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1. RHAGAIR
Mae'r flwyddyn 2017/18 yn un nodedig i'r BBC. Mae'n nodi dechrau Siarter newydd 11 mlynedd, a phennod
newydd yn hanes y BBC.
Mae'r Siarter yn nodi fframwaith clir ar gyfer llywodraethu a rheoleiddio'r BBC: Bwrdd newydd ar frig y
sefydliad sy'n pennu ei strategaeth, yn rhedeg ei weithrediadau ac sy'n gyfrifol am ei allbwn. Ar yr un pryd, am y
tro cyntaf yn ei hanes, mae gan y BBC reoleiddiwr allanol llawn, sef Ofcom. Mae'r ddogfen hon - Cynllun
Blynyddol cyntaf y BBC o'r Siarter newydd - yn ddogfen allweddol yn y gydberthynas rhwng y ddau sefydliad, ac
mae'n rhan allweddol o'n hatebolrwydd i dalwyr ffi'r drwydded. Mae'n cyflawni nifer o swyddogaethau
hanfodol:


Mae'n amlinellu cynlluniau creadigol y BBC ar gyfer y flwyddyn - y 'cylch gwaith creadigol' - sy'n dangos
pam y mae allbwn y BBC yn cyfrannu at ei genhadaeth a'i ddibenion cyhoeddus



Mae'n dangos sut mae gwasanaethau'r BBC yn cyfrannu at y broses o gyflawni natur nodedig, drwy'r
amodau a'r cyfrannau yn fframwaith rheoleiddio’r BBC ac ymrwymiadau ychwanegol y BBC ei hun



Mae'n disgrifio fframwaith perfformiad y bydd y Bwrdd yn ei ddefnyddio i farnu pa mor effeithiol y
mae'r BBC yn cyflawni ei genhadaeth a'i ddibenion cyhoeddus bob blwyddyn



Mae'n nodi strategaeth tair blynedd y BBC a'i gynllun gwaith ar gyfer 2017/18, yn cynnwys cyllideb y
BBC ar gyfer 2017/18 ar lefel uchel



Mae'n amlinellu'r newidiadau a gynigir i wasanaethau cyhoeddus neu fasnachol a all fod yn berthnasol



Mae'n nodi sut y caiff y BBC ei lywodraethu ac, fel rhan o hynny, ddyletswyddau ac ymrwymiadau’r
Bwrdd.

Mae'r Cynllun Blynyddol hwn yn amlinellu cyfres o ymatebion strategol a chreadigol i'r heriau y mae Ofcom a'r
BBC wedi'u nodi - heriau a allai effeithio ar allu'r BBC i gyflawni ei ddibenion ac i hysbysu, addysgu a diddanu
pob cynulleidfa. Mae'r Bwrdd yn benderfynol o ymateb i'r heriau hyn, er mwyn sicrhau y caiff gwerthoedd
craidd darlledu gwasanaeth cyhoeddus eu hatgyfnerthu a'u hail-greu ar gyfer cenhedlaeth newydd. Gallai'r
heriau hyn gynnwys:


Cyflwyno newyddion diduedd a chywir yr ymddiriedir ynddo i gynulleidfaoedd ifanc, y mae'r defnydd a
wnânt o newyddion yn symud yn gyflym o gyfryngau traddodiadol, rheoledig, i lu o ddarparwyr ar-lein



O fewn y gofod ar-lein, sut i atgyfnerthu amlygrwydd newyddion gan ddarparwyr diduedd yr
ymddiriedir ynddynt, y defnydd a wneir ohono a'r gallu i'w adnabod ac i wrthdroi lledaeniad
'newyddion ffug' fel y'i gelwir.



Darparu cynnwys Prydeinig i blant, gan roi man diogel iddynt ymddiried ynddo lle gallant ddarganfod
beth sy’n eu hysgogi ac yn eu hysbrydoli i ddysgu, gan eu helpu i ganfod eu ffordd yn y byd o'u
hamgylch, a rhoi cynnwys sy'n eu diddanu.



Sut i adlewyrchu a chynrychioli pob diwylliant a llais gwahanol sy'n rhan o'r DU, o ran amrywiaeth
gynyddol ein cynulleidfaoedd ac ar draws holl wledydd a rhanbarthau'r DU



Diogelu'r amrywiaeth a'r ehangder sy'n cyfrannu at natur nodedig gwasanaethau'r BBC, ynghyd â rhoi
cyfle i gael rhyddid creadigol ac i fentro sy'n angenrheidiol i unrhyw sefydliad creadigol.

Bydd fframwaith arfaethedig y Bwrdd ar gyfer asesu perfformiad y BBC, a amlinellir yn ddiweddarach yn y
Cynllun hwn, yn ein galluogi i fonitro cynnydd yn erbyn yr heriau hyn.
Mewn blynyddoedd i ddod, byddwn yn cyhoeddi'r Cynllun Blynyddol cyn y flwyddyn y mae'n cyfeirio ato .
Fodd bynnag, mae blwyddyn gyntaf y Siarter newydd yn cydnabod bod angen cyfnod o drawsnewid. O
ganlyniad, cyhoeddwyd y Cynllun Blynyddol hwn am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2017 fel dogfen dros dro, a
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gwnaethom geisio adborth arno. Cyhoeddodd Ofcom ei Drwydded Weithredu derfynol yn gynharach ym mis
Hydref, sy’n golygu ein bod bellach wedi gallu llunio fersiwn derfynol ein Cynllun Blynyddol.

Syr David Clementi, Cadeirydd
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2. CYFLWYNIAD
Mae nôd y BBC yn syml iawn. Ein diben yw creu rhaglenni a gwasanaethau gwych. Dyna pam mae pobl yn
hoffi'r BBC. Dyna pam maent yn ei fwynhau. Dyna pam maent yn ymddiried ynddo. Dyna pam maent yn ei
werthfawrogi. Mae'r BBC yn ychwanegu at fywydau pawb yn y DU mewn mwy o ffyrdd nag erioed o'r blaen ac
yn amlach nag erioed o'r blaen. Mae 44 miliwn o bobl ym Mhrydain yn defnyddio'r BBC bob diwrnod, sy'n
bron bob oedolyn yn y DU bob wythnos.
Wrth wraidd yr athroniaeth sy'n sail i'r BBC mae syniad syml iawn, democrataidd iawn: y dylai pawb gael
mynediad at y goreuon, pwy bynnag ydynt, ble bynnag maent yn byw, boed yn gyfoethog neu'n dlawd, yn hen
neu'n ifanc. Ein nod yw cynnig y gorau i bawb.
Pennwyd cenhadaeth y BBC bron ganrif yn ôl gan ei sylfaenydd, yr Arglwydd Reith, sef i hysbysu, addysgu a
diddanu. Y genhadaeth honno sydd wrth wraidd Siarter newydd y BBC ac mae mor berthnasol heddiw ag yr
oedd bryd hynny. A bydd yr un mor angenrheidiol yn y dyfodol ag y mae heddiw.
Oherwydd rydym ni, fel pob darlledwr arall, yn wynebu byd sy'n newid. Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o'n
cynulleidfaoedd yn mwynhau rhaglenni a gwasanaethau'r BBC mewn amserlen ddarlledu draddodiadol. Ni fydd
hynny'n dod i ben yn fuan. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn parhau i fwynhau rhaglenni radio a theledu, fel ar hyn o
bryd, dros y degawd nesaf. Ond yn gynyddol, drwy'r rhyngrwyd a dyfeisiau symudol, mae pobl yn mwynhau'r
hyn a ddymunant, pryd bynnag y dymunant, ble bynnag y dymunant.
Mae'n bosibl mai hwn fydd y prif lwybr i'r hyn a wna'r BBC erbyn canol y degawd nesaf. Felly yn ystod y deng
mlynedd nesaf, bydd angen i ni wneud dau beth – gwasanaethu'r rhai sydd wedi mabwysiadu'r rhyngrwyd fel
eu prif gyfrwng, ac ar yr un pryd sicrhau bod y rhai sydd am barhau i wylio a gwrando ar sianelau traddodiadol
yn parhau i gael gwasanaeth priodol hefyd. Mae'n rhaid i ni barhau i symud i BBC sy'n addas i'r rhyngrwyd, yn
barod am fyd rhyngrwyd yn unig, pryd bynnag y daw. Mae hynny'n golygu ail-greu’r BBC ar gyfer
cynulleidfaoedd ifanc, lle ceir y newidiadau cyflymaf.
Mae'r Cynllun Blynyddol hwn yn gynllun creadigol ar gyfer y flwyddyn ac yn gyfres o ymatebion strategol i'r
heriau sy'n wynebu'r broses o ddarparu darlledu gwasanaeth cyhoeddus a nodwyd gennym ni ac Ofcom yn ei
Drwydded Weithredu. Eleni yw'r flwyddyn gyntaf o gynllun strategol tair blynedd sy'n ymateb i'r heriau hyn.
Rydym yn cydnabod na ellir datrys yr un o'r materion hyn mewn blwyddyn, ond rhaid i ni wneud cynnydd yn
erbyn pob un ohonynt yn 2017/18. Mae Adran 5 yn nodi manylion ein cynllun strategol tair blynedd - yn
cynnwys ein pum amcan strategol a'n 12 blaenoriaeth ar gyfer y BBC, y mae pob un ohonynt yn hanfodol er
mwyn ail-greu'r BBC yn ein barn ni. Bydd ein Cynlluniau Blynyddol ar gyfer 2018/19 a 2019/20 yn adrodd ar y
cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion a'r blaenoriaethau hyn.
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Ail-greu'r BBC
Ein huchelgais i ail-greu'r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd yw ein prif flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Mae arferion defnyddio pobl iau a phobl hŷn yn gynyddol wahanol. Mae pobl iau yn gwylio llai o deledu na
phobl hŷn. Maent yn gwrando ar lai o radio. A lle mae cynulleidfaoedd ifanc yn mynd nawr, bydd
cynulleidfaoedd hŷn yn debygol o'u dilyn. Mae arloesedd ar-lein wedi arafu'r dirywiad a welwyd ym mhob
cwmni cyfryngau traddodiadol. Nid yw wedi'i wrthdroi.
Os bydd y duedd hon yn parhau, erbyn canol y 2020au, ni fyddai lleiafrif sylweddol o dalwyr ffi'r drwydded yn
rhan o'n sgwrs gyffredin genedlaethol mwyach, ac efallai na fyddent ychwaith yn cael digon o werth i
gyfiawnhau ffi'r drwydded. Yn anad dim, byddwn yn methu a rhoi gwybodaeth yr ymddiriedir ynddi, addysg na
diddanwch iddynt. Felly bydd angen i bob rhan fawr o'r BBC gyfrannu at gyflawni'r her hon.
Mae ein cynigion ar gyfer Newyddion, ein diben cyhoeddus cyntaf - a gwmpesir yn adran 3.1 - yn amlinellu ein
hymateb strategol i'r heriau cysylltiedig sef darparu newyddion i gynulleidfaoedd ifanc a mynd i'r afael â'r
'newyddion ffug' a gyflwynir. Mae BBC News Online, ar gyfrifiadur personol neu ar ddyfais symudol, neu ar
Twitter neu Facebook, yn hanfodol ar gyfer ein strategaeth. Ond bydd angen i ni weithio'n galetach er mwyn
gwella amlygrwydd a gwerth BBC News i'r eithaf ar safleoedd newyddion eraill fel ar lwyfannau cyfryngau
cymdeithasol. A bydd angen i ni ddefnyddio holl ddulliau a thechnegau'r byd symudol – fel hysbysiadau a
ffrydiau byw – er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ac yn y ffordd y maent yn ei ddisgwyl.
Rydym yn uchelgeisiol yn ein cynigion ar gyfer plant. Mae allbwn i blant wedi bod wrth wraidd y BBC ers ei
ddyddiau cynharaf. Ond y gynulleidfa hon sy'n newid gyflymaf ac mae eu byd cyfryngau yn hollol wahanol o
gymharu â dim ond cenhedlaeth yn ôl. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn buddsoddi mwy mewn allbwn a
gwasanaethau i blant. Bydd hyn yn helpu i gynnal ansawdd ac ehangder cynnwys i blant a gynhyrchir yn y DU ar
draws pob maes, tra'n ein galluogi i gynyddu'r cyllid ar gyfer cynnwys a rhyngweithedd i blant ar-lein. Byddwn
hefyd yn dechrau trawsnewid ein cenhadaeth mewn addysg, drwy ddysgu ffurfiol ar gyfer plant a phobl ifanc yn
eu harddegau gan gynnig gwasanaeth mwy personol wedi'i deilwra i'w hanghenion, ac hefyd dhrwy arbrofi yn
datblygu ffurfiau newydd o gynnwys ffeithiol digidol sydd â'r nod o ysbrydoli cynulleidfaoedd o bob oedran i
ddeall mwy am y byd o'u cwmpas. Bydd hyn yn ymgorffori cymysgedd o gynnwys pwrpasol wedi'i gomisiynu,
cynnwys wedi'i addasu o Archif y BBC a sefydliadau eraill gan gyrff addysgol/diwylliannol. Rydym yn amlinellu ein
cynlluniau yn fanylach yn adrannau 3.2 a 3.3.
Mae amrywiaeth yn faes arall lle mae ein cynlluniau yn uchelgeisiol ac yn cynyddu. Erbyn 2020, ein nod yw cael
gweithlu sydd o leiaf yr un mor amrywiol, os nad yn fwy amrywiol, nag unrhyw weithlu arall yn y diwydiant.
Erbyn hynny, byddwn wedi cyrraedd targedau portreadu newydd heriol sy'n cwmpasu ystod lawer ehangach o
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amrywiaeth nag unrhyw ddarlledwr arall, gyda mwy o effaith ar gyfer cynulleidfaoedd ar draws amrywiaeth
ehangach o raglenni. Byddwn wedi gwneud amrywiaeth yn rhywbeth y mae pawb yn y BBC, a phawb sy'n creu
rhaglenni ar gyfer y BBC, yn ei gefnogi. Nodir ein cynlluniau a'n targedau yn adran 3.4 o'r Cynllun Blynyddol
hwn.
Hefyd yn adran 3.4 mae ein cynlluniau ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU. Rydym eisoes yn gwneud mwy o
raglenni y tu allan i Lundain nag unrhyw ddarlledwr arall ledled y DU, ac rydym yn darlledu mwy o allbwn lleol
a chenedlaethol nag unrhyw ddarlledwr arall. Ond rydym yn benderfynol o gyflawni'r her o adlewyrchu a
chynrychioli DU newidiol yn well. Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi'r buddsoddiad mwyaf yng Nghymru, yr
Alban a Gogledd Iwerddon ers degawdau, gyda chynlluniau creadigol cyffrous ar gyfer y tair gwlad. Mae adran
3.5 yn nodi'r rôl hanfodol sydd gan ein gwasanaethau byd-eang, yn cynnwys y World Service yn darparu
gwasanaethau newyddion dibynadwy yr ymddiriedir ynddynt i gynulleidfaoedd byd-eang, ynghyd ag arddangos
cynnwys a chreadigrwydd y BBC.
Mae'r rhan fwyaf o adran 3 – ac adran 3.3 yn benodol – yn cwmpasu'r cyfraniad y mae disgwyl i'n meysydd nad
ydynt yn cynnwys newyddion ei wneud i genhadaeth, dibenion a natur nodedig y BBC. Mae adran 4 yn
cwmpasu natur nodedig y BBC mewn ffordd fwy penodol, drwy ddangos sut y bydd pob gwasanaeth yn
cyfrannu drwy gyfuniad o amodau gan Ofcom, ymrwymiadau’r BBC a chynlluniau creadigol.
Mae cyfres o gynlluniau darparu yn sail i hyn oll. Un ffocws strategol pwysig ar gyfer 2017/18 yw personoli.
Credwn y gallwn roi gwasanaeth gwell i'n cynulleidfaoedd os byddwn yn gwybod pwy ydynt a beth y gallai fod
ganddynt ddiddordeb ynddo. Rydym am i bobl allu dod o hyd i gynnwys holl wasanaethau'r BBC mewn ffordd
syml a didrafferth, gyda chymorth dulliau chwilio soffistigedig a deallus. Rydym am alluogi cyfranogiad a
gweithgarwch pellach y. Bydd hyn yn annog pobl i ddewis y BBC yn amlach a threulio mwy o amser gyda ni, a
thrwy hynny, gynyddu'r gwerth a gaiff cynulleidfaoedd gennym ni a'r gwerth cyhoeddus rydym yn ei greu.
Rydym hefyd am sicrhau bod ein cynnwys yn cyrraedd cynulleidfaoedd yn y ffordd orau bosibl. Mae hynny'n
cynnwys y gallu i ddenu cynulleidfaoedd at raglenni llai adnabyddus a dangos mwy o gynnwys gwasanaeth
cyhoeddus; priodoli gwerth yn ôl i'r BBC a ffi'r drwydded; y gallu i arloesi er mwyn dal i fyny â disgwyliadau
cynulleidfaoedd; mynediad i ddata cynulleidfaoedd er mwyn darparu gwasanaeth gwell i gynulleidfaoedd; a lefel
yr amlygrwydd a roddir i gynnwys a gwasanaethau'r BBC fel y gellir canfod a gwerthfawrogi ein cynnwys yn
hawdd. Byddwn yn cyhoeddi polisi dosrannu eleni sy'n adeiladu ar yr egwyddorion craidd hyn.

Blwyddyn o greadigrwydd
Wrth ymateb i'r heriau strategol hyn, ni ddylem golli golwg ar nod syml y BBC – creu rhaglenni a gwasanaethau
gwych. Felly bydd 2017/18 yn flwyddyn o greadigrwydd mawr ac allbwn nodedig.
Un thema fawr fydd tymor blwyddyn o raglenni gwyddoniaeth a thechnoleg dan faner Tomorrow's World. Bydd
yn mynd â gwyddoniaeth allan o'r labordy ac i mewn i gartrefi pobl, wrth i ni geisio mynd i'r afael â'r ffordd mae
gwyddoniaeth yn newid bywydau pobl, yn ail-lunio'r byd ac yn ailysgrifennu dyfodol gofal iechyd. Ein nod yw
gwneud gwyddoniaeth yn bersonol gyda'r bartneriaeth wyddonol fwyaf a grëwyd gennym erioed er mwyn ateb
y cwestiynau mawr sy'n berthnasol i bawb.
Ymysg uchafbwyntiau'r tymor bydd cyfresi gwyddoniaeth yn ystod oriau brig ar BBC One a BBC Two ar
lawfeddygaeth arloesol, y broses o ddewis gofodwyr, ynni gwyrdd, y broses o drawsnewid i bobl drawsrywiol
a'r broses o heneiddio. Byddwn yn creu canolfan ddigidol gan ddwyn ynghyd y sefydliadau gwyddonol uchaf eu
parch o bob cwr o'r DU am y tro cyntaf. Caiff ei churadu'n ddyddiol, a bydd yn llawn cynnwys o bob rhan o'r
bartneriaeth, gan ennyn diddordeb cynulleidfaoedd yn y darllediadau, digwyddiadau pynciol a chyfryngau
cymdeithasol. Mae BBC Learning yn arwain ymgyrch addysgol fawr, Terrific Scientific, a ddatblygwyd mewn
partneriaeth â Wellcome er mwyn cynnal ymchwiliadau gwyddonol hygyrch, cyfranogiad torfol sy'n gysylltiedig
â'r cwricwlwm ar gyfer plant ysgolion cynradd a'u hathrawon.
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Ynghyd â Tomorrow's World, y gwanwyn hwn rydym wedi bod yn cynnal tymor o ffilmiau ar iechyd meddwl ar y
teledu, y radio ac ar-lein. Roedd y tymor yn cynnwys rhaglen dwy ran yn ystod oriau brig ar BBC One yn dilyn
grŵp o ddeg rhedwr oedd â phroblemau iechyd meddwl wrth iddynt baratoi i redeg Marathon Llundain 2017; i
raglen Horizon arbennig ar BBC Two yn edrych ar sgitsoffrenia a datblygiadau yn y driniaeth o seicosis; rhaglen
ddogfen ar straen ar gyfer BBC One; a rhaglen ddogfen gan yr ymgyrchydd iechyd meddwl Jack Rooke ar gyfer
BBC Three. Mae Radio 1 yn cynnal ymgyrch blwyddyn o hyd yn 2017 sy'n canolbwyntio ar iechyd meddwl
ymysg pobl ifanc o'r enw #MyMindAndMe.
Eleni, byddwn yn nodi 50 mlynedd ers newid y gyfraith mewn perthynas â bod yn hoyw yng Nghymru a Lloegr
gyda chyfres o raglenni ar Radio 4, BBC Two a BBC Four – Gay Britannia. Arweinir y tymor gan raglenni ar BBC
Two a BBC Four, gyda chynnwys arall ar Radio'r BBC ac Ar-lein, a bydd yn cynnwys straeon beiddgar a
chythruddol sy'n dathlu'r gymuned LGBT yn ogystal â herio rhagdybiaethau a rhagfarnau sy'n bodoli. Bydd y
tymor hefyd yn edrych o'r newydd ar hanes pobl hoyw ym Mhrydain, yn ogystal ag amlygu sut beth yw bod yn
hoyw ym Mhrydain heddiw.
Bydd 2017/18 yn flwyddyn bwysig ar gyfer teledu celfyddydol gan y BBC gyda Civilisations – tymor pwysig ar
deledu, radio ac ar-lein yn adrodd hanes celf o gychwyn hanes dynol hyd heddiw, am y tro cyntaf ar raddfa fydeang. Bydd cyfres naw rhan nodedig ar BBC Two yn datgelu campweithiau gwych sy'n hardd, yn ddyfeisgar ac
yn ddadlennol a grëwyd ym mhob cyfandir. Bydd yn gosod gwrthrychau godidog a wnaed yn y gorllewin ochr
yn ochr â'r cyfoeth o drysorau a grëwyd gan ddiwylliannau eraill: o sgroliau tirwedd Tsieina glasurol a'r cerflun
o'r Olmeciaid i efyddynnau Affricanaidd, argraffiadau Japaneaidd a bacholion Mughal. Bydd gan Civilisations dri
chyflwynydd, pob un â'i sgiliau a'i safbwyntiau ei hun i'w cyflwyno i'r gyfres: y clasurydd o Gaergrawnt Mary
Beard, yr hanesydd a'r awdur David Olusoga a'r hanesydd celf Simon Schama.
Ochr yn ochr â chyfres BBC Two, bydd gan BBC Four dymor Uncivilised, wedi'i ysbrydoli gan honiad Walter
Benjamin "There is no document of civilisation that is not at the same time a document of barbarism." Ac ar y
ddwy sianel, bydd tri Chomisiwn Artist arbennig Civilisations yn cyflwyno ymatebion creadigol i'r thema gan
artistiaid amlwg mewn barddoniaeth, dawns a'r celfyddydau gweledol. Bydd Radio 4 yn cyflwyno Alternative
History of Art mewn 15 rhan gan guraduron ac artistiaid enwog, a bydd Radio 3 yn edrych ar stori gwareiddiad
drwy gerddoriaeth. Yn olaf, bydd ymgyrch ymgysylltu fawr ag amgueddfeydd ledled y DU ac ar radio lleol yn
ceisio cysylltu cynulleidfaoedd lleol â themâu tymor Civilisations.
Byddwn yn parhau i roi sylw i Hull fel Dinas Diwylliant y DU 2017 dros y misoedd nesaf, gyda channoedd o
oriau o ddarllediadau o Hull 2017. O Big Weekend ar BBC Radio 1 i gynnwys a gynhyrchwyd ar gyfer teledu,
radio ac ar-lein, mae rhaglen weithgarwch y BBC wedi'i hanelu at bob oedran a bydd yn dangos Hull i bob cwr
o'r DU a'r byd. Ymysg y digwyddiadau bydd gŵyl gair llafar pedwar diwrnod o hyd Contains Strong Language, lle
bydd Radio 3 yn darlledu campwaith Anthony Burgess Clockwork Orange: A Play With Music am y tro cyntaf –
perfformiad drama Radio'r BBC gyda Cherddorfa Ffilharmonig y BBC. Bydd BBC Two yn darlledu'r prosiect
arbrofol Flood: To The Sea a bydd BBC Four yn archwilio cydberthynas Philip Larkin â Hull drwy ei
ffotograffiaeth. Bydd y gyfres ddogfen, One Bomb, yn adrodd hanes Hull yn ystod y Blits.
Ymysg y digwyddiadau eraill y byddwn yn eu coffáu eleni bydd 500 mlynedd ers i Martin Luther gychwyn y
Diwygiad Protestannaidd, 100 mlynedd ers Chwyldro Rwsia a 70 mlynedd ers rhannu India. Mewn un ffordd
neu'r llall, bydd allbwn o'r digwyddiadau hyn yn ymddangos bron ar holl wasanaethau'r BBC.
Caiff y tymhorau creadigol arbennig hyn eu cyflwyno ochr yn ochr â gwerth eithriadol y BBC o ddydd i ddydd.
Bydd eleni yn flwyddyn o greadigrwydd Prydeinig gwych, lle dylai gwerth unigryw'r BBC i gynulleidfaoedd yn y
DU, yr economi greadigol a lle Prydain yn y byd fod yn amlwg i bawb.

Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol
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3. CYLCH GWAITH CYHOEDDUS Y BBC
Mae allbwn a gwasanaethau'r BBC wedi'u cynllunio i hysbysu, addysgu a diddanu er mwyn cyflawni ein
cenhadaeth a hyrwyddo ein pum diben cyhoeddus:


Cyflwyno newyddion a gwybodaeth ddiduedd



Cefnogi dysgu i bobl o bob oedran



Dangos yr allbwn a'r gwasanaethau mwyaf creadigol a nodedig, o'r ansawdd gorau



Adlewyrchu, cynrychioli a gwasanaethu cymunedau amrywiol holl wledydd a rhanbarthau'r DU a
chefnogi economi greadigol y DU



Adlewyrchu'r Deyrnas Unedig, ei diwylliant a'i gwerthoedd i'r byd.

Mae'r adran hon o'r Cynllun Blynyddol yn archwilio sut y rhagwelir y bydd allbwn creadigol y BBC ar gyfer
2017/18 yn hyrwyddo'r dibenion hyn - 'Cylch Gwaith Creadigol' y BBC. Mae'n amlinellu datganiad cyffredinol o
uchelgais creadigol ar gyfer pob diben, crynodeb o gynlluniau creadigol 2017/18 er mwyn dangos unrhyw
ddatblygiad newydd o werth. Nid ydym wedi diweddaru’r cylch gwaith o’r Cynllun Blynyddol dros dro i
adlewyrchu treigl amser na newidiadau i’r amserlen.
Ar gyfer y cynllun hwn, rydym wedi canolbwyntio ein disgrifiad o'r ail ddiben ar ddysgu ac allbwn ffurfiol ar gyfer
plant. Gan fod holl feysydd y BBC yn cyfrannu at greadigrwydd, ansawdd a natur nodedig, rydym wedi crynhoi
uchelgeisiau creadigol yr holl feysydd eraill nad ydynt yn cynnwys newyddion o dan o trydydd diben.

3.1. Diben 1: newyddion a gwybodaeth ddiduedd
Ein huchelgais
Diben pwysicaf y BBC yw hysbysu. Mae'r newyddion o bwys i bob dinesydd. Mewn democratiaeth, mae'n
wasanaeth cyhoeddus hanfodol. Mae angen i bob aelod o'r cyhoedd weld gwybodaeth ddibynadwy er mwyn
deall y byd o'u cwmpas a gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain, eu cymunedau, eu gwledydd a'u dyfodol
ar y cyd. Mewn oes mor ganlyniadol – lle mae'r newyddion yn cyfrif a lle ceir cystadleuaeth mor frwd ynghylch
y ffordd y caiff straeon eu hadrodd – mae'r angen am BBC annibynnol, diduedd a chywir yn fwy nag erioed.
Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni ddarparu lefel bwysig o newyddion, materion cyfoes a rhaglenni ffeithiol
ar draws ein hamrywiaeth lawn o wasanaethau a llwyfannau, a cheisio cyrraedd a gwasanaethu pob cynulleidfa
gyda'r allbwn hwn. Mae'n rhaid i ni gynnal ein hymrwymiad unigryw i straeon lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a
rhyngwladol.
Mae'n rhaid i ni barhau i ddarparu allbwn gwybodaeth, newyddion, materion cyfoes a ffeithiol dibynadwy yr
ymddiriedir ynddo gan gyrraedd y safonau golygyddol uchaf. Y BBC yw'r ffynhonnell newyddion yr ymddiriedir
ynddi fwyaf yn y DU. Mae wedi'i wreiddio mewn ymrwymiad digyfaddawd i gywirdeb, bod yn ddiduedd,
amrywiaeth barn a thrin pobl yn deg yn y newyddion, er mwyn sicrhau ein bod yn cyfrannu at greu cymdeithas
fwy hyddysg, dinasyddiaeth fwy ymgysylltiol a byd lle ceir gwell dealltwriaeth.
Ond mae angen i'n hallbwn wneud mwy er mwyn adlewyrchu bywydau ac anghenion gwirioneddol ein
cynulleidfaoedd, lle bynnag maent yn byw a beth bynnag yw eu hoedran, ac er mwyn swnio ac edrych yn fwy
cyfoes nag y mae ar hyn o bryd.
Yn gyffredinol, mae'r BBC yn perfformio'n well na darparwyr newyddion eraill o ran cyrraedd cynulleidfaoedd
iau ond, yn ddiamau, dyma ble y mae'r her strategol fwyaf i'r BBC a'r holl ddarparwyr newyddion traddodiadol.
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Mae'r defnydd o'r newyddion yn symud o deledu a radio traddodiadol i lwyfannau ar-lein a llwyfannau
cymdeithasol, ac mae'n parhau i fod wedi'i rannu ymysg nifer fawr o ddarparwyr.
Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynyddol bwysig wrth gyrraedd cynulleidfaoedd ifanc gyda
newyddion oherwydd dyna ble y mae llawer ohonynt yn disgwyl ei ganfod. Ond nid yw darparwyr newyddion
mor wahanol ar y llwyfannau hyn, sy'n golygu bod priodoli a mesur yn her, a'i bod yn anoddach gwahaniaethu
rhwng ffynonellau dibynadwy ac annibynadwy.
Mae ein cynlluniau isod yn dangos sut rydym yn dechrau mynd i'r afael â'r her hon. Er mwyn barnu effaith y
rhain, byddwn yn edrych ar fesurau llwyddiant allweddol:


Cyrhaeddiad cyffredinol BBC Newyddion i gynulleidfaoedd ifanc. Nod ein harolwg mesur trawsgyfrwng newydd fydd cipio cyrhaeddiad traws-lwyfan ar y ddau wasanaeth BBC ac ar lwyfannau
sefydliadau allanol.



Canfyddiadau o BBC Newyddion ymysg cynulleidfaoedd ifanc, yn cynnwys mesurau o ymddiriedaeth,
didueddrwydd, ansawdd ac argymhelliad



Byddwn yn cymharu'r metrigau hyn â pherfformiad darparwyr newyddion traddodiadol eraill er mwyn
asesu perfformiad BBC Newyddion oddi fewn i’r farchnad.

Ein cynlluniau creadigol
Wrth gwrs, mae'n amhosibl rhagweld y newyddion. Un o'r gwersi a ddysgwyd dros yr ychydig flynyddoedd
diwethaf yw bod newyddiadurwyr yn colli hygrededd pan fyddant yn ceisio rhagweld.
Ond mae dyddiadur o ddigwyddiadau: bydd 2017 yn flwyddyn o etholiadau Ewropeaidd o'r DU i'r Iseldiroedd,
o'r Eidal i Ffrainc a'r Almaen; bydd Twrci yn ceisio diwygio ei chyfansoddiad; bydd De Affrica yn paratoi ar gyfer
newid arweinyddiaeth; a dyddiadau sy'n coffáu Chwyldro Rwsia, rhannu India, Hong Kong yn dychwelyd i
Tsieina, datganiad Balfour, marwolaeth Diana a'r Diwygiad.
Bydd ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, natur newidiol gwleidyddiaeth yn y DU a ledled y byd, a'r
gwrthryfel yn Syria i gyd yn parhau yn straeon heriol, ond rydym mewn sefyllfa well nag unrhyw allfa gyfryngol;
arall i egluro'r straeon amlhaenog hyn i gynulleidfaoedd yn y DU ac yn fyd-eang. Ar y llinell flaen drwy'r amser
bydd ein huwch olygyddion a gohebwyr sydd ag awdurdod eu hunain..
Bydd timau data a newyddiaduraeth yn atgyfnerthu ein gallu i gwestiynu data, ffeithiau a chyflwyniad. Fel rhan o
hyn, byddwn yn ehangu Reality Check a fydd yn gwirio'r ffeithiau a gyflwynir gan ffynonellau fwyaf poblogaidd
y cyfryngau cymdeithasol ac yn gwrthbrofi honiadau os byddwn yn dod i'r casgliad eu bod yn ffug. Byddwn
hefyd yn gweithio gyda Facebook i ganfod y ffordd fwyaf effeithiol o feithrin ymddiriedaeth a lleihau effaith
'newyddion ffug'.
Rydym yn creu Rhwydwaith Arbenigol o felinau trafod annibynnol, academyddion ac arbenigwyr o bob cwr o'r
byd. Byddwn yn defnyddio eu harbenigedd er mwyn cyflwyno mewnwelediad a dadansoddiad sy'n ategu ein
harbenigedd ein hunain. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflwyno dealltwriaeth hirdymor, ddyfnach o dueddiadau a
themâu byd-eang i'n cynulleidfa. Bydd yr allbwn 'newyddion araf' hwn o fudd i bob cynulleidfa, ond, i ddechrau,
caiff ei ddosbarthu drwy ddyfeisiau symudol ac ar-lein.
Mae BBC News Online yn parhau i esblygu ac ehangu, gan ddal i fyny â'r datblygiadau diweddaraf wrth i fwy o
gynulleidfaoedd ddewis dilyn gwasanaethau a chynnwys newyddion yn ddigidol. Y nod ar gyfer dyfeisiau
symudol ac ar-lein yw unioni cydbwysedd cynulleidfaoedd BBC News – drwy ganfod ffyrdd o barhau i fod yn
berthnasol a gwasanaethu mwy o ferched, pobl ifanc a'r sawl sydd ar incwm is. Byddwn yn datblygu hysbysiadau
mwy personol o ap BBC News. Byddwn hefyd yn datblygu ein gwasanaethau fideo fertigol gorau bosibl, gan
barhau i arwain newyddion i fyd symudol yn gyntaf. Yn fuan, byddwn yn dechrau treialu dull digidol yn gyntaf ar
draws Newyddion mewn meysydd pwnc allweddol fel iechyd a'r amgylchedd.
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Mae grym cynnwys byw a fideo yn hanfodol wrth ysgogi ymgysylltiad a defnydd. Byddwn yn blaenoriaethu
rhaglenni fideo byw gyda'r ap Newyddion. Mae gweithrediad fideo byw ar lwyfannau fel Facebook a YouTube
yn dal i arwain y farchnad – mae angen i ni gynnig ein cynnwys byw ein hunain yn benodol ar gyfer dyfeisiau
symudol ar ein llwyfannau yn ogystal â defnyddio llwyfannau cymdeithasol er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd
targed, yn cynnwys merched a phobl ifanc a dangos iddynt eu bod yn berthnasol i'w bywydau.
Ar ddiwedd 2016 bu i ni lansio BBC Stories er mwyn dangos y gorau o ddulliau adrodd straeon newyddion a
ffeithiol y BBC mewn ffordd sy'n gyfoes ac yn berthnasol. Byddwn yn datblygu hyn yn 2017, gan guradu'r gorau
o ddulliau adrodd straeon ffeithiol y BBC ar ac oddi ar y safle. Mae fideo diweddar BBC Stories / BBC Two The
Big Live Fix ar glefyd Parkinson yn enghraifft wych - aeth y fideo byr yn feiral gan ddenu mwy na 60m o wylwyr
ar Facebook.
Rhaid i ni sicrhau mae ein bwletinau dyddiol ni yw'r rhai yr ymddiriedir ynddynt fwyaf o ran newyddion, ac y
byddant y rhai mwyaf hygyrch a chlir o ran eu dadansoddiad a'u hesboniadau – gan flaenoriaethu arbenigedd yn
y maes ar bynciau fel Brexit, ac etholiadau'r DU a'r UD, dros sylw cyffredinol i ddigwyddiadau. Dylent fod yn
hygyrch gan gyd-fynd â'r materion sy'n bwysig i bobl. Dylai fod ganddynt yr ystod golygyddol ehangaf a dylent
fod yn ddigyfaddawd wrth fynd i'r afael â'r themâu sylfaenol mwy cymhleth fel anghydraddoldeb, globaleiddio a
llywodraethedd rhyngwladol mewn ffordd sy'n ennyn sylw. Ein prif raglenni ar BBC One fydd calon newyddion
dyddiol ar y teledu, gan gyflwyno mwy o newyddion yn ystod oriau brig i fwy o gynulleidfaoedd nag unrhyw
ddarlledwr arall.
Yn ystod y flwyddyn byddwn yn parhau i fireinio'r cywair a'r gymysgedd ar-lein er mwyn sicrhau bod ein
cynnwys yn ymgysylltu'n fwy ac yn berthnasol i'r gynulleidfa. Rydym eisoes wedi gwneud newidiadau sylweddol
er mwyn ailwampio ein rhestr o gyflwynwyr a byddwn yn adeiladu ar hyn er mwyn sicrhau arddull mwy cyfoes,
amrywiol, cartrefol ac ymgysylltiol yn ein bwletinau a'n rhaglenni.
Mae'r BBC News Channel yn chwarae rôl ganolog i'r BBC ar y prif newyddion sy'n torri. Mae wedi mireinio ei
ddull gweithredu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn cynnwys rhaglen Victoria Derbyshire (a gyd-ddarlledir ar
BBC Two) sydd wedi cyflwyno sawl stori newyddion wrth iddo ddigwydd ac wedi ysgogi agenda ehangach ar
gyfer BBC News; Business Live, crynhoad 30 munud o newyddion busnes a chyfweliadau sy'n gwneud defnydd
llawn o newyddiadurwyr busnes y BBC ledled y byd; a graffeg data newydd er mwyn gwella'r amrywiaeth o
wybodaeth a ddangosir ar y sgrin. Eleni, bydd yn cynnwys ffocws o'r newydd ar newyddion o holl wledydd a
rhanbarthau'r DU min nos, ac yn datblygu'r cyflwyniad ar y sgrin drwy ddatblygu graffeg gwirionedd estynedig a
gwelliannau eraill i wybodaeth ar y sgrin.
Bydd newyddiaduraeth ymchwiliol yn dal i fod wrth wraidd Current Affairs. Bydd Panorama yn dal i fod yn
gartref i newyddiaduraeth ymchwiliol ar BBC One, a bydd yn amserol, yn berthnasol ac yn eang. Rydym wedi
gweld awydd cryf gan gynulleidfaoedd am raglenni sy'n archwilio amrywiaeth o bynciau, o geowleidyddiaeth
ymgyrch ac arlywyddiaeth Trump; straeon o ddinas Aleppo; ac, yn agosach at adref, rhwystredigaeth y miliynau
o bobl ym Mhrydain sy'n teithio ar y trên. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau sy'n
archwilio ac yn adlewyrchu pryderon eang cynulleidfa BBC One, boed hynny'n bryderon am y GIG, y system
budd-daliadau neu effaith Facebook ar ein bywydau.
Bydd Materion Cyfoes ar y Radio yn parhau i symud yn rhwydd rhwng y clasurol fel File on 4 ar gyfer Radio 4, a
chomisiynau achlysurol gyda dibenion penodol. Byddwn yn adeiladu ar brosiectau arloesol diweddar fel Raqqa's
Most Wanted er mwyn parhau i ganolbwyntio ar ddulliau o adrodd straeon sy'n addas ar gyfer y llwyfan
cyflwyno. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu podlediadau, gan ddysgu gwersi o lwyddiannau diweddar ar
gyfer cyfresi fel 50 Things That made the Modern Economy. Ymysg uchafbwyntiau eraill mae rhaglenni rheolaidd
ar ôl etholiadau a Brexit ar Radio 4 yn ogystal â chyfres newydd Nick Robinson ar feddwl yn wleidyddol. Bydd
Jeremy Bowen yn cyflwyno cyfres newydd arbennig ar y Dwyrain Canol.
Amlinellir rhagor o gynlluniau ar gyfer newyddion a rhaglenni ffeithiol rhyngwladol sy’n cefnogi’r diben hwn o
dan ddiben 3 (Gwasanaethau nodedig), diben 4 (Newyddion yn y gwledydd a'r rhanbarthau) a diben 5 (Global
News a BBC World Service).
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3.2. Diben 2: Dysgu i blant a dysgu ffurfiol
Byddwn yn cyflawni'r diben hwn drwy gynnig allbwn difyr ac ysgogol i blant o bob oedran; drwy helpu plant i
ganfod eu ffordd ar y rhyngrwyd a manteisio ar yr ystod lawn o gynnwys y BBC a allai eu helpu i ddysgu a
datblygu; a thrwy greu partneriaethau â sefydliadau chwaraeon, addysgol, a diwylliannol.

