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DELIVERING QUALITY FIRST YNG NGHYMRU  

CRYNODEB GWEITHREDOL 

Y BBC yw'r darlledwr y mae pobl yn ymddiried fwyaf ynddo ac yn ei werthfawrogi fwyaf yng 

Nghymru. Ei chenhadaeth yw helpu cynulleidfaoedd i ddarganfod Cymru a gwneud synnwyr ohoni, 

yn ogystal â hyrwyddo'r dalent ddisgleiriaf a'r syniadau gorau ar gyfer cynulleidfaoedd cenedlaethol 

a chynulleidfaoedd y DU. Mae'n anelu at wneud hyn ar gynfas sy'n ddigon mawr i wneud 

gwahaniaeth, nid yn unig i'n cynulleidfaoedd, ond i Gymru ei hun.  

 

Y BBC yng Nghymru yw'r unig ddarlledwr sydd wedi ymrwymo i adlewyrchu a chofnodi Cymru yn 

y ddwy iaith - ac ar draws yr holl blatfformau a dyfeisiau - ac mae'n blaenoriaethu buddsoddiad 

mewn rhaglenni a gwasanaethau sy'n darparu'r gwerth mwyaf amlwg i'r cyhoedd. Caiff y BBC yng 

Nghymru ei gyrru gan ymrwymiad i adeiladu a chynnal man cyhoeddus dibynadwy ar gyfer y 

genedl, ac er mwyn helpu i gefnogi economi greadigol ehangach Cymru. 

 

Mae'r BBC yn darparu gwerth i gynulleidfaoedd mewn dwy brif ffordd: drwy raglenni a 

gwasanaethau cenedlaethol a wneir yng Nghymru ac ar gyfer Cymru yn benodol, a drwy raglenni a 

gwasanaethau rhwydwaith a gaiff eu darlledu ledled y DU gyfan. 
 

Mae'r BBC yn perfformio'n gyson dda yng Nghymru, gan ddenu cynulleidfaoedd uwch a mwy o 

werthfawrogiad na chyfartaledd y DU. Mae hyn yn wir ar gyfer cynnwys y rhwydwaith a chynnwys 

a gynhyrchir yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru. Mae portffolio gwasanaethau 

teledu a radio y BBC yn cyrraedd cyfran uwch o'r boblogaeth bob wythnos yng Nghymru nag yn 

unrhyw le arall yn y DU. Ac yn ogystal â chyrraedd mwy o bobl, mae'r bobl hynny hefyd yn gwylio 

ac yn gwrando mwy ar gynnwys y BBC na'r DU yn gyffredinol - bron 45 munud yn fwy bob 

wythnos, ar gyfartaledd. 

 

Mae'r argraff gyffredinol o'r BBC hefyd yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw un o'r tair cenedl 

arall yn y DU. Mae rhaglenni teledu Saesneg y BBC a gynhyrchir yn benodol ar gyfer 

cynulleidfaoedd yng Nghymru yn cyrraedd dros filiwn o wylwyr bob wythnos (36% o'r 

boblogaeth), ac mae'r gwerthfawrogiad cyfartalog ar gyfer y rhaglenni hyn yn uwch na'r cyfartaledd 

ar draws holl allbwn rhwydwaith y BBC. Mae BBC Radio Wales yn cyrraedd bron hanner miliwn o 

wrandawyr bob wythnos (18% o oedolion) a BBC Radio Cymru tua 140,000 (34% o siaradwyr 

Cymraeg rhugl).  

 

Er gwaethaf gostyngiad yn yr allbwn cenedlaethol i gynulleidfaoedd yng Nghymru dros y 

blynyddoedd diwethaf, mae perfformiad ac effaith y rhaglenni hyn wedi gwella'n raddol (gan 

gynnwys BBC Wales Today, The Story of Wales, Coal House a Scrum V). At hynny, mae Cymru wedi 

sefydlu ei hun fel darparwr rhaglenni drama a ffeithiol pwysig i rwydweithiau DU y BBC (o Doctor 

Who, Sherlock a Torchwood i The Indian Doctor, BBC Cardiff Singer of the World a Tribe). 

 

Ers 1982, mae'r BBC yng Nghymru hefyd wedi darparu mwy na deg awr o allbwn yr wythnos i 

S4C, a ariennir gan ffi'r drwydded. Yr allbwn hwn yw conglfaen amserlen oriau brig y sianel, ac 

mae'n cynnwys newyddion dyddiol, y ddrama boblogaidd Pobol y Cwm, rygbi byw a'r arlwy helaeth 

o'r Eisteddfod Genedlaethol yn flynyddol.  
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Delivering Quality First 

Mewn ymateb i setliad ffi'r drwydded ar gyfer y cyfnod hyd at 2016/17, yr her i'r BBC yng 

Nghymru yw adeiladu ar y llwyddiannau hyn a chyflawni 16% o arbedion ar yr un pryd. Mae 

pedwar dyhead yn sail i Delivering Quality First ar gyfer y BBC yng Nghymru.  

