). Yn 2016, arafodd y gyfradd gostwng flynyddol gyfartalog ar gyfer pobl
rhwng 16 a 24 oed i 8.4% (o 10.5% yn 2015) sef y gostyngiad mwyaf ar gyfer y grŵp
oedran hwn ers 2010. Fodd bynnag, bu gostyngiad canrannol mwy ymhlith plant yn
2016; 8.8% o gymharu â 5.4% yn 2015.
Nifer y munudau a dreulir yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu ar
gyfartaledd, yn ôl oedran: 2006-2016

Ffynhonnell: BARB. Pob unigolyn (4 oed a hŷn), rhwydwaith, cyfanswm teledu. Cyflwynwyd panel
BARB newydd yn 2010 ac felly mae’n rhaid ymdrin â’r data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel yn
ofalus.

•

Ymysg y rheini sydd â set deledu yn eu cartref, yn ôl cyfran mae llai o bobl 35 oed ac
iau yn gwylio teledu yn ystod wythnos arferol na’r grwpiau hŷn. Mae gostyngiadau
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mwy wedi bod mewn cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog ymysg pobl o dan 25 oed ers
2010 hefyd (oddeutu 4-5 pwynt canran) o gymharu â darlun sydd heb newid llawer
ymhlith y grwpiau 45 oed a hŷn.
•

Er gwaethaf y gostyngiadau, arhosodd cyrhaeddiad wythnosol yn uchel ymysg pob
grŵp yn 2016 – gan amrywio o 80% ymysg pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i 97%
ymysg pobl 65 oed a hŷn.

•

O ganlyniad i’r gostyngiadau mewn cyrhaeddiad, yr amser a dreulir yn gwylio teledu
sy’n cael ei ddarlledu ymysg cynulleidfaoedd iau, a'r cyrhaeddiad a’r munudau gwylio
sefydlog ymysg cynulleidfaoedd hŷn, mae proffil y gwylwyr ar gyfer teledu yn
gyffredinol, a’r prif ddarlledwyr PSB, wedi heneiddio.
Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog teledu sy’n cael ei ddarlledu, yn ôl grŵp
oedran: 2006-2016

Ffynhonnell: BARB, rhwydwaith. Meini prawf cyrhaeddiad: 15 munud yn olynol, defnyddiwyd
wythnosau llawn. Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010. O ganlyniad, rhaid bod yn ofalus wrth
gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel.

Sianeli PSB
Mae’r prif sianeli PSB yn gyfrifol am hanner yr holl deledu sy’n cael ei wylio
•
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Er eu bod mewn marchnad gystadleuol iawn, yn 2016 roedd y pum prif sianel PSB
yn gyfrifol am dros hanner (51%) yr holl deledu a oedd yn cael ei wylio ar set deledu,
ac mae'r gyfradd wedi bod yn debyg bob blwyddyn ers 2012. Yn 2016, ychwanegodd
sianeli portffolio’r BBC gyfran o 4% (cyfran PSB i gyd ar gyfer 2016 = 55%). Mae hyn
yn is na 2006 pan oedd sianeli PSB gyda’i gilydd yn gyfrifol am 69% o'r teledu a
oedd yn cael ei wylio. Ar ôl newid i'r digidol, gostyngodd y gyfran oherwydd bod mwy
o sianeli ar gael i'w gwylio a bod gan bob cartref fynediad at amrywiaeth ehangach o
sianeli.
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•

Mae portffolios sianeli darlledwyr PSB wedi cynyddu eu cyfran ers 2006, sy’n
cynnwys rhai o'r gwylwyr a gollwyd gan y pum prif sianel PSB. Yn 2016, roedd y
sianeli PSB a’u sianeli portffolio yn gyfrifol am 70% o’r teledu a oedd yn cael ei wylio,
sydd wedi gostwng o 76% yn 2006.

•

Arhosodd y gyfran o un flwyddyn i’r llall yn gymharol sefydlog ar gyfer pob un o’r pum
prif sianel PSB, ond ar ôl i BBC Three symud ar-lein ym mis Chwefror 2016, bu
gostyngiad o bron i 1 pwynt canran yng nghyfran sianeli portffolio’r BBC.
Cyfran y teledu sy’n cael eu gwylio ar sianeli darlledwyr PSB a’u portffolios,
pob unigolyn: 2006-2016

Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn (4 oed a hŷn), rhwydwaith. Cyflwynwyd panel BARB newydd yn
2010, felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel (gweler y
llinell fylchog); mae S4C wedi’i chynnwys yn ffigurau gwylio Channel 4 tan 2009; Cyfran sianel S4C
yn 2016 = 0.1%.

