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Roedd cyrhaeddiad1 Radio 
Wales a Radio Cymru wedi aros 
yn weddol sefydlog ar draws y 
flwyddyn, sef 361,900 a 108,000 
(RAJAR 12 mis hyd at Ch1 2017).

Cynhaliodd Radio Cymru gynllun 
peilot ar gyfer ffrwd amgen, Radio 
Cymru Mwy, gan ddefnyddio DAB 
a thechnolegau digidol eraill, 
am gyfnod o dri mis rhwng mis 
Medi 2016 a mis Ionawr 2017. 

Diben y cynllun peilot oedd gweld 
sut byddai modd ehangu apêl 
Radio Cymru, gan ddefnyddio’r 
technolegau newydd i’r eithaf, a 
chynnig gwasanaeth ychwanegol 
sy’n canolbwyntio mwy ar 
gerddoriaeth na’r brif orsaf.    

Mae Nation Broadcasting Limited 
(“Nation”) yn berchen ar chwe 
gwasanaeth radio masnachol 
yng Nghymru ar hyn o bryd, 
sef:  Nation Radio, Swansea Bay 
Radio, Radio Ceredigion, Radio 
Sir Gâr, Radio Pembrokeshire a 
Bridge FM (Pen-y-bont ar Ogwr).

Ym mis Tachwedd 2016, 
cymeradwyodd Ofcom gais gan 
Nation i rannu’r holl raglenni 
rhwng pob un o’r pum gorsaf leol, 
ac roedd yn bwriadu darlledu 
o un safle yn St Hilariw. Hefyd, 
cymeradwyodd Ofcom gais gan 
Nation i newid fformat gwasanaeth 
rhanbarthol de Cymru Nation 
Radio o wasanaeth sy’n cael ei 

arwain gan gerddoriaeth roc, i un 
sy’n canolbwyntio ar Gymru.

Cais i Newid Amlblecs DAB Lleol: 
Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ymgynghorodd Ofcom ar gais gan 
Muxco Wales Limited (isgwmni 
Nation Broadcasting Ltd) i ymestyn 
ardal drwyddedig Canolbarth a 
Gorllewin Cymru, a ddaeth i ben 
ar 28 Chwefror. Ni fyddai’r newid 
ardal sy’n cael ei gynnig yn effeithio 
ar y gwasanaethau mae modd 
eu derbyn ar hyn o bryd yn ardal 
Canolbarth a Gorllewin Cymru nac 
ar ddarpariaeth y gwasanaethau 
hynny. Mae cydweithwyr Ofcom 
wrthi’n asesu’r cais hwn.

Ymgynghoriad yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon - Dadreoleiddio 
Radio Masnachol

Yn 2015, gofynnodd y cyn Weinidog 
dros Ddiwylliant, Cyfathrebiadau 
a’r Diwydiannau Creadigol, Ed 
Vaizey AS, i Ofcom roi sylw manwl 
i’r posibilrwydd o ddadreoleiddio 
agweddau ar radio masnachol. Ym 
mis Chwefror 2017, cyhoeddodd yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon ei ymgynghoriad ar 
ddadreoleiddio radio masnachol, 
gan gyflwyno cynigion ar sut 
mae’n helpu i gefnogi a chryfhau’r 
sector radio masnachol.

Radio Cardiff

Cafodd Ofcom gais i drosglwyddo’r 
drwydded radio cymunedol sydd 
gan Radio Cardiff Limited i Voluntary 

Community Service (Cymru) Limited 
(“VCS”) ym mis Rhagfyr 2016. 
Mae VCS yn gwmni cyfyngedig 
drwy warant ac yn elusen 

gofrestredig. Cymeradwywyd y cais 
i drosglwyddo, a chwblhawyd y 
broses ddechrau mis Chwefror 2017.

3.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru

BBC Cymru Wales

Radio masnachol

Radio cymunedol

1 Diffinnir cyrhaeddiad yma fel nifer y bobl 15 oed a hŷn sy’n gwrando ar orsaf radio am o leiaf un cyfnod o chwarter awr dros gyfnod o wythnos.
2 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/98982/datganiad-gais-newid-fformat-nation-radio.pdf
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DAB	Cenedlaethol	y	BBC Digital	One Sound	Digital DAB	lleol*

Erbyn hyn, mae yna 
73 gorsaf ar gael ar 
DAB yng Nghymru 

Mae’n cynnwys 13 gan y BBC, 
30 gorsaf ar amlblecsau Sound 
Digital a Digital One, a 30 gorsaf 
fasnachol ar amlbecsau DAB lleol. 