Plant
O'i ddyddiau cynharaf, mae'r BBC wedi hysbysu, addysgu a diddanu plant y DU. Mae ein hallbwn i blant yn
helpu cenedlaethau i ddatblygu eu sgiliau iaith, eu sgiliau darllen a'u sgiliau cymdeithasol mewn ffyrdd hwyliog,
chwareus. Wrth iddynt dyfu drwy blentyndod ac i mewn i'w harddegau, mae cynnwys plant y BBC yn tyfu gyda
nhw, gan eu diddanu ond hefyd eu helpu i ganfod eu ffordd yn y byd o'u hamgylch, dysgu beth sy'n tanio eu
chwilfrydedd ac yn eu hysbrydoli i ddysgu.
Yn y cyfryngau byd-eang heddiw sydd wedi'i fasnacheiddio'n sylweddol, mae mor bwysig ac erioed i arddel
gwerthoedd ymddiriedaeth, diogelwch a hwyl sy'n golygu bod plant a'u rhieni yn gwerthfawrogi'r BBC. Er hyn,
heddiw, rydym yn wynebu'r her fwyaf mewn hanes ar gyfer amser cyfryngau plant. Mae'r amser y mae plant
hŷn yn ei dreulio yn gwylio sianelau traddodiadol i blant wedi lleihau'n sylweddol. Mae YouTube yn rheolaidd
yn cyrraedd tua 70% o blant 6 i 12 oed, a dyma hoff frand cyfryngau llawer ohonynt. Mae cwmnïau mawr sydd
wedi dod yn rhan o'r farchnad deledu yn ddiweddar yn cynyddu eu buddsoddiad mewn cynnwys gwreiddiol.
Fel ymateb i'r her hon, bydd BBC Children yn cymryd cam strategol oddi ar ei arlwy traddodiadol a adeiladwyd
ar ddwy sianel i blant a chynigion digidol ar wahân i blant hŷn tuag at arlwy aml-lwyfan cysylltiedig.
Byddwn yn buddsoddi mwy mewn allbwn a gwasanaethau i blant. Bydd hyn yn helpu i gynnal ansawdd ac
ehangder cynnwys i blant a gynhyrchir yn y DU ar draws pob maes, sef cynnwys drama, comedi, ffeithiol a
newyddion. Byddwn yn cynnal ein sianelau er mwyn diwallu anghenion ein cynulleidfa a gweithredu fel ffenestr
siop bwysig ar gyfer ein cynnwys. Er mwyn diwallu anghenion ac ymddygiad newidiol y gynulleidfa plant,
byddwn hefyd yn arloesi mwy yn y gofod digidol. Ein nodau ar gyfer y buddsoddiad hwn yw:


Cynnwys sy'n sefyll allan: Byddwn yn canolbwyntio ar nifer fach o deitlau sy'n sefyll allan a byddwn yn
comisiynu cyfresi teledu ar eu cyfer gan ehangu brandiau o ansawdd uchel ar draws pob llwyfan. Er
mwyn gwneud hyn, bydd angen sicrhau cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn i gynnwys aml-gyfrwng, yn
cynnwys ehangu rhaglenni fideo, byw ar-lein a chlipiau, lluniau, blogiadau, flogiadau, podlediadau,
cwisiau, canllawiau, gemau ac apiau



Cynnwys a ddarperir lle bynnag a phryd bynnag y bydd ein cynulleidfa am ei gael: Byddwn yn sicrhau bod
ein cynnwys mwyaf poblogaidd 'ar gael drwy'r adeg', fel y mae plant yn ei ddisgwyl bellach, drwy
iPlayer/iPlayer Kids. A thrwy fewngofnodi byddwn yn sicrhau y gall plant fwynhau cynnwys sy'n briodol
ar gyfer eu hoedran o bob rhan o'r BBC ar iPlayer



Cynnwys sydd wedi'i gefnogi gan alluoedd rhyngweithiol sy'n galluogi ein cynulleidfa i greu, cysylltu a rhannu:
Byddwn yn uno ac yn ehangu'r gyfres o gynnwys, galluoedd a phrofiadau digidol rhyngweithiol sydd ar
gael i'n cynulleidfa, gan adeiladu ar yr ymgysylltiad a gyflawnwyd eisoes drwy ein gwefannau ac apiau i
blant, ond gyda mwy o gyfleoedd i greu, cysylltu a rhannu.

Yn 2017, byddwn yn dechrau cyflwyno'r strategaeth ddiwygiedig hon ar gyfer cynnwys a gwasanaethau plant
gyda buddsoddiadau newydd a rhywfaint o ail-flaenoriaethu er mwyn helpu i ariannu'r blaenoriaethau newydd.
Bydd hyn yn golygu cynnydd mewn gwariant ar ein cyllideb ryngweithiol ddigidol i blant, gan ganolbwyntio ar
ddatblygu dulliau a galluoedd digidol a symud swm bach o arian o gynnwys llinellol i gynnwys digidol. Rydym
wedi asesu pa mor berthnasol yw'r newidiadau hyn, drwy gyfeirio at brawf allweddol os fyddai’n cael effaith
andwyol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, ac rydym wedi dod i'r casgliad nad ydynt yn arwyddocaol
yng nghyd-destun y farchnad.
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Bydd amrywiaeth yn y DU yn chwarae rôl flaenllaw mewn rhaglenni CBeebies yn 2017. Mae'r gyfres ddrama 30
rhan newydd uchelgeisiol Apple Tree House wedi'i lleoli ar ystâd ddinesig fywiog. Byddwn yn torri tir newydd
gyda Paolo, cyfres wedi'i hanimeiddio am fachgen pum mlwydd oed sy'n creu byd cyfan yn ei ddychymyg –
mae'r prif gymeriad a'r cast, a fu'n rhan o'r broses o sgriptio'r gyfres, i gyd ar y sbectrwm awtistig.
Cyfranogiad fydd ffocws CBBC yn 2017, gan gynnwys ein cynulleidfaoedd a hyrwyddo cyfleoedd iddynt fynd yn
agosach at eu hoff frandiau a thalent. Bydd Blue Peter yn rhedeg cystadleuaeth er mwyn creu masgotiaid ar gyfer
Pencampwriaeth y Byd IAAF a Phencampwriaeth Para-athletau’r Byd yr haf hwn. Caiff Newsround ei
drawsnewid ar-lein drwy gysylltu plant â newyddion â chanllawiau rhyngweithiol, gweithgareddau yn yr ystafell
ddosbarth a dulliau newyddion gweledol. Byddwn yn ymgysylltu â'n cynulleidfa mewn Diwrnod Defnyddio'r
Rhyngrwyd yn Fwy Diogel gan eu hannog i gymryd rhan yn ymgyrch Terrific Scientific BBC Learning er mwyn
ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr.
Ochr yn ochr â phenodau newydd sbon, bydd cynnwys rhyngweithiol digidol sy'n deillio ohonynt yn galluogi
plant i gysylltu â'u hoff raglenni. Bydd gêm newydd Worst Witch yn galluogi'r dilynwyr i feithrin sgiliau gwneud
cymysgedd hud a datrys dirgelion, a bydd antur ddigidol yn galluogi cefnogwyr The Dumping Ground i feithrin eu
sgiliau datrys problemau drwy ddatrys dryswch go iawn. Bydd gêm The Next Step yn helpu ein cynulleidfa i
lwyddo mewn ysgol ddawns drwy ddangos caredigrwydd, gofalu amdanynt eu hunain a gweithio'n galed.
Byddwn yn rhoi mwy o flaenoriaeth i'n cynulleidfaoedd yn eu harddegau cynnar yn 2017, gyda My Life ac
Operation Ouch yn canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc ac archwilio materion sy'n ymwneud â defodau
newid byd. Byddwn hefyd yn datblygu comedi a drama sydd wedi'u hanelu at bobl ifanc yn eu harddegau hwyr
wrth i ni wneud mwy o ddefnydd o'n horiau estynedig rhwng 7pm a 9pm ac iPlayer er mwyn sicrhau bod y
BBC yn cyrraedd mwy o bobl ifanc dan 16 oed yn y DU.

Dysgu Ffurfiol
Wrth i ni ail-greu'r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd, ein nod yw dechrau'r broses o drawsnewid ein
cenhadaeth mewn addysg. Rydym am wella bywydau unigol a'r DU yn gyffredinol drwy alluogi pawb i gyflawni
eu llawn botensial drwy gynnwys addysgol, gwasanaethau a phrofiadau cyfranogol gan y BBC, gan bartneriaid
a'n gilydd. O ran dysgu ffurfiol, mae hyn yn golygu cynnwys addysgol arbenigol er mwyn helpu i gefnogi dysgu i
blant a phobl ifanc yn eu harddegau ledled y Deyrnas Unedig.
BBC Bitesize yw ein prif wasanaeth i gefnogi myfyrwyr gyda dysgu ffurfiol, sydd wedi'i gysylltu â chwricwla pob
gwlad. Bitesize sydd â'r cyrhaeddiad mwyaf ymysg pob cynnig digidol addysgol yn unig yn y DU ar gyfer dysgwyr
ffurfiol, gyda 45% o fyfyrwyr ysgolion cynradd ac 80% o fyfyrwyr ysgolion uwchradd yn ei ddefnyddio bob
tymor.
Ochr yn ochr â Bitesize, rydym hefyd wedi dechrau ailwampio ein dull o helpu athrawon yn yr ystafell
ddosbarth drwy lansio BBC Live Lessons a datblygu adnoddau fideo sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar sianel
YouTube newydd BBC Teach.
Dros y tair blynedd nesaf, er mwyn cyflawni'r genhadaeth newydd hon ym myd addysg, byddwn yn adeiladu ar
yr hyn rydym eisoes yn ei wneud yn dda, sef sicrhau bod personoli, cyfranogiad a phartneriaeth wrth wraidd ein
strategaeth er mwyn ein gwneud yn fwy unigryw a sicrhau bod pawb yn cael rhywbeth o werth.
Byddwn yn trawsnewid BBC Bitesize drwy bersonoli, cynnig profiad dysgu, wedi'i deilwra i bob plentyn yn y DU
er mwyn sicrhau'r cyflawniadau unigol gorau iddynt, ble bynnag maent yn byw. Byddwn hefyd yn archwilio
ffyrdd o gyflwyno dysgu ymaddasol, gan alluogi myfyrwyr i gael cynnwys rhyngweithiol, wedi'i dargedu, yn unol
â'u nodau astudio unigol. Bydd cynnwys dysgu yn seiliedig ar gamau – ysbrydoli, egluro, ymarfer, profi – gan
ymgorffori cyfryngau gwahanol a mathau o ryngweithio. Byddwn yn asesu pa mor berthnasol yw'r datblygiadau
hyn.
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Bydd Gwersi Byw y BBC yn creu ystafell ddosbarth fwyaf y DU drwy lywio ein harbenigedd a'n talent darlledu i
ysbrydoli dysgu. Bydd BBC Teach yn datblygu fideos, clipiau ac adnoddau gorau eraill y BBC, i gyd wedi'u tagio
a'u mapio i'r cwricwla ledled y DU.
Yn ystod 2017/18, ymgyrch addysgol fwyaf y BBC fydd Terrific Scientific, menter gwyddoniaeth uchelgeisiol i
ysbrydoli disgyblion ysgol gynradd hŷn drwy arbrofion torfol lle gall pob ysgol gymryd rhan. Mae'n rhan craidd o
dymor Tomorrow's World ehangach y BBC. Bydd yr ymgyrch yn cefnogi athrawon wrth iddynt ddarparu
cwricwla gwyddoniaeth ledled y DU a byddant yn cael effaith uniongyrchol ar fwy na miliwn o blant dros ddwy
flynedd academaidd, gyda'r nod o gynyddu nifer y disgyblion sy'n dewis opsiynau gwyddoniaeth yn yr ysgol
uwchradd a gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth.
Byddwn yn gweithio gyda Wellcome a mwy na 50 o bartneriaid eraill yn cynnwys y Gymdeithas Frenhinol, y
Sefydliad Perianneg a Thechnoleg, Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain a phrif brifysgolion y DU. Caiff yr ymgyrch
ei chefnogi gan Wersi Byw y BBC, teitlau poblogaidd CBBC yn cynnwys Absolute Genius a ffilmiau byr newydd a
gyflwynir gyda phartneriaid. Bydd Stargazing Live, Masterchef, Casualty a Football Focus yn rhan o'r ymgyrch, gan
wneud rocedi o boteli, llosgfynyddoedd lemwn ac wyau sy'n bownsio. Bydd Terrific Scientific DIY yn ehangu'r
ymgyrch o'r ystafell ddosbarth i'r cartref gydag arbrofion pwrpasol gan ddefnyddio gwrthrychau bob dydd.
Byddwn yn adeiladu ar fomentwm y BBC micro:bit gyda chynnwys newydd ar gyfer athrawon a myfyrwyr i
ysbrydoli myfyrwyr i greu rhaglenni sy'n datrys heriau gan ddefnyddio brandiau'r BBC. Bydd plant yn parhau i
gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth glasurol er mwyn bod yn greadigol drwy BBC Ten Pieces. Mae Comedy
Classroom wedi creu partneriaeth gyda Diwrnod Trwynau Coch y BBC i lansio cystadleuaeth ysgrifennu newydd
gydag adnoddau llythrennedd sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth er
mwyn helpu i wella sgiliau darllen, ysgrifennu a siarad allweddol.
Eleni, mae Academi Radio 1 wedi bod yn Hull wrth ddathlu ei blwyddyn fel Dinas Diwylliant y DU, gan gynnig
cyfleoedd a mewnwelediad unigryw i bobl ifanc 15 i 19 oed i weithio yn y diwydiannau creadigol drwy deithiau
ysgol, rhaglen profiad gwaith ac wythnos o weithgareddau yn y cyfnod cyn Big Weekend Radio 1.

3.3. Diben 3: Gwneud yr allbwn mwyaf creadigol a nodedig, o'r ansawdd gorau
Byddwn yn cyflawni'r diben hwn drwy gynnal amrywiaeth ac ehangder unigryw y BBC o‘n hallbwn a'n
hymrwymiad i'r safonau cynhyrchu a golygyddol uchaf; cynnal ein buddsoddiad mewn allbwn Prydeinig newydd
a gwreiddiol, a wnaed ym mhob cwr o'r DU; mentro yn greadigol a chynnal cydbwysedd priodol rhwng cyfresi
newydd a ffefrynnau gyda'r nod o wasanaethu pob cynulleidfa.

Allbwn ffeithiol y BBC
Mae cynnwys ffeithiol sy'n meithrin gwybodaeth yn hanfodol i'r BBC. Mae'n cynnig cyfuniad unigryw o addysg a
diddanwch, gan gyfuno'r gorau o gynhyrchu creadigol Prydeinig, gan sicrhau bod straeon pwerus yn cael eu
clywed, annog teithiau addysgol a bod mewnwelediad harddwch a rhyfeddod ein planed yn cael ei fwynhau.
Nid yw'n cynnwys addysgu ffurfiol ond yn hytrach llawenydd dysgu a rhannu gwybodaeth. Mewn byd o
gynulleidfaoedd sydd ar chwâl, gall allbwn ffeithiol o ansawdd uno pobl, grymuso cymunedau, ysgogi trafodaeth
a dadl a pharhau i ysbrydoli pobl. Gall rhaglenni ffeithiol wedi’u lleoli yn y DU a thramor ehangu ein gorwelion
a meithrin dealltwriaeth well a chyd-destun ar gyfer straeon newyddion.
Mae ein hallbwn ffeithiol yn cynnwys sbectrwm anferth o feysydd, pynciau, a llwyfannau. Rydym yn ceisio ysgogi
cynulleidfaoedd drwy awduriaeth a'u diddanu drwy gynnwys sy'n eu cyffwrdd yn emosiynol. Ar ein gorau,
rydym yn cyrraedd i cynulleidfaoedd eang niferus ac yn cyrraedd yr uchelfannau o ran ansawdd a natur nodedig
– fel yn Forces of Nature, Planet Earth, History of the World in 100 Objects ac Ambulance. Mae'r adrannau canlynol
yn eich tywys drwy ein prif gynlluniau creadigol ar gyfer pob maes yn ei dro yn 2017/18.
Mae'n rhaid i ni barhau i gynnig amrywiaeth eang o gynnwys ar ein gwasanaethau a defnyddio'r cynnwys
hwnnw i helpu pobl i ddysgu pethau newydd. Credwn fod galw am gynnwys Prydeinig meddylgar, mwy
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anffurfiol mewn amrywiaeth o feysydd ffeithiol. Byddwn yn arbrofi gyda hyn eleni gan wneud buddsoddiad bach
mewn cynnwys ffeithiol digidol yn seiliedig ar syniadau, a fydd yn ymgorffori cymysgedd o gynnwys a
gomisiynwyd yn benodol, cynnwys wedi'i addasu o Archif y BBC a sefydliadau allanol gan gynnwys cyrff
addysgol/diwylliannol (e.e. Y Brifysgol Agored, Yr Amgueddfa Brydeinig). Byddwn yn asesu canlyniadau
cynulleidfaoedd ac yna'n penderfynu p'un a ddylem ehangu'r arlwy mewn blynyddoedd i ddod.

Hanes Naturiol
Mae Hanes Naturiol yn ein dysgu am ein byd. Mae'n cyflwyno cynnwys o'r radd flaenaf i gynulleidfa fawr ac
eang, ar bob demograffig. Mae'n cyfuno adrodd straeon dramatig, sioe weledol ac arloesedd technolgol, ynghyd
â mewnwelediad ffeithiol arbenigol manwl. Mae'r maes yn apelio at y pen a'r galon; mae'n cynnig cynnwys sy'n
cydio yn y gynulleidfa, ac mae'n gwella enw da y BBC yn y DU a ledled y byd.
Wrth ddarlledu golygfeydd o'r byd naturiol ar setiau teledu, mae ein harlwy ar y radio yn canolbwyntio ar
faterion ac adrodd straeon am hanes naturiol. Bydd Radio 4 yn parhau i archwilio'r rhyngwyneb rhwng hanes
naturiol a sgwrs, ac yn parhau i adrodd straeon ein hoff blanhigion ac anifeiliaid, drwy raglenni fel Tweet of the
Day, Dawn Chorus a Natural Histories.
Yn sgîl effaith drawiadol Planet Earth II yn 2016, bydd Blue Planet II, yr ail gyfres hirddisgwyliedig ar y byd
tanddwr yn dychwelyd eleni, dan law Syr David Attenborough unwaith eto, gan archwilio rhyfeddodau nas
gwelwyd o'r blaen yn saith cefnfor y byd. Hefyd ar BBC One, byddwn yn dangos y byd o safbwynt yr anifeiliaid
yn Animals With Cameras; bydd tîm Big Blue Live yn mynd i Alasga ar gyfer Wild Alaska Live; a bydd cyfres
newydd o Wild Cats yn datgelu cyfrinachau hynod y rhywogaeth amrywiol hon. Yn gynharach yn y flwyddyn,
gwelwyd 32 o greaduriaid animatronig yn Spy In The Wild yn ffilmio ymddygiad rhyfeddol ym myd natur, a
theithiodd Liz Bonnin i Ynysoedd y Galapagos.
Ar BBC Two, aeth Springwatch i Japan. Aeth cyfres newydd â chynulleidfaoedd i Mexico: Earth’s Festival of Life,
gyda chyfres, Mountain: Life at the Extreme, yn archwilio cadwyni o fynyddoedd mwyaf y byd. Byddwn hefyd yn
darlledu cyfres anthropolegol nodedig newydd a fydd yn dilyn defodau hynod ledled y byd; ffilm bwerus ar y
rhinoseros gwyn gwrywaidd olaf yn y byd; a bydd Gordon Buchanan yn byw ymysg mwy o lwythau mewn ail
gyfres o Tribes, Predators & Me.
Mae llwyfannau digidol yn gynyddol bwysig, ac rydym wedi dechrau gweld llwyddiant eithriadol ar y cyfryngau
cymdeithasol gyda chlipiau a chynnwys o'n teitlau mwyaf - fel Planet Earth II ac Attenborough and the Giant
Dinosaur - yn cyrraedd miliynau ar y llwyfan cymdeithasol ac ar lwyfan BBC Earth. Byddwn yn adeiladu ar y
llwyddiant hwn drwy addasu mwy o gynnwys ar gyfer sianelau digidol, ac yn cyflwyno cynnwys newydd arloesol,
o 360 i Realiti Rhithwir.

Gwyddoniaeth
Mae gwyddoniaeth yn rhan hanfodol o arlwy ffeithiol y BBC – mae'n syfrdanu ac yn synnu'r gynulleidfa, ac yn
rhoi gwybodaeth a mewnwelediad iddynt, gan egluro'r byd eithriadol o gymhleth rydym yn byw ynddo a'n lle ni
ynddo.
Un rhan allweddol o rôl y BBC yw hyrwyddo dealltwriaeth o wyddoniaeth ac egluro rhyfeddod sut mae
pethau'n gweithio mewn ffyrdd sy'n swyno ac yn synnu ein cynulleidfa. O'r system solar i'r corff dynol, o
beirianneg i ddeallusrwydd artiffisial, rydym yn rhoi dealltwriaeth gliriach i'r gynulleidfa o'r ffordd mae
gwyddoniaeth a thechnoleg yn prysur newid y byd; rydym yn rhoi sylfaen i'r dyfodol iddynt; ac yn helpu
cynulleidfaoedd i baratoi ar gyfer y newidiadau a'r ansicrwydd sy'n ein hwynebu. Mae rhaglenni gwyddoniaeth
hefyd yn cynnig mewnwelediad gwirioneddol ddefnyddiol sy'n llywio'r ffordd rydym yn byw ein bywydau –
beth rydym yn ei fwyta, sut rydym yn gwneud ymarfer corff, sut i aros yn iach a sut mae systemau cymhleth a
chudd yn sail i'n profiadau o ddydd i ddydd. Yn aml, mae rhaglenni o'r fath yn denu cynulleidfaoedd eang,
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gyda'n rhaglenni gwyddoniaeth mwyaf poblogaidd yn sicrhau cyflawniad cryf ar gyfer cynulleidfaoedd iau a
phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) (e.e. New York: America'r Busiest City y llynedd).
Mae 2017 yn flwyddyn bwysig i'r BBC a'i arlwy gwyddoniaeth wrth i ni lansio tymor Tomorrow's World mewn
partneriaeth â'r Amgueddfa Wyddoniaeth, Wellcome a'r Sefydliad Brenhinol. Rydym am i'r garreg filltir hon
drwy'r BBC cyfan ddangos ein hymrwymiad o'r newydd i weithio mewn partneriaeth, gan ddod ag arbenigedd
gwyddoniaeth i gynulleidfaoedd mewn ffyrdd newydd ac arloesol. Bydd y tymor yn gofyn i gynulleidfaoedd
nodi'r cwestiynau gwyddonol mwyaf arwyddocaol ac, o ddefnyddio arbenigedd ein partneriaid, bydd yn ateb y
cwestiynau hyn gydag adnoddau ar-lein, cyfryngau cymdeithasol ac deunydd digidol.
Dechreuodd y tymor gyda darllediad byw o storau eang Grŵp yr Amgueddfa Wyddoniaeth wrth i wynebau
cyfarwydd gystadlu i ennill pleidlais y gynulleidfa ar gyfer Britain's Greatest Invention. Bydd cyfres fawr ar y corff
dynol yn dilyn, ynghyd â ffilm newydd Expedition New Earth lle bydd Stephen Hawkins yn rhagweld nad oes gan
yr hil ddynol lawer o amser cyn y bydd angen i ni wladychu planed arall. Ynghyd â'r holl gynnwys a ddarlledir ar
y teledu a'r radio, mae'r BBC yn cynnal ymgyrch ddysgu uchelgeisiol, Terrific Scientific, mewn partneriaeth â
Wellcome a nifer o sefydliadau academaidd.
Hefyd, ar BBC One, rhoddodd The Truth About... sylw i HIV, straen a chwsg, a bydd rhaglenni allweddol eraill yn
dychwelyd, yn cynnwys How To Stay Young.
Ar BBC Two, datgelodd Michael Mosley gyfrinachau ein bwyd, archwiliodd Andrew Marr sut mae'r ymennydd
dynol yn gweithio ar ôl iddo gael trawiad, ymchwiliodd Alice Roberts pam y bu'r deinosoriaid farw, ac aeth y
Fifteen Billion Pound Railway â chynulleidfaoedd yn ôl i'r ffeithiau peirianneg y tu ôl i Crossrail. Gan edrych
ymlaen at y flwyddyn i ddod, bydd tîm yn archwilio llosgfynydd byw yn Inside the Jungle a bydd y Comander
Chris Hadfield yn tywys Prydeinwyr cyffredin drwy'r broses o hyfforddi i fod yn ofodwr yn Astronauts.
Ar BBC Four, mae gardd Brydeinig wedi'i baratoi i archwilio hanes anifeiliaid yn ein gerddi cefn. Archwiliodd
Robert Llewellyn ynni adnewyddadwy, a gwenwynodd Michael Mosley ei hun er mwyn archwilio'r argyfwng
mewn gwrthfiotigau.
Bydd Radio 4 yn chwarae rhan allweddol yn nhymor Tomorrow's World, drwy rhaglenni allweddol fel The Infinite
Monkey Cage a Digital Human, yn ogystal â The Life Scientific ac Inside Science. Bydd Radio 5live yn parhau i
gyfrannu at newyddion a dadansoddiadau pynciol gyda'r rhaglen Naked Scientists.

Hanes
Mae'r BBC yn sicrhau bod straeon o hanes yn berthnasol ac yn hygyrch i gynulleidfa eang a chwilfrydig. Rydym
yn adrodd straeon o'r gorffennol er mwyn rhoi cyd-destun i'r presennol, gan helpu cynulleidfaoedd i wneud
synnwyr o'u bywydau, yn y DU ac yn y byd ehangach. Rydym yn coffáu digwyddiadau allweddol, ond hefyd yn
herio cynulleidfaoedd i ailystyried eu canfyddiadau o'r gorffennol. Rydym yn defnyddio amrywiaeth fawr o
ddulliau er mwyn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau. Mae'r amrywiaeth hon o ddulliau yn helpu i gyrraedd
cynulleidfaoedd iau: bu i’r tymor Black and British 2016 gyrraedd nifer o gynulleidfa berthnasol.
Fel rhan o dymhorau drwy'r BBC cyfan, rydym wedi comisiynu ffilmiau er mwyn nodi'r broses o gyfreithloni
bod yn hoyw, Chwyldro Rwsia, y Diwygiad, a diwedd yr Ail Ryfel Byd. Er mwyn nodi 70 mlynedd ers rhannu
India, bydd tymor pwysig o raglenni ar BBC One a BBC Two yn cynnwys ffilmiau gydag Anita Rani, Gurinder
Chadha ac un ffilm yn archwilio diwrnodau cyntaf y rhaniad yn fanwl. Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn dod â lleisiau
coll y rhaniad yn fyw, yn archwilio hanes cudd yr hyn a ddigwyddodd ym mis Awst 1947 ac yn datgelu'r hyn y
mae'r rhaniad wedi'i adael i ni heddiw.
Ar gyfer tymor Chwyldro Rwsia, mae Russia 1917: Countdown To Revolution yn adrodd hanes rhyfeddol sut y
gwnaeth Lenin, Trotsky a Stalin drawsnewid Rwsia am byth mewn ychydig wythnosau ac, wrth greu Rwsia
newydd, baratoi'r ffordd 100 mlynedd yn ddiweddarach ar gyfer Putin a'r Rwsia rydym yn ei hadnabod heddiw.

17

Mae ein rhaglenni hanes newydd yn 2017 mewn dull mwy personol ac arbrofol. Mae The People's History of
LGBTQ Britain yn adrodd hanes pobl hoyw yn y DU drwy atgofion ac eitemau pobl. Yn One Bomb, mae pob
pennod yn adrodd hanes canlyniadau un bom a ddisgynnodd yn ystod y Blits, gan archwilio'r effaith
uniongyrchol yn ogystal â'i effeithiau hirdymor – gan ddefnyddio tystiolaeth llygad-dystion, trawsgrifiadau ac
archifau personol nas gwelwyd o'r blaen er mwyn edrych o'r newydd ar y foment drychinebus hon yn hanes
Prydain.
Rydym hefyd wedi datblygu hanes byw gyda phrosiect cyfranogol lle mae pobl o'r DU heddiw yn cael profiad
o'r hyfforddiant a gafodd gweithwyr arbennig yn yr Ail Ryfel Byd. Byddwn yn parhau â'n sylw o ddigwyddiadau
nodedig o adegau Brenhinol a seremonïol drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys ein coffâd gan mlynedd o'r Rhyfel
Byd Cyntaf, a fydd yn cynnwys darllediad byw o Wlad Belg ar ganmlwyddiant Brwydr Passchendaele.
Mae Elizabethan Spies yn archwilio teyrnasiadau Elisabeth I ac Iago I drwy'r rhwydweithiau o ysbiwyr cudd a
wnaeth sicrhau a chynnal eu cyfnod ar yr orsedd. O ddienyddiad Mari Frenhines yr Alban i rwystro Brad y
Powdwr Gwyn, bydd y gyfres gyffrous hon yn dod â'r cynllwynio a'r cystadlu am rym yn fyw gan ddefnyddio
sawl hanesydd, dilyniannau drama, archifau a graffeg.
Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd Mary Berry yn archwilio hanes coginio ym mhlastai Prydain. Ar BBC
Two, mae Dan Snow wedi ail-archwilio 1066, mae Ben Macintyre wedi cyflwyno hanes swyddogol yr SAS a
bydd Ian Hislop yn archwilio agweddau at fewnfudo.
Ar Radio 4, bydd rhaglenni newydd yn trafod hanes Tsieina, y Rhyfel Oer, y Dwyrain Canol hyd i Diwedd yr
Ymerodraeth, yn ogystal â'r Reith Lectures ar fasnachu ffuglen hanesyddol, a gyflwynir gan y Fonesig Hilary
Mantel.
Byddwn yn ehangu'r ymgysylltiad â'n cynulleidfaoedd gyda'n cynnwys hanes drwy lwyfannau digidol, a thrwy
gydweithrediad agos â phartneriaid allweddol, fel Amgueddfa Rhyfel yr Ymerodraeth, y BFI a'r Llyfrgell
Brydeinig.

Crefydd a Moeseg
Mae Crefydd a Moeseg yn gonglfaen i genhadaeth gwasanaeth cyhoeddus y BBC. Mae'n cynrychioli'r
amrywiaeth o fathau o ffydd a chredoau ledled y DU a'r byd, ac mae'n ymchwilio i'r materion moesegol mwyaf
dybryd sy'n ein hwynebu heddiw. Mae rôl ffydd yn y 21ain ganrif yn bwnc sy'n cael ei drafod yn gynyddol. Ni fu
creu cynnwys sy'n adlewyrchu cymhlethdod a gwahaniaethau ffydd – ar gyfer unigolion a'r sefydliadau
crefyddol– erioed wedi bod mor bwysig i'r BBC. Mae hefyd yn gyfle i gyflwyno lleisiau amrywiol a
dangynrychiolir ar hyn o bryd ar y sgrin ac i gyrraedd cynulleidfaoedd sy'n defnyddio llai o gynnwys y BBC. Er
enghraifft, rhoddodd Muslims Like Us, a enillodd wobrau BAFTA, lais i Brydeinwyr cyffredin nad ydynt yn cael
llawer o gyfle i archwilio eu ffydd mewn cymaint o fanylder ar yr awyr. Roedd An Island Parish hefyd yn cynnwys
cast o drigolion lle nad oedd y rhan fwyaf ohonynt yn wyn.
Ar hyn o bryd, mae'r BBC yn edrych ar y ffordd y mae'n ymdrin â Chrefydd a Moeseg, gan archwilio sut y
gallwn wella ein hallbwn ymhellach a chreu mwy o effaith ar Gristnogaeth a phob ffydd mewn cymdeithas
gynyddol amrywiol. Rydym yn gwrando ar grwpiau a phobl ledled y DU er mwyn deall y materion sydd
bwysicaf iddynt a chyfraniad y BBC wrth eu helpu i ymgysylltu â nhw ac uniaethu â safbwyntiau sy'n wahanol i'w
safbwyntiau eu hunain.
Fel bob blwyddyn, byddwn yn parhau i ddathlu'r ffydd Gristnogol drwy raglenni fel Songs of Praise, Carols ac
Easter From Kings, a'r darllediad o'r gwasanaeth eglwys ar Ddydd Nadolig. Bydd The Big Questions a Sunday
Morning Live yn parhau i gynnig trafodaeth amserol a phynciol ar faterion o ran moeseg a ffydd bob wythnos.
Eleni ar BBC One bydd ein rhaglen ddogfen 'faith films' yn cyflwyno lleisiau newydd i'r sianel. Bydd Nadiya
Hussain yn mynd â ni i Mecca ar gyfer cyfres The Hajj. Ar BBC Two, mae A Vicar's Life yn mynd y tu ôl i'r llenni
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ym mywydau ficeriaid gwledig yng Nghefn Gwlad Swydd Henffordd. Byddwn yn coffáu'r Diwygiad a nodi
chyfreithloni erthyliad.
Mae Radio 4 yn wasanaeth allweddol ar gyfer rhaglenni crefyddol ar y radio. Rydym yn cynnig lle i
gynulleidfaoedd archwilio a myfyrio ar eu ffydd eu hunain yn ogystal â ffydd eraill. Rydym yn adeiladu pontydd
rhwng gwahanol fathau o ffydd a rhwng theistiaid, agnostiaid ac anffyddwyr. Rydym yn esbonio sut mae crefydd
yn effeithio ar y byd rydym yn byw ynddo heddiw, yn adrodd hanes syniadau crefyddol, ac yn archwilio
cwestiynau pobl ynghylch ystyr bywyd.
Bydd Neil MacGregor yn archwilio rôl credoau mewn bywydau a chymunedau drwy'r oesoedd a ledled y byd,
a'r dulliau o fynegi'r credoau hynny yn Living With The Gods, partneriaeth ddiweddaraf Radio 4 gyda'r
Amgueddfa Brydeinig. Bydd The Moral Maze yn dal i ymrafael â'r goblygiadau moesegol sy'n deillio o
ddigwyddiadau cymdeithasol a gwleidyddol, ynghyd â rhaglenni rheolaidd fel Thought for the Day, The Daily
Service a Daily Prayer ar Radio 4, bore Sul ar Radio 2, a Choral Evensong ar Radio 3.

Y celfyddydau
Cenhadaeth y BBC ar y celfyddydau bob amser yw meithrin artistiaid a sefydliadau, creu celf wych ac ymgysylltu
â'r sbectrwm ehangaf posibl o gynulleidfaoedd. Gwna'r BBC hyn yn wythnosol, gan gyflwyno'r celfyddydau i
filiynau o bobl ledled y DU. Mae'r BBC heb ei ail o ran cynnwys, dyfnder ac ansawdd ei allbwn ac mae'n enwog
yn fyd-eang am hynny.
Mae'r sylw a roddir i'r celfyddydau drwy'r BBC cyfan yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd, o lyfrau, ffilm, y
celfyddydau gweledol, theatr, treftadaeth, athroniaeth a syniadau i 'gerddoriaeth theatr' fel opera, dawns a
sioeau cerdd. Ein nod yw adlewyrchu ehangder y celfyddydau drwy amrywiaeth o ddulliau rhaglenni, o
berfformiad, beirniadaeth bynciol ac adolygiadau, proffiliau artistiaid a rhaglenni dogfen creadigol, cyfresi nodedig
a dulliau poblogaidd. Ymysg y rhaglenni celfyddydol pynciol ar Radio'r BBC mae Front Row a cheir sylw
rheolaidd ar deledu ar raglenni fel Artsnight. Ymysg y cynnwys nodedig mae rhaglenni dogfen arwyddocaol sy'n
canolbwyntio ar artistiaid neu broffiliau fel Imagine... Mae arlwy celfyddydol y BBC yn ymestyn ar draws y rhan
fwyaf o wasanaethau mwyaf poblogaidd y BBC. Mae BBC One yn gartref i raglenni celfyddydau beiddgar sy'n
cyflwyno gwybodaeth am y sefyllfa ddiwylliannol ehangach i gynulleidfa ehangach. Mae'r celfyddydau hefyd yn
cael sylw wythnosol rheolaidd ar Radio 2.
Yn ddiweddar, gwnaethom lansio partneriaeth newydd uchelgeisiol gyda'r British Council, Cynghorau'r
Celfyddydau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a Creative Scotland ac rydym yn gobeithio y bydd hyn
yn grymuso cynulleidfaoedd, artistiaid a'r diwydiannau creadigol ledled y DU. Mae Culture UK yn cynrychioli lefel
newydd nas gwelwyd o'r blaen o gydweithredu ar gyfer y BBC, a bydd yn cyflwyno tri prif ddigwyddiad nodedig
y flwyddyn, gan ddechrau fis Hydref gyda barddoniaeth. Drwy gyllideb comisiynu Artists First gwerth £4m,
rydym hefyd yn newid y ffordd rydym yn comisiynu rhaglenni celfyddydau, gan sicrhau bod y BBC yn fwy
agored i artistiaid a sefydliadau celfyddydol
Bydd 2017/18 yn flwyddyn bwysig ar gyfer teledu celfyddydol gan y BBC gyda Civilisations – tymor pwysig ar
deledu, radio ac ar-lein yn adrodd hanes celf o gychwyn hanes dynol hyd heddiw, am y tro cyntaf ar raddfa fydeang. Bydd hyn yn cael sylw blaenllaw ar yr agenda Celfyddydol ar BBC Two ac ar draws BBC gyda chynnwys
cysylltiedig ar BBC Four, Radio 3 a Radio 4 yn ogystal â phartneriaethau digidol gyda sefydliadau celfyddydol
ledled y DU. Bydd BBC Two hefyd yn dathlu 250 mlynedd ers sefydlu'r Academi Frenhinol a chelf Picasso.
Hefyd, drwy gydol y flwyddyn, byddwn yn parhau i roi sylw rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol i flwyddyn
Hull fel Dinas Diwylliant y DU.
Bydd nos Sadwrn yn ganolbwynt newydd ar gyfer y celfyddydau ar BBC Two, gan ddangos amrywiaeth lawn y
BBC o ddarllediadau celfyddydol a diwylliannol o berfformiad, rhaglenni dogfen unwaith yn unig, digwyddiad
neu foment wych, neu ddarnau ffres, celf gyfoes heddiw yn ôl yr artistiaid eu hunain. Bydd nos Sadwrn ar BBC
Two, wedi'i drefnu o amgylch slot allweddol 9 yr hwyr gyda rhaglenni dogfen nodedig neu gydweithrediadau yn
amrywio o'r thematig i nodi tymhorau pwysig neu ddigwyddiadau diwylliannol.
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Hefyd ar y teledu, bydd cyfres arall o'r llinyn poblogaidd Fake or Fortune yn dychwelyd i BBC One. Bydd
Imagine... yn dychwelyd am gyfres arall. BBC Four fydd cartref manylder ac arbrofi o hyd, gyda thymhorau
pwysig ar gelf Japan, a thymor estynedig ar y Clasuron, gyda Hip Hop Homer yn cynnwys monologau
Homeraidd wedi'u perfformio gan yr artist hip-hop Akala, a Michael Wood on Ovid.
Bydd Radio 4 yn dangos amrywiaeth o dymhorau nodedig yn croesi cerddoriaeth, celfyddydau poblogaidd a
chelf a gwleidyddiaeth. Bydd hyn yn cynnwys Music and Health – cyfres arwyddocaol yn archwilio cerddoriaeth
ac anabledd. Bydd A Year in the Life yn mynd y tu ôl i'r llenni gyda rhai o'r prif sefydliadau celfyddydol a
diwylliannol yn y DU, gan edrych yn uniongyrchol ar grefft rhywfaint o'r dalent greadigol orau yn y DU. Bydd
Mother Tongue gyda Helen Mort yn ganolbwynt i'r sylw a roddir i farddoniaeth eleni ynghyd â barddoniaeth o'r
DU gyda Benjamin Zephaniah yn archwilio 'Poglish' yn Boston, Swydd Lincoln. Bydd Saturday Review yn cael ei
ddisodli gan rifyn penwythnos o brif raglen gelfyddydol a diwylliannol Radio 4 Front Row, gyda mwy o
bresenoldeb digidol a mwy o sylw i adolygiadau.
Mae Radio 3 yn dal i ysgogi pobl i feddwl a chraffu'n ddyfnach gyda Free Thinking yn cymryd safbwynt amgen ar
gyflymder bywyd wrth i Radio 3 geisio arafu pethau ar gyfer ei chynulleidfa. Bydd y sylw a roddir i Wŷl y Gelli
yn cynnwys 'radio araf' gyda thaith gerdded wedi'i thywys ar hyd Clawdd Offa gyda chymysgedd o sain
barddonol a chlasurol. Bydd The Essay yn rhoi dadansoddiad parhaus o'r celfyddydau a diwylliant, a bydd The
Listening Service yn datgelu’r prosesau manylach o gyfansoddi clasurol.