•

Mae cyrhaeddiad wythnosol pob sianel PSB wedi gostwng ers 2006, ond mae eu
cyrhaeddiad gyda’i gilydd yn dal yn uchel yn 2016 (83%); 85% ar ôl ychwanegu
sianeli portffolio’r BBC. Fodd bynnag, mae’r gostyngiad mewn perthynas â’r grŵp o
sianeli dros amser yn sylweddol uwch pan gaiff ei gymharu â pha mor sefydlog yw
cyrhaeddiad teledu yn gyffredinol.
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Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog yr holl ddarlledwyr PSB, pob unigolyn:
2006-2016

Ffynhonnell: BARB. Pob unigolyn (4 oed a hŷn), rhwydwaith. Meini prawf cyrhaeddiad: Dros 15
munud yn olynol, defnyddiwyd wythnosau llawn. Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 ac felly
mae’n rhaid ymdrin â’r newidiadau cyn ac ar ôl y panel yn ofalus. Mae Channel 4 yn cynnwys S4C tan
2009. Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog S4C 2016 = 0.4%. Pob sianel PSB = y pum prif sianel +
sianeli portffolio’r BBC

•

Mae amser gwylio cyfartalog yr holl sianeli PSB gyda’i gilydd yn dangos tuedd mwy
pendant tuag i lawr, o gymharu â theledu ar gyfer pob grŵp oedran.

Newyddion ar y teledu
Arhosodd yr amser a dreulir yn gwylio’r newyddion yn sefydlog yn 2016 ond
parhaodd i ostwng ymhlith pobl rhwng 16 a 34 oed
•

Yn ôl data BARB, mae lefelau gwylio newyddion cenedlaethol a rhyngwladol ar
deledu a ddarlledir wedi aros yn sefydlog o flwyddyn i flwyddyn, sef 96 awr i bob
unigolyn 4 oed a hŷn bob blwyddyn. Yn 2015 roedd cynnydd bach ar ôl tair blynedd
yn olynol o ostyngiad.

•

BBC One oedd yn denu’r cynulleidfaoedd mwyaf, gyda 54% o'r boblogaeth gwylio
teledu yn gwylio ei raglenni newyddion mewn wythnos arferol yn 2016, gydag ITV yn
dilyn â 30%. Mae cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog newyddion wedi gostwng ar
gyfer pob sianel PSB ers 2006. ITV sydd â'r gostyngiad mwyaf o ran newyddion (17
pwynt canran yn llai) ond gellir egluro hyn yn rhannol oherwydd bod cod genre ITV
Breakfast wedi newid10. Newyddion Channel 5 sydd wedi gostwng fwyaf wedyn (11
pwynt canran) ac roedd gostyngiadau BBC One a Channel 4 yn debyg, sef rhwng 6 a

Efallai bod modd egluro’r gostyngiad yn 2015 o gymharu ag unrhyw flwyddyn cyn 2011 oherwydd
bod cod genre newyddion cenedlaethol/rhyngwladol wedi newid ar gyfer ITV Breakfast. O 6 Medi
2010 ymlaen, ar ôl yr ail frandio GMTV a'i rannu i Daybreak (0600-0900) a Lorraine (0900-0925)
newidiwyd cod genre’r rhaglenni hyn yn BARB; ers ail frandio daw Daybreak o dan y cod ‘materion
cyfoes: cylchgrawn’ (sydd wedi’i gynnwys yn y categori ‘materion cyfoes: arall’ yn nadansoddiad
Ofcom) a daw Lorraine o dan y cod ‘adloniant’; cyn 6 Medi 2010, roedd elfennau penodol o raglenni
GMTV yn gyffredinol yn cael eu codio ar wahân. Effaith hyn yw bod newyddion ac elfennau o raglenni
eraill, a oedd yn cael eu cofnodi ar wahân o dan GMTV yn flaenorol, wedi’u cynnwys o dan un
categori genre BARB, sef ‘materion cyfoes: cylchgrawn’ yn nhrydydd chwarter 2010 ac yn ystod
2011-2013. Bu gostyngiad o 6 pwynt canran ar gyfer cyrhaeddiad wythnosol newyddion ar ITV, a 5
pwynt canran ar BBC One a Channel 5.
10
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7 pwynt canran. O’r sianeli newyddion dynodedig mwyaf, bu cynnydd bach yng
nghyrhaeddiad BBC News (2 bwynt canran) a Sky News (1 pwynt canran).
•

Er bod cyrhaeddiad wythnosol newyddion wedi disgyn ar BBC One a BBC Two ers
2006, maent wedi parhau i fod yn gyfrifol am y gyfran fwyaf o newyddion sy’n cael ei
wylio yn 2016, gan godi i 67%. Mae eu cyfran yng nghyswllt newyddion ar y teledu
wedi bod yn codi’n gyson bob blwyddyn ers 2006 (pan oedd ganddynt gyfran o 55%).
Parhaodd y gostyngiad yng nghyfran y newyddion a oedd yn cael ei wylio ar sianel
BBC News yn 2016, tra bo cyfran ITV o'r gwylio wedi bod yn amrywio rhywfaint ers
2012. Parhaodd y gostyngiadau bach graddol yng nghyfran Channel 5 o ran
newyddion, ac mae cyfran Channel 4 wedi aros yn gymharol gyson yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Roedd darlledwyr PSB yn gyfrifol am 93% o gyfanswm y
newyddion a wyliwyd yn 2016, sy’n debyg ar y cyfan i’w cyfran ddegawd yn ôl yn
2006 (95%).