 

a. Cefnogi ansawdd a hynodrwydd 

 

Bydd y BBC yng Nghymru yn anelu at ddiogelu a chryfhau ansawdd a hynodrwydd ei rhaglenni a'i 

gwasanaethau ar adeg lle mae cyllid yn brin. Ar draws yr holl wasanaethau, bydd y BBC yng 

Nghymru yn canolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei wneud orau, ac ar yr allbwn sydd bwysicaf i 

gynulleidfaoedd.  

 

Bydd newyddiaduraeth o ansawdd uchel yn dal i fod yn asgwrn cefn gwasanaeth y BBC ar gyfer 

cynulleidfaoedd yng Nghymru. Drwy fod yn fwy effeithlon - a lleihau allbwn ar adegau o'r dydd pan 

fydd llai o wylwyr a gwrandawyr ar gael - y nod yw atgyfnerthu rôl y BBC fel y darparwr 

newyddion yng Nghymru y mae pobl yn ymddiried fwyaf ynddo. Bydd yn sicrhau bod ei 

newyddiadura yn gyfystyr â chywirdeb, didueddrwydd a gwreiddioldeb.  

 

Bydd y BBC yng Nghymru yn diogelu buddsoddiad mewn newyddiaduraeth yn y ddwy iaith ac ar 

bob llwyfan, ac fe gaiff swyddi gohebwyr ychwanegol eu creu i gryfhau'r arlwy arbenigol ym maes 

economeg a diwylliant. Bydd adrodd ar a dadansoddi gwaith y sefydliadau datganoledig yn dal i fod 

yn ymrwymiad cryf, gyda mwy o allbwn gwleidyddol yn cael ei integreiddio i wasanaethau 

newyddion rheolaidd.  

Bydd y BBC yng Nghymru hefyd yn anelu at sicrhau bod ei rhaglenni teledu cyffredinol ar gyfer 

Cymru yn creu fwy fyth o effaith drwy ddarlledu mwy o allbwn yn ystod oriau brig ar BBC One 

Wales. I gefnogi'r nod hwn, bydd angen cynnal y buddsoddiad yn y prif raglenni drama a dogfen. 

Bydd y BBC yng Nghymru hefyd yn gweithio gyda thimau rhwydwaith y BBC ac S4C i nodi 

cyfleoedd priodol ar gyfer cyd-gomisiynu sy'n cynhyrchu'r effaith fwyaf wrth i gronfeydd buddsoddi 

leihau. 

Bydd dau wasanaeth radio cenedlaethol y BBC yn parhau i roi sylw i gerddoriaeth newydd o 

Gymru, yn buddsoddi mewn drama a chomedi, ac yn comisiynu rhaglenni celfyddydol a 

gwleidyddol wythnosol. Serch hynny, bydd 25% yn llai o raglenni dogfen a nodwedd ar y ddau 

wasanaeth.  

b. Adlewyrchu a chynrychioli Cymru ar rwydweithiau DU y BBC 

Fel rhan o'i gynlluniau Delivering Quality First, mae'r BBC yn benderfynol y dylai'r buddsoddiad 

cynyddol mewn cynyrchiadau'r rhwydwaith yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf arwain at 

wella'r ffordd y caiff Cymru ei phortreadu a'i chynrychioli ar ei rhwydweithiau DU. Mae rhai o'r 

bylchau mwyaf o ran pwrpasau cyhoeddus y BBC yng Nghymru yn ymwneud â'r portread o Gymru 

i weddill y DU yn ogystal â phortreadu diwylliant a chymunedau penodol unigolion i weddill y DU1. 

 

Er bod lle i wella, mae proffil Cymru ar rwydweithiau'r DU wedi tyfu'n sylweddol dros y 

blynyddoedd diweddar yn sgîl llwyddiant cynyrchiadau fel Torchwood, The Indian Doctor, The One 

                                                
1 Astudiaeth dracio - gorchwyl pwrpas Ymddiriedolaeth y BBC 2010/11.  
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Show, Rhod Gilbert’s Work Experience a Gavin and Stacey. Hefyd, mae'r cywirdeb ymddangosiadol o 

Gymru yn rhaglenni newyddion y rhwydwaith wedi gwella'n sylweddol. Dros y cyfnod nesaf, mae'r 

BBC yn disgwyl y bydd cyfran gynyddol o raglenni 'penodol i Gymru', a gynhyrchwyd ar gyfer 

cynulleidfaoedd yng Nghymru, yn cael eu dangos ar sianeli y DU gyfan hefyd. 

 

Bydd y stiwdios newydd ym Mhorth y Rhath hefyd yn datblygu enw da Cymru ymhellach fel 

canolfan cynhyrchu dramâu o'r radd flaenaf. Mae gan y ganolfan 175,000 troedfedd sgwâr naw 

stiwdio HD parod, sy'n cynhyrchu dramâu’r BBC fel Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who, Upstairs 

Downstairs, a'r cynhyrchiad newydd i blant Wizards Vs Aliens.  