Fodd bynnag, ni fydd yr holl 
orsafoedd digidol hyn ar gael ar 
DAB i wrandawyr ledled Cymru. Fel 
y dengys ffigur 1.2, mae cyfran 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 37 o orsafoedd analog hefyd 
ar gael yng Nghymru drwyddi draw.

3.2 Argaeledd gorsafoedd radio

Erbyn hyn, mae yna 73 gorsaf yn darlledu ar DAB yng Nghymru, 
ond nid yw pob un ar gael ym mhob rhan o Gymru ar hyn o bryd

Ffynhonnell: Ofcom, Mai 2017
Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos uchafswm y gorsafoedd sydd ar gael; mae amrywiadau lleol a materion yn ymwneud â derbyniad 
yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael ar bob un ohonynt.

Ffigur 3.1: Argaeledd gorsafoedd radio yng Nghymru

Mae gwasanaethau 
DAB gan y BBC ar 

gael bellach i 92% o 
gartrefi yng Nghymru, 

yr un fath â’r llynedd. 

Mae’r ddarpariaeth gan Digital 
One, un o’r amlblecsau masnachol 
sy’n gwasanaethu’r DU gyfan 
yn cyrraedd 67% o gartrefi yng 
Nghymru. Mae’r ddarpariaeth DAB 
lleol yng Nghymru yn 86% o gartrefi. 

3.3 Cyrhaeddiad DAB

Mae gwasanaethau DAB gan y BBC ar gael i 92% o gartrefi

Ffynhonnell: BBC, Arqiva, Ofcom, Mai 2017. *Mae’r ffigurau ar gyfer DAB lleol yn amcanestyniadau o’r ddarpariaeth ddisgwyliedig ar 
gyfer canol 2017 ar sail rhestr wedi’i chynllunio 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 yn ystod 2017.

Ffigur 3.2: Darpariaeth DAB i gartrefi 
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Am y 12 mis hyd at Ch1 2017, 
cyrhaeddodd gwasanaethau radio 
91.6% o’r boblogaeth oedolion 
yng Nghymru, y 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 22.7 awr yr wythnos ar 
gyfartaledd, y ffigur uchaf ers 2012.

3.4 Gwrando ar gynnwys sain

Mae cyfran uwch o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio nag yn 
y DU drwyddi draw, ac maent yn gwrando am fwy o amser 

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017. Diffinnir cyrhaeddiad fel nifer y bobl 15 oed a hŷn 
sy’n gwrando ar orsaf radio am o leiaf un cyfnod o chwarter awr dros gyfnod o wythnos. Cyfarwyddir ymatebwyr i lenwi 
chwarter awr yn unig os ydynt wedi gwrando ar yr orsaf am o leiaf 5 munud o fewn y cyfnod hwnnw o chwarter awr. 

Ffigur 3.3: Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog

Mae’r amser a dreulir yn gwrando 
ar unrhyw radio yng Nghymru 
wedi cynyddu dros filiwn o oriau 
yn y flwyddyn ddiwethaf (54.1 
miliwn awr o’i gymharu â 52.9 
miliwn awr). Mae gwrando ar 
wasanaethau’r DU gyfan yn cyfrif 
am 64% o’r gwrando yng Nghymru, 
yr uchaf ymysg holl wledydd y DU. 
Caiff hyn ei sbarduno gan wrando 
ar wasanaethau rhwydwaith y 
BBC; mae’r gorsafoedd hyn yn 
cyfrif am 48% o’r holl wrando. 

Fodd bynnag, mae’r cynnydd mwyaf 
o un flwyddyn i’r llall wedi bod 
mewn gwrando ar wasanaethau 
masnachol y DU gyfan yng Nghymru, 
2.3 awr yn ychwanegol ers 2016. 
Mae gwrando ar wasanaethau’r BBC 
yn gyffredinol yng Nghymru, gan 
gynnwys gwasanaethau gwledydd 
y BBC (BBC Radio Wales a BBC 
Radio Cymru) yn cyfrif am 56% 
o’r holl wrando; unwaith eto, yr 
uchaf ymysg holl wledydd y DU. 