•

Bu gostyngiad yn nifer yr oriau a dreulir yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu ymysg
pobl rhwng 16 a 34 oed, o 32.4 awr yr unigolyn yn 2015 i 30.7 awr yn 2016. Golyga
hyn fod y duedd graddol tuag i lawr wedi parhau yn y grŵp oedran hwn yng nghyswllt
gwylio newyddion. Fodd bynnag, o'r 30.7 o oriau hyn, bu cynnydd bach yng nghyfran
y newyddion a wyliwyd ar sianeli’r darlledwyr PSB (cynnydd o 1.3 pwynt canran, i
93.4% yn 2016). Roedd hyn ar draul cyfran Sky News o’r newyddion a wyliwyd, a
ostyngodd 1.3 pwynt canran.

•

Mae lefelau gwylio’r newyddion ymysg oedolion 35 oed a hŷn yn llawer uwch nag
ymhlith oedolion iau; mae’r lefel wedi aros yn gymharol sefydlog o flwyddyn i
flwyddyn, gan ostwng llai nag awr i 142 awr yr unigolyn yn 2016, ar ôl cynyddu tair
awr rhwng 2014 a 2015. O’r 142 o oriau o newyddion sy’n cael eu gwylio gan bobl 35
oed a hŷn, cadwodd y darlledwyr PSB ran helaeth o’u cyfran (92.9% yn 2016, o
93.3% yn 2015).

•

Ers 2014, mae’r amser a dreulir yn gwylio newyddion y gwledydd a’r rhanbarthau
ledled y DU wedi aros yn gymharol gyson (23.3 awr yr unigolyn yn 2016). Profodd
BBC One ostyngiad o 23.8 awr yn 2015, ond arhosodd yr oriau gwylio yr un fath ar
gyfer ITV. Fel cyfran o'r teledu sy’n cael ei wylio yn y slotiau amser pwrpasol yn ystod
dyddiau’r wythnos, bu cynnydd yng nghyfran newyddion y gwledydd a’r rhanbarthau
a ddarperir gan Sianel 3 yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a bu cynnydd
bach yn newyddion BBC One ar gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau yn yr Alban a
Gogledd Iwerddon, ond bu gostyngiad yng Nghymru.

Rhaglenni plant
Mae’r sianeli PSB a’u portffolios yn dal yn gyfrifol am dros hanner yr amser mae plant
yn ei dreulio yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu ar setiau teledu
•

Mae faint o deledu sy’n cael ei ddarlledu y mae plant yn ei wylio ar setiau teledu yn
parhau i ostwng; mae wedi gostwng ddeng munud y diwrnod o un flwyddyn i'r llall, i 1
awr 41 munud yn 2016. Rhwng 2015 a 2016 gostyngodd lefelau gwylio’r darlledwyr
PSB a’u portffolios cysylltiedig i raddau llai na’r holl sianeli eraill, ac roeddent yn
gyfrifol am oddeutu 55% o'r teledu a wyliwyd gan blant.

•

Mae’r tueddiadau yng nghyfran y teledu mae plant yn ei wylio yn ôl sianel/grŵp wedi
bod yn sefydlog yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda’r pum prif sianel PSB yn
cynrychioli oddeutu 30% o’r teledu sy’n cael ei wylio. Rhwng 2015 a 2016, er mai
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dyma'r grŵp mwyaf poblogaidd o sianeli PSB o hyd, gostyngodd y gyfran a
gynrychiolir gan sianeli portffolio'r BBC o 11.8% i 11.0%.
•

CBeebies yw’r sianel fwyaf poblogaidd o hyd ymysg plant yng nghyswllt gwylio
rhaglenni plant. Rhwng 2015 a 2016 gostyngodd gyfran y gwylio yn y genre plant a
gynrychiolir gan sianeli Disney o 17.6% i 13.2%, sef y pedwerydd cyfnod o ddirywiad
yn olynol ar gyfer y grŵp. Yn ystod yr un cyfnod, bu cynnydd yng nghyfran y gwylio ar
gyfer CSC Media Group, Viacom a sianeli plant y portffolio PSB.

•

Ar draws pob sianel, mae rhaglenni cyn-ysgol a chartwnau/animeiddiadau yn
boblogaidd o ran yr hyn sy’n cael ei wylio gan blant yn y genre plant, gan gynrychioli
tri phumed o’r gwylio.