 

Dan y cynigion Delivering Quality First, mae'r BBC yn disgwyl cyrraedd y targed presennol o 17% ar 

gyfer gwariant cynhyrchu teledu rhwydwaith yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gynt 

na'r dyddiad targed yn 2016, gan ragori arno erbyn 2017. Yn ôl y cynlluniau hyn, bydd cryfder 

Cymru fel canolfan bwysig ar gyfer cynhyrchu dramâu'n fewnol yn cael ei gynnal a bydd ei 

chyfraniad at gynhyrchu rhaglenni dogfen a nodwedd ar gyfer y rhwydwaith yn cynyddu. Bydd y 

BBC hefyd yn parhau i weithio'n rhagweithiol gyda chynhyrchwyr annibynnol yng Nghymru er 

mwyn cryfhau eu cyfraniad at rwydweithiau DU y BBC.  

 

Dim ond y cam cyntaf mewn strategaeth hirdymor i ddatblygu clwstwr o dalent creadigol yng 

Nghymru yw symud peth o raglenni rhwydwaith y BBC i Gaerdydd dros y ddwy flynedd diwethaf. 

Nod y strategaeth yw cefnogi ac adeiladu hinsawdd darlledu fwy cynaliadwy a fydd o fudd i 

gynhyrchwyr mewnol ac annibynnol. Bydd y strategaeth hon hefyd yn arwain at adleoli rolau 

cynhyrchu rhwydwaith mawr o Lundain i'r cenhedloedd datganoledig, gan gynnwys penodi 

Pennaeth Rhaglenni Dogfen Teledu mewnol newydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. 

 

c. Sicrhau mynediad at wasanaethau a rhaglenni cenedlaethol  

Fe fydd y BBC yn anelu at sicrhau fod gan Gymru ofod cyhoeddus rhydd ac agored yn y byd 

digidol, lle gall cynulleidfaoedd gael mynediad hawdd a rhannu rhaglenni a gwasanaethau o ansawdd 

uchel y BBC. Golyga hyn her ddeuol o ddatrys y sialensiau dosbarthu cyfredol sy'n wynebu 

gwasanaethau teledu a radio traddodiadol, a sicrhau bod gwasanaethau rhyngweithiol a wnaed yng 

Nghymru ac ar gyfer Cymru yn cael sylw priodol ar ffonau symudol, cyfrifiaduron, tabledi a theledu 

rhyngrwyd (neu deledu 'smart') ar draws yr holl dirlun digidol darniog. 

Ar y teledu, fe fydd y BBC yn lansio fersiwn HD o BBC One Wales erbyn diwedd 2012 ac yn 

cynnal y gwasanaeth BBC Two Wales SD (diffiniad safonol) nes o leiaf 2015. Ar y radio, fe fydd y 

BBC yn cynnal dadansoddiad cost/budd terfynol gan ystyried opsiynau pellach ynghylch ymdrin â'r 

lefelau isel sy'n gallu derbyn Radio Wales ar FM a'r ddau wasanaeth ar DAB.  

Yn rhyngweithiol, mae'r BBC ar hyn o bryd yn datblygu fersiynau 'cenedl' o bbc.co.uk a fydd yn 

helpu cynulleidfaoedd i ganfod cynnwys am Gymru yn haws ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a 

thabledi. Bydd y fersiynau yn rhoi ffordd fwy effeithiol o gyhoeddi cynnwys perthnasol Cymreig o 

fewn portffolio gwasanaethau rhyngweithiol ledled y DU.  

 

d. Partneriaeth a chydweithio 

Mae'r BBC eisoes yn rhan annatod o fywyd cenedlaethol yng Nghymru, gan weithio mewn 

partneriaeth ag amrediad eang o sefydliadau a chyrff cenedlaethol, gan gynnwys Cyngor 

Celfyddydau Cymru, Undeb Rygbi Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Brifysgol Agored. Mae 

ganddi hefyd berthynas hir gydag S4C, perthynas sy'n datblygu'n gyson.  
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Gan adeiladu ar y sylfeini cadarn hyn, fe fydd y BBC yng Nghymru yn y dyfodol yn ceisio bod hyd 

yn oed yn fwy agored ac uchelgeisiol yn y modd mae'n cydweithio ag eraill er budd cynulleidfaoedd 

a bywyd cenedlaethol Cymru. Trwy fanteisio ar faint, arian, creadigedd, arloesedd a threftadaeth y 

BBC, bydd partneriaethau'r dyfodol yn ceisio rhyddhau holl botensial creadigol Cymru.  

 

Bydd y BBC yn canolbwyntio'i phartneriaethau fwyfwy ar weithgaredd a fydd yn: 

 sicrhau effaith ar gynulleidfa a/neu effaith economaidd y gellir ei fesur 

 cynnig sgôp clir ar gyfer cydweithio creadigol parhaus 

 helpu meithrin doniau ac arbenigedd newydd, a helpu i ddatblygu capasiti cynhyrchu neu 

ddiwylliannol yng Nghymru.  

Yn ogystal, fe fydd y BBC yng Nghymru yn gweithio er mwyn cryfhau ei phartneriaeth tymor hir 

gydag S4C gan ystyried cyfleoedd ar gyfer cydweithio ledled meysydd rhaglenni a gweithredu, 

gyda'r bwriad o ryddhau buddsoddiad ychwanegol sylweddol ar gyfer cynnwys yn y ddwy iaith.  