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 26%, 3 phwynt 
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 unrhyw 
un o wledydd y DU, sef 42%..

Mae gwrando ar wasanaethau’r DU gyfan yn cyfrif am bron i ddwy 
ran o dair o’r amser yn gwrando ar y radio yng Nghymru

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017.

Ffigur 3.4: Cyfran o’r oriau gwrando, yn ôl gwlad
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Cyrhaeddiad cyfun BBC Radio 
Wales a BBC Radio Cymru 
yw 17%, hanner cyrhaeddiad 
gwasanaethau cyfatebol yng 
Ngogledd Iwerddon, ond yn 

debyg i gyrhaeddiad wythnosol 
y gwasanaeth yn yr Alban a 
gwasanaethau lleol y BBC yn Lloegr. 

Mae’r cyrhaeddiad wythnosol 

cyfartalog ar gyfer BBC Radio 
Wales a BBC Radio Cymru wedi 
gostwng 5.7 pwynt canran 
mewn pum mlynedd.

Mae un oedolyn o bob chwech yng Nghymru yn gwrando naill 
ai ar BBC Radio Wales neu BBC Radio Cymru

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017 Nodyn: Dangosir cyrhaeddiad cyfun ar gyfer BBC Radio 
Wales a BBC Radio Cymru

Ffigur 3.5: Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer gwasanaethau lleol/ gwledydd y BBC

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017.

Ffigur 3.6: Cyrhaeddiad wythnosol i radio masnachol lleol

Mewn cymhariaeth, roedd y cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog i radio masnachol 
lleol yng Nghymru yn y 12 mis hyd at Ch1 2017, yn 46%.

Mae pum deg wyth y 
cant o oedolion yng 

Nghymru yn berchen 
ar set radio DAB,

mwy nag yn yr Alban a mwy nag 
yng Ngogledd Iwerddon. Roedd 
y twf yn y nifer sy’n berchen ar 
radio DAB yn uwch yng Nghymru 
nag yng ngwledydd eraill y DU, a 
chynyddodd 8 pwynt canran rhwng 

2015 a 2016. Mae’n debyg mai 
poblogrwydd gwasanaethau’r DU-
gyfan sy’n dylanwadu ar y nifer uwch 
sy’n berchen ar DAB yng Nghymru, 
gan fod DAB yn cynnig mwy o 
amrywiaeth o’r gorsafoedd hyn.

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

Mae bron i chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru 
yn berchen ar radio DAB erbyn hyn 

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017 Nodyn: Mewn Adroddiadau blaenorol ar y Farchnad 
Gyfathrebu rydym wedi defnyddio ffigurau Traciwr Technoleg Ofcom

Ffigur 3.7: Setiau radio digidol DAB - perchnogaeth
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Dywed un o bob deg (10%) o’r bobl 
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 (8%) 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 2016.

Dywed 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

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017 
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio, ac nad oes ganddynt set radio DAB (n = 1533 y DU, 214 Cymru, 800 Lloegr, 250 yr 
Alban, 269 Gogledd Iwerddon, 107 Cymru drefol, 107 Cymru wledig, 273 Cymru 2012, 269 Cymru 2013, 246 Cymru 2014, 228 Cymru 
2015, 212 Cymru 2016, 214 Cymru 2017).
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017, 
rhwng Cymru drefol a Chymru wledig yn 2017 ac ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru 2016 a 2017. Mae cylchoedd o gwmpas y ffigurau 
+/- uwchben y siart yn dangos unrhyw wahaniaeth arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng 2016 a 2017 ar gyfer Cymru, trefol a 
gwledig.
QP12: Pa mor debygol yw hi y gwnaiff eich cartref brynu radio DAB yn y 12 mis nesaf?

Ffigur 3.8: Y tebygolrwydd y prynir set radio DAB o fewn y flwyddyn nesaf

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 

ychydig dros hanner (56%) nad 
oeddynt ei angen, tra dywedodd 
cyfran debyg (51%) eu bod yn 
hapus yn defnyddio’r gwasanaeth 
presennol. Dywedodd llai nag un o 
bob deg na fyddent fyth yn gwrando 

arno (6%), neu eu bod yn gallu 
derbyn gwasanaeth radio digidol 
drwy eu gwasanaeth teledu (9%).