Rhaglenni ffeithiol a rhaglenni dogfen cyfoes
Mae rhaglenni ffeithiol cyfoes yn defnyddio cymeriadau a chyflwynwyr y gellir uniaethu â nhw, gan ddangos yr
heriau a'r pleserau sy'n gysylltiedig â bywyd bob dydd, a siarad yn uniongyrchol ac yn ddilys â chynulleidfaoedd
mewn amrywiaeth eang o bynciau prif ffrwd. Mae'n cynnwys rhaglenni fel The Great Pottery Throwdown; dulliau
fel Back In Time For Dinner; teitlau defnyddwyr fel Eat Well for Less a Shop Well for Less; dulliau rhaglenni
nodwedd fel DIY SOS; yn ogystal â chyfresi poblogaidd fel Countryfile, Gardeners' World ac Antiques Roadshow.
Ar y radio, mae rhaglenni fel Gardeners' Question Time, You and Yours, Moneybox a Women's Hour yn rhan
hanfodol o fywydau gwrandawyr, gan roi cyngor, mewnwelediad a chysylltiad emosiynol â'r materion a'r pethau
sy'n bwysig iddynt. Ar-lein, rydym yn dal i gynnig rhywfaint o gynnwys bwyd mwyaf poblogaidd y DU, gan
ystyried ein harlwy ar deledu a radio a darparu gwasanaeth a werthfawrogir.
Gyda The Great British Bake Off yn symud i Channel 4, mae angen i ni ddiwygio'r ffrwd o raglenni newydd. Ein
strategaeth yw arloesi, mentro yn greadigol a threialu cystadleuwyr cryf. Mae gwerthfawrogiad cynulleidfaoedd
o ddilysrwydd yn cynyddu, felly bydd angen i ni ddatblygu dulliau rhaglenni dogfen sy'n dewis rhai o'r materion
mwyaf heriol sy’n wynebu ein cynulleidfaoedd, a mynd i'r afael â nhw yn ddeallus a gonest.
Ar BBC One eleni, mae hynny'n golygu drama bywyd go iawn yn heddlu mwyaf Prydain, The Met. Bydd
Ambulance yn dychwelyd, gan gynnig cipolwg grymus ar rai o'r materion mwyaf yn ein cymdeithas heddiw.
Cynigiodd cyfres newydd Reported Missing straeon gafaelgar am yr heddlu yn ceisio dod o hyd i bobl sydd ar
goll yn Newcastle. Roedd ffilmiau dogfen nodedig a phwysig yn cynnwys The Betrayed Girls gan Henry Singer a
Rio Ferdinand: Being Mum And Dad, am brofedigaeth flwyddyn yn o golli ei wraig i ganser, gan gyrraedd miliynau
o wylwyr a chysylltu â chynulleidfaoedd iau ar sawl llwyfan. Dilynodd cyfres fer ysbrydoledig o'r enw Mind Over
Marathon, a oedd yn rhan o dymor ehangach y BBC ar iechyd meddwl, Grŵp o bobl ifanc ag amrywiaeth o
broblemau iechyd meddwl wrth iddynt baratoi ar gyfer Marathon Llundain, gyda help Dug a Duges Caergrawnt
a'r Tywysog Harry.
Ar BBC Two, bydd Hospital yn dychwelyd gyda chipolwg unigryw ar ymddiriedolaeth ysbyty drwy straeon y
cleifion a gaiff driniaeth yno. Bydd cyfres newydd o Exodus a enillodd wobrau BAFTA yn dilyn y bennod
newydd ar gyfer y ffoaduriaid wrth iddynt geisio ymgartrefu mewn tai newydd a byddwn yn dilyn teuluoedd
sy'n byw mewn tlodi yn Breadline. Bydd The Detectives yn canolbwyntio'n benodol ar yr isfyd ym Manceinion,
gan ddilyn ymchwiliadau llofruddiaeth o leoliad y drosedd i'r gollfarn. Bydd The Sweet Makers yn anfon
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cyffeithwyr modern yn ôl drwy 450 o flynyddoedd o hanes er mwyn ail-greu seigiau anhygoel o'r gorffennol gan
ddefnyddio ryseitiau a dulliau gwreiddiol.
Byddwn hefyd yn edrych ar gymunedau amrywiol drwy lensys bwyd, coginio a garddio. Bydd Nadiya Hussain yn
cyflwyno rhaglen goginio yn ogystal â'n cystadleuaeth fwyd newydd, lle bydd teuluoedd amlgenhedlaeth yn
coginio yn eu cartrefi eu hunain. Bydd Nigella yn dathlu bwyd cartref ac yn rhannu'r bwyd mae hi'n ei goginio
i'w theulu a'i ffrindiau, bydd Monty Don yn archwilio gerddi Islamaidd, bydd Rick Stein yn teithio i Fecsico a
bydd yr Hairy Bikers yn cyflwyno Môr y Canoldir.
Ymysg y rhaglenni mawr ar BBC Three bydd Valley Cops a chyfres newydd ddigyfaddawd ar gyffuriau a fydd yn
dilyn yr heddlu a'r defnyddwyr.
Caiff talent newydd – ar y sgrin ac oddi arni – ei meithrin yn ein holl gynnwys, a hynny drwy gynllun hyfforddi
cyfarwyddwyr newydd a fydd yn cyflwyno chwe ffilm ar BBC One a BBC Three.

Drama
Drama Brydeinig wych yw un o'r pethau y mae'r BBC yn ei wneud orau. Mae'n ein helpu i ddiffinio pwy ydym
ni, a gwyddom fod cynulleidfaoedd wrth eu boddau ac yn ei werthfawrogi. Mae ffi'r drwydded yn rhoi rhyddid
creadigol i ni ac yn ein galluogi i greu'r amrywiaeth ehangaf o ddrama yn y byd, o ffefrynnau cyson yr amserlen
deledu i'r rhaglenni adrodd straeon gwych, a'r agosrwydd a'r dyfeisgarwch sy'n bosibl ar y radio.
Rydym wedi cael rhai o'n llwyddiannau mwyaf poblogaidd gyda dramau fel The Missing, Doctor Foster a Happy
Valley - rhaglenni sy'n pontio meysydd sydd wedi mynd yn groes i’r dull algorithmig arferol, sy'n seiliedig ar
ddata, sef beth allai fod wedi ei ystyried fyddai'n rhaglen boblogaidd. Mewn byd lle ceir cymaint o gynnwys, mae
mor bwysig ag erioed i ddrama ar y BBC gynnig yr annisgwyl ac i'r BBC fod yn glir ac yn gryf ynghylch beth sy'n
ei wneud yn unigryw. Mae portffolio sianelau'r BBC, y ffordd maent yn cysylltu â'i gilydd a chryfder iPlayer yn
rhoi rhyddid creadigol nas gwelwyd o'r blaen i ni arbrofi â chynnwys arloesol a beiddgar.
Rhaid sicrhau bod llinell gref o Brydeindod yn rhedeg drwy ganol popeth a wnawn. Mae'n rhoi natur nodedig i
ni mewn tirwedd orlawn a hunaniaeth gref yn rhyngwladol. Mae wedi helpu cymuned greadigol Prydain i
allforio deunydd diwylliannol gwerthfawr. Felly, ein bwriad yw i'r pum mlynedd nesaf o ddrama gan y BBC fod
yn ddathliad o awduriaeth, hunaniaeth a bywyd Prydeinig yn ei ffurfiau mwyaf amrywiol.
Yn 2017/18, bydd dramâu fel Doctor Who, Line of Duty, Our Girl a Doctor Foster yn dychwelyd, a byddwn yn
parhau i ehangu'r arlwy drama ar BBC One gydag addasiad gwirioneddol Ronan Bennett o The Gunpowder Plot,
drama troseddau cyfundrefnol gyffrous ryngwladol Hossein Amini McMafia a'r ddrama troseddau
rhagapocalyptaidd Hard Sun gan awdur Luther, Neil Cross. Hefyd, bydd teitlau newydd wedi'u cynllunio i apelio
i gynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol – Troy gan David Farr, addasiad Heidi Thomas o Little Women, Noughts &
Crosses gan Malorie Blackman, His Dark Materials gan Philip Pullman, a Rellik gan awduron The Missing. Byddwn
yn gwthio ffiniau drama gyfnod gyda theitlau fel The Last Post ac Ordeal by Innocence gan Agatha Christie.
Byddwn hefyd yn parhau dal i gomisiynu drama ffeithiol berthnasol a heriol yn cynnwys Three Girls, a
ymdriniodd â'r sgandal cam-drin yn Rochdale gan y tîm y tu ôl i Five Daughters. Bydd BBC One hefyd yn dangos
mwy o ddramâu unigol gan awduron.
Mae operâu sebon a drama barhaus yn hanfodol er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol felly
byddwn yn parhau i'w cefnogi a sicrhau eu bod yn teimlo'n ffres a pherthnasol bob amser. Mae EastEnders yn
dal i fod yn hynod o bwysig i'r BBC. Mae tua 1m o bobl yn wythnosol yn gwylio EastEnders yn unig ar BBC
One. Mae'n denu mwy na 1m o wylwyr ifanc a mwy na hanner miliwn o wylwyr BAME yn gyson. Mae Holby a
Casualty wedi gwneud yn dda i gynnal eu cynulleidfa, gan wrthdroi'r tueddiad o gynulleidfaoedd yn lleihau ar
gyfer dramâu parhaus.
Ar BBC Two, ymysg y dramâu sydd ar y gweill mae addasiadau o The City and the City gan China Mieville a'r
saga deuluol Mother Father Son gan Tom Rob Smith. Eleni, bydd y sianel hefyd yn dangos y ddrama wleidyddol
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gyffrous Black Earth Rising gan Hugo Blick, dilyniant Jane Campion i Top of the Lake, Paula, Collateral gan David
Hare a bydd y gyfres Peaky Blinders yn dychwelyd. Yn dilyn The Dresser, bydd Syr Anthony Hopkins yn
dychwelyd yn King Lear ac rydym wedi darlledu addasiad arwyddocaol o ddrama nodedig Mike Bartlett, King
Charles III, a gyfarwyddwyd gan Rupert Goold.
Ar BBC Three, archwiliodd Clique gyfeillgarwch rhwng merched a'r pwysau sydd arnynt yn y byd cyfoes mewn
drama gampws a oedd hefyd yn ddrama seicolegol gyffrous. Mae'r gyfres ddrama ffurf fer newydd
Overshadowed yn defnyddio fformat newydd arloesol, gan adrodd y stori drwy gyfres o flogiau er mwyn rhoi
cipolwg unigryw ar ffurf rhaglen ddogfen ar fywyd pobl ifanc yn eu harddegau ac effaith anorecsia.
Ar y radio, byddwn yn dangos amrywiaeth o ddramâu sy'n dangos uchelgais y BBC, gan ganolbwyntio ar gyfresi
ar raddfa fawr sy'n creu effaith. Fel rhan o raglenni ehangach y BBC ar India ac i goffáu rhaniad India, rydym
wedi comisiynu Midnight's Children, addasiad dramatig arwyddocaol ar gyfer Radio 4 o nofel wych Salman
Rushdie. Byddwn yn dal i gyflwyno drama sy'n dychwelyd sy'n torri tir newydd: ym mis Mai 2017, ehangodd
Home Front i'r prynhawn er mwyn adrodd hanes y cyrch awyr cyntaf ar dir Prydain ar Tontine Street yn
Folkestone, a laddodd o leiaf 89 o fobl. Byddwn yn arbrofi gyda drama mewn ffurfiau newydd sy'n gwthio
potensial y maes ac yn helpu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Ar gyfer y flwyddyn nesaf rydym wedi
comisiynu cyfres arall o Tracks, drama gynllwynio arloesol gyffrous Radio 4.
Ymysg yr uchafbwyntiau ar Radio 3 bydd tair drama 30 munud yr un a gomisiynwyd yn arbennig gan awduron
newydd o Rwsia, ac wedi'u cyfieithu ar gyfer cynulleidfaoedd Prydeinig. Bydd yr orsaf yn nodi hanner can
mlwyddiant o newid y gyfraith mewn perthynas a bod yn hoyw gyda chyfres arbennig ar Joe Orton.
Byddwn hefyd yn parhau'n ymrwymedig i'r BBC Writersroom, sy'n chwarae rhan unigryw yn canfod, datblygu a
hyrwyddo talent ysgrifennu newydd a phrofiadol o amrywiaeth eang o gefndiroedd ledled y DU.

Adloniant
Mae adloniant yn uno cynulleidfaoedd drwy gynnwys dyrchafol ac ysbrydoledig. Mewn byd llawn newid ac
ansicrwydd, mae angen i'r DU ddarlledu gael rhaglenni adloniant arloesol sy'n codi'r galon fwy nag erioed. Mae
adloniant yn uno cynulleidfaoedd eang mawr, gan danio'r sgwrs genedlaethol ac adlewyrchu amrywiaeth y DU.
Mewn byd lle mae arferion gwylio cynulleidfaoedd yn gynyddol dameidiog, mae rhaglenni adloniant yn cynnig
digwyddiadau mawr na ellir eu colli ac adegau gwylio ar y cyd sy'n destun trafod. Rydym yn darparu llwyfan ar
gyfer diddanwyr mwyaf talentog y DU o'r sêr mwyaf poblogaidd a sefydledig i dalent newydd yfory. Mae
cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi'r cynhesrwydd, y llawenydd a'r syndod sy'n golygu bod adloniant y BBC yn
unigryw ac wrth wraidd ein cenhadaeth.
Yn gyffredinol, mae gennym ddau nod: diogelu, meithrin a datblygu ein casgliad presennol o frandiau poblogaidd
a datblygu llwyddiannau'r dyfodol yn y BBC, gan weithio gyda chynifer â phosibl o gwmnïau a thalent. Yn
bwysicaf, byddwn yn ceisio sicrhau bod ein rhaglenni yn wreiddiol, yn unigryw i'r BBC a bod eu hapêl yn eang.
Mae hynny'n golygu dangos eu bod wedi'u seilio ar gysyniad unigryw a'u bod yn canolbwyntio mwy ar y
cynulleidfaoedd sy'n gwneud y defnydd lleiaf o'n cynnwys. Byddwn yn arloesi gyda syniadau sy'n croesi ffiniau
meysydd hefyd.
Mae llwyddiant byd-eang parhaus Strictly Come Dancing yn dangos y potensial anferth ar gyfer gwerth byd-eang
a masnachol parhaus o syniadau y mae'r BBC yn eu datblygu a'u cynhyrchu ar ei gyfer ei hun. Mae'r fformat
wedi'i werthu i fwy na 50 o wledydd ledled y byd. Ac, yma yn y DU, cyfres Strictly yn 2016 oedd y fwyaf erioed,
a gobeithio y byddwn yn adeiladu ar y llwyddiant hwnnw yn 2017.
Erys adloniant wrth wraidd arlwy teledu'r BBC, a bydd BBC Studios yn gwneud ymdrech datblygu sylweddol i
ddod o hyd i'r llwyddiant mawr nesaf sydd â photensial ar gyfer fformat byd-eang. Ochr yn ochr â hyn, byddwn
yn ceisio datblygu syniadau gyda mwy o gwmnïau annibynnol nag erioed o'r blaen.
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Ar BBC One, ein blaenoriaeth yw sefydlu'r genhedlaeth nesaf o lwyddiannau ar gyfer nos Sadwrn. Ein
huchelgais hirdymor yw adeiladu ar lwyddiant Strictly a chael fformat llwyddiannus yn ystod oriau brig ar nos
Sadwrn ym mhob chwarter o'r flwyddyn. Dyma'r rhaglenni rydym am i dair cenhedlaeth o deuluoedd eu gwylio
a'u trafod – i fod yn rhan o'r sgwrs genedlaethol. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant rhaglenni fel Strictly ar y
cyfryngau cymdeithasol gydag ymgyrchoedd wedi'u cynllunio'n ofalus ar Twitter, Snapchat a Facebook. Rydym
yn datblygu amrywiaeth eang o raglenni eraill ar gyfer yn gynnar nos Sadwrn, nos Wener a chanol yr wythnos
ar BBC One. Er bod Pointless yn perfformio'n dda, rydym yn gweithio ar ddod o hyd i'r llwyddiant nesaf, ond
gan ganolbwyntio mwy nag erioed ar y cynulleidfaoedd sy'n gwneud y defnydd lleiaf o'n cynnwys. A byddwn yn
parhau i gefnogi ein prif ddigwyddiadau elusennol fel Children In Need, Comic Relief a Sport Relief, gan ddefnyddio
grym ein talent creadigol ar y sgrin i godi arian at achosion da.
BBC Two yw cartref comedi a rhaglenni cwis deallusol yn ogystal â chynnwys adloniant ffeithiol sy'n destun
siarad. Yn ystod yr wythnos, mae ein cwisiau University Challenge, Mastermind ac Only Connect yn parhau i
wneud yn dda, gan roi cyflwyniad i bobl i raglenni eraill ar y sianel sy'n dangos ehangder llawn ein gwasanaeth
cyhoeddus. Ar nos Sul, mae Robot Wars, Dragons' Den a Top Gear yn rhaglenni nodedig, penodol na rhaid eu
gwylio sy'n denu cynulleidfaoedd iau a chynulleidfaoedd a danwasanaethir. Byddwn yn meithrin ffrwd iach o
adloniant ffeithiol ar BBC Two er mwyn datblygu'r llwyddiannau mawr nesaf ar gyfer BBC One – fel y
gwnaethom gyda The Apprentice. Rydym yn chwilio am fenter a dewrder yma yn ogystal â chyflwyno talent
newydd ddoniol iawn i gynulleidfa BBC Two.
Mae BBC Three yn fan lle gallwn arloesi, datblygu talent a syniadau - er enghraifft Murder in Successville a
enwebwyd ar gyfer gwobr BAFTA, sy'n cymysgu ffuglen a ffaith wedi ac heb ei sgriptio i greu cyfuniad rhyfedd a
gwych. Byddwn yn chwilio am fwy o gyfleoedd i arloesi a rhoi cynnig ar bethau newydd ar BBC Three, yn
cynnwys comisiynau ffurf fer sy'n rhoi llais i dalent newydd ac amrywiol. Gan adeiladu ar bresenoldeb BBC
Three ar y cyfryngau cymdeithasol, rydym yn cydweithredu er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ifanc ac
amrywiol gyda chynnwys difyr gan frandiau adloniant o bob rhan o'r BBC.
Byddwn yn parhau i gynnig cynnwys ategol ac ychwanegol ar iPlayer ar adegau allweddol e.e. Meet the
Candidates ar gyfer The Apprentice, gan fwydo cynnwys ar y llwyfannau cymdeithasol er mwyn helpu i ymgysylltu
â chynulleidfaoedd iau.

Comedi
Mae cenhadaeth greadigol y BBC o ran comedi yn syml – dylem wneud i bobl chwerthin. Ond mae comedi gan
y BBC hefyd yn helpu i ddiffinio ac adlewyrchu ein cymeriad cenedlaethol amrywiol. Mae'n canfod, yn meithrin
ac yn darparu llwyfan i dalent comedi o'r radd flaenaf o'r DU, o'r rhai sy'n cymryd eu camau perfformio cyntaf i
gefnogi'r sêr mwyaf sefydledig. Mae comedi yn tyfu o'r dalent i fyny – ac mae cynulleidfaoedd yn cysylltu'n
ddwfn â'u hoff dalent.
Mae'r BBC mewn sefyllfa unigryw i fod yn gartref comedi ym Mhrydain. Mae comedi yn ffynnu ar fentro ac mae
gennym yr ymrwymiad ariannol a'r gorfodaeth gwasanaeth cyhoeddus i wneud hynny. Gan fod cynulleidfaoedd
bellach yn wynebu llu o fewnforion comedi o'r UD ar sianelau masnachol a gwasanaethau ffrydio, mae'n
hanfodol ein bod yn hyrwyddo awduron, talent a phortreadau o Brydain.
Nid yw comedi gwreiddiol Prydeinig yn gwneud yn dda yn y farchnad fasnachol oherwydd ei fod yn gostus ac y
yn fentrus. Rydym yn byw mewn byd ar alw cynyddol o lwyddiannau uniongyrchol ac mae angen i ni ddod o
hyd i sêr y dyfodol yn ogystal â chyflwyno'r enwau comedi mwyaf ym Mhrydain heddiw.
Ar y teledu, bydd ffefrynnau BBC One yn dychwelyd yn cynnwys Peter Kay's Car Share, Not Going Out, Still
Game, Tracey Ullman's Show a Still Open All Hours ynghyd â phenodau arbennig o Mrs Brown's Boys a chyfres
newydd o Hold The Sunset, Porridge 2017 a Home From Home. Eleni, bydd BBC Two yn dangos cyfres newydd
o W1A, Inside Number 9, Two Doors Down, Mum ac Upstart Crow, a chyfres newydd o Motherland, Quacks a
White Gold. Mae dychan wedi dod yn flaenoriaeth uchel yn sgil lansio New World Order Frankie Boyle, Cunk on
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Britain a dychweliad Charlie Brooker's 2017 Wipe. Ar BBC Four, serennodd Mirian Margolyes yn Bucket, ac mae
The Detectorists yn dychwelyd.
Mewn byd lle mae'n beth prin sicrhau parhad enwau mawr y tu hwnt i ail neu drydedd gyfres, mae angen i ni
gyflwyno wynebau a lleisiau talentog ar gyfer y brif ffrwd ac rydym wedi ymrwymo i ffrydiau fel Comedy
Playhouse ar BBC One a New On Two ar BBC Two.
Ar-lein, mae BBC Three yn cynnig man hanfodol i feithrin talent newydd ffres - mae Fleabag a People Just Do
Nothing yn profi'r honiad bod canlyniadau yn deillio o fentro ac mae'n rhoi'r cyfle a'r ethos hwn ar waith i
leisiau a thalentau nodedig eraill. Yn ogystal â chomedïau newydd Man Like Mobeen, Brief History of Tim a Young
Offenders, ymysg cyfresi sy'n dychwelyd bydd Witless, People Just Do Nothing , This Country a Josh.
Comedy Feeds yw'r labordy ar-lein ar gyfer comedi ffurf hir newydd ac rydym yn lansio fersiwn yn y canol er
mwyn sicrhau llwybr arall at gomedi ffres. Ochr yn ochr â hyn, mae comedi ffurf fer ar-lein yn cynnig cyfle
hanfodol i feithrin talent ffres a llwybrau tuag at ffurf hwy. Eleni, byddwn yn cyflwyno cynnwys ffurf fer gan Just A
Couple, Climaxed a Big Field, sy'n eithriadol o swrreal.
Bydd teledu hefyd yn gweithio'n agos gyda radio er mwyn datblygu syniadau newydd, wrth gydnabod cyfoeth
cynnwys a drosglwyddodd o'r radio i'r teledu, er enghraifft Miranda Hart's Joke Shop, Little Britain, The Mighty
Boosh ac Alan Partridge.
Ar Radio 4, mae'r gymysgedd o gomedi yn dal i fod mor eclectig ac amrywiol ag erioed. Mae rhaglenni
poblogaidd iawn fel Just a Minute a The News Quiz, i'w clywed ochr yn ochr â chomedi newydd gan egin sêr
Tez Ilyas, Mae Martin a'r seren YouTube, Damien Slash. Ceir dychan yn hwyr yn y nos gan Nish Kumar a
Lobbyland, comedi ar lafar newydd wedi'i lleoli ym myd newydd llym flogio gwleidyddol. Mae I'm Sorry I Haven't
a Clue a Comedy from the Stand gan Fred MacAulay ymysg y rhaglenni comedi niferus nad ydynt wedi'u creu yn
Llundain. Ymwelodd Mark Steel's In Town â Gibraltar yn ystod y gyfres ddiwethaf ac mae'n bwriadu ymweld â
chymuned o gyn Brydeinwyr yn Ewrop yr haf hwn. Bydd Gwobrau Comedi Newydd Radio 4 yn parhau yn
2017 gyda rhagbrofion yn cael eu cynnal ledled y DU (a ddarlledir ar Radio 4 Extra) a rownd derfynol
fawreddog yn ystod Gŵyl Caeredin.
Bu i gomedi newydd a ddatblygodd yn hwyr gyda'r nos symud i'r slot min nos – mae The Pin, Small Scenes ac
Imaginary Sandwich Bar gan Alexei Sayle wedi bod yn boblogaidd am 18:30 gan apelio i'n cynulleidfaoedd craidd
mwy, yn ogystal â denu cynulleidfaoedd newydd. Am 11:30 mae ein hamrywiaeth o ddramâu comedi, yn
cynnwys Double Acts gan John Finnemore a Matchbox Theatre gan Michael Frayn wedi bod yn boblogaidd.
Ymysg y cynlluniau digidol newydd mae darnau a wnaed ar gyfer gwefan Radio 4 gan David Schneider a Jake
Yapp a llwyddodd ein podlediad Comedy of the Week a'r Comedy Election diweddar i gyrraedd brig siart
iTunes.

Chwaraeon
Nod y BBC mewn chwaraeon yw cyflwyno cynulleidfaoedd i'r prif ddigwyddiadau chwaraeon sy'n uno'r genedl
a rhoi'r newyddion a'r farn ddiweddaraf o bob rhan o fyd chwaraeon i gynulleidfaoedd. Mae arlwy chwaraeon y
BBC yn arwain trawsnewidiad digidol y BBC, gan gyflwyno digwyddiadau a newyddion ychwanegol i
gynulleidfaoedd drwy ategu ein harlwy linellol â chynnwys cynyddol bersonol ar lwyfannau digidol y BBC a thu
hwnt.
Er gwaethaf y gystadleuaeth eithriadol yn y farchnad darlledu chwaraeon, nod y BBC yw sicrhau mai ef yw
darlledwr chwaraeon mwyaf poblogaidd y DU o hyd. Rydym yn rhedeg y gwasanaethau chwaraeon mwyaf
poblogaidd ar y teledu, ar y radio ac ar-lein yn y DU. Er mai tua 2% o'r chwaraeon a ddarlledir ar y teledu bob
blwyddyn rydym yn gyfrifol amdano a llai nag un rhan o ddeg o gyfanswm y gwariant ar hawliau, rydym yn
gyfrifol am fwy na 40% o'r holl deledu a gaiff ei wylio. Mae rhai chwaraeon, pêl-droed yn benodol, yn chwarae
rôl bwysig yn cynnal cydberthynas â chynulleidfaoedd iau a mwy amrywiol.
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Ar y radio, mae 5live a 5live sports extra yn cynnig amrywiaeth ehangach o chwaraeon nag unrhyw ddarlledwr
arall yn y DU ac mae'r gymysgedd o newyddiaduraeth chwaraeon a gwybodaeth am ddigwyddiadau ar y wefan
Chwaraeon yn creu tua 20 miliwn o borwyr unigryw yn y DU bob wythnos, ynghyd â thua 30 miliwn o
ddilynwyr ledled y byd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae cyrhaeddiad y BBC ac ehangder ei arlwy ar lwyfannau
gwahanol ymhell ar y blaen o gymharu ag unrhyw ddarparwr arall yn y DU – asedau sy'n hanfodol ar gyfer
cynnal ein perthnasedd â chynulleidfaoedd a rôl amlwg mewn chwaraeon. Eleni, byddwn yn parhau i archwilio
ffyrdd o ehangu'r amrywiaeth o chwaraeon a ddarlledir ar 5live sports extra yn cynnwys amrywiaeth o gynnwys
podlediadau.
Efallai nad yw 2017/18 yn flwyddyn lle y cynhelir Gemau Olympaidd yr Haf na Chwpan y Byd, ond mae
amrywiaeth gyffrous o ddigwyddiadau chwaraeon sylweddol i gynulleidfaoedd eu mwynhau gan y BBC. Mae'r
rhain yn cynnwys:


Pencampwriaeth Tenis Wimbledon – mae'r bartneriaeth fwyaf hirsefydlog o ran darlledu chwaraeon yn
dathlu 80 mlynedd o ddarllediadau ar Deledu'r BBC a 90 mlynedd o ddarllediadau ar Radio'r BBC yn
2017



Cwpan yr FA – rhoddir sylw heb ei ail i'r gystadleuaeth ddomestig enwocaf yn y byd pêl-droed ar bob
llwyfan darlledu gyda rhaglenni ategol ar bortffolio teledu, radio a digidol y BBC



Pencampwriaeth Athletau'r Byd – cynhelir un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf 2017 yn y Stadiwm
Olympaidd yn Llundain yr haf hwn. Mae'r BBC yn cynnig cynnwys byw estynedig ar bob llwyfan
darlledu



Pencampwriaeth Undeb Rygbi'r Chwe Gwlad 2018 – nid oes unrhyw ddigwyddiad chwaraeon arall yn
uno gwledydd y DU mewn cystadleuaeth mor a brwd. Mae'r BBC wedi rhannu darllediadau byw ar y
teledu a darllediadau byw llawn ar Radio'r BBC.



Gemau Olympaidd y Gaeaf yn Ne Corea ym mis Chwefror 2018 - blwyddyn gyntaf ein partneriaeth
newydd saith mlynedd gyda â Discovery.

Hefyd, byddwn yn dal i gynnig ein hoff raglenni fel Match of the Day, a gefnogir gan ein gwasanaeth pêl-droed
wythnosol, Football Focus a Final Score. Dim ond ar Deledu'r BBC y bydd bron i 60% o'r sawl sy'n dilyn Uwch
Gynghrair Lloegr yn ei wylio. Byddwn hefyd yn cynnig sylwebaeth fyw ar y radio o 144 o gemau Uwch
Gynghrair Lloegr y tymor hwn, sy'n fwy nag unrhyw ddarlledwr radio arall yn y DU, ac yn rhan o ymrwymiad
unigryw BBC Radio 5live i hoff gamp y DU.
Bydd Test Match Special yn rhoi sylw i bob un o gemau criced Lloegr dros yr haf, ynghyd â gwasanaeth clipiau
digidol newydd ar wefan BBC Sport. Rydym yn rhoi sylw i Marathon Llundain, Pencampwriaeth Snwcer y Byd, y
Rasys Cychod a'r Bencampwriaeth Golff Agored gydag arlwy eang ar bob llwyfan. O ran Rygbi'r Gynghrair,
byddwn yn rhoi sylw i Gwpan y Byd yn Oceania, y Cwpan Her a'r 'Super League'.
Byddwn hefyd yn ffrydio mwy o ddewis o chwaraeon ar-lein, gan ddatblygu ein menter cyfranogiad mewn
chwaraeon, Get Inspired, ac yn cyflwyno cyfres o fentrau newyddiaduraeth chwaraeon o bwys fel The Price of
Football. Ein nod fydd rhoi mwy o gynnwys allanol ar BBC Ar-lein, gan sicrhau y gall amrywiaeth ehangach o
chwaraeon a chynghreiriau cenedlaethol ffrydio eu digwyddiadau chwaraeon yn fyw, ac adeiladu ar y cyfle
posibl i chwaraeon diddordeb arbenigol gyrraedd cynulleidfa ehangach. Byddwn yn asesu a yw'r newid hwn yn
hanfodol.
Daw 2017 i ben gyda'r 64ain BBC Sports Personality of the Year yn cael ei ddarlledu'n fyw o arena fawr yn y
DU.