Casgliad 

 

Mae'r BBC yng Nghymru yn chwarae rôl genedlaethol heb ei hail trwy greu rhaglenni a 

gwasanaethau unigryw ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, rhaglenni a gwasanaethau sydd ar 

gael ar bob platfform a dyfais ac yn y ddwy iaith. Mae'r rôl gwasanaeth cyhoeddus hon yn hynod o 

bwysig yng Nghymru o ystyried cyflwr y cyfryngau eraill. Yn wir, mae rôl y BBC yng Nghymru yn 

bwysicach nag erioed.  

 

Er y bydd cyrraedd targedau Delivering Quality First yn sicr yn her - gan arwain at golli rhai rhaglenni 

teledu a radio - fe fydd y BBC yng Nghymru yn diogelu'r cynnyrch sy'n cyfrif fwyaf i'w 

chynulleidfaoedd ac, mewn rhai achosion, fe fydd yn cynyddu neu'n diogelu prif feysydd gwariant 

e.e. cynnyrch gwleidyddol. Mae rhaglenni oriau brig wedi cael blaenoriaeth ac mae cyllidebau 

cynnwys newyddion wedi cael eu diogelu. Fe fydd rôl y BBC fel canolfan o'r radd flaenaf yng 

Nghymru ar gyfer rhaglenni rhwydwaith y DU yn cael ei hatgyfnerthu.  
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CYFLWYNIAD 

Ym mis Hydref 2011, cyhoeddwyd Delivering Quality First gan y BBC, gan fanylu ar gynigion Bwrdd 

Gweithredol y BBC i weithredu Putting Quality First o fewn telerau setliad Ffi'r Drwydded yn 2010. 

Gofynnodd Ymddiriedolaeth y BBC i Fwrdd Gweithredol y BBC, fel rhan o weithredu Delivering 

Quality First, i baratoi datganiadau am yr hyn y mae'r BBC yn bwriadu ei gynnig i'r cynulleidfaoedd 

ym mhob un o genhedloedd y DU. Mae'r datganiad hwn yn nodi'r strategaeth a'r cynigion ar gyfer 

Cymru: 

1. Y cyd-destun cenedlaethol, gwleidyddol a darlledu 

2. Y BBC yng Nghymru  

3. Y gwerth a roddir i Gymru gan y BBC trwy drosolwg o berfformiad y BBC 

4. Delivering Quality First yng Nghymru hyd 2016 

5. Y strategaeth ar gyfer cynhyrchu rhwydwaith yng Nghymru hyd 2016 

6. Crynodeb a chasgliadau 

Mae Atodiad manylach am berfformiad cynulleidfaoedd wedi cael ei gynnwys i roi cyd-destun, ac i 

gyfeirio ato yn ystod y datganiad pan fo hynny'n gymwys. 

1.  Y CYD-DESTUN CENEDLAETHOL, GWLEIDYDDOL A DARLLEDU 

Mae'r amgylchedd cenedlaethol, gwleidyddol a darlledu yng Nghymru yn rhoi cyd-destun pwysig ar 

gyfer perfformiad cymharol y BBC yng Nghymru o gymharu â'r DU yn gyffredinol a darlledwyr 

masnachol.  

 

1.1 Cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd 

Mae 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru, sy’n cynrychioli 5% o gyfanswm poblogaeth y DU. Mae 

dros hanner poblogaeth Cymru yn byw yn y de-ddwyrain, o fewn 40 milltir i Gaerdydd. Mae'r 

syniadau ynghylch hunaniaeth a dinasyddiaeth yn fwy cymhleth ac amrywiol yng Nghymru nag 

mewn llawer o rannau eraill o'r DU. Cafodd chwarter y boblogaeth eu geni y tu allan i Gymru (o 

gymharu â'r Alban, lle cafodd dim ond 8% eu geni y tu hwnt i'w ffiniau). Fodd bynnag, erbyn hyn, 

mae mwy na hanner y boblogaeth yn ystyried eu hunain yn 'Gymry ac nid yn Brydeinwyr'2.  

Mae mwy na hanner miliwn o bobl yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, tua 20% o'r boblogaeth. 

Mae cyfanswm nifer y siaradwyr wedi aros tua'r un faint am genhedlaeth. Fodd bynnag, mae'r iaith 

yng nghanol symudiad ieithyddol graddol a phellgyrhaeddol o fod yn bennaf yn brif iaith ei 

siaradwyr i fod yn ail iaith yn bennaf.  

Mae pobl Cymru ychydig yn hŷn na'r cyfartaledd yn y DU, yn bennaf oherwydd bod pobl yn symud 

allan i chwilio am waith ac yn symud i mewn i ymddeol. Yn ogystal, mae Cymru yn colli tir o 

gymharu â gweddill y DU yn economaidd ac yn addysgol. Yn gyffredinol, mae'r proffil 

cymdeithasol-economaidd ychydig yn fwy C2DE na'r cyfartaledd ledled y DU. 