S4C
•

Mewn wythnos arferol yn ystod 2016, roedd 339,000 o wylwyr yn rhanbarth S4C yn
gwylio S4C ar y teledu am o leiaf 3 munud yn olynol. Mae hyn wedi parhau i ostwng
yn raddol o ran cyrhaeddiad wythnosol ers 2011. Mae’r ffigur yn codi pan ystyrir yr
holl wylwyr ledled y DU: roedd y cyrhaeddiad wythnosol yn 545,000 o wylwyr yn
2016, sy’n llai na 2015 pan oedd ffigurau cynulleidfaoedd ar eu huchaf. Mae S4C yn
sianel arbenigol, mae ei horiau gwylio yn wahanol i'r ffenestr safonol yn y diwydiant o
wylio’n ddiweddarach cyn pen 7 diwrnod. Pan fyddwn yn cynnwys ffigurau gwylio ar
set deledu rhwng wyth a 20 diwrnod ar ôl darlledu, mae cyrhaeddiad S4C yn
cynyddu i 345,000 yng Nghymru ac i 602,000 ledled y DU yn 2016.
Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog S4C yng Nghymru a’r DU: 2006-2016

Ffynhonnell: S4C/BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Rhanbarth cyfan S4C a rhwydwaith S4C. Meini prawf
cyrhaeddiad: Dros 3 munud yn olynol, defnyddiwyd wythnosau llawn. Cyflwynwyd panel BARB
newydd yn 2010 ac felly mae’n rhaid ymdrin â’r data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel yn ofalus.
Mae’r data cyn 31 Mawrth yn seiliedig ar oriau Cymraeg S4C, er mwyn sicrhau nad yw’n cynnwys
ffigurau gwylio Channel 4. Ar ôl 31 Mawrth 2010, mae’r data yn seiliedig ar oriau S4C i gyd. Efallai y
bydd ffigurau hanesyddol yn amrywio rhywfaint ers yr adroddiadau blaenorol oherwydd bod S4C wedi
newid darparwyr data.
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•

Ar ôl pedair blynedd o ddirywiad, mae’r amser a dreuliwyd yn gwylio S4C ar y sianel
wedi aros yn sefydlog o un flwyddyn i’r llall yng Nghymru, sef bron i 13 awr y
flwyddyn.

•

Yng Nghymru, mae amrediad y gwylio fesul genre ar S4C wedi aros yn gyson yn
gyffredinol o un flwyddyn i’r llall, gyda rhai genres yn newid ers 2011. Chwaraeon
oedd yn gyfrifol am y gyfran fwyaf o’r gwylio o hyd (21%) a chynyddodd y gyfran a
oedd yn gwylio operâu sebon rywfaint ers y flwyddyn flaenorol yn 2016, gan ddod â’r
ffigur yn nes at ei lefel cyn 2015. Mae cyfran y plant sy’n gwylio wedi gostwng
rhywfaint o flwyddyn i flwyddyn ac nawr y mae 1 pwynt canran yn uwch na’r lefel yn
2011.

6 Allbwn a gwariant
Allbwn a gwariant PSB mewn cyd-destun
Natur gyfnewidiol allbwn PSB
Mewn termau real, cynyddodd gwariant y sianeli PSB ar gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w
ddarlledu am y tro cyntaf rhwng 2013 a 2016, ar ôl blynyddoedd o ostyngiad ers y gwariant
uchaf yn 2004. Mae’n rhaid edrych ar y gostyngiad termau real rhwng 2004 a 2013 yng
nghyd-destun newidiadau ehangach yn y diwydiant teledu yn ystod y cyfnod hwn, yn
enwedig y costau cysylltiedig â chynhyrchu rhaglenni newydd. Cafodd hyn ei ddadansoddi
yn nhrydydd adolygiad Ofcom o PSB11 ac mae’n cynnwys y canlynol:
•

Cyfanswm ac amrywiaeth o ran genres. Yn ystod y cyfnod hwn newidiodd yr
allbwn genres ar draws y sianeli PSB. Gostyngodd oriau dramâu â chyllidebau mawr,
yn ogystal â chynyrchiadau gwreiddiol sy’n cael eu darlledu yn ystod y dydd, er
mwyn gallu gwario cyllidebau ar fwy o raglenni â chostau cymharol is, sy’n apelio at
gynulleidfa eang.

•

Costau mewnbwn. Roedd y costau cysylltiedig â chreu rhaglenni i weld yn
cynyddu’n arafach na chwyddiant CPI rhwng 2007 a 2013. Roedd hyn yn wir yng
nghyswllt offer, llogi stiwdios a staff cynhyrchu yn enwedig. O ganlyniad, efallai bod y
dirywiad mewn termau real, ar sail CPI, wedi gorbwysleisio'r dirywiad gwirioneddol yn
y buddsoddiad mewn rhaglenni yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, mae’n bosibl y
gallai bod costau mewnbwn wedi dechrau codi ar raddfa gyflymach ers hynny, o
ganlyniad i'r cynnydd yn y galw am ofod stiwdio a staff cynhyrchu dramâu mewn
perthynas â'r cynnydd mewn gweithgarwch cynhyrchu ers cyflwyno rhyddhad treth ar
gyfer rhaglenni teledu lefel uchel ym mis Ebrill 2013.