Nid yw’r rhesymau pam nad 
yw’n debygol y prynir set 
DAB wedi newid ers 2016.

Dywed y rhan fwyaf 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 neu oherwydd eu bod yn hapus yn defnyddio eu gwasanaeth radio presennol

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn 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, Cymru 2017 = 174)
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 99% rhwng Cymru yn 2016 a 2017. 
QP14: Pam nad ydych yn debygol o gael radio digidol yn y 12 mis nesaf?

Ffigur 3.9: Rhesymau pam nad yw’n debygol y prynir radio DAB yn ystod y flwyddyn nesaf
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Mae’r gyfran o’r bobl sy’n 
gwrando drwy lwyfannau digidol 
yng Nghymru yn 39%, 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; heblaw am 
Ogledd Iwerddon, dyma’r uchaf 

ymysg holl wledydd y DU. 

Mae bron i ddwy ran o bump yn gwrando ar y radio yng 
Nghymru drwy gyfrwng llwyfannau digidol3

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017

Ffigur 3.10: Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog

3 DAB, teledu digidol a’r rhyngrwyd

Mae cyfran yr amser a dreulir yn 
gwrando ar y radio ar lwyfannau 
digidol wedi cynyddu 12 pwynt 
canran yng Nghymru ers 2013. Mae 
cyfradd y twf wedi bod yn gyson 
dros y cyfnod hwn, gyda’r un lefel o 
dwf rhwng 2015 a 2016 o’i gymharu 
â 2016 a 2017 (3 phwynt canran).  
Mae gwrando ar setiau DAB wedi 

cynyddu 2 bwynt canran, ac mae 
gwrando drwy gyfrwng y rhyngrwyd 
neu deledu digidol wedi aros yn 
sefydlog o un flwyddyn i’r llall. 

Yn y 12 mis hyd at Ch1 2017, 
roedd cyrhaeddiad wythnosol 
cyfartalog DAB yng Nghymru yn 
39%, cynnydd o 23 pwynt canran 

ers 2010. Mewn cymhariaeth, 
roedd cyrhaeddiad wythnosol 
cyfartalog DTV yn 18%, yn debyg i 
15% yn 2010. Er bod y cyrhaeddiad 
wythnosol cyfartalog i’r rhyngrwyd 
wedi aros yn weddol sefydlog 
ers 2015, mae yna gynnydd o 11 
pwynt canran wedi bod ers 2010.

Mae’r gyfran sy’n gwrando ar lwyfannau digidol yng Nghymru wedi cynyddu’n gyson bob blwyddyn

Ffynhonnell: RAJAR, pob oedolyn, 12 mis hyd at Ch1 ar gyfer pob blwyddyn

Ffigur 3.11: Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog yng Nghymru: Ch1 2013 – Ch1 2017
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3 Radio a chynnwys sain Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017 - Cymru

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. Gwariant ar gynnwys y BBC - prisiau Mawrth 2017, gwariant ar radio masnachol 
lleol - prisiau 2016. 

Ffigur 3.12: Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2016

Yng Nghymru y 
cafwyd y twf mwyaf 
mewn refeniw radio 

masnachol lleol 
yn 2016 o blith holl 

wledydd y DU. 

Cynyddodd y refeniw £0.33 
mewn termau real 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 dyma’r unig wlad 
heblaw am Loegr lle mae’r refeniw 
y pen yn is na chyfartaledd y DU. 

Gostyngodd gwariant ar gynnwys 
BBC Radio Wales  8% mewn termau 
real, a gostyngodd y gwariant ar 
gynnwys BBC Radio Cymru 6%. 
Fesul pen o’r boblogaeth, gan 
Gymru y mae’r ail lefel uchaf o 
wariant gan y BBC, a  chynyddodd 
74c mewn termau real fesul pen 
o’r boblogaeth yn 2016-17.

3.6 Y diwydiant radio

Cynyddodd refeniw radio masnachol 
lleol yng Nghymru 6%  yn 2015

Refeniw	/	gwariant	y	pen	(£)
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