                                                
2 Arolwg tracio BBC Wales 2010 
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Llywodraeth Cymru yw’r llywodraeth ddatganoledig i Gymru. Llywodraeth Lafur sydd mewn grym 

yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, sy'n cynnwys 60 aelod. Yn sgil refferendwm yn 2011, 

rhoddwyd pwerau deddfu cynradd i'r Cynulliad mewn meysydd datganoledig - yn cynnwys iechyd, 

addysg, yr amgylchedd, datblygiad economaidd, amaethyddiaeth, trafnidiaeth a diwylliant. Tra bod 

diwylliant wedi'i ddatganoli, mae'r cyfrifoldeb dros ddarlledu yn aros gyda Llywodraeth y DU. Yn 

San Steffan, cynrychiolir Cymru gan 40 AS, tra bod pedwar ASE yn cynrychioli Cymru yn Ewrop. 

1.2 Cyd-destun cyfryngau a chyfathrebu 

Mae'r modd y mae defnyddwyr yn mabwysiadu technolegau a phlatfformau newydd yng Nghymru 

yn cyflymu. Mae nifer y rhai sydd â band eang yng Nghymru bellach yn cyd-fynd â'r cyfartaledd yn y 

DU, ar ôl cyfnod o fod yn is. Mae diddordeb cynyddol mewn ffonau clyfar (smartphone), tra bod 

30% o wylwyr teledu eisoes â sianelau HD yn eu cartrefi3. Fodd bynnag, mae cyflymder cysylltiadau 

band eang mewn llawer man yng Nghymru yn parhau i fod ymhlith yr arafaf yn y DU4.  

Mae darpariaeth cyfryngau yng Nghymru yn dirywio o sylfaen wan hanesyddol wrth i'r farchnad 

fasnachol wynebu sialensiau o ran strwythur a defnyddwyr.  Mae mwyafrif helaeth darllenwyr 

papur newydd yng Nghymru yn darllen papurau Llundeinig sy'n rhoi'r sylw prinnaf posibl i Gymru, 

tra bod cylchrediad papurau newydd cynhenid yn dirywio ers cyfnod maith. Dim ond un papur 

newydd sydd yng Nghymru sy'n ystyried ei hun fel papur dyddiol cenedlaethol 

Mae rhan fwyaf y gorsafoedd radio masnachol yn rhai cerddoriaeth yn bennaf ac, ar y cyfan, maent 

wedi gweld eu cynulleidfaoedd yn sefydlogi neu'n dirywio dros y blynyddoedd diweddar. Y gwir 

eithriad yw Real Radio, sydd bellach yr orsaf fasnachol gynhenid gyntaf i allu darlledu i Gymru gyfan 

(a'r cyfan ar FM).  

Mae map gwleidyddol a chymdeithasol y DU - gyda datganoli mwy a mwy o bwerau i Gymru - yn 

golygu bod y rhesymeg dros gynnyrch teledu sy'n diwallu anghenion penodol y gynulleidfa Gymreig 

yn gryfach nag erioed. Fodd bynnag, mae buddsoddiad mewn rhaglenni teledu cyfrwng Saesneg yng 

Nghymru yn parhau i ostwng. Gwelwyd cyfanswm gwariant ITV a'r BBC ar raglenni teledu i Gymru 

(cyfrwng Saesneg) yn gostwng 33%5 rhwng 2005 a 2010.  

Mae'r gostyngiad hwn mewn gwariant wrth reswm wedi cael effaith sylweddol ar faint yr allbwn. 

Yn 2008, fe welwyd bron i hanner rhaglenni nad oedd yn newyddion gan ITV Wales yn diflannu, 

gan fynd o bedair awr yr wythnos i 1.5 awr yr wythnos, tra gwelwyd ei darpariaeth newyddion yn 

syrthio o 5 awr i 4 awr yr wythnos. Digwyddodd y gostyngiad hwn ochr yn ochr â gostyngiad o 

16% yn rhaglenni teledu cyfrwng Saesneg y BBC ar gyfer Cymru rhwng 2005/06 a 2010/116.  

Fodd bynnag, ochr yn ochr â hynny, mae'r BBC wedi bod yn gwneud buddsoddiad sylweddol - ac 

unigryw - er mwyn cynyddu cyfraniad Cymru at gynyrchiadau teledu rhwydwaith y DU. Fe welwyd 

gwariant ar gynhyrchu teledu rhwydwaith cymwys i Ofcom bron yn dyblu rhwng 2007 a 2011, a 

disgwylir iddo gynyddu fwy fyth yn 2012.  

Mae'r sianel cyfrwng Cymraeg, S4C, yn darlledu 115 awr o raglenni'r wythnos a hynny mewn sawl 

maes. Mae'n comisiynu rhaglenni gan gwmnïau annibynnol ac ITV yng Nghymru. Yn ogystal, mae'r 

                                                
3 Adroddiad Ofcom ar y Farchnad Gyfathrebu 2011: 
4 Adroddiad Cyflymder Band Eang y DU Ofcom, 2011 
5 Adroddiad Ofcom ar y Farchnad Gyfathrebu 2011: 
6 Arolwg Blynyddol BBC Wales, 2005/06 a 2010/11 
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BBC wedi defnyddio ffi'r drwydded i ddarparu o leiaf 10 awr yr wythnos o raglenni, ers i'r sianel 

gael ei sefydlu. Ym mis Hydref 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai cyllideb S4C yn 

gostwng 24%. Cytunwyd hefyd, fel rhan o setliad newydd Ffi'r Drwydded, mai Ymddiriedolaeth y 

BBC fyddai prif gyllidwr y sianel o 2013/14. 

Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru bellach yn cynyddu o ganlyniad i dwf sylweddol 

mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Ond mae'r symudiad demograffig hwn tuag at siaradwyr Cymraeg 

ifanc, ail iaith yn bennaf - ar y cyd â newidiadau cymdeithasol eraill - yn rhoi pwysau ar gyrhaeddiad 

ac effaith cynnwys cyfrwng Cymraeg. Nid yw nifer fawr o'r boblogaeth Cymraeg eu hiaith - yn 

bennaf y rhai sydd yn llai rhugl - yn ymwneud i raddau helaeth iawn â'r cyfryngau Cymraeg eu 

hiaith ac ar gyfer y rhan fwyaf ohonynt, mae'r gwasanaethau hyn yn awr yn un o blith nifer fawr o 

ddewisiadau.  
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2.  Y BBC YNG NGHYMRU  

Y BBC yw'r darlledwr y mae pobl yn ymddiried fwyaf ynddo ac yn ei werthfawrogi fwyaf yng 

Nghymru. Ei chenhadaeth yw helpu cynulleidfaoedd i ddarganfod Cymru a gwneud synnwyr ohoni, 

yn ogystal â hyrwyddo'r dalent ddisgleiriaf a'r syniadau gorau ar gyfer cynulleidfaoedd cenedlaethol 

a chynulleidfaoedd y DU. Mae'n anelu at wneud hyn i'r fath raddau fel ei bod yn gwneud 

gwahaniaeth, nid yn unig i'w chynulleidfaoedd, ond i Gymru ei hun.  

 

Mae cyfraniad cynyddol Cymru at gynnyrch rhwydwaith y BBC yn hanfodol er mwyn sicrhau fod 

persbectif o Gymru ar gael i gynulleidfaoedd ledled y DU a thu hwnt, a bod gwneuthurwyr 

rhaglenni mwyaf talentog Cymru yn gallu cyfrannu at wasanaethau DU a byd-eang y BBC. 

 

Mae cynnyrch y BBC ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru yn cael ei gynnig ar deledu, radio a 

gwasanaethau rhyngweithiol, ac yn y ddwy iaith. 

 

Mae crynodeb isod o'r gwasanaethau y mae'r BBC yn eu cynnig yng Nghymru. 

 

2.1 Gwasanaethau'r BBC ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru 

Teledu Cyfrwng Saesneg. Bob blwyddyn, mae'r BBC yn darlledu tua 700 awr o raglenni teledu 

cyfrwng Saesneg sydd wedi'u cynhyrchu ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru ar BBC One Wales 

a BBC Two Wales. Yn 2010/11, cyfanswm cost yr allbwn hwn oedd £31.1m.  

Mae BBC One Wales yn cynnig rhaglenni newyddion, materion cyfoes a rhaglenni cyffredinol ar 

gyfer Cymru fel rhan annatod o gynnig sianeli ledled y DU. Mae'r rhaglenni cenedlaethol hyn ar 

gyfer Cymru yn disodli'r rhaglenni rhwydwaith a welir mewn mannau eraill ledled y DU. Y 

strategaeth ar gyfer BBC One Wales yw darparu amrediad o raglenni diddorol, perthnasol ac 

amrywiol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru. Bydd cyfran helaeth o'r rhaglenni hyn yn cael eu 

darlledu mewn HD o ddiwedd 2012 ymlaen. 

Mae BBC Two Wales gan amlaf yn amserlennu rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus mwy arbenigol neu 

benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, gan gynnwys celfyddydau, gwleidyddiaeth a 

chwaraeon lleiafrifol. Yn ogystal, mae'n gartref i raglenni rygbi domestig byw, yn arbennig ar oriau 

brig ar nosweithiau Gwener.  

Fe wnaeth y buddsoddiad hwn yn BBC One Wales a BBC Two Wales gynhyrchu'r canlynol: 
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Tabl 1: Allbwn teledu cyfrwng Saesneg gwreiddiol yn ôl genre 2010/11 

Genre Oriau 

Drama, Comedi, Adloniant, Cerddoriaeth, 

Celfyddydau 

19 

Newyddion a Materion Cyfoes 451 

Chwaraeon 167 

Addysgol, Ffeithiol a Chrefyddol 71 

Cyfanswm 708 

Cyllideb (ar sail trwydded gwasanaeth)7 £31.1m 

Cynhyrchir y rhaglenni hyn gan dimau mewnol a'r sector annibynnol - gyda chwmnïau annibynnol 

yn cynhyrchu lleiafswm o 35% o oriau nad ydynt yn newyddion bob blwyddyn.  