Cerddoriaeth
Mae Cerddoriaeth wedi bod wrth wraidd cenhadaeth y BBC ers ei sefydlu. Dyma ein maes mwyaf o ran
allbwn, gyda mwy na 40,000 awr o gynnwys y BBC bob blwyddyn ar deledu a radio. Mae wrth wraidd llawer o
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wasanaethau mwyaf poblogaidd a mwyaf dylanwadol y BBC, gan ysbrydoli a diddanu cynulleidfaoedd ag
amrywiaeth a ystod nodedig o raglenni, o berfformiadau clasurol ac operâu cyfan ar Radio 3 i gerddoriaeth rydd
drefol ar 1Xtra neu'r sylw a roddir i Glastonbury ar deledu, radio ac ar-lein.
Y BBC yw'r prif ddarlledwr cerddoriaeth a mwyaf amrywiol yn y DU, ac mae'n defnyddio ei faint mewn ffyrdd
unigryw, boed hynny fel y cyflogwr mwyaf cerddorion cerddorfaol yn y DU, y comisiynydd cerddoriaeth
glasurol newydd pwysicaf yn y byd, neu fel cefnogwr digyffelyb artistiaid newydd neu artistiaid heb gontract
recordio yn y DU drwy lwyfannau fel BBC Introducing neu Radio 1. Rydym yn falch bod y Proms, Gŵyl
cerddoriaeth glasurol fwyaf y byd, yn dathlu ei 123ydd tymor yn 2017.
Mae'n anoddach nag erioed i artistiaid a cherddorion newydd dorri drwodd i gynulleidfaoedd prif ffrwd. Yn hyn
o beth, mae rôl y BBC mewn perthynas â cherddoriaeth yn bwysicach nag erioed, gan gynnig llwyfan unigryw i'r
dalent gerddorol orau gyrraedd cynulleidfa o filiynau. Mae diwydiant cerddoriaeth y DU yn dweud wrthym ein
bod yn parhau dal i fod yn hanfodol i'w lwyddiant yn y DU a ledled y byd. Mae ein rhaglenni craidd amser
brecwast ac yn ystod y dydd yn cyflwyno cerddoriaeth Brydeinig newydd i filiynau o wrandawyr. Fel rhan o’r
genhadaeth hon, byddwn yn ystyried ymarferoldeb creu dulliau o fonitro natur nodedig allbwn cerddoriaeth y
BBC ar y radio yn fyw o gymharu â’r farchnad.
Bydd ein ffocws strategol o ran cerddoriaeth ar ddiwygio radio cerddoriaeth a chefnogi Radio 1; creu mwy o
effaith ar BBC One drwy ddigwyddiadau cerddoriaeth nodedig; a datblygu allfeydd digidol newydd ar gyfer
cynnwys cerddoriaeth y BBC drwy fwy o bersonoli o fewn iPlayer Radio.
Radio 1 yw cartref cerddoriaeth newydd ar y BBC ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Yn 2017/18, bydd yn dal i fod
yn ffocws ar gyfer cerddoriaeth fyw a darllediadau unigryw o ddigwyddiadau byw. Bydd Radio 1 yn rhoi sylw i'r
digwyddiadau pwysicaf yn nhymor gwyliau'r haf, boed hynny o Ibiza, V Festival neu Reading/Leeds. Bydd Radio
1 hefyd yn cyflwyno ei digwyddiadau byw ei hun gyda Big Weekend Radio 1 yn fyw o Hull ym mis Mai, Live
Lounge Month ym mis Medi a'r Teen Awards ym mis Hydref. Ym mis Medi 2017 hefyd, byddwn yn dathlu
hanner can mlwyddiant Radio 1, a bydd yr orsaf yn nodi'r achlysur hwn ag allbwn arbennig. Bydd yn dal i
esblygu gyda newidiadau a disgwyliadau newidiol ei chynulleidfa, yn cynnwys parhau â'i Summer Mixes a
chymysgeddau arbenigol, sydd ar gael ar-lein drwy iPlayer Radio, a chynnwys Live Lounge ar Radio 1 iPlayer a
sianelau YouTube. Yn 2017, bydd Radio 1 yn lansio menter Brit List newydd i roi cymorth hirdymor i artistiaid
Prydeinig o’r newydd. Mae hyn yn ogystal â mwy o gefnogaeth i gerddoriaeth o'r DU a cherddoriaeth newydd
yn allbwn yr orsaf yn ystod y dydd.
Eleni, bydd 1Xtra yn dathlu ei phen-blwydd yn 15 oed gyda 1Xtra Live arbennig, sylw i garnifalau yn Llundain,
Nottingham a Leeds, a thymor arall o Jamaica gyda Rodigan a Seani B yn tywys y gynulleidfa. Bydd BBC Asian
Network yn parhau â'i strategaeth o ailffocysu ar gynulleidfa iau ac yn datblygu ei rôl fel ffynhonnell o dalent
newydd gyda rhaglenni newydd ar gyfer Emily Lloyd-Saini a Guz Khan.
Radio 2 yw'r gwasanaeth radio mwyaf poblogaidd yn y DU o hyd. Bydd yn parhau i gyflwyno cerddoriaeth
arbenigol i gynulleidfaoedd prif ffrwd gyda chymysgedd o raglenni a digwyddiadau jazz, canu gwlad, 'blues' a
gwerin yn cynnwys y Radio 2 Folk Awards a darllediadau allanol o Gŵyl Jazz Cheltenham. Radio 2 yw'r llwyfan i
Glastonbury ar Radio'r BBC, a bydd yr orsaf yn dod â holl brofiad yr ŵyl i gynulleidfaoedd. Yn 2017/18, ceir
digwyddiad Radio 2 in Hyde Park arall, a mwy o gerddoriaeth fyw gyda thymor arall o In Concert. Bydd Radio 2
yn parhau i arbrofi ac yn gwneud mwy o ymdrech i gyrraedd cynulleidfaoedd iau a mwy amrywiol. Bydd yn
adeiladu ar Soul Zone, sy'n newydd ar nos Sadwrn gyda mis Black History yn ystod hydref 2017. Hefyd yn
parhau i ddefnyddio rhestrau chwarae meysydd dros nos sydd wedi disodli rhaglenni a arweinir gan gyflwynwyr
o fewn yr amserlen.
Bydd 6 Music yn parhau i ddarparu cefndir cerddorol i fywydau dilynwyr cerddoriaeth arbenigol ac amgen.
Mae'r orsaf yn dal i hyrwyddo cerddoriaeth amgen ac annibynnol, ac adlewyrchu hyn yn y sylw i Record Store
Day a digwyddiadau fel The Great Escape a Latitude. Bydd yr orsaf yn dal i ddatblygu ei henw da fel datblygwr
chwaeth newydd pwysig drwy 6 Music Recommends, a bydd yr orsaf yn parhau i ychwanegu cyd-destun pwysig
i ddgwyddiadau cerddorol pwysig, gydag adolygiad arwyddocaol i nodi hanner can mlynedd ers sefydlu The
Velvet Underground.
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Radio 3 yw cartref cerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth y byd a cherddoriaeth jazz o hyd ar y BBC. Mae'r orsaf
yn dal i gynnig amrywiaeth gynhwysfawr o raglenni cerddoriaeth Glasurol gyda thymhorau penodol i gyd-fynd â
digwyddiadau nodedig, o ddathlu 450 mlynedd ers genedigaeth Monteverdi i Music of the Reformation a New
Music Biennial o Hull. Bydd Radio 3 yn rhoi cyd-destun i dymhorau ehangach ar Deledu'r BBC ar opera gyda
pherfformiadau cyfan o saith opera i gyd-fynd â rhaglenni dogfen ehangach ar y teledu. Bydd hefyd yn rhoi sylw
i ddigwyddiadau byw nodedig o bob cwr o'r DU, boed hynny o Ŵyl Jazz Llundain, WOMAD a Proms y BBC,
neu dymor o gyngherddau gan Syr Simon Rattle yn y Barbican.
Mae tymor Proms y BBC yn 2017 yn cynnwys wyth wythnos o ddigwyddiadau a mwy na 90 o gyngherddau
gyda'r prif nod o gyflwyno'r gerddoriaeth glasurol orau i'r gynulleidfa ehangaf. Eleni, mae'r Ŵyl yn coffáu gwaith
cyfansoddwyr arwyddocaol, yn cynnwys 450 mlynedd ers geni Monteverdi, 300 mlynedd ers i Handel
gyfansoddi'r Gerddoriaeth Dŵr ac 85 mlynedd ers geni John Williams. Caiff pen-blwyddi dau o arloeswyr
lleiafsymiaeth America eu dathlu hefyd - John Adams a Philip Glass. Ers ei lansio'r llynedd, mae cyfres The Proms
At... yn dychwelyd, gan gyfuno cerddoriaeth â phum lleoliad gwahanol ac am y tro cyntaf mewn hanes diweddar
mae'n teithio y tu allan i Lundain i Stage@TheDock yn Hull, Dinas Diwylliant y DU yn 2017, ar gyfer cyngerdd i
goffáu 300 mlynedd ers y perfformiad cyntaf o Gerddoriaeth Dŵr Handel. Yn ogystal ag wyth cyngerdd Proms
Chamber Music yn Neuadd Cadogan, mae'r gyfres yn cyflwyno cerddoriaeth gorawl yng Nghadeirlan
Southwark, theatr gerdd yn Neuadd Gerdd Wilton a cherddoriaeth newydd ac arbrofol yn y Tanciau yn y Tate
Modern. Mae'n dychwelyd i Faes Parcio Aml-lawr Bold Tendencies yn Peckham ar gyfer rhaglen bellgyrhaeddol
yn cynnwys The Multi-Storey Orchestra and Youth Choir.
Ar y teledu, bydd BBC One yn rhoi sylw i ddigwyddiadau nodedig fel Last Night of the Proms, y New Year's Eve
Concert a chyfres arall o'r sioe boblogaidd sy'n rhoi llwyfan byw i artistiaid '...At the BBC'. BBC Two fydd cartref
rhaglenni dogfen eiconig gan awduron o hyd ond gyda ffocws cynyddol iau – bydd 2017 yn cynnwys
bywgraffiad nodedig a hanes wedi'i awduro ar artisiaid cyfoes. Bydd y gyfres Music and Power yn canolbwyntio
ar rôl cerddoriaeth mewn digwyddiadau hanesyddol allweddol. Y sianel yw cartref Glastonbury ar y teledu, a
bydd enillydd sawl gwobr sef cyfres Later..., yn dychwelyd bellach. ers 51 tymor.
BBC Four yw sianel y cerddorion a'r dilynwyr, a chartref Proms y BBC ar y teledu. Nos Wener fydd cartref
rhaglenni dogfen a chynnwys o'r archif o hyd, ond gydag ymdeimlad iau – bwriedir cynnwys adolygiadau ar
gerddoriaeth 'House' yn 2017. Bydd y sianel yn gartref i gynnwys rheolaidd o ddigwyddiadau byw, er enghraifft,
cynnwys radio wedi'i ddelweddu o In Concert, Live Lounge a phrif artistiaid gwyliau yn ogystal â sylw ehangach
o'r Eurovision Song Contest. Ochr yn ochr â hyn, bydd yn dal i fentro a bydd yn cynnig yr annisgwyl gyda mwy o
raglenni Lost Weekend wedi'u ddatblygu gan artistiaid.
Ar-lein, byddwn yn parhau â'n cynlluniau i gynnig mwy o bersonoli o fewn iPlayer Radio fel rhan o gynlluniau
ehangach i gynnig cynnyrch sain a all fodloni disgwyliadau newidiol cynulleidfaoedd. Dros amser, gallai hyn
gynnwys arlwy cerddoriaeth ddigidol fwy cyfoethog, a all fod yn agored i’w asesu os yw’n berthnasol.

3.4. Diben 4: Adlewyrchu, cynrychioli a gwasanaethu cymunedau amrywiol holl
wledydd a rhanbarthau'r Deyrnas Unedig
Fel sefydliad, ein nod yw cynrychioli pawb - yr holl ddiwylliannau a lleisiau amrywiol sy'n rhan o'r DU. Ein
busnes yw adrodd straeon a rhaid i ni sicrhau ein bod yn adrodd straeon y bydd pobl ledled y DU yn eu
hadnabod, yn eu deall ac y gallant uniaethu â hwy. Dyna pam y mae'n rhaid i'r BBC, fel sefydliad gwirioneddol
greadigol, gynnwys cynifer o leisiau a safbwyntiau â phosibl, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i bobl o bob cefndir.
Rydym yn pennu targedau ar ac oddi ar yr awyr i ni ein hunain sydd mor heriol ag unrhyw dargedau yn
niwydiant y cyfryngau yn y DU. Yn syml, gydag amrywiaeth ac ehangder y rhaglenni a wnawn, bydd ein
cynulleidfaoedd yn gallu gweld a chlywed lleisiau amrywiol ym mhopeth a wnawn.
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Ymrwymiad y BBC yw adlewyrchu amrywiaeth y DU – yn ei holl wledydd a rhanbarthau – sydd wedi esgor ar
enghreifftiau o'r cynnwys gorau ar y sgrin. O Hinterland i Mrs Brown’s Boys, o The Fall a Peaky Blinders i Shetland
a Poldark, mae cynulleidfaoedd wrth eu bodd gyda'r storïau rydym yn eu hadrodd o bob cwr o'r DU.
Fodd bynnag, gwyddom fod angen cynyddol i weld amrywiaeth lawn o ddiwylliannau a chymunedau'r DU yn
cael ei hadlewyrchu'n well ar y sgrin ac ar yr awyr. Ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU gwyddom fod y
cyhoedd am i ni wneud mwy i gynrychioli a phortreadu amrywiaeth lawn bywyd ledled y DU mor gywir â
phosibl drwy ein rhaglenni a'n gwasanaethau. Mae angen i'n rhaglenni gael eu creu ledled gwledydd a
rhanbarthau'r DU. Mae angen i'n gwasanaethau lleol a gwasanaethau'r gwledydd fod yn berthnasol i
gynulleidfaoedd ym mhobman. Ond, yn ogystal â dangos beth sy'n ein gwneud yn wahanol, rhaid i ni hefyd
ddathlu'r hyn sy'n ein dwyn ynghyd ar gyfer profiadau ar y cyd a'r sgwrs genedlaethol.
Mae'r DU yn newid ac nid yw'n beth syml adlewyrchu na phortreadu pob agwedd ar fywyd Prydain ym mhob
un o'n gwasanaethau. Fodd bynnag, mae gan y BBC ran bwysig i'w chwarae yn hyn o beth, ac yn y Siarter hon,
byddwn yn datblygu ein rhaglenni a'n gwasanaethau er mwyn bodloni disgwyliadau newidiol cynulleidfaoedd.
Un cam pwysig oedd creu un is-adran Gwledydd a Rhanbarthau o fewn y BBC, drwy benodi Cyfarwyddwr
newydd i arwain yr holl is-adran ac eistedd ar Fwrdd y BBC.

Amrywiaeth
Mae gan y BBC un o'r gweithluoedd mwyaf amrywiol yn y DU yn barod. Erbyn 2020, ein nod yw:


Cael gweithlu o leiaf yr un mor amrywiol ag unrhyw weithlu arall yn y diwydiant



Cyrraedd targedau portreadu newydd heriol sy'n cwmpasu ystod lawer ehangach o amrywiaeth nag
unrhyw ddarlledwr arall, gydag mwy o effaith ar gyfer cynulleidfaoedd ar draws amrywiaeth ehangach
o raglenni.



Gwneud amrywiaeth yn rhywbeth y mae pawb yn y BBC, a phawb sy'n creu rhaglenni ar gyfer y BBC,
yn ei gefnogi.

Ein pobl
Rydym am fod yn gyflogwr blaenllaw i bobl â syniadau creadigol, beth bynnag fo'u cefndir ac addysg. Rydym am
gael y bobl orau i weithio i ni mewn amgylchedd galluogi lle mae talent amrywiol yn ffynnu. Mae hynny'n golygu
bod angen i ni sicrhau bod gennym gronfa dalent amrywiol gynaliadwy a bod ein gweithlu yn wirioneddol yn
cynrychioli'r DU cyfoes. Rydym hefyd am sicrhau mai ni yw'r sefydliad mwyaf hygyrch yn y byd i gyflogeion a
chynulleidfaoedd. Byddwn yn ceisio gwneud mwy i ddenu, recriwtio, cadw a datblygu cyflogeion anabl.
Rydym am gefnogi amrywiaeth ar bob lefel – nid dim ond ar gyfer ein newydd-ddyfodiaid ond ar gyfer
unigolion sydd yng nghanol eu gyrfaoedd ac ar lefel arweinyddiaeth hefyd. Rydym wedi pennu amcanion
newydd ac uchelgeisiol o ran amrywiaeth ar gyfer yr arweinwyr a'r rheolwyr tîm er mwyn sicrhau ein bod yn
adlewyrchu ein cynulleidfaoedd ar y lefel honno hefyd.
Mae'r strategaeth hon eisoes yn dechrau cael effaith gyda chynnydd sylweddol yn cael ei wneud tuag at
ymestyn targedau gweithlu'r BBC ar gyfer 2020, er y byddwn yn gweithio'n galed i gynyddu ein cyfran o uwch
arweinwyr BAME.
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Gweithlu

Targed 2020

Cyflawniad 2017

Merched (pob aelod o staff)

50%

48.2%

Merched (arweinyddiaeth)

50%

42.1%

Anabledd (pob aelod o staff)

8%

10.2%

Anabledd (arweinyddiaeth)

8%

9.6%

Pobl dduon, Asiaidd ac o gefndir lleiafrifoedd ethnig
(pob aelod o staff)

15%

14.5%

Pobl dduon, Asiaidd ac o gefndir lleiafrifoedd ethnig
(arweinyddiaeth)

15%

10.3%

Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol

8%

10.5%

Er mwyn cefnogi'r strategaeth hon, byddwn yn parhau â'n cyfres bresennol o raglenni llwyddiannus i ddatblygu
cyflogeion o gefndiroedd amrywiol, yn cynnwys Rhaglen Arweinyddiaeth y BBC/Clore (sy'n sicrhau bod talent o
gefndir lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl yn cael profiad o weithio gydag arweinwyr gweithredol a'u bod yn cael
hyfforddiant); y Rhaglen Interniaeth Creative Access (sy'n helpu pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i mewn i'r
diwydiant); a rhaglen glodwiw Extend (sy'n cynnig lleoliadau profiad gwaith i bobl ag anableddau ym mhob rhan
o'r BBC).

Portreadu cenedl amrywiol
Ein huchelgais yw adlewyrchu a chynrychioli'r DU heddiw yn ein holl gynnwys a gwasanaethau. Ein nod yw
sicrhau bod ein rhaglenni a'n gwasanaethau yn apelio i gynulleidfaoedd amrywiol ifanc newydd yn ogystal a’r
rhai teyrngar presennol. Bydd amrywiaeth yn rhan annatod o'r broses greadigol – o'i dechrau i'w diwedd – a
rhedeg trwy ein penderfyniadau comisiynu.
Rydym wedi pennu ymrwymiadau llym i ni ein hunain er mwyn gwireddu'r uchelgais hwn, i'w cyflawni erbyn
2020;


50% o ferched ar y sgrin, ar yr awyr ac mewn prif rannau ym mhob maes o ddrama i newyddion



8% o bobl anabl, ar y sgrin ac ar yr awyr yn cynnwys rhai swyddi arweiniol erbyn 2020



8% o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cael eu portreadu ar y sgrin yn cynnwys rhai
prif rannau erbyn 2020



15% o bobl dduon, Asiaidd ac o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, ar yr awyr ac mewn prif rannau ym
mhob maes erbyn 2020.

Byddwn yn sicrhau y bydd hyn yn digwydd drwy dair menter arwyddocaol. Rydym wedi datblygu Canllawiau
Comisiynu Amrywiaeth sy'n arwain y diwydiant er mwyn sicrhau bod yr holl gynnwys a gomisiynir gan y BBC yn
bodloni amcanion amrywiaeth y BBC – o ran cynhyrchu ac ar yr awyr ac ar y sgrin.
Bydd y canllawiau hyn yn sicrhau bod amrywiaeth yn fwy na rhan ticio blwch o'r broses greadigol. Byddwn yn
gofyn i bob cwmni cynhyrchu sicrhau bod amrywiaeth eang o dalent ar bob cynhyrchiad y tu ôl i'r llenni ac ar yr
awyr.
Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn talent newydd a'i ddatblygu drwy ein rhaglen mewnol er mwyn
ymgorffori amrywiaeth wrth wraidd ein sianelau a'n meysydd. Ymysg y mentrau hyn mae:


Y rhaglen datblygu comisiynwyr cynorthwyol, sydd â'r nod o ddatblygu amrywiaeth eang o gomisiynwyr
er mwyn cyflwyno ffyrdd newydd a gwahanol o feddwl am y cynnwys y mae'r BBC yn ei wneud a'i
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derbyn i'n cynulleidfaoedd. Mae'r rhaglen eisoes wedi cael effaith fawr ar y sgrin, o dymor Black and
British i Muslims Like Us; o World Hip Hop News i'r Instant Gardener


Rydym wedi lansio Cronfa Dalent Greadigol o Gefndir Amrywiol er mwyn sicrhau bod amrywiaeth yn
ein holl raglenni. Er mwyn rhoi'r mentrau amrywiaeth newydd ar ben ffordd, mae'r gronfa £2.1 miliwn
yn cefnogi egin awduron, talent a chynhyrchwyr, o gwmnïau cynhyrchu mewnol ac annibynnol i
ddatblygu syniadau ym mhob maes teledu gan bobl dduon, Asiaidd ac o gefndir lleiafrifoedd ethnig.
Adeiledir ar lwyddiant y Gronfa Dalent Greadigol o Gefndir Amrywiol dros y flwyddyn nesaf gan
ganolbwyntio mwy ar anabledd, yn ogystal â pharhau i wella'r portread o leiafrifoedd ethnig



Byddwn yn creu canolfan ragoriaeth ar gyfer rhaglenni a gwneuthurwyr rhaglenni o gefndir amrywiol,
wedi'i lleoli yn Birmingham, gan ddod â rheolaeth a chefnogaeth ar gyfer rhaglenni amrywiol y BBC at
ei gilydd, mewn un lle. Birmingham yw cartref Academi'r BBC eisoes, ac mae'n cynnwys un o
boblogaethau mwyaf amrywiol y DU. Bydd hefyd yn lleoliad ar gyfer comisiynu a datblygu rhaglenni a
gwneuthurwyr rhaglenni newydd, yn ogystal â chynnig cysylltiadau cryf gyda'n timau arloesedd digidol a
thalent newydd a leolir yn y ddinas.

Gan weithio gyda'n partneriaid yn y diwydiant, byddwn yn cyflwyno Project Diamond, a fydd yn mesur ein
cynnydd yn erbyn ein hamcanion amrywiaeth mewn ffordd agored a thryloyw.

Y gwledydd a'r rhanbarthau
Eleni byddwn yn gweld y BBC yn dechrau gweithredu argymhellion ein hadolygiad o raglenni a gwasanaethau
yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr, gan sicrhau ein bod yn adlewyrchu ac yn cynrychioli'r DU
gyfan yn well. Caiff hyn ei gefnogi gan fwy o fuddsoddiad yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon dros y
tair blynedd nesaf a fydd yn cyflwyno allbwn mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rydym yn ymrwymedig i
adrodd hanes y DU gyfan a bydd ein strategaeth newydd yn ein helpu i gyflawni'r uchelgais hwnnw.
Byddwn yn sicrhau bod rhaglenni'n adlewyrchu amrywiaeth y DU yn well, yn cynnwys drwy amcanion
portreadu ar sgrin newydd ar gyfer yr holl gomisiynwyr teledu, a BBC Writersrooms a golygyddion comisiynu
drama ar gyfer pob gwlad.
Ein strategaeth bresennol ar gyfer cyflenwi teledu rhwydwaith o bob rhan o’r Gwledydd yw datblygu
canolfannau rhagoriaeth – fel drwy ganolbwyntio ar allbwn effaith uchel, gwerth uchel fel drama a chomedi yng
Nghymru, sy’n cyflwyno portreadau a chynrychiolaeth gref sy’n taro tant yn y Gwledydd, ac yn helpu i greu
canolfannau cynhyrchu cynaliadwy. Rydym yn parhau’n ymrwymedig i ddatblygu canolfannau cynhyrchu
cynaliadwy yn y Gwledydd a byddwn yn parhau i fuddsoddi yn eu heconomïau creadigol. Mae’r amodau a
bennwyd gan Ofcom yn y Drwydded Weithredu olaf yn pennu cyfrannau newydd ar gyfer gwariant ac oriau yn
y Gwledydd a Rhanbarthau Lloegr a bydd angen i ni adolygu’r cyfrannau hyn yn ofalus er mwyn osgoi
canlyniadau nas bwriadwyd.
Yr Alban
Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi cynlluniau arloesol ar gyfer y BBC yn yr Alban, drwy'r buddsoddiad unigol
mwyaf mewn cynnwys darlledu yn yr Alban ers dros 20 mlynedd. O hydref 2018 ymlaen, mae'r BBC yn
bwriadu darlledu sianel deledu newydd. Byddwn yn buddsoddi £19m yn y sianel ac mewn datblygiadau digidol.
Y nod yw y byddai'n:


Darlledu o 7 yr hwyr



Darparu cymysgedd lawn o gynnwys er mwyn hysbysu, addysgu a diddanu – yn cynnwys ei rhaglen
newyddion awr o hyd am 9 yr hwyr (o leiaf 15 munud ar ddydd Sadwrn a dydd Sul), wedi'i golygu a'i
chyflwyno o'r Alban (bydd hyn yn arwain at greu 80 o swyddi newyddiadurol newydd)



Gweithio'n agos gyda'r sector creadigol, sefydliadau cenedlaethol eraill a darlledwyr eraill er mwyn
cynhyrchu a chaffael cynnwys
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Gweithio ar y cyd â sianelau teledu eraill y BBC er mwyn cynnig cynnwys ychwanegol



Cael ei slot Canllawiau Rhaglenni Electronig ei hun, mor amlwg â phosibl, ar lwyfannau teledu a
ddarlledir yn yr Alban



Ar gael ar-lein ac ar iPlayer mewn Clirlun yn yr Alban a ledled y DU



Cefnogi'r broses o gyflwyno newyddion ar y penwythnos mewn Gaeleg ar gyfer BBC Alba



Ynghyd â'r cyllid sy'n bodoli eisoes, bydd gan y sianel gyllideb gychwynnol o fwy na £30 miliwn



Ar hyn o bryd, mae’r sianel newydd yn destun Prawf Buddiant Cyhoeddus gan Fwrdd y BBC, a gynhelir
yn unol â'i pholisi a gyhoeddwyd. Os bydd y Bwrdd yn fodlon bod y gwerth cyhoeddus yn cyfiawnhau
unrhyw effaith andwyol ar gystadleuaeth, bydd yn cyhoeddi'r cynnig ac yn anfon copi i Ofcom. Bydd
Ofcom yn gyfrifol am gynnal asesiad priodol o broses y BBC yn ogystal â llunio ei safbwynt ei hun ar y
cydbwysedd rhwng gwerth cyhoeddus y cynnig ac unrhyw effaith andwyol ar gystadleuaeth deg ac
effeithiol.

Rydym hefyd yn buddsoddi £1.2 miliwn pellach yn BBC Alba – sy'n codi cyfanswm yr ymrwymiad newydd i
wasanaethau ar gyfer yr Alban – yn yr Alban – i £20 miliwn.
Ynghyd â hyn, rydym yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol mewn rhaglenni Albanaidd ar allbwn teledu
rhwydwaith y BBC, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gomisiynu rhaglenni drama a ffeithiol. O gymharu â
2015/16, mae hyn yn golygu y byddwn yn gwario tua £20m ychwanegol, bob blwyddyn, dros dair blynedd hyd
at fis Mawrth 2019. Bydd hyn yn cefnogi'r broses o gyflawni ein targedau cynhyrchu ar y rhwydwaith ac yn rhoi
mwy o bwyslais ar bortreadu'r wlad.
Wrth baratoi ar gyfer lansiad arfaethedig y sianel newydd, byddwn yn diwygio ein harlwy ar y sgrin, gyda theitlau
drama, comedi a ffeithiol newydd ac ymrwymiad i gyflwyno diwylliant a chwaraeon yr Alban i gynulleidfa
ehangach.
Mae'r opera sebon wythnosol River City yn parhau i fod yn rhan bwysig a gwerthfawr o amserlen BBC One yn
yr Alban, gan gynnwys cymeriadau y gall cynulleidfaoedd uniaethu â nhw ac adlewyrchu materion cymdeithasol
sydd at eu dant. Mae ein cynlluniau i wella ei effaith a'i apêl i gynulleidfaoedd iau yn cynnwys cyflwyno
amrywiaeth ehangach o gymeriadau iau, datblygu mwy o straeon am faterion pobl ifanc sydd ag apêl i bob
cenhedlaeth ac ysgogi ymgysylltiad drwy fwy o ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol.
Bydd BBC Scotland hefyd yn cyflwyno dramâu pwerus, wedi'u ffilmio a'u lleoli yn yr Alban, i'w darlledu ar y
rhwydwaith – gan roi hwb i'r portread o'r Alban ledled y DU. Bydd y bedwaredd gyfres o'r ddrama boblogaidd
Shetland ar gyfer BBC One yn dychwelyd ac ymysg y teitlau newydd bydd Trust Me, stori afaelgar am ymgais
menyw i ddechrau bywyd newydd, wedi'i lleoli a'i ffilmio yn ardaloedd Caeredin a Glasgow.
Comedi yw un o'r genres mwyaf poblogaidd ac sy'n perfformio orau yn BBC Scotland. Bydd y gyfres eiconig a
phoblogaidd Still Game yn dychwelyd ar gyfer cyfres arall, gan gael ei darlledu yn syth ar rwydwaith BBC One
am y tro cyntaf. Ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban, yn 2017/18 bydd Two Doors Down yn dychwelyd, yn
ogystal â Breaking the News ar y radio a'r Comedy Shorts ar-lein, sy'n llwyfan i dalent ifanc a newydd.
Ymysg y cynnwys ffeithiol yn 2017/18 bydd dychweliad y rhaglenni hirsefydledig poblogaidd The Beechgrove
Garden, Landward a Grand Tours, ynghyd â dilyniant i Scotland's Superhospital a oedd mor boblogaidd a theitl
nodedig newydd, Scotland From the Sky. Caiff slot newydd o'r cenhedloedd i'r rhwydwaith ar gyfer rhaglenni
ffeithiol ei gyflwyno am 19:30, gyda Teenage Cancer, Govan's Next Top Model ac Orkney: Cruise Ship Capital
eisoes wedi'u comisiynu gan BBC Scotland.
Mae gan yr Alban lais diwylliannol nodedig, a gaiff ei adlewyrchu'n gryf ar y BBC drwy gydol 2017/18. O ran
cerddoriaeth, bydd Proms in the Park, Celtic Connections a World Pipe Band Championships yn dychwelyd, ynghyd
â'r TRNSMT Festival o Glasgow (wrth i T in the Park gael seibiant yn 2017), a nifer o Quay Sessions newydd yn
cael eu recordio ar gyfer y teledu o flaen cynulleidfa fyw yn Pacific Quay. Ymysg y rhaglenni celfyddydau mae
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rhaglen ddogfen yn archwilio gwaith Alexander "Greek" Thomson, a dathliad pen-blwydd Billy Connolly yn 75
oed gan ddadorchuddio tri murlun a grëwyd gan artistiaid amlwg o'r Alban i'w anrhydeddu.
Mae'r sylw a roddir i chwaraeon yn yr Alban yn bwysig i'n cynulleidfaoedd. Yn amodol ar hawliau, bydd BBC
Scotland yn parhau i ddangos amrywiaeth o ddigwyddiadau a chystadleuaeth chwaraeon, gyda phecynnau byw
ac uchafbwyntiau yn cwmpasu pêl-droed, rygbi, bando, bowliau ac amrywiaeth o chwaraeon eraill. Yn 2017/18
byddwn yn gwneud mwy o ymdrech i gyrraedd cynulleidfaoedd iau, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio'r
cyfryngau cymdeithasol lle roedd 66% o'r defnyddwyr a ymgysylltodd â thudalen Facebook BBC Sport Scotland
y llynedd a 64% o ddilynwyr BBC Sport Scotldand ar Twitter dan 35 oed.
Byddwn hefyd yn cynnal ein hymrwymiad i The Social, ffrwd cynnwys digidol a grëwyd gan ac ar gyfer
defnyddwyr 18-34 oed yn yr Alban, sef un o frandiau ar-lein mwyaf yr Alban i bobl ifanc bellach.

Cymru
Rydym newydd gyhoeddi'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn rhaglenni ar gyfer Cymru yn yr ugain mlynedd
diwethaf. Bydd £8.5m ychwanegol y flwyddyn erbyn 2019 (sy'n gyfanswm o £17m dros y tair blynedd nesaf) yn
arwain at newid sylweddol mewn allbwn ac yn mynd i'r afael â'r dirywiad hanesyddol mewn rhaglenni Saesneg
a wnaed ar gyfer Cymru.
Rydym wedi asesu pa mor berthnasol yw'r newidiadau hyn, drwy gyfeirio at brawf allweddol a fydd effaith
andwyol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, ac rydym wedi dod i'r casgliad nad ydynt yn arwyddocaol
yng nghyd-destun y farchnad.
Gyda'i gilydd, rydym yn cynnig cynyddu ein buddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg yng Nghymru 50% erbyn
2019 – gan arwain at newid sylweddol mewn rhaglenni yng Nghymru sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd, gan
gynnwys comedi, adloniant, drama, ffeithiol a diwylliant. Ynghyd â'r arian sydd ar gael yn barod, bydd gan ein
gwasanaeth cynnwys Saesneg gyllideb o £30 miliwn erbyn 2019. Bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn hefyd
yn galluogi BBC Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd iau a datblygu ei wasanaethau newyddion ar-lein ac ar
ddyfeisiau symudol.
O dan y cynlluniau, byddwn yn:


Darparu o leiaf 130 awr o allbwn ychwanegol bob blwyddyn ar gyfer BBC One, BBC Two a BBC
iPlayer, sy'n canolbwyntio ar gomedi, drama a ffeithiol nodedig



Darparu'r arlwy fwyaf erioed o ddrama Gymreig – yn ystod 2018 darlledir tair cyfres ddrama fawr
wedi'u lleoli yng Nghymru ar deledu'r BBC



Anelu at sicrhau bod o leiaf 50% o'r oriau ychwanegol a gynhyrchir yn cael eu darlledu ledled y DU ar
sianelau rhwydwaith y BBC



Gweithio'n agos gyda'r sector creadigol, sefydliadau cenedlaethol eraill a darlledwyr eraill er mwyn
cynhyrchu a sicrhau cynnwys



Darparu sianel iPlayer lawn ar gyfer BBC Cymru mewn HD – cartref i'n holl gynnwys ffurf hir a ffurf fer.

Ynghyd â hyn, rydym yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol mewn rhaglenni Cymreig ar allbwn teledu rhwydwaith
y BBC, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gomisiynu rhaglenni drama, ffeithiol a cherddoriaeth. Er mwyn rhoi hwb
i'r portread o Gymru ledled y DU, yn ddiweddar rydym wedi penodi comisiynydd drama rhwydwaith i Gymru
ac wedi sefydlu canolfan Ystafell Ysgrifennu'r BBC yng Nghaerdydd er mwyn cefnogi'r gwaith o ddatblygu talent
ysgrifennu newydd ac adeiladu ar lwyddiant Doctor Who, Casualty, Hinterland a Sherlock. Disgwyliwn i'r
buddsoddiad mewn rhaglenni rhwydwaith o Gymru barhau i ragori ar y targed o 5% o'r boblogaeth dros y
blynyddoedd nesaf.

32

Y nod mawr arall dros gyfnod y Siarter yw cynyddu cyrhaeddiad ac effaith newyddion Cymreig drwy wella
ansawdd, ystod ac arbenigedd gwasanaethau newyddion a materion cyfoes presennol BBC Cymru. Anelwn at
gynyddu nifer y gohebwyr arbennig, atgyfnerthu ein gwasanaeth newyddion teledu a buddsoddi mewn cyrraedd
cynulleidfaoedd iau â chynnwys newyddion Cymreig ar-lein. Byddwn hefyd yn lansio rhaglen drafod newydd i’r
gynulleidfa ar BBC One yn yr hydref.
Bydd ymrwymiadau Siarter newydd y BBC hefyd yn atgyfnerthu ein gwasanaethau radio. Bydd Radio Wales yn
gweld ei signal FM yn cryfhau, gan olygu y bydd yr orsaf ar gael i 175,000 o gartrefi ychwanegol. Ar yr un pryd,
bydd Radio Cymru yn cynnig sioe frecwast newydd ar DAB a llwyfannau digidol, yn ychwanegol at ei phrif
wasanaeth.
Byddwn yn parhau i gefnogi a hyrwyddo diwylliant cyffredin Cymru. Mae chwaraeon yn parhau i fod yn rhan
annatod o hunaniaeth Gymreig, a chanddo gynulleidfa llawn angerdd. Ynghyd â dangos gemau cartref y Chwe
Gwlad, gemau pencampwriaeth y Pro12 a gemau rhyngwladol rygbi cyfres yr hydref yn fyw ar y teledu, bydd y
sylw a roddir i daith y Llewod ar ein gwasanaethau radio yn hanfodol i lu o ddilynwyr rygbi yng Nghymru nad
ydynt yn talu i wylio'r gemau hynny. Bydd darllediadau byw o Hanner Marathon Caerdydd yn rhan greiddiol o'n
harlwy chwaraeon unwaith eto yn 2017/18.
Mae datblygu teitlau comedi newydd yn flaenoriaeth greadigol i BBC Cymru. Bydd Rhod Gilbert's Work
Experience ar BBC One Wales (ac ar y rhwydwaith wedyn) yn gweld y digrifwr yn rhoi cynnig ar gyfres newydd
o swyddi ledled Cymru. Ar y radio, mae Tudur Owen yn parhau i fod wrth wraidd allbwn comedi Radio
Cymru.
Ymhlith yr uchafbwyntiau celfyddydol a cherddorol eleni mae BBC Canwr y Byd Caerdydd a ddychwelodd ym
mis Mehefin 2017, gyda dinas Caerdydd, a thonfeydd awyr y BBC, yn mwynhau gwledd o ganu gan 20 o'r
cantorion ifanc gorau yn y byd.
Byddwn hefyd yn sicrhau bod BBC Cymru yn arwain y gwaith o ddarparu cyfleoedd dysgu i bawb. Byddwn yn
cynyddu'r buddsoddiad yn Bitesize er mwyn adlewyrchu cwricwlwm sy'n fwyfwy datganoledig, a byddwn hefyd
yn dechrau datblygu cynlluniau manwl gyda'r Llyfrgell Genedlaethol i gynnig ein harchif darlledu fel un rhan o'r
prosiectau archif cyhoeddus mwyaf yn y DU. Gan weithio gyda'n partneriaid allweddol, byddwn yn cynnig
prentisiaethau a chynlluniau hyfforddi fel bod y BBC yn adlewyrchu ei gynulleidfaoedd ac yn cyflogi'r sgiliau
creadigol sydd eu hangen.
Ar S4C, Pobol y Cwm yw conglfaen allbwn y sianel o hyd, sy'n cynnwys 520 awr o raglenni bob blwyddyn gan y
BBC ym meysydd newyddion, chwaraeon, rygbi a'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn sgil cyflwyno S4C fel sianel ar
iPlayer, gwelwyd cynnydd enfawr yn nifer y ceisiadau i wylio rhaglenni Cymraeg ar-lein. Byddwn hefyd yn
defnyddio galluoedd personoli newydd er mwyn sicrhau bod cynnwys S4C a Radio Cymru yn cyrraedd
cynulleidfaoedd newydd.

Gogledd Iwerddon
Yn ddiweddar, cynigiodd y BBC y buddsoddiad newydd mwyaf yn BBC Northern Ireland ers 20 mlynedd –
mwy nag £11m o gyllid ychwanegol ar gyfer gwaanaethau yn BBC Northern Ireland dros y tair blynedd nesaf er
budd cynulleidfaoedd lleol. Rydym am wneud hyd yn oed mwy i adlewyrchu Gogledd Iwerddon ar y sgrin a
bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi BBC Northern Ireland i drawsnewid ei allbwn digidol ym meysydd
newyddion, chwaraeon a meysydd eraill, cynhyrchu cynnwys drama, ffeithiol a chomedi mwy uchelgeisiol ar
BBC One Northern Ireland a helpu i roi hwb i'w wasanaeth i gynulleidfaoedd iau. Rydym yn asesu pa mor
berthnasol yw'r cynigion hyn.
Dros y tair blynedd nesaf, bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn o £11m yn hwyluso:


Gwasanaeth digidol gwell gan BBC News NI, yn cynnwys sylw gwell i'r newyddion ar benwythnosau
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Mwy o sylw i chwaraeon lleol ar-lein, yn cynnwys ffrydio digwyddiadau yn fyw mewn amrywiaeth o
chwaraeon



Cynnydd o 50% mewn gwariant comisiynu ar gynnwys teledu lleol, gyda mwy o raglenni a
digwyddiadau drama, comedi a ffeithiol ar BBC One Northern Ireland



Cynnwys digidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd iau a buddsoddiad digidol newydd ar gyfer radio



Cynnwys newydd er mwyn coffáu digwyddiadau hanesyddol pwysig yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd dechrau cryf i 2017/18 gyda dwy ddrama newydd bwerus ar gyfer teledu rhwydwaith, ill dwy wedi'u
ffilmio yng Ngogledd Iwerddon. Addasiad pum rhan o ddrama seicolegol gyffrous Wilkie Collins yw The Woman
in White ar gyfer BBC One, gyda Ben Hardy a Jessie Buckley ac wedi'i ffilmio o amgylch Belfast. Serennodd
Denise Gough, yr actores sydd wedi ennill gwobr Olivier, a Tom Hughes yn Paula, drama ddial gyffrous BBC
Two mewn tair rhan gan y dramodydd a'r gwneuthurwr ffilmiau, Conor McPherson. Y ddrama hon yw'r
ddiweddaraf i gael budd o'r bartneriaeth rhwng y BBC a Northern Ireland Screen sydd eisoes wedi cyflwyno
prosiectau fel Line of Duty, sydd bellach yn ei bedwaredd gyfres ac a gomisiynwyd ar gyfer dwy gyfres arall.
Bydd rhaglenni ffeithiol yng Ngogledd Iwerddon yn parhau l i ddarparu rhaglenni sy'n helpu'r gynulleidfa i ddeall
y gorffennol yn well. Yn y cyfamser, bydd ymrwymiad y BBC i adlewyrchu bywyd cyfoes yng Ngogledd
Iwerddon yn cynnwys wythfed cyfres o linyn True North a'r gyfres materion gwledig Home Ground ac, ar Radio
Ulster, y gyfres ddogfen Stories in Sound. Caiff comedi ei adlewyrchu mewn cyfres newydd o The Blame Game,
bydd Give My Head Peace yn dychwelyd, a byddwn yn dangos talent newydd ar Radio Ulster ac ar lwyfannau
digidol. Bydd ein menter o'r archif, Project Rewind, yn parhau a byddwn yn gweithio tuag at sicrhau bod archif
lleol y BBC mor hygyrch â phosibl gan weithio gyda phartneriaid lleol.
Mewn cyfnod lle mae ein gwleidyddiaeth yn datblygu mor gyflym, yn lleol ac yn ehangach, mae ein hymrwymiad
i ddarparu newyddion diduedd o ansawdd uchel mor gryf ag erioed. Mae BBC Newsline, Radio Ulster a Radio
Foyle a BBC News NI Online i gyd yn allfeydd allweddol wrth gefnogi hyn. Mae atgyfnerthu ein gwasanaeth
newyddion ar-lein yn flaenoriaeth o ran buddsoddi ar gyfer 2017/18.
Mae chwaraeon hefyd yn dal i chwarae rôl allweddol wrth sicrhau gwerth i gynulleidfa Gogledd Iwerddon a
llwyddodd y BBC yn ddiweddar i gyhoeddi cytundeb newydd gyda'r GAA ar gyfer rhoi sylw parhaus i'r Gemau
Gaelaidd dros y pum tymor nesaf. Mae Ulster Rugby Live yn parhau ar BBC Two Northern Ireland, a bydd rasio
beiciau modur ffordd yn cynnwys darllediadau o rasys allweddol gydag uchafbwyntiau ar y teledu o'r North
West 200 hefyd yn cael eu dangos ar rwydwaith BBC Two.
Byddwn hefyd yn dal i adlewyrchu ac archwilio agweddau gwahanol ar amrywiaeth ddiwylliannol Gogledd
Iwerddon ac yn rhoi llwyfan i dalent a fforwm ar gyfer ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac ar gyfer trafod y
materion niferus sy'n effeithio ar fywydau cymunedau lleol.