•

Enillion effeithlonrwydd. Lle y bo hynny’n bosibl, mae criwiau llai a llai o ddyddiau
ffilmio wedi cael eu defnyddio yn ystod y blynyddoedd diweddar, er mwyn lleihau
costau heb effeithio ar ansawdd. Mae prosesau ôl-gynhyrchu wedi elwa o enillion
technolegol hefyd, wrth i ddigideiddio leihau costau yn sylweddol.

11

Edrychwch ar adroddiad O&O: Esblygiad y sector cynhyrchu cynnwys teledu ac adroddiad
Mediatique Buddsoddi mewn genres teledu, sydd ar gael yn
https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/psb-review-3.
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•

Cyllid trydydd parti. Mae cael cyllid trydydd parti12 i ariannu rhaglenni PSB wedi
caniatáu i ddarlledwyr leihau cyfran gyffredinol y cyllidebau maent yn eu hariannu’n
uniongyrchol. Mewn rhai achosion, mae hyn yn golygu bod darlledwyr wedi gallu
lleihau faint maent yn ei wario, heb aberthu ansawdd.

Dylanwad digwyddiadau chwaraeon mawr ar y gwariant ar gynnwys gwreiddiol yn y
DU
Mae digwyddiadau chwaraeon rheolaidd yn dylanwadu ar y gwariant ar gynnwys gwreiddiol
o'r DU i’w ddarlledu am y tro cyntaf, ac mae'r gwariant ar chwaraeon yn sylweddol uwch yn
ystod blynyddoedd sy’n eilrifau. Roedd cynnydd blynyddol o 17% mewn gwariant termau
real ar gynnwys chwaraeon gwreiddiol yn 2016 – cyfanswm o £515m – a bu darlledu’r
Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Rio a phencampwriaeth pêl-droed Ewrop yn Ffrainc
yn gyfrifol am gyfrannu at y cynnydd hwn.

Sianeli PSB
Cododd gwariant sianeli PSB ar raglenni rhwydwaith newydd yn y DU i £2.60bn yn
2016
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•

Gwariodd y sianeli PSB gyfanswm o £2.60bn ar gynnwys gwreiddiol o'r DU a gafodd
ei ddarlledu am y tro cyntaf yn 2016. Cyfrannodd y sianeli PSB masnachol (ITV/ITV
Breakfast, Channel 4 a Channel 5) £1.32bn o’r swm hwn, a chyfrannodd y BBC
£1.28bn.

•

Yn 2006, gwariodd y sianeli PSB £3.17bn ar gynnwys gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu
am y tro cyntaf. Roedd y £2.60bn a wariwyd yn 2016 yn ostyngiad o 18% ers 2006
mewn termau real, gyda phob un o'r pum prif sianel PSB yn lleihau eu gwariant yn
ystod y cyfnod yn y canol.

•

Fodd bynnag, roedd lefelau'r gwariant yn 2016 yn gynnydd o 2% mewn termau real o
gymharu â 2014 – y flwyddyn ddiweddaraf y mae modd cymharu â hi o ganlyniad i
effaith digwyddiadau chwaraeon mawr – ac roedd yn gynnydd o 3% o gymharu â
2015.

•

Cynyddodd BBC One (12%) a BBC Two (4%) eu gwariant ar gynnwys gwreiddiol o'r
DU a gafodd ei ddarlledu am y tro cyntaf yn 2016, ac o ganlyniad i ddirwyn BBC
Three i ben fel sianel PSB ym mis Chwefror 2016, gostyngodd gwariant portffolio'r
BBC 14% i £166m.

•

Bu cynnydd o 15% mewn termau real yng ngwariant Channel 5 ar gynnwys
gwreiddiol o’r DU a gafodd ei ddarlledu am y tro cyntaf yn 2016, wrth i’w strategaeth
cynnwys symud oddi wrth gaffael ac at gomisiynu.

•

Gwariodd Channel 4 £441m ar gomisiynau newydd o’r DU yn 2016, sef ei gwariant
uchaf mewn termau real ers 2008.

•

ITV/ITV Breakfast oedd yr unig sianel PSB i leihau ei gwariant rhwng 2014 a 2016,
gyda gostyngiad o 4% mewn termau real, i £749m.