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r BBC yng Nghymru wedi ceisio cynyddu hynodrwydd ei 

raglenni cenedlaethol, gan ailflaenoriaethu buddsoddiad o gynnwys a syniadau llai hynod i raglenni 

mwy heriol ac uchelgeisiol yn bennaf ar BBC One. Mae hyn wedi cynnwys cyfresi arbennig fel Coal 

House, Snowdonia 1890 a The Story of Wales.  

Cylch gorchwyl BBC Radio Wales yw darparu gwasanaeth radio ar gyfer pobl sydd â diddordeb ym 

mywyd, diwylliant a materion Cymru. Mae'n darlledu 20 awr yr wythnos. Cost y gwasanaeth yn 

2010/11 oedd £13.0 miliwn. 

Tabl 2: Manylion allbwn gwreiddiol Radio Wales 2010/11 

Rhaglenni Oriau 

Newyddion a Materion Cyfoes 2,161 

Rhaglenni cyffredinol 4,946 

Cyfanswm 7,107 

Cyllideb Trwydded Gwasanaeth £13.0m 

Ar hyn o bryd, mae'r BBC yn gwarantu bod o leiaf 10% o allbwn Radio Wales8 yn cael ei 

gynhyrchu gan y sector annibynnol. O 2012/13, bydd 10% yn rhagor o gynnwys yn cael ei roi yn yr 

hyn a elwir yn 'ffenestr o gystadleuaeth greadigol' rhwng y sector annibynnol a chynhyrchu 

mewnol.  

Fe wnaeth arolwg diweddar Trwydded Gwasanaeth Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo 

strategaeth Radio Wales i wella ansawdd er mwyn ymdrin â'r gostyngiad yn yr amser mae pobl yn 

ei dreulio yn gwrando.  

O edrych ymlaen, fe fydd yr orsaf yn canolbwyntio ar ddarparu newyddiaduraeth wreiddiol o 

ansawdd uchel wrth galon oriau brig yr orsaf er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd a gwneud argraff 

arnynt. Fe fydd oriau dydd brig yn gweld cynnwys mwy hynod ac uchelgeisiol er mwyn cynyddu 
                                                
7 Mae ffigurau cyllideb teledu cyfrwng Saesneg, BBC ar S4C, a Rhyngweithiol yn cael eu mynegi ar sail trwydded 

gwasanaeth, sy'n cynnwys elfennau fel addasiadau gorbenion ledled y BBC a chost hawliau chwaraeon, er mwyn sicrhau 

eu bod yn cael eu cyflwyno yn yr un modd â chyllidebau trwydded gwasanaeth Radio Wales a Radio Cymru. 

Cyhoeddir y rhain yn adroddiad blynyddol y BBC.    
8 Nid yw'r targed 10% ar gyfer y sector annibynnol ar gyfer Radio Wales a Radio Cymru yn cynnwys rhaglenni newydd 

a bwletinau newyddion a chwaraeon. 
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cyfran y gwrandawyr a'u horiau gwrando, gan adeiladu ar yr ymrwymiad cyfredol i ystyried holl 

amrywiaeth bywyd yng Nghymru gyfoes. Fe fydd yr orsaf yn parhau i hyrwyddo'r celfyddydau, 

adloniant a diwylliant Cymru ar draws yr amserlen.  

Cylch gorchwyl BBC Radio Cymru yw darparu gwasanaeth radio ar gyfer pobl sydd â diddordeb ym 

mywyd, diwylliant a materion Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r gwasanaeth ar yr awyr am 

hyd at 20 awr y dydd. Cyfanswm cost y gwasanaeth yn 2010/11 oedd £11.9 miliwn. 

Tabl 3: Manylion allbwn gwreiddiol Radio Cymru 2010/11 

Rhaglenni Oriau 

Newyddion a Materion Cyfoes 1,281 

Rhaglenni cyffredinol 5,365 

Cyfanswm 6,646 

Cyllideb Trwydded Gwasanaeth £11.9m 

Fel yn Radio Wales, mae o leiaf 10% o'r allbwn yn cael ei gynhyrchu gan y sector annibynnol a bydd 

'ffenestr o gystadleuaeth greadigol' yn cael ei chyflwyno yn 2012/13.  

Strategaeth Radio Cymru hefyd yw cynyddu ansawdd a gwasanaethu cynulleidfaoedd gwahanol 

trwy harneisio cyfraniad radio a phlatfformau rhyngweithiol. O ystyried y newidiadau demograffig 

heriol sy'n wynebu'r iaith Gymraeg, fe fydd yr amserlen radio yn gweithio gyda gwrandawyr 

cyfredol er mwyn cynnal cyrhaeddiad, a bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg gyfatebol ar y we ar 

gael i gynulleidfaoedd iau.  

Bydd Radio Cymru yn darparu newyddiaduriaeth benodol o ansawdd uchel ledled yr amserlen 

gyda chyfran fwy o straeon gwreiddiol o bob rhan o Gymru. Er mwyn gwella gwerth am arian i 

gynulleidfaoedd, fe fydd yr orsaf yn chwilio am fwy o gyfleoedd i weithio gyda chyrff allanol ac am 

brosiectau traws-gyfryngol (yn enwedig gydag S4C). 