Rhanbarthau Lloegr
Bydd ein strategaeth newydd ar gyfer gwasanaethau lleol y BBC yn Lloegr yn rhoi blaenoriaeth i wella ein
cynnig digidol. Eleni, byddwn yn dechrau symud adnoddau i dimau arbenigol digidol, a llunio straeon mewn
dulliau sy'n ddeniadol ac yn ddifyr ar lwyfannau'r BBC a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn sicrhau
bod mwy o'n cynnwys ar gael pan fyddwn am ei gael, byddwn yn datblygu gwasanaeth newyddion digidol lleol
gwell wedi'i anelu at bobl sy'n teithio i'w gwaith amser brecwast yn ystod yr wythnos er mwyn ategu'r
darllediadau presennol o fwletinau newyddion ar y teledu a radio. Ac fel rhan o'n strategaeth i wella'r broses o
ddod o hyd i gynnwys lleol digidol, byddwn yn ei gwneud yn haws i ddod o hyd i straeon gan fod y wefan
newyddion yn galluogi defnyddwyr i chwilio yn ôl trefi a dinasoedd a, thros amser, caiff hyn ei ategu gan
dechnoleg bersonoli sy'n seiliedig ar leoliad. Byddwn hefyd yn treialu gwasanaeth bwletin newyddion lleol ar
gyfer y genhedlaeth newydd o lwyfannau a weithredir gan lais.
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Ar y teledu, rydym eisoes wedi ehangu a gwella ein rhaglenni ar ôl y newyddion am 22:00 ledled y DU a
byddwn yn parhau i fuddsoddi ymhellach yn yr allbwn hwn. Eleni, byddwn hefyd yn dal i wella'r ffordd rydym yn
cynrychioli'r rhanbarthau ar y teledu. Mewn partneriaeth â BBC Learning, byddwn yn darlledu rhaglen hanner
awr o hyd arbennig ym mhob rhanbarth am ddyfeiswyr y dyfodol a'r gorffennol fel rhan o ffocws y BBC ar
wyddoniaeth yn 2017. Bydd 11 o dimau materion cyfoes Inside Out ledled rhanbarthau Lloegr yn dal i
gydweithio ar themâu golygyddol er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl. Yn yr hydref, byddant yn lansio
ymchwiliad i fywyd gwaith yn Lloegr fodern wrth i amodau contract hyblyg, y rhyngrwyd a roboteg drawsnewid
yr amgylchedd gwaith.
Mae Radio Lleol y BBC yn dathlu ei ben-blwydd yn hanner cant eleni. Wrth i fwy o wrandawyr ddechrau
defnyddio llwyfannau digidol i gael gwybodaeth leol, mae cyfle i ni ddatblygu dulliau a rhaglenni radio newydd a
difyr sy'n uno cymunedau. Bydd ein timau ffydd radio lleol yn dal i gydweithio ar ymgyrchoedd. Mewn
partneriaeth â Radio 2, ein nod yw archwilio rôl cymdogion wrth adeiladu cymunedau. Mae gennym dîm
ychwanegol yn Hull i adlewyrchu'r ffordd y mae blwyddyn Dinas Diwylliant yn rhyngweithio â'r cymunedau
lleol. Yn ogystal ag allbwn wythnosol ar lwyfannau lleol, byddant hefyd yn darparu cyfres o raglenni untro i'w
darlledu i gynulleidfa ledled y DU ar y Sianel Newyddion.
Er mwyn hyrwyddo'r celfyddydau ledled y DU yn well, byddwn yn creu mwy o bartneriaethau â sefydliadau a
digwyddiadau diwylliannol lleol. Bydd pob gorsaf radio leol yn creu partneriaeth ag un Gŵyl gerddoriaeth leol o
leiaf fel rhan o brosiect BBC Music er mwyn dangos yr amrywiaeth o wyliau cerddoriaeth ledled y DU. Mae
gwaith hefyd yn mynd rhagddo i ddatblygu partneriath newydd ag amgueddfeydd lleol i gyd-fynd â Civilisations.
Mewn ymateb i ddatganoli cynyddol, eleni, byddwn yn adnewyddu ein ffocws ar wleidyddiaeth leol ar bob
llwyfan. Byddwn yn datblygu dulliau golygyddol, rhaglenni a thriniaethau newydd er mwyn dod â
phenderfyniadau meiri ac awdurdodau sydd â phwerau a chyllidebau gwell yn fyw. Er enghraifft, byddwn yn
darlledu cyfres o raglenni rhanbarthol ar BBC One, ynghyd ag allbwn digidol cysylltiedig, er mwyn craffu ar
berfformiad y meiri newydd y ddinas. Caiff fformat radio newydd ei brofi hefyd er mwyn dilyn gwaith y
rhanbarthau maerol.
Bydd y rhaglenni gwleidyddiaeth lleol hyn hefyd yn manteisio ar y newyddiaduraeth a ddarparwyd gan y 150 o
ohebwyr democratiaeth leol a ariennir gan ffi'r drwydded ond a gyflogir gan sefydliadau newyddion lleol eraill
fel rhan o'n gwaith partneriaeth leol. Caiff y rhan fwyaf o'r contractau eu dyfarnu yn y flwyddyn i ddod gyda'r
gohebwyr yn darparu gwasanaeth gwifren ar waith awdurdodau lleol.
Mae ein strategaeth ar gyfer rhanbarthau Lloegr yn mynd ymhell y tu hwnt i wasanaethau lleol a rhanbarthol.
Rydym am sicrhau y gall pobl ledled y DU weld eu bywydau, y tirweddau a phobl eu rhanbarth, a'r pethau sy'n
bwysig iddynt, yn cael eu portreadu'n ddilys ar y sgrin. Ar ôl lansio BBC Studios fel is-gwmni masnachol yn
2017, byddwn yn gallu manteisio ar ganolfannau cynhyrchu ac arbenigedd BBC Studios yn Salford, Birmingham
a Bryste, yn ogystal â chomisiynu o gwmnïau cynhyrchu annibynnol o ranbarthau Lloegr, wrth i ni barhau i
fuddsoddi gwariant sylweddol ar gynnwys a wnaed y tu allan i Lundain.
Rydym yn parhau i ad-drefnu ein hôl-troed er mwyn sicrhau bod ein hadnoddau yn cael eu rhannu drwy'r wlad.
Ers symud 300 o swyddi i Birmingham y llynedd a 250 o swyddi ychwanegol i Salford, mae 53% o'n staff
gwasanaeth cyhoeddus bellach wedi'u lleoli y tu allan i Lundain. Yn 2018, bydd BBC Three yn symud i
Birmingham, gan sicrhau bod y ddinas yn arwain arloesedd y BBC ar gyfer pobl 18 i 34 oed ledled y DU.
Ar y sgrin, mae gennym gynyrchiadau cyffrous ar y gweill o bob cwr o Loegr, fel y gyfres ddrama newydd chwe
rhan ar BBC One Love, Lies and Records, sy'n dilyn dramâu dyddiol genedigaethau, priodasau a marwolaethau
sy'n wynebu Cofrestrydd yn Leeds. Bydd cyfres newydd o The A Word sydd wedi'i leoli yn Cumbria, a llinyn
newydd yn ystod oriau brig ar BBC One – Our Lives – a fydd yn llwyfan i straeon o ranbarthau Lloegr (a'r
cenhedloedd ), gyda syniadau wedi'u dewis gan gomisiynwyr yn yr ardaloedd hynny.
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3.5. Diben 5: Adlewyrchu'r Deyrnas Unedig, ei diwylliant a'i gwerthoedd i'r byd
Ein huchelgais
Drwy'r rhyngrwyd mae'r byd yn crebachu ac mae effaith gweddill y byd ar y DU yn cynyddu. Mae pethau sy'n
digwydd mewn mannau eraill yn y byd bellach yn digwydd ym mhob man yn y byd. O'r diwydiant gofal iechyd
i'r farchnad ynni, o eithafiaeth grefyddol i seibrdroseddu, mae datblygiadau byd-eang yn cael effaith fwyfwy ar y
DU.
Mewn sawl rhan o'r byd mae'r cyfryngau yn llai rhydd nag y bu ddeng mlynedd yn ôl, yn fwyaf amlwg yn Rwsia,
ond hefyd mewn gwledydd fel Twrci neu Wlad Thai. Bu twf hefyd mewn sefydliadau newyddion mawr a
noddir gan y wladwriaeth a newyddion a gyfunir gan lwyfannau digidol. Gall Al Jazeera, China Central Television
(CCTV) a Russia Today oll alw ar adnoddau helaeth iawn. Gall y gwasanaeth a gynigir gan y sefydliadau hyn fod
o ansawdd uchel, ond gall adlewyrchu barn benodol am y byd ac agenda ei noddwyr.
Wrth i'r hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill yn y byd ddod yn bwysicach i'r DU, a chyda'r posibilrwydd y
bydd gwasanaethau gwladol mewn gwledydd llai rhydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn dadleuon byd-eang a
darpariaeth newyddion, mae gwerth cyrhaeddiad byd-eang y BBC i ddemocratiaeth a rhyddid yn fwy nag
erioed. Rydym yn parhau â'r nod o gyrraedd y targed o gyrhaeddiad wythnosol o 500m erbyn 2022.
Byddwn yn cyflawni'r diben hwn drwy dri phrif allfa:


BBC World Service, sef un o allforion diwylliannol pwysicaf y DU. Mae'n ysbrydoli ac yn goleuo
bywydau miliynau ledled y byd, gan eu helpu i wneud synnwyr o'r byd y maent yn byw ynddo



Ein gwasanaethau newyddion masnachol: ein newyddion ar-lein ar bbc.com a'r gwasanaeth teledu BBC
World News. Mae'r rhain yn rhoi mynediad i gynulleidfaoedd byd-eang i hysbysebwyr; a chynnyrch i
ddefnyddwyr sy'n cyflwyno newyddion iddynt gan un o'r darparwyr newyddion mwyaf dibynadwy ac yr
ymddiriedir ynddo fwyaf yn y byd – gan amrywio o'r newyddiaduriaeth gryfaf am faterion y byd i
ddadansoddi hygyrch o fusnes a'r economi i fforymau newydd ar gyfer mynegi barn a syniadau



Mae BBC Worldwide – is-gwmni masnachol mwyaf y BBC – yn buddsoddi mewn cynnwys gan y BBC,
yn ei fasnacheiddio ac yn ei arddangos ledled y byd, er mwyn adeiladu cyrhaeddiad ac enw da brand y
BBC dramor, hyrwyddo creadigrwydd Prydeinig ac, ar yr un pryd, sicrhau elw masnachol i'r BBC
fuddsoddi mewn cynnwys gwasanaeth cyhoeddus.

Ein cynlluniau creadigol
Bydd 2017/18 yn flwyddyn bwysig yn hanes BBC World Service wrth i ni weld ei ehangiad unigol mwyaf ers y
1940au. Gyda chymorth buddsoddiad ychwanegol gan y Llywodraeth, byddwn yn lansio 12 o wasanaethau iaith
newydd - mewn Amharieg, Afaan Oromo, Tigrinia, Pidgin, Iorwba, Igbo, Corëeg, Telwgw, Gwjarati, Marati,
Pwnjabeg a Serbeg - gan wneud y BBC yn ddarparwr gwirioneddol fyd-eang a chyflwyno newyddion yr
ymddiriedir ynddo i fwy o ardaloedd o'r byd lle mae mynediad i newyddion diduedd sydd am ddim yn fwy
cyfyngedig. Mae cael canolfan ar lawr gwlad mewn 72 o ddinasoedd ledled y byd yn golygu y gall y BBC gynnig
safbwynt unigryw i gynulleidfaoedd yn y DU hefyd.
Bydd y buddsoddiad newydd yn cefnogi darllediadau newyddion cyffrous gyda mwy o straeon o rannau o'r byd
na chânt lawer o sylw fel arfer. Disgwylir y bydd y straeon newyddion mawr o'r llynedd yn parhau i lywio ein
byd yn 2017: arlywyddiaeth Trump; Brexit a sefyllfa Ewrop yn y dyfodol; rôl Tsieina mewn cysylltiadau byd-eang;
yr argyfwng parhaus yn y Dwyrain Canol; tynged ffoaduriaid. Ond bydd y World Service hefyd yn canolbwyntio
ar greu llinynnau ymchwiliol eang o Affrica, y Dwyrain Canol, Rwsia ac Asia. Bydd hyn yn datgelu materion a
straeon na chânt ddigon o sylw o'r rhanbarthau hynny sydd o ddiddordeb i gynulleidfaoedd lleol ond hefyd
sydd yn berthnasol yn fyd-eang.
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Yn ogystal ag arwain at wasanaethau newydd, bydd y rhaglen buddsoddi hefyd yn cefnogi amrywiaeth eang o
raglenni trawsnewidiad digidol er mwyn diogelu'r World Service ar gyfer cenhedlaeth newydd o
gynulleidfaoedd.
Bydd y World Service hefyd yn cyflwyno cymysgedd fwy cyfoethog o gynnwys. Er enghraifft, bydd yr amserlen
ar gyfer World Service English yn esblygu i gynnig mwy o raglenni newyddiaduraeth, trafodaethau, celfydyddol a
gwyddonol gwreiddiol. Mae In the Studio yn ddull newydd o weithredu ar gyfer rhaglenni diwylliannol sy'n
cyflwyno cynulleidfaoedd yn uniongyrchol i amrywiaeth eang o bobl greadigol, o arlunwyr a chyfansoddwyr i
ddylunwyr gerddi a datblygwyr Realiti Rhithwir, wrth iddynt greu eu gwaith. Yn y bennod agoriadol,
gwahoddodd Ai Weiwei, yr artist Tseineaidd enwocaf sy'n gweithio heddiw, Tim Marlow, Cyfarwyddwr Artistig
yr Academi Frenhinol, i'w stiwdeo ym Merlyn, sy'n ddrysfa danddaearol.
Bydd mathau newydd o gynnwys yn ein helpu i gyrraedd mwy o ferched a chynulleidfaoedd iau. Bydd cynnwys
penodol yn canolbwyntio ar fuddiannau a chyfranogiad cynulleidfaoedd y milflwydd, yn cynnwys newyddion,
trafodaethau ac allbwn diwylliannol ffurf fer, yn ogystal â chynnwys clyweledol wedi'i anelu at gynulleidfaoedd ar
y cyfryngau cymdeithasol.
Drwy gydol y flwyddyn, bydd y World Service yn arddangos rhywfaint o'i newyddiaduraeth greadigol orau a
mwyaf creadigol mewn tymhorau thematig mawr. Bydd y rhain yn cynnwys y tymhorau Corruption a Reformation
of Islam mewn allbwn Saesneg ac mewn ieithoedd eraill. Bydd y gyfres 100 Women, sy'n canolbwyntio ar
fywydau merched ledled y byd, yn parhau i roi mwy o sylw i leisiau a straeon merched ar allfeydd domestig,
byd-eang a digidol y BBC. Caiff yr allbwn hwn ei ategu gan raglenni ychwanegol sy'n canolbwyntio ar
dueddiadau hirdymor, ynghyd â rhaglenni dogfen newydd sy'n canolbwyntio ar Sawdi-Arabia'r gorffennol a'r
dyfodol. Mae 2017 hefyd yn flwyddyn yn llawn o ddigwyddiadau coffáu pwysig: Chwyldro Rwsia, rhannu India a
Biaffra. Bydd rhaglenni'r World Service yn benodol yn archwilio arwyddocâd a chanlyniadau'r digwyddiadau hyn.
Bydd y World Service yn parhau i drefnu cyfres o raglenni trafodaeth fyd-eang lle bydd gwleidyddion,
arbenigwyr, gwyddonwyr a meddylwyr allweddol yn dod wyneb yn wyneb â'r cyhoedd ac yn ymateb i'w
cwestiynau. Caiff y rhaglenni eu dylunio i ysbrydoli deialog agored am faterion allweddol neu ddadleuol ac
maent yn hyrwyddo mwy o atebolrwydd yn enwedig mewn gwledydd lle na cheir llawer o hynny. Yn 2017,
bydd World Questions yn dod o leoliadau byd-eang allweddol fel Hong Kong, Johannesburg a Beirut.
Bydd y World Service yn parhau i arddangos y gorau o'r BBC i gynulleidfaoedd byd-eang – gan amlygu Proms y
BBC, cynnwys BBC Music a rhaglenni dogfen perthnasol ar Radio 4 ar World Service English. Ymysg y
partneriaethau bydd Gŵyl Caeredin, Gŵyl Lenyddol Rhydychen a'r Amgueddfa Wyddoniaeth ac, unwaith eto,
byddwn yn rhan o wobrau Pêl-droedwraig y Flwyddyn a Phêl-droediwr Affricanaidd y Flwyddyn y BBC.

3.6. Mesur perfformiad y BBC
Caiff gwerth cyhoeddus y BBC ei greu pan fydd cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â'i gynnwys a'i wasanaethau, ac
mae gennym ddyletswydd i gyrraedd pob cynulleidfa ag allbwn a gwasanaethau diduedd a nodedig, o ansawdd
uchel, sy'n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu.
Er mwyn mesur ein perfformiad yn erbyn yr uchelgais hon, rydym wedi datblygu fframwaith sy'n adeiladu ar yr
elfennau sylfaenol sy'n ysgogi'r gwerth personol a'r gwerth cyhoeddus a gyflwynir gan y BBC. Craidd y model
yw'r gwerth a brofir gan gynulleidfoaedd o'r BBC – 'amser gwerth chweil a dreulir' gyda'n rhaglenni a'n
gwasanaethau – sy'n ysgogi gwerth canfyddedig pobl o allbwn y BBC, eu safbwyntiau am y BBC fel sefydliad a'i
werth i gymdeithas, ac sy'n ategu eu safbwynt ynghylch a yw'r BBC yn cynnig gwerth am arian.
Bydd y metrigau hyn yn ein helpu i ddeall pa mor effeithiol yw'r BBC wrth gyflawni ei ddibenion. Bydd y newid i
system fesur trawsgyfrwng newydd drwy gydol 2017 yn ychwanegu cywirdeb newydd i'r mesurau hyn ac yn
golygu y gellir mesur y gynulleidfa dan 16 oed yn well. Fodd bynnag, gall y metrigau isod newid dros yr ychydig
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flynyddoedd nesaf wrth i ymddygiad cynulleidfaoedd a'r farchnad newid. Felly, eleni, byddwn yn archwilio'n
fanwl a yw'r metrigau hyn yn dal i fod yn berthnasol i gynulleidfaoedd ifanc blaenoriaethau.
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Gwerth a brofwyd
Diben 1: Newyddion a
gwybodaeth ddiduedd

Cyrhaeddiad BBC
Newyddion ymysg y
boblogaeth o oedolion

Gwerth canfyddedig
Sgorau o ran natur
ddiduedd, ymddiriedaeth a
chywirdeb

Diben 3: Creadigrwydd,
ansawdd a natur nodedig

Canfyddiad o BBC
Newyddion fesul llwyfan
Arolwg unigol / cartref yn
asesu'r broses o gyflawni'r
diben hwn

Defnydd wythnosol
cyfartalog
Diben 2: Dysgu a Phlant

Safbwyntiau am y BBC

Cyrhaeddiad a'r defnydd
o'r BBC gan blant

Sgorau ansawdd ar gyfer
allbwn i blant

Canfyddiadau o'r BBC
ymysg plant

Cyrhaeddiad a'r defnydd ar
gyfer mentrau a
chynhyrchion dysgu ffurfiol

Canfyddiadau ansawdd ar
gyfer mentrau a
chynhyrchion dysgu

Arolwg yn asesu'r broses o
gyflawni'r diben hwn

Cyrhaeddiad ac amser a
dreuliwyd gyda meysydd
nad ydynt yn cynnwys
newyddion

Canfyddiadau ansawdd ar
gyfer sianelau teledu,
gorsafoedd radio a
chynhyrchion arwyddocaol

Arolwg yn asesu'r broses o
gyflawni'r diben hwn

Canfyddiadau ffres a
newydd ar gyfer teledu
Nodweddion allweddol
gorsafoedd radio (metrigau
i'w cadarnhau)
Nodweddion allweddol
cynhyrchion ar-lein
(metrigau i'w cadarnhau)
Diben 4: Y gwledydd a'r
rhanbarthau ac
amrywiaeth

Cyrhaeddiad ac amser a
dreuliwyd gan grwpiau neu
rannau amrywiol gwahanol
o'r DU

Sgorau ansawdd /
nodweddion gan grwpiau
neu rannau amrywiol
gwahanol o'r DU

Canfyddiadau o'r BBC gan
grwpiau neu rannau
amrywiol gwahanol o'r DU,
yn cynnwys portreadau
Arolwg yn asesu'r broses o
gyflawni'r diben hwn

Diben 5: Adlewyrchu’r DU
i’r byd1

Cyrhaeddiad wythnosol
byd-eang i'r BBC

Mesurau perfformiad
drwy'r BBC cyfan

Cyrhaeddiad i'r boblogaeth
o oedolion a phobl ifanc
dan 16 oed
Cyfanswm yr amser a
dreulir bob wythnos

Canfyddiadau byd-eang o
BBC Newyddion
‘Mae'r BBC yn gwneud
rhaglenni a gwasanaethau o
ansawdd uchel' (/10)

Argraff gyffredinol o'r BBC
A yw'r BBC yn cynnig
gwerth am arian
Arolwg yn asesu'r gwerth a
roddir gan ddinasyddion i'r
BBC a'i genhadaeth

Mae'r asesiad hwn fesul dibenion cyhoeddus yn ffordd newydd o ystyried perfformiad y BBC sy’n golygu y bydd
angen arolygon newydd a methodolegau wedi'u diweddaru. Rydym hefyd yn adolygu'r ffordd rydym yn mesur
ansawdd. Ein huchelgais yn y flwyddyn drawsnewidiol hon yw sicrhau bod perfformiad yn cael ei gynnal yn

1

Gall mesurau perfformiad ychwanegol ar gyfer y diben hwn fod yn y drwydded ar wahân y cytunwyd arni rhwng y BBC a'r Swyddfa
Dramor a Chymanwlad
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gymharol sefydlog o fewn ein cyd-destun yn y farchnad. Bydd Cynllun Blynyddol y flwyddyn nesaf yn pennu
amcanion cynulleidfa eang yn erbyn y llinellau sylfaen a ddatblygir gennym eleni.
Fodd bynnag, drwy'r BBC cyfan, mae'r metrigau hyn wedi'u hen sefydlu a gallwn bennu amcanion dros dro yn
eu herbyn eleni. Rydym yn gwella'r ffordd rydym yn mesur rhai o'r metrigau hyn, er mwyn gwella cywirdeb ac
effeithlonrwydd, sy'n cyflwyno rhywfaint o ansicrwydd i'r flwyddyn gyntaf hon o bennu amcanion.
Rydym wedi cyfrifo'r ystodau isod er mwyn adlewyrchu'r ystyriaethau ychwanegol canlynol:


Yn ogystal â'r BBC, mae'r broses o'u cyflawni hefyd yn dibynnu ar yr hyn mae darparwyr eraill yn ei
wneud a pha mor llwyddiannus ydynt, yn erbyn cefndir o gynulleidfa a marchnad newidiol



Mae rhai o'r metrigau hyn, yn enwedig mewn perthynas ag ansawdd, wrthi'n cael eu datblygu, er mwyn
adlewyrchu gofynion y Siarter a newid ymddygiad ymhlith cynulleidfaoedd



Mae’r ystodau isod wedi’u diweddaru o’r Cynllun Blynyddol dros dro i adlewyrchu dulliau arolygu
newydd.

Gwerth a brofwyd
Mesurau perfformiad
drwy'r BBC cyfan

Cyrhaeddiad wythnosol:
92% - 95%
Cyfanswm yr amser a
dreulir bob wythnos: 18:15
– 19:45

Gwerth canfyddedig

Safbwyntiau cyffredinol

‘Mae'r BBC yn gwneud
rhaglenni a gwasanaethau o
ansawdd uchel' 6 – 7 / 10

Argraff gyffredinol o'r BBC:
6 – 7 / 10
A yw'r BBC yn cynnig
gwerth am arian: 5 – 6 / 10
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4. CYFRANIAD GWASANAETHAU'R BBC AT EI NATUR
NODEDIG
Mae'r bennod hon yn amlinellu sut y bydd pob un o Wasanaethau Cyhoeddus y BBC yn cyfrannu at y broses o
gyflwyno allbwn a gwasanaethau nodedig.
Yn ein Cynllun Blynyddol Dros Dro, rydym yn nodi ymrwymiadau strategol a golygyddol y BBC ar gyfer
2017/18 sydd, ynghyd â thelerau'r Drwydded Weithredu ddrafft bryd hynny, yn dangos sut y gallai pob un o
Wasanaethau Cyhoeddus y DU gyfrannu at y broses o gyflwyno allbwn a gwasanaethau nodedig. Mae Ofcom
bellach wedi cyhoeddi Trwydded Weithredu derfynol sy’n nodi’r amodau y mae’n rhaid i’r BBC gydymffurfio â
nhw o’r flwyddyn nesaf (2018 ar gyfer rhai amodau a 2018/19 ar gyfer rhai eraill sy’n gymwys i flynyddoedd
ariannol).
O dan delerau Siarter newydd y BBC, mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’r fersiwn derfynol o’r Cynllun
Blynyddol hwn ar gyfer 2017/18 gydymffurfio â’r trwyddedau gwasanaeth sy’n bodoli eisoes ar gyfer pob un o
wasanaethau’r BBC. Felly, rydym wedi diweddaru’r bennod hon o’r Cynllun Blynyddol Dros Dro drwy ailnodi
“amodau Ofcom” fel “amodau trwydded gwasanaeth trosiannol”. O Gynllun Blynyddol 2018/19 ymlaen,
byddwn yn mapio ein hymrwymiadau strategol a golygyddol yn erbyn yr amodau yn Nhrwydded Weithredu
Ofcom.

4.1. Gwasanaethau teledu
Mae BBC One yn cyrraedd mwy o bobl nag unrhyw sianel arall, beth bynnag fo'u hoedran,
grŵp economaidd-gymdeithasol, na'u gwlad neu ranbarth. Yn y DU, mae ganddo ystod heb
ei hail o raglenni, gyda rhaglenni penodol eang yn y gwledydd a'r rhanbarthau, ac amrywiaeth
anferth o feysydd gyda'r celfyddydau, gwyddoniaeth, materion cyfoes, crefydd a hanes yn
cael sylw rheolaidd yn ystod oriau brig.
Mae ei gymysgedd nodedig o raglenni o ansawdd uchel yn hysbysu, addysgu, diddanu, synnu
ac ysbrydoli cynulleidfaoedd, gan fynd i'r afael â phynciau cyffredinol drwy'r straeon sydd
bwysicaf i bobl. Mae BBC One hefyd yn cynnig y llwyfan mwyaf ym Mhrydain i dalent
Brydeinig o bob genre allu dangos eu gwaith gorau.
Mae rôl BBC One yn bwysicach nag erioed o'r blaen o ran cyrraedd cynulleidfaoedd sy'n
defnyddio cynnwys a gwasanaethau'r BBC leiaf. Bydd yn dal i gysylltu â chynulleidfaoedd ifanc
ac amrywiol, gan agor mwy o le yn yr amserlen ar gyfer rhaglenni sy'n apelio iddynt a gyda
thalent sy'n eu hadlewyrchu.
Bydd hefyd yn cynyddu ei ffocws ar anghenion cynulleidfaoedd ledled gwledydd a
rhanbarthau'r DU, drwy raglenni rhwydwaith a thrwy amrywiaeth well o raglenni eithrio
cenedlaethol ar amrywiaeth o feysydd.
Ein nod fydd cynnal BBC One fel hoff wasanaeth teledu'r DU yn ystod y dydd a gwella ei
hansawdd, ei natur nodedig a'i hamrywiaeth. Yn y boreau, mae'r pwyslais ar ddulliau ffeithiol
a chyfresi dogfen a all ymgysylltu â chynulleidfaoedd - byddwn yn blaenoriaethu syniadau
newydd mewn meysydd materion cyfoes, defnyddwyr, crefydd, troseddau, hanes neu
feysydd eraill a all gynnig dewis amgen nodedig i sianelau masnachol.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC ar gyfer
2017/18

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 Rhaglenni newyddion ar adegau penodol
drwy gydol y dydd

 Bydd BBC One yn dal i ddarlledu
amrywiaeth llawer ehangach o feysydd yn
ystod oriau brig o gymharu ag unrhyw
sianel gymaradwy

 1,380 awr o newyddion fesul blwyddyn
galendr a 275 awr yn ystod oriau brig

 Bydd BBC One yn dal i ddarlledu rhaglenni
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 40 awr o faterion cyfoes yn ystod oriau brig
 40 awr o gelfyddyd a cherddoriaeth
 4,300 awr o newyddion y gwledydd a'r
rhanbarthau drwy gydol y dydd, gyda 2,200
yn ystod oriau brig
 Ynghyd â BBC Two, darlledu 365 awr o
faterion cyfoes, gyda 105 ohonynt yn ystod
oriau brig

celfyddydau a cherddoriaeth yn ystod
oriau brig eleni, yn cynnwys The Big
Painting Challenge, Fake or Fortune a The
Proms
 Bydd BBC One yn dal i ddarlledu mwy o
newyddion yn ystod oriau brig nag unrhyw
sianel arall gymaradwy

 Ynghyd â BBC Two, darlledu 110 awr o
raglenni crefyddol
 Ynghyd â BBC Two, 6,270 awr o
ddiddordeb cenedlaethol neu ranbarthol yn
cynnwys;
o Amrywiaeth addas o raglenni
o Dim llai na 95% wedi'u gwneud yn y
wlad neu'r rhanbarth dan sylw
o 655 awr o raglenni nad ydynt yn
cynnwys newyddion yn ystod oriau brig
o 280 awr o raglenni nad ydynt yn
cynnwys newyddion cyn neu ar ôl oriau
brig
 Ar BBC One Scotland, darlledu 265 awr o
newyddion a materion cyfoes, a 140 awr o
raglenni nad ydynt yn cynnwys newyddion
 Ar BBC One Wales, darlledu 250 awr o
newyddion a materion cyfoes, a 60 awr o
raglenni nad ydynt yn cynnwys newyddion
 Ar BBC One Northern Ireland, darlledu 280
awr o newyddion a materion cyfoes, a 80
awr o raglenni nad ydynt yn cynnwys
newyddion
Allbwn gwreiddiol y
DU
Mentro, arloesi ac
uchelgais creadigol

 70% o gynyrchiadau gwreiddiol a 90% o
gynyrchiadau gwreiddiol yn ystod oriau brig
 Fel rhan o raglen o adnewyddu creadigol,
bydd BBC One yn dal i lansio teitlau
newydd yn ystod y dydd, gan ailgomisiynu’r rheini a oedd yn llwyddiannus
 Bydd BBC One yn darlledu rhaglen
cenedlaethol newydd am 7.30 o'r enw Our
Lives a fydd yn adlewyrchu lleisiau
amrywiol o bob cwr o'r DU
 Bydd BBC One yn adnewyddu ei
gymysgedd o ddramâu newydd a rhai sy'n
dychwelyd, yn cynnwys nifer fawr o deitlau
drama newydd yn ystod oriau brig

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Nod BBC One fydd sicrhau mai hi yw'r
sianel sy'n cyrraedd y rhan fwyaf o bobl 16
i 34 oed
 Nod arall BBC One fydd cyrraedd mwy na
hanner y cynulleidfaoedd BAME bob
wythnos
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Mae BBC Two yn sianel sy'n ehangu'r meddwl ac yn cyflwyno cynulleidfaoedd i lefydd a
phynciau newydd. Teledu eistedd ymlaen nid eistedd yn ôl yw BBC Two. Dyma gartref
lleisiau hyddysg ac annibynnol, arbenigwyr ac academyddion uchel eu parch. Mae'n cynnig lle
i dalent wneud eu gwaith nodweddiadol mwyaf nodedig lle gallant arbrofi gyda ffurf a phwnc.
Mae rhaglenni ffeithiol yn dal i fod wrth wraidd BBC Two – bydd y sianel yn croesawu'r holl
arbenigeddau o wyddoniaeth, hanes a chrefydd i faterion cyfoes, hanes naturiol, rhaglenni
dogfen, cerddoriaeth a'r celfyddydau, yn cynnwys rhaglenni gyda blas rhyngwladol cryf. Ond
mae BBC Two hefyd yn cynnig cymysgedd lawn, nodedig o feysydd, yn cynnwys comedi,
drama, adloniant, newyddion a chwaraeon.
Er mai BBC Two yw'r drydedd sianel fwyaf ar gyfer oedolion o hyd, caiff ei llwyddiant ei
ddiffinio gan natur nodedig a chofiadwy ei harlwy. Mae menter, arloesedd a gwreiddioldeb yn
gymwys i'w hallbwn. Bydd BBC Two yn ehangu ei hymrwymiad i awduriaeth, amrywiaeth
llais ac arloesedd o ran ffurf ym mhob maes. Mae hyn yn golygu mwy o safbwyntiau unigol o
ran drama ac mewn rhaglenni dogfen, dychwelyd at lais yr awdur neu'r cyfarwyddwr. Mewn
adloniant hefyd, rydym yn nodedig o ran cyflwyno mewnwelediad, gwybodaeth a sgiliau
bywyd mewn ffordd ysgafn drwy fformat chwareus, o gwisiau i adloniant ffeithiol fel Dragons'
Den. O ran comedi, rydym yn cefnogi talent newydd a sefydledig i wthio ffiniau traddodiad
gwych y sianel yn y maes hwnnw.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 Darlledu 150 awr o gerddoriaeth a'r
celfyddydau, gyda rhywfaint yn ystod oriau
brig

 Bydd BBC Two yn darlledu o leiaf 50 awr
o gelfyddydau a cherddoriaeth yn ystod
oriau brig

 Ynghyd â BBC One, darlledu 365 awr o
faterion cyfoes, gyda 105 ohonynt yn ystod
oriau brig
 Ynghyd â BBC One, darlledu 110 awr o
raglenni crefyddol
 Ynghyd â BBC One, 6,270 awr o
ddiddordeb cenedlaethol neu ranbarthol yn
cynnwys:
o Amrywiaeth addas o raglenni
o Dim llai na 95% wedi'u gwneud yn y
wlad neu'r rhanbarth dan sylw
o 655 awr o raglenni nad ydynt yn
cynnwys newyddion yn ystod oriau brig
o 280 awr o raglenni nad ydynt yn
cynnwys newyddion cyn neu ar ôl oriau
brig
 Ar BBC Two Scotland, 190 awr o raglenni
nad ydynt yn cynnwys newyddion, yn
cynnwys mewn
 Ar BBC Two Wales, 160 awr o raglenni nad
ydynt yn cynnwys newyddion
 Ar BBC Two Northern Ireland, 55 awr o
raglenni nad ydynt yn cynnwys newyddion,
yn cynnwys mewn Gwyddeleg a Sgoteg
Ulster
Allbwn gwreiddiol y
DU

 75% o gynyrchiadau gwreiddiol a 90% o
gynyrchiadau gwreiddiol yn ystod oriau brig
 2,200 awr o raglenni gwreiddiol o'r DU a
ddarlledwyd am y tro cyntaf

Uchelgais creadigol

 Bydd BBC Two yn arloesi ar draws
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meysydd, gyda chwe chyfres arwyddocaol
yn cyflwyno dulliau adloniant ffeithiol
newydd, ffurfiau ffeithiol newydd a darnau
arloesol wedi'u sgriptio
 Fel y drydedd sianel ddarlledu fwyaf yn y
DU i oedolion, bydd BBC Two yn
cyrraedd cynulleidfaoedd eang gyda'i
chymysgedd nodedig o raglenni

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

Yn y 12 mis ers ei lansio fel brand ar-lein, mae BBC Three wedi arwain y ffordd ar gyfer y
BBC, gan arbrofi gyda ffyrdd newydd ac unigryw o ddweud straeon mewn ffurfiau a
fformatau cynnwys gwahanol a gyda'r modd o ddosbarthu'r cynnwys hwn i'n
cynulleidfaoedd. Mae cynulleidfaoedd a'r diwydiant wedi cydnabod ansawdd llawer o'r
cynnwys hwn, gan ennill gwobrau anrhydeddus fel Sianel y Flwyddyn RTS.
Ein nod drwy BBC Three yw bod yn fwy dewr, yn fwy herfeiddiol ac yn fwy 'o'r foment' nag
unrhyw ran arall o'r BBC mewn ymgais i ymgysylltu â chynulleidfaoedd iau ac adeiladu ein
cydberthynas â nhw. Rydym am ddarparu gwasanaeth mwyaf arbrofol ac arloesol y BBC, gan
wneud cynnwys i bobl ifanc, gan bobl ifanc, lle bynnag y maent, sydd ar gael drwy lwyfannau
lluosog.
Bydd BBC Three yn dal i fod yn ymrwymedig i feithrin talent newydd ac amrywiol, fel y mae
wedi gwneud ers ei enedigaeth, drwy gynnwys ffeithiol cyfoes sy'n siarad â chynulleidfa ifanc
mewn ffordd sy'n ysgogi emosiwn cryf ac sy'n ennyn ymateb, a chomedi newydd gan dalent
newydd o'r DU, sy'n llawn uchelgais arbrofol a hyder creadigol.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 70% o gynnwys ffurf hir

 Bydd o leiaf 25% o oriau ffurf hir newydd
BBC Three yn gynnwys ffeithiol (yn
cynnwys materion cyfoes)
 Bydd BBC Three yn comisiynu llawer o
gynnwys wedi'i sgriptio – yn cynnwys ceisio
comisiynu o leiaf bum comedi ffurf hir, yn
amodol ar amseroedd darparu

Allbwn gwreiddiol y
DU

 25% o gynnwys ffeithiol ffurf hir

Uchelgais creadigol



 Bydd BBC Three yn comisiynu o leiaf bum
Comedy Feed (peilotiau ar gyfer talent
comedi newydd sy'n torri drwodd ac sydd
ar gael ar BBC iPlayer)

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd



 Nod BBC Three fydd cyrraedd 5-10% o
bobl 16 i 34 oed yr wythnos (gan
ddefnyddio cyfartaledd pedair wythnos)

 70% o gynyrchiadau gwreiddiol a 70% o
gynyrchiadau gwreiddiol yn ystod oriau brig

 Bydd mwy na 90% o gomisiynau ffurf hir yn
rhaglenni gwreiddiol o'r DU

BBC Four yw cartref syniadau a diwylliant Prydeinig a byd-eang ar y teledu. Mae'r sianel yn
cynnig cymysgedd nodedig iawn o gynnwys arbenigol, mae'n arbrofol ac yn arloesol, gan
gyflwyno cynulleidfaoedd y DU i dalent a chynnwys newydd o'r DU a phob cwr o'r byd.
Mae'n gweithredu fel catalydd diwylliannol, gan gynnig llwyfan ar gyfer partneriaethau a
chydweithrediadau arloesol.
Ei phrif bwnc yw ein treftadaeth ddiwylliannol a rennir, a archwilir mewn rhaglenni ffeithiol
arbenigol nodedig, ond hefyd drwy gerddoriaeth fyw, rhaglenni dogfen, comedi, adloniant a
drama. Mae hefyd yn cynnig cwmpas byd-eang, gan ddangos rhywfaint o'r rhaglenni dogfen a
dramâu rhyngwladol gorau. Bydd yn dal i fod yn ffrwd werthfawr ar gyfer datblygu talent a
syniadau newydd y gellir eu trosglwyddo wedyn i BBC One neu BBC Two.
Meini prawf o ran

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC
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natur nodedig
Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 Darlledu 175 awr o gerddoriaeth a’r
celfyddydau

 Bydd BBC Four yn darlledu o leiaf 60 awr
o raglenni ffeithiol gwreiddiol eleni

Allbwn gwreiddiol y
DU

 70% o gynyrchiadau gwreiddiol a 50% o
gynyrchiadau gwreiddiol yn ystod oriau brig



Uchelgais creadigol

 Bydd BBC Four yn cyflwyno rhywfaint o
greadigrwydd gorau'r byd i
gynulleidfaoedd yn y DU gydag o leiaf dri
wedi dod o dramor ochr yn ochr â llinyn
Storyville
 Bydd BBC Four hefyd yn archwilio siapiau
rhaglenni gwahanol – yn cynnwys
fformatau ffurf hir iawn a fformatau ffurf
fer penodau lluosog
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CBBC a CBeebies yw'r dewis o wasanaeth cyhoeddus heb hysbysebion yn lle'r nifer
cynyddol o sianelau a chyfryngau ar-lein o'r tu allan i'r DU sydd ar gael i blant. Maent yn
unigryw am eu hymrwymiad i gynnwys yn y DU ac yn comisiynu'r mwyafrif helaeth o
raglenni plant sy'n wreiddiol o'r DU a ddarlledwyd am y tro cyntaf. Gan fod cwotâu ar y lleill
wedi cael eu diddymu, y BBC yw prif gomisiynydd olaf allbwn gwreiddiol o Brydain. Ar-lein,
rydym yn cynnig amgylchedd diogel i blant fanteisio i'r eithaf ar gynnwys digidol tra'n eu
helpu i ganfod eu ffordd yn y byd ar-lein.
Meini prawf o ran
natur nodedig
(CBBC)

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 85 awr o newyddion bob blwyddyn

 Bydd CBBC yn darlledu amrywiaeth
ehangach o feysydd o gymharu â sianelau
eraill i blant, yn cynnwys rhaglenni drama,
newyddion, ffeithiol ac adloniant ffeithiol

 655 awr o ddrama bob blwyddyn
 550 awr o raglenni ffeithiol bob blwyddyn

 Bydd CBBC yn darparu mwy o'n cynnwys
gwasanaeth cyhoeddus a phrofiadau
rhyngweithiol ar lwyfannau digidol er
mwyn adlewyrchu'r ffordd y mae plant a
phobl ifanc yn defnyddio'r cyfryngau.
Allbwn gwreiddiol y
DU

 70% o gynyrchiadau gwreiddiol

Uchelgais creadigol

 Gweler adran 3.2

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Cynyddu'r cynnwys a gynigiwn ar gyfer
pobl ifanc yn eu harddegau yn y DU,
ynghyd â chadw ein ffocws craidd ar blant
iau
 Adlewyrchu'r amrywiaeth o blant yn y DU
er mwyn sicrhau bod pawb yn gweld eu
hunain a'u bywydau'n cael eu cynrychioli
ar sgrin

Meini prawf o ran
natur nodedig
(CBeebies)

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

 Cynnig cymysgedd aml faes unigryw o
gynnwys ar gyfer plant oedran cyn ysgol,
yn cynnwys rhaglenni drama ac adloniant
ffeithiol

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Allbwn gwreiddiol y
DU

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

 70% o gynyrchiadau gwreiddiol

Uchelgais creadigol

 Gweler adran 3.2

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Adlewyrchu'r amrywiaeth o blant yn y DU
er mwyn sicrhau bod pawb yn gweld eu
hunain a'u bywydau'n cael eu cynrychioli
ar sgrin
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Mae sianel BBC News yn chwarae rhan ganolog ar gyfer y BBC ar newyddion mawr sy'n
digwydd ar y pryd, gyda mynediad cyson i dîm casglu newyddion lleol, rhanbarthol, gwledydd,
cenedlaethol a byd-eang unigryw y BBC a gyda gwerthoedd newyddion nodedig y BBC wrth
ei wraidd.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 Mwy o newyddion rhyngwladol a
lleol/rhanbarthol o gymharu â'r prif sianelau
newyddion parhaus eraill

 Byddwn yn parhau â'n hymrwymiad i
newyddion chwaraeon manwl dyddiol

 Newyddion chwaraeon drwy gydol y dydd a
100 awr o newyddion chwaraeon
Allbwn gwreiddiol y
DU

 90% o gynyrchiadau gwreiddiol

Uchelgais creadigol

 Bydd sianel BBC News yn dal i gyflwyno
allbwn sy'n ehangu amrywiaeth y sianel, fel
Victoria Derbyshire a Business Live

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Hon fydd y sianel newyddion â'r
cyrhaeddiad mwyaf yn y DU
BBC Parliament yw'r unig sianel deledu yn y DU sy'n ymroddedig i ddarllediadau o fyd
gwleidyddiaeth. Mae’n dangos dadleuon a phwyllgorau o San Steffan, Holyrood, Stormont,
Bae Caerdydd a Strasbourg. Ei nod yw ehangu ei darllediadau o siambrau seneddol a
phwyllgorau ledled y DU.

Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 70 awr o ddarllediadau yr wythnos o
Senedd San Steffan yn cynnwys 10 o
bwyllgorau

 Byddwn yn parhau â'n hymrwymiad i roi
sylw i sefydliadau Senedd Ewrop

 260 awr o ddarllediadau o Gynulliad Cymru,
Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd
Iwerddon
 100 awr o Frwsel a Strasbwrg
Allbwn gwreiddiol y
DU

 90% o gynyrchiadau gwreiddiol

BBC ALBA yw'r unig sianel deledu yn y byd sy'n adlewyrchu ac yn cefnogi diwylliant,
hunaniaeth a threftadaeth Gaeleg yr Alban. Mae'n cynnig amrywiaeth nodedig o raglenni yn
cynnwys newyddion dyddiol, rhaglenni ar gyfer cynnwys plant, ffeithiol, cerddoriaeth,
celfyddydau a drama. Caiff y sianel ei gweithredu mewn partneriaeth ag MG ALBA ac mae'n
cyd-fynd yn strategol â BBC Radio Nan Gàidheal sef y gwasanaeth radio Gwyddelig a'r wefan
dysgu partneriaeth LearnGaelic.scot.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 5 awr yr wythnos o raglenni gwreiddiol, heb
gynnwys newyddion

 Bydd cynulleidfaoedd ifanc yn ffocws ar
gyfer BBC ALBA yn 2017/18

 2 awr yr wythnos o raglenni ar gyfer
dysgwyr Gwyddelig

 Caiff cyfres newydd fyw ar gyfer plant
oedran cyn ysgol ei chreu a'i hamserlennu

 Newyddion byw bob diwrnod o'r wythnos;
adolygiadau newyddion ar benwythnosau

 Caiff fformat comedi newydd ei dreialu
 Caiff cynnwys ffurf fer ei gomisiynu a'i
amserlennu ar y sianel linellol yn ogystal ag
ar y cyfryngau cymdeithasol
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 Caiff fformat newyddion yn ystod yr
wythnos ei ddatblygu i'w lansio yn ystod
hydref 2018
Allbwn gwreiddiol y
DU

 75% o gynyrchiadau gwreiddiol

 100 awr ychwanegol o ymrwymiad drwy
gydgomisiynu a chydweithredu
 Nod BBC ALBA yw cynnig gwasanaeth
credadwy a pherthnasol i siaradwyr Gaeleg
yr Alban, y rhai sy'n dysgu'r iaith a'r rhai
sydd â diddordeb yn yr iaith a'r diwylliant

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Nod arall BBC ABLA yw creu effaith gyda
chynulleidfaoedd prif ffrwd yn yr Alban a'r
DU drwy feysydd ffeithiol, cerddoriaeth a
chwaraeon

4.2. Gwasanaethau radio
Nod Radio 1 yw diddanu ac ennyn diddordeb ystod eang o wrandawyr ifanc gyda
chymysgedd nodedig o allbwn llafar a cherddoriaeth. Mae'n defnyddio tîm o brif DJs a
chyflwynwyr, arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd, sy'n ymgeisio'n gyson i ddarganfod
y gerddoriaeth newydd orau a'r artistiaid newydd mwyaf cyffrous. Mae'n helpi i greu
caneuon llwyddiannus yn ogystal â'u chwarae; ac mae'n gweithredu fel hyrwyddwr ar gyfer
artistiaid o'r DU mewn marchnad cynyddol fyd-eang.
Un peth sy'n allweddol i lwyddiant Radio 1 yw'r ffordd y mae'n uno synau newydd a mwy
heriol gyda deunydd mwy sefydledig, gyda'i rhestr chwarae yn ystod y dydd yn dangos
amrywiaeth eang o artistiaid sydd heb fwynhau llwyddiant mawr eto. Mae hyn yn helpu i
sicrhau bod llwybr clir ar gyfer datblygu talent newydd ym mhob rhan o'r amserlen mewn
partneriaeth â'r diwydiant cerddoriaeth ehangach.
Mae Radio 1 hefyd yn cynnig amrywiaeth dreiddgar o gynnwys llafar, er enghraifft,
newyddion a materion cyfoes, rhaglenni dogfen ac ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol,
gan fynd i'r afael â meysydd o ddiddordeb a phryder i bobl ifanc yn y DU heddiw. Ac mae
wedi arwain Radio'r BBC i arbrofi gyda chyfryngau digidol, gan gynnig cynnwys gweledol a
chymdeithasol i gynulleidfaoedd sydd wedi'i gynllunio i wella rhaglenni llinellol.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 1 awr o raglenni newyddion bob dydd, yn
cynnwys dau fwletin estynedig

 Bydd Radio 1 yn chwarae cymysgedd fwy
nodedig o gerddoriaeth na darparwyr
cymaradwy, gyda rhestr chwarae yn ystod
y dydd sy'n cynnwys amrywiaeth fwy o
ganeuon

 Rhaglenni newyddion ar adegau penodol
drwy'r dydd ar benwythnosau
 40 o raglenni dogfen sydd wedi'u darlledu
am y tro cyntaf bob blwyddyn
 60 awr yr wythnos o raglenni cerddoriaeth
arbenigol

Allbwn gwreiddiol y
DU

 40% o gerddoriaeth yn ystod y dydd gan
artistiaid o'r DU
 10 digwyddiad byw a gwyliau

Uchelgais creadigol

 Byddwn yn mesur i ba raddau y mae’r 100
o ganeuon a chwaraeir fwyaf ar Radio 1 yn
gorgyffwrdd o gymharu ag amrywiaeth o
gystadleuwyr radio masnachol allweddol
bob mis; ac yn sicrhau, ar gyfartaledd o
leiaf, bod hanner y caneuon hynny yn
wahanol i’r caneuon a chwaraeir fwyaf gan
bob cystadleuwr perthnasol
 Bydd Radio 1 yn cefnogi'r broses o ganfod
a datblygu artistiaid newydd o'r DU, yn
cynnwys drwy BBC Introducing a mentrau
newydd fel The Brit List

 Mae 45% o gerddoriaeth yn ystod y dydd yn  Byddwn yn rhoi sylw i ystod a dwyster y
gerddoriaeth newydd
gefnogaeth ar gyfer cerddoriaeth newydd
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 160 o sesiynau newydd bob blwyddyn
 2 ymgyrch gweithredu cymdeithasol fawr

ar Radio 1 drwy ddadansoddiad o’i rhestr
chwarae a gyhoeddwyd; ac yn cymharu’r
perfformiad â rhestrau chwarae
gorsafoedd masnachol allweddol
 Bydd Radio 1 yn cynnal 2 ymgyrch
gweithredu cymdeithasol fawr yn cynnwys
ymgyrch blwyddyn o hyd sy'n
canolbwyntio ar broblemau iechyd
meddwl
 Bydd y Radio 1 Teen Awards yn dathlu
cyflawniadau rhai o'r bobl ifanc mwyaf
ysbrydoledig yn y DU
 Rhoddir sylw i gymysgedd amrywiol o
ddigwyddiadau byw yn cynnwys
Creamfields, V Fest a Glastonbury

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Bydd Radio 1 yn cynnal ffocws golygyddol
ar ei chynulleidfa allweddol o wrandawyr
15 i 29 oed
Bydd 1Xtra yn parhau i chwarae rhan werthfawr fel y prif lwyfan ar gyfer cerddoriaeth drefol
yn y DU. Roedd y llynedd yn flwyddyn allweddol i artistiaid 'Greim' fel Stormzy a Skepta, ac
mae'r orsaf wedi hyrwyddo'r artistiaid hyn o ddechrau eu gyrfaoedd gyda cherddoriaeth fyw
yn cynnwys Fire in the Booth, 1Xtra Live ac MC Month. Ym 15fed blwyddyn yr orsaf a thu
hwnt, bydd yn dal i gynnig cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth o ddigwyddiadau a sylw i wyliau
o bob cwr o'r DU, bydd yn cynrycholi ac yn adlewyrchu ei chynulleidfa ifanc ac amrywiol
drwy drafodaethau a rhaglenni dogfen, ac yn creu partneriaeth â Radio 1 mewn allbwn
newyddion, ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol ac wrth ddangos y dalent drefol orau.
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Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 1 awr o raglenni newyddion yn ystod y dydd  Mae 1Xtra wedi comisiynu detholiad
yn ystod yr wythnos, yn cynnwys dau fwletin
arbennig o raglenni dogfen ar gyfer ei
estynedig
phen-blwydd yn 15 oed
 Bwletinau newyddion yn rheolaidd yn ystod
yr wythnos ac ar benwythnosau
 40 o raglenni dogfen bob blwyddyn

Allbwn gwreiddiol y
DU

 60% o gerddoriaeth yn ystod y dydd yn
gerddoriaeth newydd
 35% o gerddoriaeth yn ystod y dydd gan
artistiaid o’r DU

 Bydd 1Xtra yn parhau â'i hymrwymiad i
gefnogi artistiaid o'r DU yn ystod y dydd
gyda lefel ofynnol o 35%

Uchelgais creadigol

 Bydd 1Xtra yn parhau â'i hymrwymiad i
gerddoriaeth newydd yn ystod y dydd, gan
gadw ei safle fel cartref cerddoriaeth
drefol newydd. Mae graddau talent
cerddoriaeth drefol o’r DU yn ein galluogi
i ymrwymo i sicrhau y bydd o leiaf hanner
y gerddoriaeth o’r DU a chwaraeir yn
ystod y dydd yn ‘newydd’ dros y 12 mis
nesaf.

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Bydd ffocws golygyddol 1Xtra ar
gynulleidfaoedd ifanc a BAME
Mae Radio 2 yn defnyddio ei maint a'i phoblogrwydd i ddangos amrywiaeth o gerddoriaeth a
chynnwys nas darperir ar ei chyfer yn unman arall yn y BBC, nac yn y farchnad radio
ehangach yn y DU. Mae'n chwarae rhan allweddol yn cefnogi cerddoriaeth newydd gan
artistiaid treftadaeth ac mae ganddi hanes sicr o gyflwyno artistiaid newydd o feysydd
arbenigol i gynulleidfaoedd prif ffrwd. Mae'r orsaf yn cefnogi amrywiaeth eang o gerddoriaeth
arbenigol, yn cynnwys jazz, cerddoriaeth werin, 'blues' a chanu gwlad.
Mae'r orsaf yn allweddol wrth gefnogi gwybodaeth, addysg a dysgu ym mhob rhan o'i
hallbwn, gan greu effaith ddiwylliannol sylweddol boed hynny drwy drafod materion cyfoes
bob dydd ar raglen Jeremy Vine, y Radio 2 Arts Show wythnosol neu drwy'r gystadleuaeth
500 Words flynyddol fel rhan o The Chris Evans Breakfast Show.

Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 16 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes

 Bydd Radio 2 yn chwarae cymysgedd fwy
nodedig o gerddoriaeth na darparwyr
cymaradwy, gyda rhestr chwarae yn ystod
y dydd sy'n cynnwys amrywiaeth ehangach
o gerddoriaeth

 100 awr y flwyddyn o raglenni celfyddydau
 130 awr y flwyddyn o raglenni dogfen
 170 awr y flwyddyn o allbwn crefyddol

 Byddwn yn mesur i ba raddau y mae’r 100
o ganeuon a chwaraeir fwyaf ar Radio 1 yn
gorgyffwrdd o gymharu ag amrywiaeth o
gystadleuwyr radio masnachol allweddol
bob mis; ac yn sicrhau, ar gyfartaledd o
leiaf, bod hanner y caneuon hynny yn
wahanol i’r caneuon a chwaraeir fwyaf gan
bob cystadleuwr perthnasol
 Bydd Radio 2 yn darlledu cymysgedd eang
o feysydd a rhaglenni, yn cynnwys yr Arts
Show, 500 Words yn ogystal ag allbwn
cerddoriaeth arbenigol o jazz,
cerddoriaeth werin, 'blues' a chanu'r enaid
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Sounds of the 80s sydd mor boblogaidd ar
y Botwm Coch
Allbwn gwreiddiol y
DU

 40% o gerddoriaeth gan artistiaid o'r DU yn
ystod y dydd

 Bydd Radio 2 yn gweithredu fel llwyfan ar
gyfer artistiaid newydd ac artistiaid
treftadaeth o'r DU yn ogystal ag artistiaid
BBC Introducing

Uchelgais creadigol

 20% o gerddoriaeth newydd yn ystod y
dydd

 Bydd Radio 2 yn dal i hyrwyddo artistiaid
newydd ac artistiaid treftadaeth, gydag
amrywiaeth o ddarllediadau o
ddigwyddiadau byw fel Radio 2 in Hyde
Park, Glastonbury, y Radio 2 Fold Awards
a Gŵyl Caeredin. Bydd yn llwyfannu
cyngerdd arbennig o Hull fel rhan o
ddathliadau Dinas Diwylliant. Bydd yn
cyflwyno mwy o gerddoriaeth fyw yn
ystod y dydd gyda'r Piano Room fel rhan
o'r Ken Bruce Show

 260 awr y flwyddyn o gerddoriaeth fyw
 1,100 awr o raglenni cerddoriaeth arbenigol

 Byddwn yn rhoi sylw i ystod a dwyster y
gefnogaeth ar gyfer cerddoriaeth newydd
ar Radio 2 drwy ddadansoddiad o’i rhestr
chwarae a gyhoeddwyd; ac yn cymharu’r
perfformiad â rhestrau chwarae
gorsafoedd masnachol allweddol
 Bydd Radio 2 yn cynnal ei ffocws
golygyddol ar wrandawyr dros 35 oed

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

Mae Radio 3 yn unigryw yn y DU. Mae allbwn Radio 3 yn cynnwys cymysgedd amrywiol o
gynnwys cerddoriaeth a llafar, ac mae'n wahanol ym mhob agwedd bron i radio masnachol.
Mae'n chwarae ystod ac amrywiaeth unigryw o gerddoriaeth, o gerddoriaeth glasurol graidd i
gerddoriaeth newydd ac avant-garde, cerddoriaeth y byd a jazz.
Mae cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio'n arbennig wrth wraidd arlwy Radio
3, ac mae'n cynnig mwy nag unrhyw orsaf radio arall yn y DU, yn cynnwys cyngherddau
amser cinio bob dydd ac operâu cyfan. Radio 3 hefyd yw comisiynydd gwaith clasurol
newydd pwysicaf y byd ac mae'n cynnig llwyfan allweddol ar gyfer talent newydd gyda
chynlluniau fel New Generation Artists a BBC Introducing Classical. Mae Radio 3 yn
ymrwymedig i gymysgedd arloesol o raglenni llafar sy'n archwilio'r celfyddydau, diwylliant a
syniadau yn fanwl, yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog a heriol o allbwn drama. Mae'n helpu i
gefnogi pum cerddorfa'r BBC a'r BBC Singers.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 30 o raglenni dogfen ar y celfyddydau a
diwylliant

 Bydd Radio 3 yn cynnal ei rôl gyda drama
unigryw a heriol – yr unig le ar radio'r DU
lle gall cynulleidfaoedd wrando ar ddramâu
llwyfan cyfan sy'n para dros 2 awr, a bydd
yn darlledu o leiaf 25 o gynyrchiadau
newydd eleni

Allbwn gwreiddiol y
DU

 20 o gomisiynau cerddorol newydd
 40% o'i gwariant y tu allan i'r M25

 Bydd Radio 3 yn dal i hyrwyddo talent
newydd – boed hynny drwy New
Generation Artists, New Generation
Thinkers, BBC Introducing ar gyfer
cerddorion ac arweinyddion clasurol neu
Ten Pieces III

 40% o gerddoriaeth fyw neu gerddoriaeth a
recordiwyd yn arbennig

 Bydd Radio 3 yn darlledu tymhorau
nodedig i gyd-fynd ag adegau pwysig o

Uchelgais creadigol

 20 o gynyrchiadau drama newydd
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 400 o berfformiadau byw neu berfformiadau
a recordiwyd yn arbennig bob blwyddyn

ddathlu 450 mlynedd ers genedigaeth
Monteverdi i Music of the Reformation a
New Music Biennial o Hull. Bydd hefyd yn
gweithio mewn partneriaeth â Wellcome
a 6 Music ar dymor Music and Memory
 Bydd Proms 2017 yn cynnwys dulliau
gweithredu newydd arloesol mewn
perthynas â cherddoriaeth glasurol fyw
gyda pherfformiad arbennig o
Stage@TheDock yn Hull, Dinas Diwylliant
y DU ar gyfer 2017. Bydd y tymor hefyd
yn cynnwys y Relaxed Prom cyntaf erioed
o Gaerdydd mewn cydweithrediad â
Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae Radio 4 yn unigryw am ehangder ac ansawdd ei chynnwys. Bob dydd, mae Radio 4 yn
cynnig mwy o gynnwys gwreiddiol nag unrhyw ddarlledwr radio arall yn y byd.
Mae Radio 4 yn hysbysu, addysgu a diddanu er mwyn gwasanaethu ei chynulleidfa ddeallus,
chwilfrydig. Wrth wraidd Radio 4 mae newyddion a materion cyfoes awdurdodol yn ogystal
ag amrywiaeth a dyfnder heb eu hail o raglenni yn cynnwys rhaglenni gwyddoniaeth, bywyd
diwylliannol, hanes, syniadau, drama a chomedi, drwy linynnau rheolaidd, rhaglenni dogfen a
chomisiynau arbennig.
Caiff ei gefnogi gan Radio 4 Extra, sef gwasanaeth digidol ar gyfer archif o adloniant llafar.
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Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 2,500 awr y flwyddyn o newyddion a
materion cyfoes

 Bydd Radio 4 yn cynnal ei hymrwymiad i
ddarlledu mwy na 600 awr o ddrama
wreiddiol a darlleniadau a 180 awr o
gomedi gwreiddiol, a bydd yn ceisio arloesi
ei fformat a'i ffocws gyda drama ddigidol
newydd fel Quake a Tracks. Bydd yn dathlu
cerrig milltir fel hanner can mlynedd o Just
a Minute

 600 awr o ddrama a 180 awr o gomedi ar
Radio 4
 55 awr o gomedi a 55 awr o ddrama bob
wythnos ar Radio 4 Extra
 Adroddiadau dyddiol o drafodion y Senedd
 350 awr y flwyddyn o raglenni dogfen
 200 awr y flwyddyn o allbwn crefyddol
gwreiddiol

 Bydd Radio 4 Extra yn parhau â'i
hymrwymiad i ddarlledu o leiaf 55 awr o
ddrama a chomedi bob wythnos yn
ogystal ag archif. Bydd yn esblygu ei harlwy
drama a chomedi gan ganolbwyntio ar
gynulleidfaoedd iau a newidiol, o Podzone
newydd ar gyfer cynnwys podlediadau i
estyniad o NewsJack a'r New Comedy
Awards.
 Bydd Radio 4 yn parhau i gynhyrchu
cynnwys nodedig arwyddocaol er mwyn
coffáu digwyddiadau a dyddiadau pwysig
fel Chwyldro Rwsia a rhannu India

Uchelgais creadigol

Mae BBC Radio 5live yn gyfuniad unigryw o newyddion a chwaraeon. Mae 75% o allbwn yr
orsaf yn newyddion ag amrywiaeth nodedig o newyddion a materion cyfoes sy'n cwmpasu
mwy o straeon mewn mwy o gategorïau na radio masnachol, yn cynnwys mwy o allbwn
busnes a gwyddoniaeth, newyddiaduraeth ymchwiliol ac arloesedd digidol newydd. Mae ei
hallbwn chwaraeon yn ehangach nag erioed. Ynghyd â 5live sports extra, mae'n cynrychioli
dros 50 o chwaraeon gwahanol o bêl-droed dynion a merched i feicio.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 75% o'i hallbwn yn newyddion a materion
cyfoes

 Bydd 5live a Sports Extra yn darlledu
amrywiaeth ehangach o chwaraeon nag
unrhyw wasanaeth cymaradwy, yn
cynnwys amrywiaeth anferth o chwaraeon
yn 2018 o ddigwyddiadau fel gemau
Olympaidd a Pharalympaidd y Gaeaf,
Gemau'r Gymanwlad a Chwpan y Byd i
ddarllediadau tymor rheolaidd o
chwaraeon prif ffrwd ac arbenigol. Byddwn
yn rhoi sylw i ehangder chwaraeon y ddwy
orsaf.
 Bydd 5live yn darlledu amrywiaeth o
dymhorau ar newyddion a materion
cyfoes, fel Brexit – One Year On, Trump –
The First 6 Months

Allbwn gwreiddiol y
DU

 Bydd 5live yn dal i gynnig llwyfan i leisiau o
bob cwr o'r DU drwy drafodaethau
dyddiol a darllediadau allanol rheolaidd fel
y Marginal Mystery Tour ar gyfer
etholiadau'r DU

Uchelgais creadigol

 Bydd yn cyflwyno tymhorau rheolaidd ym
mhob rhan o'r amserlen ar faterion fel
iechyd meddwl a diogelwch arlein
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 Bydd yn dal i arloesi yn ei chymysgedd o
gynnwys gydag amrywiaeth o bodlediadau
newydd ar chwaraeon arbenigol yn ogystal
â theitlau newyddion newydd fel Eye of
The Storm ac I Was There
 Bydd 5live a Sports Extra yn dal i adolygu
eu hamserlenni, eu talent a'u cyfranwyr ar
yr awyr er mwyn adlewyrchu amrywiaeth
y DU

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

Mae BBC 6 Music yn dwyn ynghyd gerddoriaeth arloesol heddiw, cerddoriaeth eiconig a
dorrodd dir newydd dros y 40 mlynedd diwethaf, a mynediad diderfyn i archif cerddoriaeth
wych y BBC. Mae'n orsaf i wir gefnogwyr cerddoriaeth, a chaiff rhaglenni eu cyflwyno gan
gymysgedd eclectig o arbenigwyr sy'n ychwanegu cynnwys a barn i'r gerddoriaeth. Mae'r
orsaf yn allweddol wrth ddarparu sesiynau a digwyddiadau byw ar gyfer cerddoriaeth amgen
ac arbenigol, boed hynny yn ei sesiynau byw rheolaidd o'r 6 Music Live Room, 6 Music Live
blynyddol a digwyddiadau 6 Music Festival.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 6 awr yr wythnos o newyddion

 Bydd 6 Music yn dal i gynnig cymysgedd o
raglenni cerddoriaeth arbenigol a rhaglenni
dogfen, yn cynnwys tymor ar Gay Britannia

 10 awr yr wythnos ar gyfartaledd o raglenni
nodwedd a rhaglenni dogfen
 400 awr o gyngherddau o’r archif
 6500 o ganeuon o gyngherddau

Allbwn gwreiddiol y
DU

 Llai na 30% o gerddoriaeth newydd
 300 o sesiynau newydd

 Mae 6 Music yn dal yn ymrwymedig i
hyrwyddo cerddoriaeth newydd ac amgen,
ac (yn dibynnu ar sut y bydd Ofcom yn
penderfynu diffinio cerddoriaeth newydd)
bydd 6 Music yn darlledu o leiaf 30% o
gerddoriaeth newydd yn ystod y dydd
 Bydd 6 Music yn rhoi sylw i amrywiaeth o
gerrig milltir a digwyddiadau, yn cynnwys
dathlu Radiohead a digwyddiadau fel
Carnival, WOMAD, y Proms ac SXSW

Uchelgais creadigol

BBC Asian Network yw cartref y sain Asiaidd Prydeinig, ac mae'r orsaf yn dal i arloesi er
mwyn sicrhau ei bod yn dal i fod yn boblogaidd ac yn berthnasol ymysg cynulleidfaoedd
Asiaidd Prydeinig. Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod o newid i'r orsaf wrth iddi
geisio ailffocysu ar gynulleidfa iau. Bydd yr orsaf yn dwysáu ei ffocws ar allbwn newyddion a
rhaglenni dogfen sy'n darparu fforwm ar gyfer trafodaeth ymysg cynulleidfaoedd yn ogystal â
chynnig llwyfan allweddol ar gyfer talent gomedi newydd.
Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 50:50 llafar : cerddoriaeth

 Mae Asian Network yn dal i fod yn
ymrwymedig i sicrhau cydbwysedd o
gynnwys llafar a cherddoriaeth yn ystod y
dydd sy'n adlewyrchu ac yn cynrychioli
safbwyntiau a diddordebau ei chynulleidfa

Allbwn gwreiddiol y
DU

 30% o gerddoriaeth o’r DU

 24 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes

 10% o gerddoriaeth o Dde Asia
 10 digwyddiad byw
 20 awr o raglenni iaith

 Bydd Asian Network yn dal i weithredu fel
llwyfan ar gyfer y sain Asiaidd Prydeinig ac
ar gyfer y gerddoriaeth a'r artistiaid
newydd gorau, gydag o leiaf 30% o
gerddoriaeth yn ystod y dydd gan artistiaid
o’r DU a 30% o gerddoriaeth yn ystod y
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dydd yn newydd
Uchelgais creadigol

 Bydd Asian Network yn llwyfan allweddol
ar gyfer talent a digwyddiadau creadigol, o
leisiau comedi newydd i ddigwyddiadau
nodedig fel Ramadan a Mela Llundain.
Bydd yr orsaf yn darlledu tymor Asian
Underground arbennig ar gyfer 2017/18

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Bydd yr orsaf yn esblygu er mwyn sicrhau
ei bod yn dal i fod yn berthnasol ac yn
ymgysylltu â chynulleidfa Asiaidd Prydeinig
iau gyda chymysgedd o dalent newydd,
cerddoriaeth newydd o'r DU a De Asia
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Nid oes unrhyw orsaf fel rhwydweithiau radio'r BBC yn y Cenhedloedd. Maent yn rhoi gwasanaeth unigryw i'r
cynulleidfaoedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan gwmpasu storïau cenedlaethol ac adlewyrchu
diwylliant cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys gorsafoedd sy'n darlledu mewn ieithoedd lleol. Mae pob un o'r
gorsafoedd yn cynnig newyddion manwl, gwleidyddiaeth ac allbwn llafar sy'n adlewyrchu materion o bwys
cenedlaethol ac yn ysgogi trafodaeth ac yn rhyngweithio â'r gynulleidfa. Mae gorsafoedd radio gwledydd y BBC hefyd
yn arddangos amrywiaeth gyfoethog o'r celfyddydau a drama, cerddoriaeth a chwaraeon sy'n bwysig i
gynulleidfaoedd a bywyd diwylliannol y Cenhedloedd.

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

 43 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes

 Bydd BBC Radio Scotland yn cynnal
cymysgedd nodedig o raglenni llafar yn
ystod y dydd sy'n cwmpasu amrywiaeth
eang o genres

 200 awr o gelfyddydau

 Bydd arlwy cerddoriaeth yr orsaf yn
cynnwys rhaglenni cerddoriaeth arbenigol
fin nos a chefnogaeth ar gyfer talent
newydd, gyda sylw helaeth i gerddoriaeth
a sesiynau byw. Bydd hyn yn cynnwys
digwyddiadau byw newydd ar y cyd â
Cherddorfa Symffoni Albanaidd y BBC
 Bydd yr orsaf yn cynnig bwletinau
newyddio lleol yn ystod yr wythnos o
Aberdeen, Inverness, Selkirk a Dumfries

Allbwn gwreiddiol y
DU

 Caiff rhaglenni newyddion a chymunedol
eu cynnig fel rhaglenni eithrio yn Orkney a
Shetland
Uchelgais creadigol

 Llinynnau comedi newydd yn cynnwys y
fformat cwis Stop the Press

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Nod yr orsaf fydd cynnal ei hapêl i
amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn yr
Alban
Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC
 Bydd rhaglenni llafar ar BBC Radio Nan
Gàidheal yn cynnwys amrywiaeth eang o
feysydd
 Bydd rhaglenni cerddoriaeth yn cynnig
cymysgedd eclectig o feysydd gyda ffocws
penodol ar gerddoriaeth Wyddelig a
Cheltaidd draddodiadol gan roi sylw i
amrywiaeth o ddigwyddiadau

Uchelgais creadigol

 Bydd rhaglenni ac allbwn llafar dyddiol i
blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn
cynnig llwyfan ar gyfer cyfranwyr newydd a
thalent cyflwyno newydd
 Bydd yr orsaf yn gweithio gyda BBC Alba
er mwyn cefnogi dysgwyr Gaeleg yr Alban
ar-lein

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Nod yr orsaf fydd apelio i'r holl
gynulleidfaoedd sy'n siarad Gaeleg yr
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Alban, yn cynnwys plant a phobl ifanc
drwy raglenni yn benodol ar eu cyfer

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

 24 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes

 Bydd rhaglenni newyddion Radio Wales
yn dadansoddi a chraffu mwy ar faterion
polisïau datganoledig yn dilyn buddsoddiad
newydd mewn newyddiaduraeth arbenigol

Allbwn gwreiddiol y
DU

 Bydd Radio Wales yn dal i gynnig llwyfan
cenedlaethol i'r artistiaid creadigol gorau
yng Nghymru, gan weithio gyda
phartneriaid yn cynnwys Cyngor
Celfyddydau Cymru, Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC a Creative
UK

Uchelgais creadigol

 Bydd yr orsaf yn hyrwyddo comedi
Cymreig ac yn cynnig llwyfan sy'n meithrin
talent frodorol newydd ochr yn ochr ag
enwau comedi mwy sefydledig o Gymru
 Fel rhan o'i phen-blwydd yn 40 oed, bydd
yr orsaf yn lansio trafodaeth genedlaethol
am gyflwr Cymru gan edrych ar hanes a
dyfodol y wlad
 Yn gyffredinol, y nod strategol yw gwella
cyrhaeddiad erbyn diwedd 2018 (40
mlynedd ers sefydlu Radio Wales)

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Ein nod yw atgyfnerthu perfformiad Radio
Wales a'r gwerthfawrogiad ohoni gyda
naws a sain newydd i'w rhaglenni yn ystod
y dydd a ffocws parhaus ar raglenni min
nos a phenwythnosau
 Caiff hyn ei gefnogi gan ymrwymiad y bydd
Radio Wales ar gael yn ehangach ar FM er
mwyn sicrhau bod pob rhan o Gymru'n
cael gwerth o'r orsaf

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Allbwn gwreiddiol y
DU

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

 16 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes

 Bydd rhaglenni newyddion a materion
cyfoes Radio Cymru yn cynnig sylw o
ansawdd uchel i faterion polisi cyhoeddus
allweddol, yn cynnwys y DU newidiol,
ymrwymiad a ategir gan fuddsoddiad
newydd mewn newyddiaduraeth arbenigol
er mwyn cynnig newyddion sydd mor
berthnasol ag y mae'n awdurdodol i
gynulleidfaoedd sy'n siarad Cymraeg
 Bydd Radio Cymru yn gweithio gyda'r
sector creadigol yng Nghymru er mwyn
helpu i ddatblygu lleisiau a thalentau
newydd, yn cynnwys gyda phartneriaid fel
yr Eisteddfod Genedlaethol, Cerddorfa
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Genedlaethol Gymreig y BBC a Chyngor
Celfyddydau Cymru (yn cynnwys y
bartneriaeth gerddoriaeth
Gorwelion/Horizons)
 Bydd Radio Cymru yn dal i ganolbwyntio
ar arloesedd digidol

Uchelgais creadigol

 Rhoddir sylw i nifer o ddigwyddiadau
cerddoriaeth fyw sy'n bodoli eisoes a rhai
newydd
 Bydd Radio Cymru yn datblygu ei menter
Sgript Slam gan ddefnyddio awduron
comedi newydd i feithrin fformatau
comedi yn Gymraeg
 Nod Radio Cymru yw atgyfnerthu
perfformiad a gwerthfawrogiad gan
ganolbwyntio ar gynnal cyrhaeddiad a
datblygu llwybrau newydd posibl i
gynulleidfaoedd iau, yn cynnwys rhaglen
adloniant newydd amser brecwast ar
lwyfannau digidol i ategu'r rhaglen
newyddion ar brif wasanaeth Radio Cymru

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 27 awr yr wythnos o newyddion a materion
cyfoes (Radio Ulster), 8 awr yr wythnos
(Radio Foyle)

 Yn ogystal â rhaglenni newyddion a
materion cyfoes, bydd yr orsaf yn dal i
gynnig cymysgedd aml- faes amrywiol yn ei
rhaglenni llafar yn ogystal ag amrywiaeth o
gerddoriaeth o’r arbenigol i’r lleol

Allbwn gwreiddiol y
DU

 20 awr o gomedi newydd

 Bydd Radio Foyle yn cynnwys sylw amllwyfan o oblygiadau posibl Brexit yn y
rhanbarth ar y ffin
 Bydd cynnwys dogfen a chynnwys
nodwedd newydd yn adlewyrchu
amrywiaeth gyfoethog Gogledd Iwerddon,
e.e. Stories in Sound
 Bydd yr orsaf yn cynnwys tymhorau
cerddoriaeth canu gwlad a diwylliant
gwledig ar draws gwahanol lwyfannau

Uchelgais creadigol

 Caiff amrywiaeth ei dathlu ar bob rhaglen,
gan ganolbwyntio'n benodol ar gyfranwyr
benywaidd a phobl ag anableddau
 Bydd yr orsaf yn cymryd rhan mewn
mentrau celfyddydau aml-lwyfan drwy'r
BBC cyfan, yn cynnwys Get Creative a Two
Minute Masterpiece
Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 220 awr o raglenni mewn iaith leiafrifol
frodorol

 Yn ogystal â pharhau â'r llinynnau
Gwyddeleg a Sgoteg Ulster, bydd rhagor o
gynnwys diwylliannol ac ieithyddol, e.e.
Summer of Songs
 Nod yr orsaf fydd ymgysylltu â chynulleidfa
eang drwy amrywiaeth eang o feysydd
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cerddorol e.e. darllediadau allanol o
gerddoriaeth canu gwlad Gwyddelig a
cherddoriaeth glasurol, yn cynnwys
Cerddorfa Ulster
 Daw Proms in the Park o Swydd wledig
Fermanagh am y tro cyntaf

59

Radio Lleol y BBC yw ein rhwydwaith o 40 o orsafoedd ledled Lloegr. Mae ganddo fodel
nodedig yn seiliedig ar siroedd. Mae'n cynnig cymysgedd unigryw o allbwn llafar a
cherddoriaeth gydag elfen gref o newyddion lleol, gwybodaeth a thrafodaeth— mae dros
70% o'r allbwn yn ystod y dydd yn ystod yr wythnos yn allbwn llafar. Mae Radio Lleol y BBC
yn dathlu ei ben-blwydd yn hanner cant eleni. Fel y mae bob amser wedi'i wneud, bydd
radio lleol yn dal i gwmpasu'r straeon sydd o bwys i gynulleidfaoedd lleol, o drafodaethau
ynghylch dyfodol gwasanaethau cyhoeddus i ddigwyddiadau tywydd difrifol. Ac wrth i fwy o'n
gwrandawyr ddod o hyd i'w gwybodaeth leol sylfaenol ar-lein, byddwn yn canolbwyntio ar y
fformatau a'r rhaglenni radio sy'n uno cymunedau.
Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC

 60% o gynnwys llafar yn ystod oriau craidd,
100% ar amser brecwast

 Bydd radio lleol yn dal i gynnig cymysgedd
eang o feysydd cynnwys sy'n berthnasol i
gynulleidfaoedd lleol sy'n cwmpasu
cynnwys llafar a cherddoriaeth, yn cynnwys
BBC Introducing
 Bydd radio lleol yn llunio mwy o
bartneriaethau er mwyn hyrwyddo
celfyddydau a digwyddiadau lleol, a bydd
pob gorsaf yn llunio partneriaeth ag o leiaf
un Gŵyl gerddoriaeth leol fel rhan o
brosiect BBC Music

Allbwn gwreiddiol y
DU

 85 awr yr wythnos o raglenni a wnaed yn
lleol, gyda rhai eithriadau

 Bydd cronfa effaith yn cyllido
newyddiaduraeth ymchwiliol mewn
gorsafoedd lleol ac yn galluogi gorsafoedd i
ddod ynghyd ar brosiectau golygyddol er
mwyn creu mwy o effaith ar
gynulleidfaoedd
 Bydd allbwn hefyd yn manteisio ar
newyddiaduraeth wreiddiol a ddarparwyd
gan 150 o ohebwyr democratiaeth lleol
wedi'u recriwtio gan ddarparwyr
newyddion lleol mewn partneriaeth â'r
BBC

Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Bydd radio lleol yn dal i gyrraedd
cynulleidfaoedd gyda chynnwys sydd o
bwys yn lleol ledled Lloegr gyfan

4.3. Cynhyrchion ar-lein
BBC Ar-lein yw'r porth i'r BBC ar y we. Hwn yw trydydd gwasanaeth mwyaf y
BBC, gan ddarparu cynnwys gwasanaeth cyhoeddus i hanner oedolion y DU
bob wythnos. Hwn yw'r trydydd gwasanaeth mwyaf o ran amser a dreulir gyda
chynulleidfaoedd iau. Fodd bynnag, rhan fach o'r rhyngrwyd yw, lle mae gan
gynulleidfaoedd fynediad i gynnwys a gwasanaethau o bob cwr o'r byd – mae
BBC Ar-lein yn cynrychioli tua 5% o'r amser a dreulir ar-lein yn y DU2 (er nad
yw'r data yn hollol gymaradwy) ac mae cyfran BBC Newyddion ar-lein yn llawer llai nag ar y teledu neu'r radio.
Caiff BBC Ar-lein ei gymeradwyo'n fawr am ansawdd a chynnwys nodedig, ac mae'n chwarae rhan hollbwysig
yn y gwaith o gyflawni cenhadaeth y BBC i hysbysu, addysgu a diddanu.
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Yr haf diwethaf, gwnaethom amlinellu ein cynlluniau i wneud BBC Ar-lein yn fwy personol a pherthnasol. Drwy
bersonoli'r BBC a deall mwy am yr hyn mae ein cynulleidfaoedd yn ei hoffi, gallwn sicrhau bod ein cynnwys yn
fwy perthnasol a'i gyflwyno i gynulleidfaoedd yn fwy effeithiol. Ar ôl mewngofnodi i'r BBC, gwyddom fod pobl
yn treulio mwy o amser yn gwylio, gwrando ac yn darllen cynnwys ar wefannau ac apiau'r BBC o gymharu â
phobl nad ydynt wedi mewngofnodi. Byddwn yn dal i deilwra ein gwasanaethau er budd ein cynulleidfaoedd er
mwyn sicrhau eu bod yn cael y gorau o'r BBC.
Mae prif gynhyrchion BBC Ar-lein gyda'i gilydd yn dangos natur nodedig y BBC yn gyffredinol, ar-lein:


Mae BBC News Online yn galluogi'r BBC i wneud yr hyn y mae bob amser wedi'i wneud – cynnig
newyddiaduraeth ddiduedd, nodedig, o ansawdd uchel – ond mewn ffyrdd gwell, mwy cyfleus a mwy
ymdrwythol. Ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn benodol, mae BBC News Online yn hanfodol er mwyn
cyflawni diben cyhoeddus cyntaf y BBC. Gall defnyddwyr bersonoli adran myNews ar ap BBC News er
mwyn eu galluogi i gael newyddion wedi'i deilwra i'w diddordebau



Mae arlwy chwaraeon y BBC yn arwain trawsnewidiad digidol y BBC, gan gyflwyno digwyddiadau a
newyddion ychwanegol i gynulleidfaoedd drwy ategu ein harlwy â chynnwys cynyddol bersonol ar
lwyfannau digidol y BBC a thu hwnt. Rydym hefyd wedi gosod her i'n hunain o gyflwyno mwy o
chwaraeon i fwy o bobl, gan ganolbwyntio ar arlwy digwyddiadau byw ar-lein gwell sy'n defnyddio
cyrhaeddiad ein llwyfannau digidol a photensial personoli



BBC iPlayer fu'n gyfrifol am sbarduno'r twf mewn teledu ar-lein yn y DU. Hwn yw'r gwasanaeth fideo
ar alw mwyaf nodedig yn y byd – nid oes neb arall yn darparu cymaint o amrywiaeth o raglenni ar-lein,
o raglenni dogfen i ddrama a chomedi, i faterion cyfoes i ddigwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth
fyw. Mae'n arloesi er mwyn dal i fyny â newidiadau yn y farchnad, yn cynnwys yr opsiwn i ailddechrau
cynnwys byw a chwarae cynnwys yn awtomatig, ynghyd â pharhau i gynnig yr amrywiaeth ehangaf o
gynnwys Prydeinig unrhyw le. Bellach, gall defnyddwyr iPlayer sydd wedi mewngofnodi ddechrau gwylio
rhaglen ar un ddyfais a pharhau o'r man y gwnaethant roi'r gorau i wylio ar ddyfais arall yn ogystal â
chael argymhellion wedi'u personoli



Fel TV iPlayer, mae iPlayer Radio yn cynnig yr amrywiaeth lawn o gynnwys Radio'r BBC sy'n unigryw o
nodedig mewn un lle. Nod cenhedlaeth nesaf y cynnyrch fydd cyflwyno mwy o'r cynnwys hwnnw
mewn ffordd bersonol i gynulleidfaoedd ifanc



Mae ein cynhyrchion i blant yn ffordd hanfodol o gyrraedd ein cynulleidfa ieuengaf gyda chynnwys
gwasanaeth cyhoeddus mewn lle am ddim, y gellir ymddiried ynddo ac sy'n rhydd o fasnachu ar adeg
lle mae'r arfer o wylio teledu llinellol yn dirywio ledled y diwydiant. Mae ein cynlluniau ar gyfer datblygu
ein harlwy plant a dysgu ffurfiol wedi'u nodi uchod yn adran 3.2.

Meini prawf o ran
natur nodedig

Amodau trwydded gwasanaeth trosiannol

Ymrwymiadau ychwanegol y BBC
 Byddwn yn ymrwymo i gynnal amrywiaeth
eang o allbwn ar BBC Ar-lein, gan
gwmpasu holl allbwn fideo a sain y BBC,
plant, newyddion a chwaraeon

Cymysgedd o feysydd
ac allbwn gwahanol

 Byddwn yn dal i wasanaethu'r DU gyfan,
gyda safleoedd penodol yn y gwledydd ac
sy'n cefnogi ieithoedd brodorol lleol
Allbwn gwreiddiol y
DU

Uchelgais creadigol

 Cynyddu nifer yr achosion o ‘glicio ymlaen’

 Byddwn yn agor y we ehangach a
chynnwys o'r DU yn benodol i
gynulleidfaoedd y BBC, drwy dynnu sylw
at gynnwys gan ddarparwyr eraill a galluogi
defnyddwyr i 'glicio ymlaen' i wefannau
eraill
 Byddwn yn dal i ddiwygio ein prif
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gynhyrchion er mwyn iddynt ddal i fyny â
newidiadau yn y farchnad a disgwyliadau
cynulleidfaoedd
Amrywiaeth o
gynulleidfaoedd

 Ein nod fydd cynyddu cyrhaeddiad BBC
Ar-lein, ac amlder y defnydd a wneir
ohono
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5. STRATEGAETH TAIR BLYNEDD Y BBC A'I GYNLLUN
GWAITH AR GYFER 2017/18
Mae'r adran hon yn nodi strategaeth tair blynedd y BBC a'r brif gyllideb a fydd yn ei gefnogi yn ystod 2017/18.
Nid ydym wedi diweddaru’r adran hon o’r Cynllun Blynyddol dros dro er mwyn adlewyrchu newidiadau i’r
gyllideb, treigl amser na newidiadau i’r amserlen.

5.1. Pum amcan strategol y BBC
Rydym wedi pennu nod cyffredinol i ni ein hunain i ail-greu'r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd. Er mwyn
cyflawni'r nod hwn, bydd pum amcan strategol yn ein helpu i ganolbwyntio ein hymdrechion.

Sicrhau bod pawb yn cael gwerth o'r BBC
Mae ein dadansoddiad yn dangos, er bod cyrhaeddiad y BBC yn uchel iawn, mae gwahaniaeth mawr a
chynyddol rhwng y cynulleidfaoedd sy'n gwneud y defnydd mwyaf o gynnwys a gwasanaethau'r BBC a'r rhai
sy'n gwneud y defnydd lleiaf. Dros y tair blynedd nesaf, ein nod yw unioni'r anghydbwysedd hwn ac atal y
tuedd gan sicrhau, er gwaethaf y gystadleuaeth gynyddol, nad ydym yn colli mwy o amser gyda'r 30% o
gynulleidfaoedd sy'n oedolion sy'n gwneud y defnydd lleiaf ohonom. Yn bennaf, mae hyn yn golygu apelio'n fwy
effeithiol i bobl ifanc, cynulleidfaoedd BAME a chynulleidfaoedd ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU.
Byddwn hefyd yn nodi amcanion penodol a heriol i ni ein hunain ar gyfer y gydberthynas â'n cynulleidfaoedd
ieuengaf, sydd dan 16 oed. Mae hon yn her i'r BBC cyfan, nid yn unig o ran rhaglenni a gwasanaethau ar gyfer
plant a phobl ifanc, ond hefyd ein harlwy prif ffrwd i gynulleidfaoedd, yn cynnwys rhaglenni sy'n apelio i'r teulu.
Mae strategaeth ddosbarthu'r BBC yn allweddol er mwyn cyflawni'r amcan hwn. Rydym am i'r amrywiaeth
ehangaf o gynulleidfaoedd allu dod o hyd i'n cynnwys yn hawdd a'i fwynhau, ac rydym am sicrhau y ceir y
gwerth mwyaf o'r defnydd hwnnw drwy gynnal cydberthynas uniongyrchol â chynulleidfaoedd. Mae hyn yn
cynnwys y gallu i ddenu cynulleidfaoedd at raglenni llai cyfarwydd a pherlau gwasanaeth cyhoeddus, sy'n
hanfodol i'n cenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus ac yn un o seiliau ein natur nodedig. Mae'n cynnwys priodoli
gwasanaethau fel bod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi rôl y BBC yn ehangach wrth ddarlledu gwasanaeth
cyhoeddus a phwysigrwydd ffi'r drwydded yn cynnal y broses o ddarparu cynnwys gwasanaeth cyhoeddus. Mae
ein strategaeth ddosbarthu hefyd yn hanfodol i'n gallu i arloesi, er enghraifft drwy ddarparu gweithredoedd a
werthfawrogir ochr yn ochr â chynnwys (e.e. ailddechrau cynnwys byw, nodweddion personoli). Yr hyn sy'n
hanfodol i'r strategaeth hon yw mynediad i ddata, er mwyn darparu gwasanaeth gwell i gynulleidfaoedd yn
ogystal â gwerth am arian.
Bydd y polisi dosbarthu y byddwn yn ymgynghori arno yn ddiweddarach eleni yn egluro'r amcanion hyn yn
fanylach, a'r fframwaith ac egwyddorion y bydd y BBC yn eu defnyddio i'w darparu.

Darparu rhaglenni a gwasanaethau o'r radd flaenaf
Mae'r BBC yn gweithredu mewn marchnad cyfryngau fyd-eang. Mae cynulleidfaoedd yn y DU yn cymharu'r hyn
a wnawn â'r gorau y gall y byd ei gynnig. Rydym ni, ynghyd â chwmnïau cyfryngau eraill sydd wedi'u lleoli yn y
DU, yn cystadlu â chewri cyfryngau amlwladol er mwyn sicrhau'r awduron, yr actorion, y cyfarwyddwyr, y
cerddorion, y DJs, y technolegwyr a'r cynhyrchwyr gorau.
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Mae brand y BBC hefyd yn cynrychioli cynnwys Prydeinig. Dyna yw ein prif ffocws ar adeg lle ceir sawl risg i
gryfder traddodiadol economi greadigol Prydain. Mae BBC Studios yn rhan hanfodol o'n hymateb: mae'n
ymwneud â sicrhau bod y BBC yn dal i fod yn bwerdy creadigol. Mae rhagoriaeth y BBC fel gwneuthurwr
rhaglenni yn seiliedig ar yr awduron, y cyfarwyddwyr, yr actorion, yr ymchwilwyr, y cynhyrchwyr, y
gweithredwyr camera, y gwisgwyr setiau, y dylunwyr gwisgoedd, y technegwyr a phawb arall sy'n mynd drwy
ein hadeiladau ledled y DU bob diwrnod. Mae BBC Studios yn darparu llif hanfodol o dalent, arbenigedd ac
ymrwymiad i bob ffurf ar raglenni teledu, ledled y DU, i'r holl ddiwydiant.

Ehangu cyrhaeddiad byd-eang y BBC
Mae'r BBC wedi bod yn ddarlledwr rhyngwladol ac yn gwmni cyfryngau am y rhan fwyaf o'i fodolaeth. Caiff
BBC World Service ei gydnabod yn eang fel un o allforion diwylliannol pwysicaf y DU. Mae'n ysbrydoli ac yn
egluro bywydau miliynau ledled y byd, gan eu helpu i wneud synnwyr o'r byd y maent yn byw ynddo drwy
newyddion a dadansoddiadau annibynnol yr ymddiriedir ynddynt. Hefyd, BBC Worldwide yw'r dosbarthwr
rhaglenni teledu mwyaf yn y byd, y tu allan i stiwdios yr UD. Mae BBC Worldwide hefyd wedi llunio portffolio
sianelau byd-eang llwyddiannus, gan greu elw i fuddsoddi mewn rhaglenni yn y DU ac ehangu brand y BBC yn
fyd-eang mewn ffordd sy'n ategu'r World Service.
Gyda'r cyllid newydd ar gyfer y World Service wedi'i gytuno gyda'r Llywodraeth, nod y BBC fydd ehangu ei
gyrhaeddiad i 500m o ddefnyddwyr erbyn 2022, gan ychwanegu 12 o ieithoedd newydd i'w bortffolio
presennol o wasanaethau. Mae hwn yn gyfle gwych i'r BBC gyfrannu at ddinasyddiaeth hyddysg ledled y byd,
gan ddarparu newyddion a dadansoddiadau annibynnol i bobl yn y gwledydd a'r rhanbarthau lle mae'r angen
mwyaf.

Gwneud y BBC yn lle gwych i weithio ynddo
Mae sefydliad creadigol fel y BBC yn dibynnu ar dalentau, sgiliau ac ysgogiad ei bobl. Drwy raglen eang i
ymgysylltu â staff, rydym wedi gwrando ar beth sydd gan ein staff i'w ddweud am weithio yma. Er mwyn
adeiladu ar hyn, rydym yn gwneud pedwar peth. Rydym yn symleiddio ein ffyrdd o weithio, gan ddileu
cymhlethdod a'i gwneud yn haws i ddeall beth sy'n digwydd. Rydym yn cydweithio er mwyn gweithredu fel un
tîm ac un BBC. Rydym yn cymryd yr amser i werthfawrogi a pharchu ein cyfraniadau amrywiol a dathlu
llwyddiannau. Ac, yn olaf, mae rheolwyr ac arweinwyr yn dod yn fwy gweledol ac ymgysylltiol, gan wrando,
rhannu ac ysbrydoli fel bod pob un ohonom yn gwybod beth a ddisgwylir ohonom.
Yr hyn sy'n hanfodol i'r strategaeth hon yw sicrhau bod gan y BBC weithlu sy'n adlewyrchu'r DU heddiw.
Rydym wedi pennu targedau gweithlu newydd ar gyfer 2020 er mwyn sicrhau bod ein staff a'n timau arweiniol
o leiaf mor amrywiol, os nad yn fwy amrywiol, nag unrhyw un arall yn y diwydiant ac yn cyfateb i boblogaeth y
DU.

Rheoli'r BBC mewn ffordd sy'n rhoi sefydlogrwydd ariannol
Mae'r gytundeb ariannu pum mlynedd, 2015, yn rhoi cyfres glir o baramedrau ariannol clir i'r BBC y bydd yn
gweithredu oddi mewn iddynt hyd at 2021/22. O 2017/18 drwy'r cyfnod o bum mlynedd, bydd yn rhaid i ni
dderbyn chwyddiant o 2% y flwyddyn, gan gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i tua £400m y flwyddyn erbyn 2021/22
– ac nid yw hyn yn cynnwys effaith chwyddiant uwch mewn meysydd fel hawliau chwaraeon, drama teledu ac
adloniant. Ac ni allwn sefyll yn ein hunfan – bydd angen buddsoddiad ychwanegol ar ein cynnwys a'n
gwasanaethau arfaethedig newydd.
Mae'r rhain yn heriau anodd. Mewn rhai meysydd rydym bellach yn cyrraedd terfyn yr hyn y gellir ei gyflawni
drwy effeithlonrwydd cyn yr effeithir ar ein harlwy. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i wthio'r agenda
effeithlonrwydd yn galed, a'n nod fydd cynyddu ein hincwm masnachol hefyd. Gwyddom beth yw ein nod, a
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bydd pob eitem fawr o wariant y BBC yn dilyn y dull gweithredu Cystadlu neu Gymharu ac amcan hirdymor er
mwyn gwneud y mwyaf o'r swm o incwm rydym yn ei wario ar gynnwys. A gwyddom beth yw'r prif lwybrau i
gyrraedd yno – effeithlonrwydd cynhyrchiol ac arbedion cymysgu amserlenni, ailflaenoriaethau ac incwm
masnachol.

5.2. 12 blaenoriaeth strategol y BBC
Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, mae Bwrdd y BBC wedi cytuno ar 12 blaenoriaeth ar gyfer y BBC cyfan y
credwn eu bod yn hanfodol ar gyfer y broses ail-greu wrth i ni nesáu at y 2020au.
Datblygu iPlayer a Live
iPlayer yw un o lwyddiannau mwyaf y BBC. Mae wedi arwain y farchnad ers blynyddoedd ac wedi trawsnewid y
ffordd y mae cynulleidfaoedd yn gwylio'r teledu. Mae'n cyrraedd tua chwe miliwn o oedolion bob wythnos (ac
un o bob pump o bobl ifanc 16 i 24 oed). Ein nod yn yr hirdymor yw sicrhau mai ni yw'r prif wasanaeth teledu
ar-lein yn wyneb cystadleuaeth frwd. Er mwyn gwneud hyn, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, rydym yn anelu
at ddyblu cyrhaeddiad iPlayer a chynyddu'r amser y mae pob person yn ei dreulio ar y gwasanaeth hyd at
bedair gwaith yn fwy. Mae'r gwaith caled eisoes wedi dechrau ond byddwn yn gwneud mwy dros y 12 mis
nesaf i adeiladu tuag at y nod hwn.
Rydym hefyd am adeiladu ar lwyddiant ein darllediad ar-lein o ddigwyddiadau byw – er enghraifft o Gemau
Olympaidd Rio – er mwyn sicrhau ein bod yn dal i ddod â'r genedl ynghyd ar gyfer yr adegau pwysicaf ac
mewn ffyrdd newydd. BBC Sport yw'r wefan fwyaf poblogaidd ar gyfer chwaraeon ar-lein yn y DU, ac fe'i
defnyddir gan bron i 9 miliwn o oedolion bob wythnos. Dros y flwyddyn i ddod byddwn yn canolbwyntio ar
ddatblygu nodwedd gynyddol bersonol, symudol yn gyntaf yn cynnwys newyddiaduraeth ffurf fer a dulliau
gweledol o adrodd straeon (gan ddefnyddio fideo, graffeg a data), ynghyd â chynnig amrywiaeth ehangach o
ddarllediadau o ddigwyddiadau byw a phrofiadau cyfranogol. Bydd y newidiadau hyn yn helpu i ymgysylltu pob
cynulleidfa, ond, yn benodol, bydd yn dwysáu'r gydberthynas â chynulleidfaoedd iau.

Cyrraedd 20m o aelodau
Un ffocws strategol pwysig ar gyfer 2017/18 yw personoli. Credwn y gallwn roi gwasanaeth gwell i'n
cynulleidfaoedd os byddwn yn gwybod pwy ydynt a beth y gallai fod o ddiddordeb iddynt. Mae gwasanaethau a
phrofiadau personol wedi dod yn rhan o ddisgwyliadau cynulleidfaoedd ar gyfer llwyfannau a gwasanaethau arlein. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer sefydliadau fel y BBC sydd ag amrywiaeth gyfoethog o gynnwys i'w
gynnig.
Er mwyn bod yn addas ar gyfer y dyfodol ac er mwyn bodloni'r disgwyliadau hyn gan gynulleidfaoedd, rydym
am greu profiadau personol ar ein holl wasanaethau ar-lein. Rydym am i bobl allu dod o hyd i gynnwys holl
wasanaethau'r BBC mewn ffordd syml a didrafferth, gyda chymorth dulliau chwilio soffistigedig a deallus. Rydym
am alluogi cyfranogiad a gweithgarwch y tu hwnt i'r defnydd a wneir. Bydd hyn yn annog pobl i ddewis y BBC
yn amlach a threulio mwy o amser gyda ni, a thrwy hynny, gynyddu'r gwerth a gaiff cynulleidfaoedd gennym ni.
Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn parhau i dyfu ein sylfaen o ddefnyddwyr sy'n mewngofnodi. Byddwn yn dal i
wella ein prosesau o gasglu, dadansoddi a chymhwyso data er mwyn gwella ein dealltwriaeth o gynulleidfaoedd
ym mhob rhan o'r BBC ac yn holl wasanaethau'r BBC. Byddwn yn defnyddio data er mwyn sicrhau bod
profiadau pobl ar-lein ac all-lein yn fwy perthnasol iddynt ac er mwyn gwella ein cynnwys ar-lein a phrofiadau y
mae angen mewngofnodi ar eu cyfer. Byddwn yn annog cynulleidfaoedd i sgorio, rhannu a rhoi sylwadau.
Byddwn yn dwysáu ac yn cysylltu'r data sy'n disgrifio ein cynnwys yn y BBC cyfan er mwyn galluogi pobl i
chwilio, canfod a symud i fannau eraill – sy'n hanfodol ar ein gwasanaethau ein hunain ac ar gyfer llwyfannau
darparwyr eraill.
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Adolygu brandiau
Byddwn yn adolygu ein portffolio o frandiau ar-lein er mwyn cefnogi'r broses o ganfod cynnwys gwych, ac yn
canolbwyntio ein hymgyrchoedd marchnata er mwyn dweud wrth gynulleidfaoedd gwahanol am yr amrywiaeth
eang sydd gan y BBC i'w chynnig iddynt.

Cynulleidfaoedd iau
Mae angen i ni ganolbwyntio ar ein cynulleidfaoedd iau (0 i 34 oed) – a rhoi cynnwys iddynt y maent am ei
wylio, am wrando arno ac am ryngweithio ag ef a sicrhau y gallant ddod o hyd iddo a'i fwynhau mewn ffyrdd
sy'n addas i'w bywydau. Mae angen i ni wneud hyn ar gyfer ein holl feysydd, gwasanaethau a llwyfannau, nid yn
unig drwy'r gwasanaethau sy'n benodol ar gyfer pobl ifanc. Caiff ein cynlluniau yn y maes hwn eu hamlygu
drwy'r adran hon ac mewn penodau blaenorol o'r Cynllun hwn.

Ail-greu a datblygu sain
Heddiw, mae gennym y radio llafar a cherddoriaeth gorau yn y byd. Ac mae amrywiaeth eithriadol o gyfoeth
sain ar gael i ni. Gyda'n cynnwys o'r radd flaenaf, mae angen i ni wneud yr un peth ag a wnaeth iPlayer ar gyfer
fideo ar alw yn y Siarter ddiwethaf ar gyfer sain yn y Siarter hon.
Ein huchelgais hirdymor yw mai iPlayer Radio fydd y profiad sain gorau yn y byd a thros y 12 mis nesaf byddwn
wedi dechrau ei ail-greu. Byddwn yn ei ddatblygu o fod yn brofiad dal i fyny sy'n canolbwyntio ar ddarlledu yn
bennaf i fod yn brofiad cwbl bersonol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Bydd yn cysylltu defnyddwyr ag
amrywiaeth ehangach o gynnwys y BBC o raglenni a gwasanaethau a oedd yn anghyfarwydd yn flaenorol ac yn
defnyddio data er mwyn esblygu ein harlwy dros amser. Byddwn yn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran fformat –
mwy o gynnwys ffurf fer a phodlediadau ynghyd â'r arlwy fyw ffurf hir ac ar alw. Yn amodol ar hawliau, dros
amser gallai iPlayer Radio gynnwys arlwy cerddoriaeth ddigidol fwy cyfoethog.

Ffrwd newyddion a newyddion araf
Ar gyfer llawer o'n cynulleidfa, y ffôn deallus yw eu cyswllt cryfaf â'r newyddion. Mae hynny'n golygu bod angen
i ni sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth y maent yn ymddiried ynddi drwy wasanaeth cyflym, personol yng
nghledr eu llaw.
Heddiw, BBC News On-line yw darparwr newyddion ar-lein pennaf y DU. Mae mwy nag 14 miliwn o oedolion
yn defnyddio ap neu wefan BBC News bob wythnos. Ein nod yw darparu newyddion yr ymddiriedir ynddo i
bawb, a thros y flwyddyn nesaf byddwn yn dal i ddarparu newyddion sy'n digwydd ar y pryd o'r radd flaenaf,
diweddariadau byw a dadansoddiadau (yn cynnwys sylw i ddigwyddiadau cenedlaethol fel yr Etholiad
Cyffredinol) ar lwyfannau symudol a chyfrifiaduron bwrdd gwaith. Rydym yn canolbwyntio'n benodol ar
gyrraedd cynulleidfaoedd nad oeddent wedi'u gwasanaethu cystal gan y BBC yn flaenorol, yn cynnwys
cynulleidfaoedd iau, merched a grwpiau economaidd-gymdeithasol penodol. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant
BBC Stories, gan gynnig mwy o gynnwys symudol a chynnwys cymdeithasol sydd wedi'i anelu at grwpiau
cynulleidfa gwahanol; yn cyflwyno mwy o'n fideo fertigol arloesol mewn apiau; ac yn gwella ein profiad
newyddion byw, gan alluogi defnyddwyr i ddilyn y newyddion diweddaraf yn fyw gan newyddiadurwyr unrhyw
le yn y byd. Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein ffocws ar 'newyddion araf' yn helpu pobl i ddeall y 'pam' yn
ogystal â'r 'beth'. Byddwn hefyd yn ail-lansio gwasanaeth BBC Weather (y gwasanaeth tywydd digidol mwyaf
poblogaidd yn y DU) ac yn parhau i adeiladu ar y 150,000 a mwy o gyfranogwyr sydd bellach yn rhan o BBC
Weather Watchers er mwyn sicrhau ei fod yn brofiad tywydd gwirioneddol gyfranogol.
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Adfywio ein cenhadaeth addysg
Mae addysg wrth wraidd cenhadaeth y BBC ac mae'n un o'n dibenion cyhoeddus craidd. Dros y tair blynedd
nesaf, byddwn yn diwygio ein harlwy i gynulleidfaoedd, gan adeiladu ar yr hyn rydym eisoes yn ei wneud yn dda
ond gan sicrhau bod personoli, cyfranogiad a phartneriaeth wrth wraidd strategaeth newydd er mwyn ein
gwneud yn fwy unigryw a sicrhau bod pawb yn cael rhywbeth o werth. Byddwn yn trawsnewid BBC Bitesize
drwy bersonoli, gan gynnig profiad dysgu strwythuredig, wedi'i deilwra i bob plentyn yn y DU er mwyn sicrhau'r
cyflawniadau unigol gorau iddynt, ble bynnag maent yn byw. Rydym eisoes yn cyflwyno ymgyrchoedd mawr er
mwyn cefnogi addysg ffurfiol, fel y BBC micro:bit a Terrific Scientific, a byddwn yn dal i gefnogi ysgolion ac
athrawon drwy ein hymgyrchoedd, Gwersi Byw ac adnoddau ar-lein. Byddwn hefyd bellach yn nodi ac yn
arwain ymgyrchoedd ar raddfa fawr wedi'u hanelu at wrth-droi diffygion cymdeithasol a/neu addysgol yn y DU
mewn partneriaeth â sefydliadau allanol, gan sicrhau ein bod yn canolbwyntio ein hymdrechion ar fentrau dros
sawl blwyddyn er mwyn diwallu anghenion penodol yn y DU a nodir gan waith ymchwil, gan gydlynu ein
hymgyrchoedd drwy'r BBC cyfan er mwyn gwella effaith.
Byddwn hefyd yn dal i addysgu yn ogystal â hysbysu, diddanu ac ysbrydoli plant ledled y DU drwy ein sianelau
teledu i blant, sef y rhai mwyaf poblogaidd yn y DU o hyd. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn buddsoddi
mwy yn ein hallbwn a'n gwasanaethau i blant, gan helpu i gynnal ansawdd ac ehangder cynnwys teledu i blant a
gynhyrchir yn y DU ym mhob maes ond hefyd gan ein galluogi i fuddsoddi mewn cynnwys a rhyngweithedd
newydd arlein ar gyfer plant - gan sicrhau ein bod yn dal i gyrraedd plant â chynnwys gwasanaeth cyhoeddus yn
wyneb cystadleuaeth gynyddol am eu hamser a'u sylw.

Adlewyrchu amrywiaeth y DU
Mewn DU fwyfwy datganoledig, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu amrywiaeth y DU ym mhob gwlad a
rhanbarth.
Erbyn 2020, ein nod yw:


Cael gweithlu o leiaf yr un mor amrywiol ag unrhyw weithlu arall yn y diwydiant



Cyrraedd targedau portreadu newydd heriol sy'n cwmpasu ystod lawer ehangach o amrywiaeth nag
unrhyw ddarlledwr arall, gyda mwy o effaith ar gyfer cynulleidfaoedd ar draws amrywiaeth ehangach o
raglenni.



Sicrhau bod amrywiaeth yn rhywbeth y mae pawb yn y BBC, a phawb sy'n gwneud rhaglenni i'r BBC,
yn ei gefnogi.

Un rhan hanfodol o'n strategaeth yw ein hymrwymiad i Brentisiaid nad ydynt yn raddedigion a Hyfforddeion
graddedig ac rydym wedi pennu targed i sicrhau eu bod yn cyfrif am 2.3% o weithlu'r BBC. Ein nod yw
cyflawni'r nifer hwn o 400+ o Brentisiaid a Hyfforddeion erbyn diwedd 2018, gydag o leiaf 10% o'r nifer a
dderbynnir bob blwyddyn yn bobl ag anabledd. Yn 2017/18, bydd gennym 311 o Brentisiaid a Hyfforddeion yn
y BBC, a fydd yn codi i 433 erbyn diwedd 2018. Rydym yn recriwtio ein Prentisiaid a'n Hyfforddeion o bob cwr
o'r DU – ar orsafoedd radio lleol ac mewn adrannau'r BBC yn Llundain, Bryste, Birmingham, Salford, Glasgow a
Chaerdydd. Mae hyn yn golygu y gall llawer ohonynt ddal i fyw gartref, yn hytrach na symud i leoliadau eraill. Yn
ogystal â chyfleoedd Prentisiaeth ar gyfer newydd-ddyfodiaid, ein nod yw ehangu ein darpariaeth drwy gynnig
Prentisiaethau lefel uchel i staff presennol, hyd at lefel Meistr.
Byddwn yn canolbwyntio'n fawr ar ein hymrwymiad newydd i wledydd y DU eleni. Rydym yn disgwyl rhagori ar
ein targedau cynhyrchu teledu unigol ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan wario mwy yn
gyfatebol na chanran pob gwlad o'r boblogaeth. Rydym yn bwriadu canolbwyntio'r gwariant hwn ar allbwn
effaith uchel, gwerth uchel fel drama a chomedi gan fod nifer fach o oriau yn y meysydd hyn yn cyfateb i werth
hynod o anghymesur o ran portreadau a chynrychiolaeth o bob gwlad. Ein nod yw cynyddu nifer y cyfresi sy'n
adrodd straeon y gwledydd i gynulleidfaoedd ledled y DU fel bod y BBC mewn sefyllfa well i gynrychioli a
phortreadu pob rhan o'r DU yn ôl iddo'i hunan.
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Partner creadigol i Brydain
Rydym am agor y BBC i fod yn gatalydd ar gyfer talent anhygoel y DU. Rydym am gynnig ein galluoedd
technolegol a digidol i'n partneriaid – gan ddod â ni'n agosach at ein gilydd er budd y DU – i sicrhau'r
ddarpariaeth orau i'n cynulleidfaoedd. Mae partneriaeth Tomorrow's World / Terrific Scientific a'n gwaith gyda Hull
fel Dinas Diwylliant y DU 2017 yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall y BBC ei chael.

Datblygu BBC Studios
Rydym wedi lansio BBC Studios fel is-gwmni masnachol: carreg filltir yn y ffordd rydym yn cynhyrchu ac yn
cyflenwi cynnwys ar gyfer y BBC. Mae'n gyfle i sicrhau refeniw ar gyfer Grŵp y BBC ochr yn ochr â chefnogi
cenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus y BBC drwy rannu ein syniadau creadigol â chynulleidfaoedd newydd ledled
y byd. Yn 2017, byddwn yn cymryd camau breision o ran datblygu brand BBC Studios ac adeiladu
cydberthnasau newydd â darlledwyr eraill, ynghyd â pharhau i greu cynnwys o'r radd flaenaf i gynulleidfaoedd y
BBC.

Datblygu BBC Worldwide
Bydd bywiogrwydd a lles BBC Worldwide yn ffactor hanfodol yn llwyddiant y BBC dros gyfnod y Siarter. Gyda
cytundeb ariannol is a mwy o gyfrifoldebau i'w hariannu, mae'n hollbwysig ein bod yn gwneud y mwyaf o'n
refeniw masnachol. Her BBC Worldwide yw sicrhau £1.2bn o elw dros bum mlynedd gyntaf y Siarter. Mae hyn
yn cynrychioli cynnydd o fwy na 15% o gymharu â'r pum mlynedd flaenorol.
Ein nod yw sicrhau cysondeb strategol rhwng Studios a Worldwide, a byddwn yn gweithio ar hyn drwy gydol y
flwyddyn. Bydd partneriaeth briodol rhwng y ddau yn helpu i wneud y gorau o'r buddsoddiad mewn cynnwys o
Brydain ac yn sicrhau bod talwyr ffi'r drwydded yn cael y gwerth gorau o'r cynnwys a gomisiynir gan
ddefnyddio’r ffi'r.

Datblygu'r World Service
Rydym yn gweld buddsoddiad sylweddol yn y World Service mewn rhannau o'r byd lle ceir diffyg
democrataidd o ran newyddion diduedd. Mae a wnelo hyn â chynnal safle Prydain yn y byd ac yn hyrwyddo
gwerthoedd Prydeinig. Bydd yr arwydd hwn o hyder ynom ni a'n newyddiaduraeth yn ein galluogi i gyflwyno
ein newyddion diduedd yr ymddiriedir ynddo i fwy o'r byd.
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Felly, yn gryno, mae strategaeth tair blynedd y BBC fel a ganlyn.

5.3. Cyllideb amlinellol 2017/18
Mae'r ffordd unigryw y caiff y BBC ei ariannu yn golygu bod gennym gyfrifoldebau i wneud y canlynol:


Sicrhau'r incwm mwyaf o ffi'r drwydded drwy ei chasglu mewn ffordd effeithlon ac effeithiol



Cynyddu cyllid o ffynonellau eraill mewn ffordd sy'n gyson â'n dibenion, telerau Siarter y BBC a
rhwymedigaethau eraill



Sicrhau gwerth am arian drwy wario arian ar y gwasanaethau a'r cynnwys sy'n cyflawni ein cenhadaeth
ac y mae talwyr ffi'r drwydded am eu cael fwyaf gan y BBC



Sicrhau bod yr allbwn hwn yn cael ei gyflwyno mewn ffordd mor gost-effeithiol â phosibl.

Mae setliad ffi'r drwydded yn nodi'r paramedrau ariannol i'r BBC rhwng 2017/18 a 2021/22. Mae Balch
Beiddgar Creadigol – ein cynigion ar gyfer y Siarter newydd hon ym mis Medi 2015 – yn nodi gweledigaeth y
BBC a'i arlwy i'r cyhoedd. Mae ein cyllideb yn cefnogi'r weledigaeth hon ynghyd â dal i fod yn hyblyg wrth i'r
anghenion buddsoddi a nodir yn Balch Beiddgar Creadigol gael eu hadolygu, eu hailfeintio neu eu hailraddoli.

Cyllideb gryno ar gyfer y Grŵp
Isod, ceir tabl incwm a gwariant dangosol ar gyfer Grŵp y BBC (yn cynnwys BBC Worldwide), sy'n nodi bod
refeniw masnachol, costau ac felly elw yn ansicr, ac felly mai er mwyn rhoi cyd-destun yn bennaf y rhoddir yr
amcangyfrifon hyn. Ffi'r drwydded yw prif ffynhonnell incwm unigol y BBC o hyd.
Rydym yn rheoli cyllid y BBC dros sawl blwyddyn a disgwylir amrywiadau o flwyddyn i flwyddyn. Yn 2017/18 ar
lefel Grŵp rydym yn rhagweld diffyg o £60m, yn deillio yn bennaf o amseru'r taliadau diffyg y pensiwn.
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Grŵp y BBC (£m)

Cyllideb 2017/18

Incwm o ffi’r drwydded
Incwm arall

3,826
1,318

Cyfanswm yr incwm

5,144

Costau gweithredu
Costau ailstrwythuro

(5,103)
(43)

Gwarged/(diffyg) gweithredu'r Grŵp

(2)

Cyfran o ganlyniadau partneriaethau cyswllt a
chyd-fentrau
Costau ariannu net

32
(59)

Gwarged/(diffyg) cyn trethiant

(29)

Trethiant

(31)

Gwarged / (diffyg) am y flwyddyn

(60)

Rhagdybir bod cyllideb 2017/18 yn gweithredu'n dda o fewn terfynau benthyca ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus
ac is-gwmnïau masnachol y BBC.