Gweler tudalen 24 Arolwg a Chyfrifiad Ariannol y Sector Cynhyrchu Annibynnol 2015 gan PACT i
gael amcangyfrif o’r cyfraniad ariannol i gomisiynau ledled y sector teledu yn y DU.
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Gwariant rhwydwaith PSB ar gynnwys gwreiddiol o'r DU i'w ddarlledu am y
tro cyntaf, yn ôl sianel (£m)

Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr Nodyn: mae'r ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2016. Mae
ffigurau portffolio’r BBC yn cynnwys BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC News a BBC
Parliament. Nid yw'r ffigurau yn cynnwys S4C, BBC Alba na BBC HD a rhaglenni’r gwledydd a’r
rhanbarthau.

Yn 2016, cafodd y nifer fwyaf o oriau o gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am y
tro cyntaf eu darlledu gan y sianeli PSB ers 2008
•

Gyda 32,988 o oriau wedi’u darlledu, cafodd mwy o oriau o gynnwys gwreiddiol o’r
DU i'w ddarlledu am y tro cyntaf eu darlledu gan y sianeli PSB nag mewn unrhyw
flwyddyn arall ers 2008. Bu cynnydd yn nifer yr oriau hyn ar gyfer y pum prif sianel
PSB, ac eithrio BBC Two, lle bu gostyngiad o 2% o gymharu â 2015.
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Oriau rhwydwaith ar gyfer cynnwys PSB gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am
y tro cyntaf, fesul sianel (oriau)

Ffynhonnell: Ofcom/ darlledwyr Nodyn: Mae ffigurau portffolio’r BBC yn cynnwys BBC Three, BBC
Four, CBBC, CBeebies, BBC News a BBC Parliament. Nid yw'r ffigurau yn cynnwys S4C, BBC Alba
na BBC HD a rhaglenni’r gwledydd a’r rhanbarthau.

•

Roedd cynnwys gwreiddiol o’r DU a gafodd ei ddarlledu am y tro cyntaf yn gyfrifol am
45% o'r holl oriau darlledu ar draws y sianeli PSB yn 2016 – cynnydd o'r 43% ar
gyfer y tair blynedd flaenorol.

Dadansoddi genres
Bu cynnydd o 6% mewn termau real yn y gwariant ar raglenni ffeithiol newydd o'r DU
ar draws y sianeli PSB yn 2016, lle cododd i £559m – y gwariant mwyaf o bob genre
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•

Ar draws y sianeli PSB, o ran cynnwys gwreiddiol o’r DU a gafodd ei ddarlledu am y
tro cyntaf, roedd y gwariant mwyaf ar raglenni ffeithiol (£559m) a chwaraeon
(£515m), lle bu cynnydd blynyddol o 6% a 17% yn y drefn honno.

•

Ar ôl chwaraeon, bu’r cynnydd mwyaf mewn gwariant rhwng 2015 a 2016 ar
gynnwys gwreiddiol o'r DU i’w ddarlledu am y tro cyntaf mewn rhaglenni i blant – sef
cynnydd o 9% mewn termau real, i £84m. Fodd bynnag, roedd hyn 26% yn is na
2006 mewn termau real.

•

Yn 2016, parhaodd y gwariant ar allbwn comedi gwreiddiol o'r DU i ostwng ar draws
y sianelau PSB, gostyngiad o 7% i £93m mewn termau real – y lefel isaf ers 2006
pan wnaethon ni ddechrau casglu data.

•

Roedd cynnydd mewn gwariant termau real ers 2015, ar raglenni newyddion a
materion cyfoes newydd o'r DU (cynnydd o 3% i £323m) a drama (cynydd o 3% i
£321m).
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Gwariant ar gynnwys PSB gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am y tro cyntaf,
fesul genre (£m)

Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr. Nodyn: mae'r ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2016. Mae’r
ffigurau yn cynnwys y gwasanaethau PSB canlynol: BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four,
BBC News, CBBC, CBeebies, BBC Parliament, ITV, ITV Breakfast, Channel 4 a Channel 5. Nid yw'r
dadansoddiad yn cynnwys S4C, BBC Alba na BBC HD. Nid yw’r ffigurau yn cynnwys rhaglenni’r
gwledydd a’r rhanbarthau.

•

Yn ystod blwyddyn y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE, darlledwyd 18,991 o
oriau o raglenni newyddion a materion cyfoes ar draws y sianeli PSB, sy’n gynnydd o
2% ar lefelau 2015.

•

Yn 2016, darlledwyd 673 awr o gynnwys gwreiddiol o’r DU i blant a ddarlledwyd am y
tro cyntaf ar sianeli PSB; dyma’r lefel uchaf ers 2012 ac roedd yn gynnydd o 16% ar
2015.

•

Bu cynnydd yn nifer yr oriau o ddramâu newydd o’r DU ar draws y sianeli PSB am yr
ail flwyddyn yn olynol – cynnydd o 6% i 441 awr.

•

Bu gostyngiad o 392 awr (15%) o gynnwys adloniant gwreiddiol o'r DU a gafodd ei
ddarlledu am y tro cyntaf yn 2016, a chynnydd o 454 awr (8%) o allbwn ffeithiol
gwreiddiol o’r DU yn ystod yr un cyfnod.
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Oriau ar gyfer cynnwys PSB gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am y tro
cyntaf, fesul genre (oriau)

Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr. Nodyn: Mae’r ffigurau yn cynnwys y gwasanaethau PSB canlynol:
BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News, CBBC, CBeebies, BBC Parliament, ITV, ITV
Breakfast, Channel 4 a Channel 5. Nid yw'r dadansoddiad yn cynnwys S4C, BBC Alba na BBC HD.
Nid yw’r ffigurau yn cynnwys rhaglenni’r gwledydd a’r rhanbarthau.

•

Mae sianeli portffolio'r darlledwyr PSB masnachol a gwasanaethau ar-lein y BBC yn
gwneud cyfraniad gwerthfawr i raglenni PSB, ar ben yr hyn sy’n cael ei ddarparu ar y
sianeli PSB. Yn 2016, roeddent yn gyfrifol am 1,822 o oriau o gynnwys gwreiddiol o'r
DU a gafodd ei ddarlledu am y tro cyntaf, a £138m o wariant ychwanegol ar
gynnwys.

Oriau o gynnwys gwreiddiol o’r DU i'w ddarlledu am y tro cyntaf ar
wasanaethau ar-lein y BBC a phortffolio darlledwyr PSB masnachol, yn ôl genre

Ffynhonnell: Ofcom / darlledwyr. Nodyn: Dyma sianeli portffolio darlledwyr PSB masnachol: CITV,
ITV2, ITV3, ITV4, ITVBe, ITV Encore, 4Seven, E4, Film4, More4, 5USA, 5* a Spike. O 2016 ymlaen,
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mae cynnwys y BBC sydd ddim ond ar gael ar-lein wedi’i gynnwys yn y ffigurau. Mae oriau allbwn yn
seiliedig ar amseroedd darlledu.

Rhaglenni’r gwledydd a’r rhanbarthau13
Yn 2016, bu cynnydd o 2% mewn termau real yn y gwariant ar gynnwys gwreiddiol o’r
DU i'w ddarlledu am y tro cyntaf yn y gwledydd a'r rhanbarthau
•

Yn ystod blwyddyn lle bu etholiadau cynulliad a llywodraethau datganoledig,
gwariwyd £276 miliwn ar raglenni newydd heb fod yn rhaglenni rhwydwaith ar gyfer
gwylwyr yn y gwledydd a'r rhanbarthau yn 2016, sy’n gynnydd o 2% ers 2015.

•

Roedd gwariant y BBC ar raglenni o’r fath yn £195m yn 2016, 1% o gynnydd
blynyddol mewn termau real.

•

Gwariodd ITV, STV ac UTV (deiliaid trwyddedau Sianel 3 ledled y DU yn 2016) £81m
ar raglenni newydd o’r DU ar gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau yn 2016. Roedd hyn
yn gynnydd o 4% mewn termau real ers 2015, a dyma’r lefel uchaf o fuddsoddiad ers
2012.

•

Gwariodd BBC Alba £16m ar raglenni Gaeleg gwreiddiol yn 2016, sy’n gynnydd o
19% mewn termau real ers lefelau 2015. Cynhyrchwyd mwy o oriau o gynnwys
newydd gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn 2016, gan gynnwys dwy gyfres o'r
ddrama Bannan.

•

Gwariodd S4C £62m ar raglenni Cymraeg a gafodd eu darlledu am y tro cyntaf yn
ystod blwyddyn ariannol 2016/17, sy’n ostyngiad bach o’r £64 a wariwyd y flwyddyn
flaenorol.14

Gwariant ar gynnwys gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar
gyfer allbwn y gwledydd a’r rhanbarthau (£m)

13

Mae ein pecyn cydymffurfio ar gyfer darlledwyr PSB yn cynnwys y gyfran o gynnwys y rhwydwaith
sy’n cael ei gynhyrchu y tu allan i Lundain.
14Gellir egluro’r cynnydd hwn yn rhannol gan feddiant ITV o UTV yn 2016, gyda ITC yn dyrannu
costau ychwanegol i rhaglnni UTV, yn unol â thrwyddedau ranbarthol eraill ITV.
15 Mae dyletswydd statudol ar y BBC i ddarparu cynnwys ychwanegol ar gyfer S4C, a chytunwyd ar
werth o £19m ar gyfer hyn.
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Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr Nodyn: mae'r ffigurau wedi cael eu mynegi yn ôl prisiau 2016. Nid yw’r
ffigurau yn cynnwys BBC Alba ac S4C

•

Darlledwyd 10,754 o oriau o raglenni gwreiddiol heb fod yn rhaglenni rhwydwaith yn
y gwledydd a’r rhanbarthau yn 2016, ac mae gostyngiad o 3% o un flwyddyn i'r llall.
Tra bod allbwn y BBC wedi cynyddu 2%, mae allbwn ITV ac STV wedi gostwng 9% o
gymharu â 2015. Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod Nightshift, cynhyrchiad STV,
wedi dod i ben ddiwedd 2015.