Ffi'r drwydded ac incwm arall
Mae cyllideb 2017/18 yn seiliedig ar gynnydd yn ffi'r drwydded yn sgil chwyddiant y Mynegai Pris Defnyddwyr o
fis Ebrill 2017. Eleni, mae hynny'n golygu y bydd gwerth enwol trwydded deledu yn codi i £147. Mae'r gyllideb
yn dal i gynnwys cyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed
wrth i'r rhwymedigaeth i'r BBC gymryd y cyllid hwnnw drosodd ac iddo gael ei gyflwyno'n raddol o fis Ebrill
2018. Ynghyd â rhagamcanion ar gyfer twf yn nifer y cartrefi, moderneiddio ffi'r drwydded, cyfraddau treiddio
teledu a chyfraddau osgoi talu, rydym yn rhagweld y bydd yr incwm o ffi'r drwydded ar gyfer y flwyddyn yn tua
£3.8bn.
Daw gweddill incwm y BBC yn bennaf o'i weithrediadau masnachu a masnachol, sy'n cynnwys BBC Worldwide,
BBC Studios, Global News Limited a BBC Studioworks. Hefyd, caiff BBC World Service arian grant ychwanegol
o'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad er mwyn cefnogi'r gwaith o ehangu'r gwasanaeth, ac mae'r Grŵp hefyd yn
derbyn incwm o freindaliadau a hawliau sy'n cyfrif am y gweddill.

Gwasanaethau Cyhoeddus: cynllun ariannol
Rhagdybir gwariant cynnwys PSB yn £2,713m, gostyngiad bach o 2016/17. Mae hyn yn bennaf oherwydd
amseru digwyddiadau chwaraeon mawr.
Wrth i gynlluniau cynnwys esblygu, mae'r darlun o'n buddsoddiad wedi'i fireinio. Mae buddsoddiadau newydd
eraill (e.e. Gwledydd, Digidol) wedi dod i'r amlwg ac mae rhai wedi cael eu diwygio. Mae'r gymysgedd
ddiwygiedig hon o flaenoriaethau buddsoddi yn cefnogi'r pum amcan strategol a'r 12 blaenoriaeth drwy'r BBC
cyfan a amlinellir yn yr adran hon o'r Cynllun Blynyddol:
•

Rydym yn rhoi blaenoriaeth i gynulleidfaoedd iau drwy fuddsoddi mewn allbwn i blant; datblygu iPlayer
a Live; ail-greu sain drwy gynnyrch radio wedi'i ddiwygio; ffrwd newyddion a newyddion araf; adfywio
ein cenhadaeth addysgu drwy Bitesize a threialon Ideas; adlewyrchu amrywiaeth y DU yn well drwy
fuddsoddiad newydd sylweddol yn y gwledydd
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•

Rydym yn dyrannu adnoddau ychwanegol er mwyn gwella galluoedd o ran personoli a chanfod
cynnwys.

Mae cydbwysedd y buddsoddiad newydd yn canolbwyntio ar ddigidol – o ran gweithgarwch digidol sydd wedi'i
anelu at y gynulleidfa yn uniongyrchol ac mewn galluoedd technoleg a digidol sylfaenol, yn unol â'n nod
cyffredinol i ail-greu'r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd. Caiff y lefel o fuddsoddiad ei adolygu er mwyn sicrhau
ei fod yn fforddiadwy ac yn ddigonol i fodloni amcanion y BBC dros y blynyddoedd i ddod.
Drwy broses y gyllideb, mae is-adrannau wedi gwneud cynnydd da yn nodi cynlluniau er mwyn sicrhau
arbedion. Mae'r £150m o arbedion a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2015 wedi'u cyflawni i raddau helaeth ac
mae gan bob is-adran gynlluniau i gyrraedd targed effeithlonrwydd o 1.5% ar gyfer 2017/18. Rydym yn hyderus
y caiff tua £250m o arbedion cylchol blynyddol eu cyflawni yn 2017/18, cyfraniad sylweddol at y targed o
£800m dros bum mlynedd (yn cynnwys y chwyddiant a ragwelir mewn meysydd cynnwys allweddol). Fodd
bynnag, wrth i'r cynlluniau gael eu datblygu ymhellach, mae'n debygol y bydd effeithiau ar allbwn y BBC, a all
olygu y bydd angen gwneud newidiadau i rai gwasanaethau.

Gwariant ar gynnwys a gwasanaeth
Yn 2017/18, rydym yn bwriadu gwario £2,306m ar Wasanaethau Cyhoeddus y DU a ariennir gan ffi'r
drwydded, yn ogystal â £307m ar y World Service gan ffi'r drwydded ac arian grant.
Gwariant ar gynnwys (£m)

Cyllideb 2017/18

Gwariant ar y gwasanaeth:
Teledu
Radio rhwydwaith
Radio'r gwledydd a radio lleol
Gwasanaethau ar-lein a gwasanaethau digidol

1,611
291
189
215

Cyfanswm gwariant ar y gwasanaeth

2,306

Gwariant arall ar gynnwys
World Service3
S4C
Cerddorfeydd a Phroms
Gwariant ar ddatblygu

307
25
26
50

Cyfanswm gwariant arall ar gynnwys

407

Cyfanswm gwariant ar gynnwys

2,713

Rhagdybir y caiff y gwariant hwn ar gynnwys ei rannu fesul gwasanaeth fel a ganlyn.
Gwariant ar y gwasanaeth teledu (£m)

Cyllideb 2017/18

BBC One
BBC Two
BBC Three
BBC Four
BBC Alba
CBBC
CBeebies
BBC News a Parliament
Buddsoddiad a ddelir yn ganolog
Cyfanswm gwariant ar y gwasanaeth

1,028
386
Ar BBC Ar-lein
38
7
66
29
50
7
1,611

3

Mae'r £307m o wariant ar gynnwys yn cynnwys gwariant presennol ar y World Service a rhywfaint o fuddsoddiad newydd. Rydym yn
ymrwymedig i wario £254m o fewn Trwydded Weithredu'r World Service, sy'n cynnwys yr holl incwm a gwriant ac sy'n dal i fod ar y
trywydd cywir
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Gwariant ar y gwasanaeth radio (£m)

Cyllideb 2017/18

Radio 1
1Xtra
Radio 2
Radio 3
Radio 4
4 Extra
Radio 5live
5live sports extra
BBC 6 Music
BBC Asian Network
Radio Lleol y BBC yn Lloegr
Radio cenhedloedd y BBC
Cyfanswm gwariant ar y gwasanaeth

37
6
52
39
90
3
44
3
11
7
117
71
480

Costau a reolir yn ganolog
Mae'r costau hyn yn bennaf yn cynnwys costau i gefnogi'r broses o greu rhaglenni a rhwymedigaethau ffi'r
drwydded. Roedd costau cefnogi yn unig ond yn cynrychioli 5.2% o gyfanswm y gwariant yn 2016/17 ac rydym
yn cyllidebu ar gyfer lefel debyg yn 2017/18. Rydym yn dal i ganolbwyntio ar leihau costau yn y maes hwn.
Costau a reolir yn ganolog (£m)
Dosbarthu
Eiddo
Technoleg
Marketing
Costau casglu ffi’r drwydded
Moderneiddio ffi'r drwydded
Arall (e.e. cyfreithiol, archwilio, yswiriant, ac ati)
Dibrisio ac amorteiddio
Gwariant buddsoddi a ddelir yn ganolog
S4C
Lefi prentisiaeth
Rhwymedigaethau o ran band eang a theledu lleol
Costau a reolir yn ganolog

Cyllideb 2017/18
237
181
182
47
59
19
163
140
35
75
12
80
1,230

Yn y tabl uchod, y grant i S4C sy'n ofynnol yn ôl y Siarter yw £75m. Bydd y rhwymedigaethau o ran band eang
a theledu lleol yn lleihau i £80m fel y cytunwyd drwy setliad ffi'r drwydded.
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6. LLYWODRAETHU A DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL
6.1. Llywodraethu a rheoli'r BBC
Mae'r Siarter newydd yn cynnig ffordd newydd o lywodraethu a rheoleiddio'r BBC. Am y tro cyntaf yn ei hanes,
caiff y Gorfforaeth ei goruchwylio gan un Bwrdd gyda chyfrifoldeb clir am y BBC. Y Bwrdd newydd sydd bellach
yn gyfrifol am holl weithgareddau'r BBC. O fis Mehefin 2017, mae'r Bwrdd yn cynnwys:


David Clementi

Cadeirydd



Tony Hall

Cyfarwyddwr Cyffredinol



Anne Bulford

Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol



Simon Burke

Uwch gyfarwyddwr annibynnol



Tim Davie

Prif Swyddog Gweithredol BBC Worldwide



Elan Closs Stephens Cyfarwyddwr anweithredol; aelod Cymru



Tanni Grey-Thompson Cyfarwyddwr anweithredol



Ian Hargreaves

Cyfarwyddwr anweithredol



Tom Ilube

Cyfarwyddwr anweithredol



Ken MacQuarrie

Cyfarwyddwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau



Steve Morrison

Cyfarwyddwr anweithredol; aelod yr Alban



Nicholas Serota

Cyfarwyddwr anweithredol



Ashley Steel

Cyfarwyddwr anweithredol; aelod Lloegr

Mae un lle gwag ar y Bwrdd ar hyn o bryd – aelod anweithredol Gogledd Iwerddon.
Y Bwrdd sy'n gyfrifol am sicrhau bod y Gorfforaeth yn cyflawni ei chenhadaeth a'i phum diben cyhoeddus.
Mae'r dibenion cyhoeddus yn nodi craidd sylfaenol y BBC a chyfrifoldeb y Bwrdd yw dangos bod y rhain yn
cael eu cyflawni.
Bydd y Bwrdd yn dangos hyn drwy gyhoeddi dwy ddogfen lywodraethu allweddol. Y ddogfen gyntaf yw'r
Cynllun Blynyddol hwn, a gaiff ei gyhoeddi fel arfer cyn y flwyddyn y mae'n ei chrybwyll. Mae'r Cynllun hwn yn
nodi gweithgareddau y BBC am y flwyddyn a sut y bydd pob un o wasanaethau'r BBC yn cyfrannu at y broses
o gyflawni'r dibenion cyhoeddus. Os oes angen, bydd y Bwrdd yn cyhoeddi diwygiadau i'r Cynllun yn ystod y
flwyddyn. Mae'r Cynllun yn ddogfen sy'n edrych tuag at y dyfodol a chaiff ei ddarparu fel bod gan
gynulleidfaoedd, rhanddeiliaid a sefydliadau eraill ddealltwriaeth glir o fwriadau a blaenoriaethau'r BBC am y
flwyddyn ariannol i ddod. Yr ail ddogfen fydd yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon, a fydd yn adrodd ar y
graddau y mae'r ymrwymiadau a wnaed yn y Cynllun Blynyddol (yn ogystal ag ymrwymiadau rheoleiddiol ac
ymrwymiadau eraill) wedi'u cyflawni.
Y Bwrdd sy'n gyfrifol am holl weithgareddau'r BBC – gwasanaeth cyhoeddus a masnachol, yn y DU ac yn fydeang – a bydd yn gwneud ei benderfyniadau er budd y cyhoedd, ac er budd talwyr ffi'r drwydded.
Mewn perthynas â newid mewn trefniadau llywodraethu, un rheoleiddiwr sydd gan y BBC bellach. Cymerodd
Ofcom gyfrifoldeb rheoleiddiol llawn am y BBC ar 3 Ebrill 2017, yr un pryd ag y dechreuodd y Bwrdd newydd
lywodraethu yn hytrach nag Ymddiriedolaeth y BBC.
Er mwyn cefnogi gwaith y Bwrdd llawn, mae nifer o bwyllgorau wedi'u sefydlu, sef:
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Y Pwyllgor Archwilio a Risg, a gadeirir gan Simon Burke



Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth, a gadeirir gan Steve Morrison



Y Pwyllgor Enwebiadau, a gadeirir gan David Clementi



Y Pwyllgor Masnachu Teg, a gadeirir gan Tom Ilube



Y Pwyllgor Canllawiau a Safonau Golygyddol, a gadeirir gan Ian Hargreaves.

Mae'r Bwrdd hefyd yn bwriadu sefydlu Pwyllgorau'r Cenhedloedd er mwyn asesu'r broses o ddarparu
gwasanaethau'r BBC ledled y DU, sef: Pwyllgor yr Alban; Pwyllgor Cymru; Pwyllgor Gogledd Iwerddon; a
Phwyllgor Lloegr y Bwrdd. Bydd y pwyllgorau hyn yn cynnwys Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr y Cenhedloedd
a'r Rhanbarthau a fydd yn gweithredu fel cadeirydd, Aelod y Cenhedloedd dros yr Alban, Cymru a Lloegr
mewn perthynas â'r pwyllgor perthnasol, yn ogystal â chyfarwyddwyr anweithredol a gweithredol eraill. Bydd
Aelod y Cenhedloedd dros Ogledd Iwerddon yn ymuno â'r pwyllgor perthnasol pan gânt eu penodi i'r Bwrdd.
Byddwn yn adolygu cylch gwaith a strwythur pob pwyllgor drwy gydol y flwyddyn, a byddwn yn adrodd ar
weithgareddau'r pwyllgorau bob blwyddyn yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

6.2. Dyletswyddau Cyffredinol
Mae'r Siarter yn nodi nifer o Ddyletswyddau Cyffredinol sy'n gymwys i'r BBC. Mae gweddill y bennod hon yn
nodi sut mae'r BBC yn bwriadu cydymffurfio â'r deg dyletswydd hyn:
1. Gweithredu er budd y cyhoedd
2. Ymgysylltu â'r cyhoedd
3. Effaith ar y farchnad
4. Bod yn agored, yn dryloyw ac yn atebol
5. Partneriaeth
6. Amrywiaeth
7. Technoleg
8. Stiwardio arian cyhoeddus
9. Arweiniad ac arfer gorau
10. Dyletswyddau cyffredinol mewn perthynas â gweithgareddau masnachol.
Mae'r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC gyhoeddi'n flynyddol ymlaen llaw yn y Cynllun Blynyddol hwn sut
y bydd yn cydymffurfio â'r dyletswyddau hyn a defnyddio 'meini prawf mesuradwy' er mwyn asesu
cydymffurfiaeth. Er bod llawer o'r Dyletswyddau Cyffredinol yn nodi gweithgareddau rydym eisoes yn eu
cyflawni, mae'r newid hwn yn ffurfioli eu statws. Gan fod y dyletswyddau'n gorgyffwrdd, mae rhai
gweithgareddau'n cyflawni mwy nag un ddyletswydd.

6.3. Gweithredu er budd y cyhoedd
Disgrifiad
Rhaid i'r BBC weithredu er budd y cyhoedd, gyda'r nod o wasanaethu ei gynulleidfaoedd nid yn unig fel
defnyddwyr, ond hefyd fel aelodau o gymdeithas ehangach, gyda rhaglenni a gwasanaethau sy'n ceisio hysbysu,
addysgu a diddanu cynulleidfaoedd ynghyd â chyflawni dibenion cyhoeddus ehangach. O ganlyniad, rhaid i'r
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BBC sicrhau bod buddiannau (boed yn rhai uniongyrchol neu anuniongyrchol) y penderfyniadau sy'n gysylltiedig
â'r genhadaeth neu'r dibennon yn gorbwyso'r costau; ac yn ystyried buddiannau a chostau economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Bydd y BBC yn cyhoeddi Cynllun Blynyddol cyn pob blwyddyn ariannol yn nodi ei fwriadau, yn cynnwys
y cylch gwaith creadigol a'r cynllun gwaith ar gyfer y flwyddyn honno a sut mae'n bwriadu cydymffurfio
â'i Ddyletswyddau Cyffredinol. Ar ôl pob blwyddyn ariannol, bydd y BBC yn cyhoeddi Adroddiad
Blynyddol yn asesu cynnydd, yn cynnwys sut y gwnaeth gyflawni'r cylch gwaith creadigol a'r cynllun
gwaith a sut y gwnaeth gydymffurfio â phob un o'i Ddyletswyddau Cyffredinol a'i rwymedigaethau
rheoleiddiol



Bydd y Bwrdd yn cynnal Prawf Budd y Cyhoedd ar y newidiadau sylweddol i weithgareddau
Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud â gwasanaethau, yn unol
â'n polisi cyhoeddedig. Bydd Profion Budd y Cyhoedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC sicrhau bod
gwerth cyhoeddus newidiadau arfaethedig yn cyfiawnhau unrhyw effaith andwyol ar gystadleuaeth deg
ac effeithiol



Bydd y Bwrdd yn cynnal Prawf Masnachol ar newidiadau sylweddol i weithgareddau masnachol yn unol
â'n polisi cyhoeddedig.



Bydd y BBC World Service yn cydymffurfio â'r gofynion yn ei Drwydded



Bydd y BBC yn cyhoeddi data er mwyn dangos ei fod yn cyflawni ei genhadaeth a'i ddibenion
cyhoeddus, ac yn cydymffurfio â'r Dyletswyddau Cyffredinol eraill fel yr amlinellir isod



Bydd y BBC yn cydymffurfio â'i fframwaith newydd ar gyfer mynd i'r afael â chwynion, a gyhoeddwyd
ym mis Hydref.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyflawni'r ymrwymiadau cyhoeddi uchod



Byddwn yn cyhoeddi nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau lle rydym wedi methu â chydymffurfio â
rhwymedigaethau'r BBC o dan y Siarter a'r Cytundeb neu gyda Fframwaith Gweithredu Ofcom neu
Drwydded World Service



Byddwn yn cyhoeddi nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau ar faterion golygyddol y BBC a nifer
gyffredinol y cwynion a wnaed



Byddwn yn cyhoeddi data mesur perfformiad, yn cynnwys data ar gyflawni'r dibenion cyhoeddus, fel y'u
disgrifiwyd mewn penodau blaenorol.

6.4. Ymgysylltu â'r cyhoedd
Disgrifiad
Rhaid i'r BBC asesu safbwyntiau a buddiannau'r cyhoedd a chynulleidfaoedd, yn cynnwys talwyr ffi’r drwydded,
ledled y Deyrnas Unedig. Rhaid i'r BBC wneud trefniadau er mwyn sicrhau bod safbwyntiau a buddiannau
amrywiol y cyhoedd a chynulleidfaoedd, yn cynnwys talwyr ffi’r drwydded, ledled y Deyrnas Unedig, yn cael eu
hystyried wrth iddo wneud ei benderfyniadau.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Byddwn yn parhau i ddefnyddio data helaeth ar gynulleidfaoedd o'n systemau mesur a'n harolygon
olrhain ni a'r diwydiant er mwyn dadansoddi ac asesu safbwyntiau a buddiannau cynulleidfaoedd y DU.
Caiff y data a'r wybodaeth hon eu dosbarthu i gomisiynwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau ar bob
lefel o'r sefydliad.
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Bydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Gweithredol yn ymgysylltu wyneb yn wyneb â phaneli o aelodau o
gynulleidfaoedd ledled y Du ar bynciau penodol. Rydym yn bwriadu cynnal tua chwe digwyddiad bob
blwyddyn gyda phaneli penodol o aelodau o gynulleidfaoedd er mwyn datblygu ein ffordd o feddwl
ynghylch materion allweddol yn ymwneud â strategaeth a syniadau drwy'r BBC cyfan yn y dyfodol



Byddwn yn defnyddio ymchwil i gynulleidfa ar newidiadau sylweddol arfaethedig i weithgareddau
gwasanaeth cyhoeddus y BBC fel rhan o Brofion Budd y Cyhoedd



Byddwn yn archwilio gan ddefnyddio technoleg bersonoli er mwyn ymgysylltu â nifer fawr o dalwyr ffi'r
drwydded ynghylch cwestiynau allweddol am ddyfodol y BBC. Dros amser, bydd hyn yn rhoi cyfle
unigryw i gynulleidfaoedd ymgysylltu â'r BBC fel dinasyddion yn ogystal â defnyddwyr.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyhoeddi data blynyddol ar safbwyntiau cynulleidfaoedd ar y BBC fel rhan o'r Adroddiad
Blynyddol



Byddwn yn sicrhau y cynhelir tua chwe digwyddiad wyneb yn wyneb bob blwyddyn ac yn adrodd ar y
canfyddiadau yn Adroddiad Blynyddol y BBC.

6.5. Effaith ar y farchnad
Disgrifiad
Mae gan y BBC ran hanfodol i'w chwarae ym marchnad cyfryngau a darlledu'r DU. Yn ogystal â gwasanaethu
cynulleidfaoedd yn uniongyrchol drwy ddarparu cynnwys a gwasanaethau, gall gyfrannu at y farchnad yn fwy
eang, er enghraifft drwy hyrwyddo cystadleuaeth, cefnogi cadwyni cyflenwi ac annog arloesedd ym mhob rhan
o'r sector. Er bod y BBC yn cydnabod bod risgiau y gellir ystyried ei fod yn llesteirio gweithgarwch masnachol
neu'n niweidio cystadleuaeth, mae hefyd yr un mor bosibl y gellir ystyried bod gweithgareddau'r BBC yn
hyrwyddo gweithgarwch masnachol drwy ennyn diddordeb pobl mewn technoleg newydd a'u helpu i ddod yn
gyfarwydd â hi, a helpu i ysgogi galw am wasanaethau y gall cystadleuwyr hefyd eu darparu.
Rhaid i'r BBC ystyried yn benodol effeithiau ei weithgareddau ar gystadleuaeth yn y DU. Drwy gydymffurfio â'r
ddyletswydd hon rhaid i'r BBC (a) ceisio osgoi effeithiau andwyol diangen ar gystadleuaeth a (b) hyrwyddo
effaith gadarnhaol ar y farchnad.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Byddwn yn cyhoeddi ac yn cydymffurdio â Pholisi ar sut y byddwn yn ystyried newidiadau sylweddol
arfaethedig i weithgareddau Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau nad ydynt yn
ymwneud â gwasanaethau. Bydd hyn yn egluro: (a) Sut y byddwn yn asesu p'un a yw newid arfaethedig
i'r gweithgareddau hyn yn debygol o fod yn sylweddol h.y. gall gael effaith sylweddol ar gystadleuaeth
deg ac effeithiol a (b) beth y byddwn yn ei wneud er mwyn sicrhau bod gwerth cyhoeddus y newid
arfaethedig yn cyfiawnhau unrhyw effeithiau andwyol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, fel rhan o Brawf
Budd y Cyhoedd



Mae’r Bwrdd wedi sefydlu Pwyllgor Masnachu Teg, a gadeirir gan un o Gyfarwyddwyr Anweithredol y
Bwrdd, Tom Illube. Cyfrifoldebau craidd y Pwyllgor Masnachu Teg yw adolygu cydymffurfiaeth y BBC â
gofynion masnachu a gwahanu Ofcom yn rheolaidd; comisiynu archwiliad annibynnol blynyddol;
adolygu, ystyried a chymeradwyo dulliau prisio trosglwyddiadau’r BBC; adrodd ar gynnydd yn
Adroddiad Blynyddol y BBC; ac adolygu’r broses barhaus o sicrhau bod y gweithgareddau masnachol
yn cydymffurfio â’r Pedwar Maen Prawf Masnachol a nodir yn y Cytundeb. Caiff y Pwyllgor gefnogaeth
gan dîm canolog yn adran Polisi’r BBC sy’n rhoi cyngor ac arweiniad ar Fasnachu Teg i is-adrannau ac isgwmnïau masnachol Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC ac ar eu cyfer
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Yn ogystal, bob blwyddyn byddwn yn hyfforddi staff allweddol ar gydymffurfiaeth â’r rheolau Masnachu
Teg, ac, yn unol â’n canllawiau ar ymdrin â chwynion, bydd Uned Gwynion y BBC yn ymdrin ag unrhyw
gwynion gan drydydd partïon



Bydd gwaith y BBC i gydymffurfio â'r Dyletswyddau Cyffredinol o ran technoleg a phartneriaeth yn
hyrwyddo cyfleoedd i ymgysylltu'n gadarnhaol â'r farchnad a dylanwadu'n effeithiol arni



Bydd y BBC yn gwneud trefniadau i hyfforddi ei staff ac yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n cyfrannu at
weithlu cyfryngau medrus iawn ym mhob rhan o'r diwydiant clyweledol ac at natur gystadleuol a
chynhyrchiant y diwydiant yn gyffredinol.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyflawni'r ymrwymiadau cyhoeddi a wnaed uchod



Byddwn yn cyhoeddi'n flynyddol nifer y cwynion ynglyn â chystadleuaeth a gadarnhawyd a'r camau
gweithredu a gymerwyd mewn ymateb iddynt



Bydd y BBC yn cyhoeddi canlyniadau unrhyw Brofion Budd y Cyhoedd.

6.6. Bod yn agored, yn dryloyw ac yn atebol
Disgrifiad
Rhaid i'r BBC gynnal safonau uchel o wrth fod yn agored a cheisio sicrhau'r tryloywder a'r atebolrwydd gorau
posibl. Rhaid cyhoeddi cofnodion y Bwrdd, penderfyniadau pwysig yn ymwneud â newidiadau i gylch
gorchwyl/gwasanaethau, a chofnodion cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae hefyd angen i'r Bwrdd ystyried manteision
ymgynghori â phobl sydd â diddordeb.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Blynyddol sy'n nodi blaenoriaethau strategol, cynlluniau creadigol a
chyllideb y BBC ac unrhyw newidiadau sylweddol arfaethedig i wasanaethau



Byddwn yn cyhoeddi'r canlynol cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad perthnasol:
o

Cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd:

o

Penderfyniadau pwysig yn ymwneud â newidiadau i'r cylch gwaith creadigol, cynllun gwaith a
newidiadau sylweddol i weithgareddau Gwasanaethau Cyhoeddus y DU, gweithgareddau nad
ydynt yn ymwneud â gwasanaethau, a gweithgareddau masnachol

o

Cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau'r Bwrdd



Byddwn yn cyhoeddi'r datgeliadau newydd sy'n ofynnol o dan y Siarter sy'n ymwneud â chyflog o fwy
na £150k



O 2017/18 ymlaen, byddwn yn cyhoeddi data yn dangos sut mae’r broses o hyrwyddo unrhyw allbwn
gan Wasanaeth Cyhoeddus y DU neu unrhyw wasanaeth o’r fath yng Nghwasanaethau Cyhoeddus y
DU yn canolbwyntio ar allbwn sy’n cyfrannu’n helaeth at gyflawni’r Genhadaeth a hyrwyddo’r Dibenion
Cyhoeddus



Rydym wedi ymgynghori ar ein fframwaith cwynion a byddwn yn ymgynghori ar ein polisi dosbarthu.
Byddwn yn dilyn arfer gorau wrth gynnal yr ymgynghoriadau hyn.



Byddwn yn cyhoeddi dulliau o brisio trosglwyddiadau ar gyfer pob is-gwmni masnachol erbyn diwedd
2017.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyflawni'r ymrwymiadau uchod.
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6.7. Partneriaeth
Disgrifiad
Bydd y BBC yn gweithio'n gydweithredol ac mewn partneriaeth, yn enwedig yn yr economi greadigol, er budd y
cyhoedd. Dylai greu partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau o bob maint, yn cynnwys rhai masnachol ac
anfasnachol, o bob cwr o'r DU. Dylai partneriaethau fod yn deg ac yn fuddiol i bawb gan eu priodoli a’u
cydnabod fel yn briodol.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Bydd Pwyllgor Partneriaethau drwy'r BBC cyfan yn cyfarfod bob chwarter. Bydd yn gyfrifol am annog
dull cydlynol o greu partneriaethau ym mhob rhan o'r BBC, gan adrodd ar berfformiad y
rhwymedigaethau amrywiol o dan y ddyletswydd a chydlynu a chynghori ar weithgarwch
partneriaethau



Byddwn hefyd yn creu fframwaith partneriaethau newydd a fydd o fudd i'r BBC a'i bartneriaid wrth
ddatblygu cydweithrediadau newydd.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn casglu ac yn cyhoeddi data perfformiad ar allbwn a gweithgarwch partneriaethau, yn
cynnwys ar yr amrywiaeth o bartneriaethau sydd gan y BBC, yr amrywiaeth o bartneriaid, ehangder
daearyddol, ac effaith.

6.8. Amrywiaeth
Disgrifiad
Rhaid i'r BBC sicrhau ei fod yn adlewyrchu cymunedau amrywiol y Deyrnas Unedig gyfan drwy ei allbwn, y
ffordd y caiff ei allbwn a'i wasanaethau eu darparu, ac yn nhrefniadaeth a rheolaeth y BBC. Mae hyn yn cynnwys
cefnogi ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol y DU.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Mae gan y BBC Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant sy'n cynnwys targedau ar y sgrin, ar yr awyr a
thargedau gweithlu ar gyfer merched, pobl LGBT, pobl ag anabledd a BAME i'w cyrraedd erbyn 2020
(gweler adran 3)



Mae gennym dargedau ar gyfer gweithgarwch cynhyrchu yng ngwledydd a rhanbarthau'r DU



Mae gennym ymrwymiad hirsefydledig a pharhaus tuag at ieithoedd brodorol y DU ar radio, teledu ac
ar-lein

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn parhau i gyhoeddi data ar amrywiaeth a chynhwysiant yn yr Adroddiad Blynyddol a'r
Adroddiad Gwybodaeth ar Gydraddoldeb ynghyd â thrwy ddiweddariadau i'r Strategaeth Amrywiaeth
a Chynhwysiant ar wefan y BBC



Byddwn yn cyhoeddi data mesur perfformiad a gasglwyd fel y'i disgrifiwyd uchod ar y broses o
gyflawni'r pedwerydd diben cyhoeddus sy'n ymwneud â'r ddyletswydd hon, yn cynnwys targedau
cynhyrchu a pherfformiad gwasanaethau ieithoedd brodorol.
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6.9. Technoleg
Disgrifiad
Rhaid i'r BBC hyrwyddo arloesedd technolegol, a chynnal rôl arweiniol mewn gwaith ymchwil a datblygu. Er
mwyn gwneud hyn, mae angen iddo geisio gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a rhannu, cyn belled
ag y bo'n rhesymol, ei wybodaeth a'i dechnolegau ymchwil a datblygu.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Byddwn yn parhau i gefnogi adran Ymchwil a Datblygu'r BBC



Byddwn yn defnyddio'r wefan Ymchwil a Datblygu i gyhoeddi newyddion gwaith ymchwil diweddar ac i
storio allbwn y gorffennol (yn cynnwys corff ffurfiol o bapurau gwyn). Ffrwd Ymchwil a Datblygu'r BBC
yw ein dull o dynnu sylw at ein hymchwil ar y cyfryngau cymdeithasol



Byddwn yn cwblhau Adolygiad Arloesedd eleni er mwyn gwella a chanolbwyntio'r gallu a pherfformiad
arloesedd a arweinir gan dechnoleg ym mhob rhan o'r BBC.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Bydd ein Hadolygiad Arloesedd yn llywio'r gwaith o fesur perfformiad yn y maes hwn yn y dyfodol.

6.10. Stiwardio arian cyhoeddus
Disgrifiad
Mae'r BBC yn stiwardio arian cyhoeddus yn drylwyr yn unol â'r egwyddorion canlynol:


Rheoleidd-dra – Rhaid i'r broses o reoli holl adnoddau'r BBC fod yn unol â darpariaethau'r Siarter, y
Cytundeb Fframwaith a chytundebau eraill a wna'r BBC â Gweinidogion y Llywodraeth



Priodoldeb – Dylai'r broses o reoli holl adnoddau'r BBC gyrraedd safonau uchel ymddygiad cyhoeddus,
llywodraethu cadarn a rhoi ystyriaeth briodol i ddisgwyliadau'r Senedd (gan gynnwys disgwyliadau'r
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus), a roddwyd i'r BBC yn ffurfiol



Gwerth am arian – Rhaid i drefniadau caffael, prosiectau a phrosesau gael eu gwerthuso'n systemataidd
a'u hasesu er mwyn rhoi hyder ynghylch addasrwydd, effeithiolrwydd, doethineb, ansawdd, gwerth ac
er mwyn osgoi gwallau a gwastraff arall, gan ystyried y budd ehangach i'r cyhoedd, ac nid i'r BBC yn
unig



Dichonoldeb – Dylai cynigion sy'n defnyddio arian cyhoeddus gael eu rhoi ar waith yn gywir, yn
gynaliadwy ac yn unol â'r amserlen fwriadedig.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Bydd gennym fframwaith dirprwyo a chymeradwyo ariannol clir, a gymeradwywyd gan Fwrdd y BBC,
fel bod achosion buddsoddi yn destun craffu priodol ar y lefel gywir o'r sefydliad. Nodir yr awdurdodau
dirprwyo hyn mewn fframweithiau cymeradwyo a chânt eu gorfodi gan y system ariannol a rheolaethau
mewnol



Bydd goruchwyliaeth drwy broses adrodd yn ôl lle mae angen cyflwyno adroddiadau ariannol misol a
chwarterol i'r Bwrdd, gan fonitro perfformiadau yn erbyn cyllidebau a gymeradwywyd fel mesur
perfformiad allweddol



Caiff sicrwydd annibynnol ei geisio drwy adolygiadau mewnol ac allanol yn cynnwys barn archwilio
statudol, adolygiadau Archwilio Mewnol ac adolygiadau Gwerth am Arian y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol (SAG) ac adolygiadau allanol eraill a gomisiynwyd
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Mae Swyddfa Rheoli Rhaglenni'r BBC yn cynnal asesiad uniongyrchol ac annibynnol o hyder
perfformiad prosiectau er mwyn sicrhau y caiff camau gweithredu eu cymryd i liniaru'r risg o fethiant y
a sicrhau'r llwyddiant gorau posibl i'n holl brosiectau allweddol. Mae'n atebol i'r Dirprwy Gyfarwyddwr
Cyffredinol, gyda llinell annibynnol i Gadeirydd anweithredol Pwyllgor Archwilio'r Bwrdd Gweithredol



Rydym yn paratoi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn unol â Safonau Adrodd Ariannol
Rhyngwladol (IFRS) a chynhelir archwiliad statudol llawn gan archwilwyr annibynnol (y SAG ar gyfer y
flwyddyn 2017/18).

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Caiff cyfrifon statudol Gwir a Theg eu paratoi yn unol ag IFRS, yn seiliedig ar farn archwilio ddiamod
gan archwilwyr allanol annibynnol y BBC



Barn Ddiamod ar Reoleidd-dra gan archwilwyr allanol annibynnol y BBC er mwyn sicrhau bod y
trafodion a adlewyrchir yn natganiadau ariannol y BBC wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd a'u
bod yn cydymffurfio â fframwaith perthnasol yr awdurdodau sy'n eu llywodraethu



Barn Ddiamod ar Reoleidd-dra gan archwilwyr allanol annibynnol y BBC er mwyn sicrhau bod y gwaith
o reoli adnoddau'r BBC wedi cyrraedd safonau uchel ymddygiad cyhoeddus



Cydymffurfiaeth ag amodau ariannol fel rhan o gytundeb ariannu ar wahân, e.e. arian grant i'r BBC
World Service



Ein hymateb i'r adolygiadau Gwerth am Arian a gynhaliwyd gan y SAG neu bartïon eraill a
gomisiynwyd.

6.11. Arweiniad ac arfer gorau
Disgrifiad
Mae'n rhaid i'r BBC ystyried canllawiau cyffredinol sy'n ymwneud â rheoli materion cyrff cyhoeddus ac
egwyddorion llywodraethu corfforaethol da a dderbynnir yn gyffredinol, lle y bo'n berthnasol ac yn briodol.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Byddwn yn archwilio ein cydymffurfiaeth â Chôd Llywodraethu Corfforaethol y DU ac egwyddorion
llywodraethu corfforaethol da yn seiliedig ar nod cydymffurfio cyffredinol â'r Côd lle y bo'n bosibl



Bydd ein Adroddiad Blynyddol yn nodi perfformiad y BBC yn erbyn y Côd; meysydd lle nad yw'r Côd
yn berthnasol i’r BBC; meysydd lle mae’r Siarter yn drech na'r Côd; a meysydd lle nad yw'r BBC yn
cydymffurfio



Byddwn hefyd yn cyhoeddi Adroddiad Gwybodaeth am ar Gydraddoldeb, yn unol â Dyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus



Caiff datganiad blynyddol am gasglu ffi'r drwydded ei archwilio gan y SAG a'i osod gerbron Senedd y
DU.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyflawni'r ymrwymiadau uchod.
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6.12. Dyletswyddau cyffredinol mewn perthynas â gweithgareddau masnachol
Disgrifiad
Mae angen i weithgareddau masnachol y BBC weithredu er budd y cyhoedd, ymgysylltu â'r cyhoedd, a sicrhau
eu bod yn agored ac yn dryloyw. Ni ddylent aflunio'r farchnad nac ennill mantais gystadleuol annheg.

Ein cynlluniau i gyflawni'r ddyletswydd hon


Rydym wedi cyhoeddi polisi ar newidiadau sylweddol i Weithgareddau Masnachol



Bydd ein fframwaith cwynion yn cynnwys gweithdrefn ar gyfer cwynion am fethiant i fodloni unrhyw
ofynion o ran gweithgareddau masnachol



Byddwn yn cyhoeddi newidiadau sylweddol arfaethedig sydd ar droed i wasanaethau masnachol yng
Nghynllun Blynyddol y BBC, yn dibynnu ar broblemau o ran cyfrinachedd masnachol



Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol a dulliau prisio trosglwyddiadau mewn perthynas â'n hisgwmnïau masnachol fel sy'n ofynnol o dan Fframwaith Gweithredu Ofcom



Erbyn diwedd mis Hydref 2017, byddwn yn cyhoeddi ein hegwyddorion a’n dulliau ar gyfer prisio
trosglwyddiadau ar gyfer BBC Studios ac erbyn diwedd 2017 byddwn yn cyhoeddi’r dulliau manwl ar
gyfer yr is-gwmnïau masnachol eraill



Erbyn diwedd mis Hydref 2017, byddwn yn rhoi ein hadroddiadau ariannol chwarterol cyntaf ar y
gweithgareddau masnachol i Ofcom. Ar yr un pryd â’n Hadroddiad Blynyddol, byddwn yn cyhoeddi
canlyniadau ariannol blynyddol y gweithgareddau masnachol, yn ôl llinell busnes.

Sut y byddwn yn mesur ein gweithgarwch


Byddwn yn cyflawni'r ymrwymiadau uchod



Byddwn yn cyhoeddi nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau ynghylch cydymffurfiaeth â'r gofynion o
ran gweithgareddau masnachol o dan y Siarter a'r Cytundeb neu yn Fframwaith Gweithredu Ofcom,
a'n hymateb i gwynion o'r fath



Byddwn yn cyhoeddi nifer y camau gorfodi gan Ofcom mewn perthynas â chydymffurfio â Fframwaith
Gweithredu Ofcom.
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7. CASGLIAD
Mae Cynllun Blynyddol cyntaf y BBC o dan y Siarter newydd wedi nodi cynllun creadigol y BBC ar gyfer y
flwyddyn ac wedi dangos sut y bydd yn hyrwyddo'r pum diben cyhoeddus. Mae wedi egluro strategaeth tair
blynedd a chyllideb amlinellol y BBC, ac mae'n nodi mesurau clir ar gyfer profi perfformiad. Mae'n dangos sut
mae cyfrifoldebau'r Bwrdd a chyfrifoldebau Ofcom yn cydweithio.
Yn anad dim, mae'n amlinellu blwyddyn o uchelgais creadigol sydd â'r nod o ddiwallu anghenion a bodloni
disgwyliadau cynulleidfaoedd y BBC heddiw, ac yr un pryd yn paratoi i adnewyddu'r BBC ar gyfer byd gwahanol
iawn yfory.
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