•

Darlledwyd 706 awr o raglenni Gaeleg gwreiddiol ar BBC Alba yn 2016, cynnydd o
32 awr ers 2015, a darlledwyd 1,753 awr o raglenni Cymraeg gwreiddiol gan
gwmnïau cynhyrchu annibynnol ar S4C yn ystod y flwyddyn ariannol 2016/17.

Oriau o allbwn PSB gwreiddiol sy’n cael ei ddarlledu am y tro cyntaf yn y
gwledydd a’r rhanbarthau

Ffynhonnell: Ofcom/ darlledwyr Nodyn: Nid yw’r ffigurau yn cynnwys BBC Alba ac S4C
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7 Geirfa termau
Gwylio
Pum prif sianel PSB BBC One, BBC Two, Gwasanaethau Sianel 3 (ITV/STV/UTV),
Channel 4 a Channel 5, gan gynnwys amrywiadau HD ond dim sianeli +1.
Sianeli portffolio PSB yr holl sianeli sydd gan ddarlledwyr PSB yn y DU, ac eithrio eu prif
sianeli. Cyfeirir at y rhain fel grŵp cyfan yn y dadansoddiad, neu fel grŵp darlledwyr (e.e.
‘portffolio’r BBC’). Mae'r prif sianeli PSB+1 wedi’u cynnwys yn y grŵp hwn.
Teuluoedd PSB y pum prif sianel PSB a’u holl sianeli portffolio gyda’i gilydd.
Mae rhagor o fanylion am sianeli unigol sydd wedi’u cynnwys yn y grwpiau PSB ar gael yn yr
atodiad Gwylio’r Teledu ac yn y ddogfen Cefndir a Methodoleg.
Oriau cyfartalog bob dydd Oriau gwylio ar gyfartaledd, yr unigolyn y dydd.
Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog Cyfran y boblogaeth gwylio teledu sy’n gwylio sianel
neu grŵp o sianeli o leiaf unwaith yn ystod wythnos arferol (am o leiaf 15 munud yn olynol,
neu dri munud yn olynol ar gyfer y genre newyddion ac S4C).
Cyfran Canran yr holl gynulleidfa gwylio teledu sy’n gwylio sianel benodol neu grŵp o
sianeli, wedi’i fynegi fel swm cyfartalog dros gyfnod penodol. Er enghraifft, mae cyfran o
65% ar gyfer sianel yn golygu bod 65% o’r holl wylwyr a oedd yn gwylio teledu ar yr adeg yn
gwylio'r sianel honno (a’r 35% arall yn gwylio sianeli eraill).
Allbwn a gwariant
Y pum prif sianel PSB BBC One, BBC Two, gwasanaethau Sianel 3 (ITV, STV, UTV),
Channel 4 a Channel 5.
Sianeli portffolio'r BBC BBC Three (tan 15 Chwefror 2016), BBC Four, BBC News, BBC
Parliament, CBBC a CBeebies.
Gwasanaethau ar-lein y BBC BBC iPlayer (a BBC Three o 15 Chwefror ymlaen, pan
ddaeth yn frand ar-lein yn unig).
Sianeli portffolio darlledwyr PSB masnachol ITV2, ITV3, ITV4, ITVBe, ITV Encore, CITV,
E4, More4, Film4, 4Seven, 5*, 5USA a Spike.
Yn ystod y dydd 6.00am – 6.00pm
Cynnwys gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu am y tro cyntaf – Rhaglenni a gomisiynir gan
sianel gwasanaeth cyhoeddus drwyddedig, neu ar ei chyfer, gyda’r bwriad o’u dangos am y
tro cyntaf ar deledu yn y Deyrnas Unedig yn y flwyddyn gyfeirio.
Rhaglenni rhwydwaith/ heb fod yn rhai rhwydwaith Dangosir rhaglenni rhwydwaith gan
sianeli PSB ledled y DU, ond rhaglenni sydd ddim ond yn cael ei ddangos mewn ardaloedd
penodol yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU yw rhaglenni heb fod yn rhai rhwydwaith.
Rhaglenni newydd y DU Term arall ar gyfer cynnwys gwreiddiol o’r DU sy’n cael ei
ddarlledu am y tro cyntaf.
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Oriau brig 6.00pm -10.30pm. Rhwng 7.00pm a 10.30pm y mae’r oriau brig ar gyfer BBC
Three a BBC Four.
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