BBC Cymru ar S4C. Mae gan y BBC ymrwymiad statudol i ddarparu o leiaf 10 awr yr wythnos 

o raglenni i'r sianel cyfrwng Cymraeg, S4C. Mae cyfraniad y BBC yn elfen allweddol ym mhwrpasau 

cyhoeddus y BBC i gynulleidfaoedd cyfrwng Cymraeg, ac mae'n cynnwys y gwasanaeth newyddion 

dyddiol (Newyddion), y ddrama nosweithiol (Pobol y Cwm), rygbi domestig a rhyngwladol byw, a'r 

arlwy helaeth o'r Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2010/11, cyfanswm cost rhaglenni'r BBC oedd 

£26.8m. Cynhyrchodd y buddsoddiad hwn y rhaglenni canlynol: 

Tabl 4: Oriau BBC Cymru Wales gwreiddiol ar S4C yn ôl genre 2010/11 

Genre Oriau 

Drama, Comedi, Adloniant, Cerddoriaeth, 

Celfyddydau 

258 

Newyddion a Materion Cyfoes 343 

Chwaraeon 130 

Addysgol, Ffeithiol a Chrefyddol 22 

Cyfanswm 753 

Cyllideb (ar sail trwydded gwasanaeth) £26.8m 

Mae cynnwys y BBC yn cael ei gynhyrchu gan dimau cynhyrchu mewnol, sy'n ategu gweddill 

gwasanaethau S4C a gynhyrchir yn annibynnol.  
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Yn ychwanegol at y cyflenwad statudol hwn, mae'r BBC yn ceisio datblygu agwedd o gydweithio 

gydag S4C sy'n cydnabod ac yn adlewyrchu natur gydnaws teledu, radio a gwasanaethau ar-lein 

cyfrwng Cymraeg.  

Mae gwasanaethau rhyngweithiol y BBC i Gymru yn cyflawni pwrpasau cyhoeddus y BBC 

trwy ganolbwyntio ar newyddion, chwaraeon, addysg a gwybodaeth. Cost cynnwys penodol i 

Gymru yn y ddwy iaith yn 2010/11 oedd £4.4m.  

Mae gwasanaethau addysg y BBC yn rhan greiddiol o'n darpariaeth ryngweithiol i'r gynulleidfa yng 

Nghymru. Bydd Bitesize yn parhau i fod yn gonglfaen y portffolio addysg, a bydd y BBC yng 

Nghymru yn gweithio'n agos gyda BBC Learning er mwyn sicrhau bod adnoddau i Gymru yn cael 

eu hintegreiddio'n effeithiol i'r gwasanaethau Gwybodaeth ledled y DU ac er mwyn cael cefnogaeth 

barhaus i anghenion penodol y Cwricwlwm Cymreig.  

 

Mae'r BBC ar hyn o bryd yn datblygu fersiynau 'cenedl' o bbc.co.uk a fydd yn helpu cynulleidfaoedd 

i ganfod cynnwys am Gymru yn haws. Bydd y fersiynau yn darparu ffordd fwy effeithiol o gyhoeddi 

cynnwys perthnasol am y Cenhedloedd o fewn darpariaeth ar-lein ledled y DU ac yn cael gwared 

ar ddyblygu golygyddol a thechnolegol. Bydd gweithredu'r strategaeth ar gyfer fersiynau 'cenedl' yn 

arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y safleoedd annibynnol. Yn hytrach, bydd y cynnwys wedi'i 

integreiddio i gynnyrch ledled y DU. Bydd y BBC yn sicrhau fod cynnwys rhyngweithiol ar gyfer 

Cymru ar gael yn amlwg ar draws pedair sgrin yr oes ddigidol - PC, teledu smart, tabledi a ffonau 

symudol. 

 

Yn ogystal, bydd BBC iPlayer yn rhoi mynediad i BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a rhaglenni 

teledu a gynhyrchwyd yng Nghymru neu ar gyfer Cymru. 
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3.  Y GWERTH A DDARPERIR GAN Y BBC I GYNULLEIDFAOEDD YNG 

NGHYMRU9 

Mae'r BBC yn darparu gwerth i gynulleidfaoedd yng Nghymru mewn dwy brif ffordd: drwy raglenni 

a gwasanaethau a wnaed yng Nghymru yn benodol ar gyfer Cymru; a drwy gyflwyno 

gwasanaethau'r BBC a ddarlledir ledled y DU i gyd.  

 

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru  

Mae'r BBC yn darlledu amrywiaeth o wasanaethau a rhaglenni i gwrdd ag anghenion penodol 

cynulleidfaoedd yng Nghymru, gan gynnwys BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, amrywiaeth o 

gynnwys rhyngweithiol ac allbwn teledu penodol megis BBC Wales Today a Scrum V ar BBC One 

Wales ac BBC Two Wales. Hefyd, mae'r BBC yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer y sianel Gymraeg, 

S4C, a ariennir gan ffi'r drwydded. Mae'r rhaglenni hyn yn cynnwys y gwasanaeth Newyddion a'r 

ddrama ddyddiol Pobol y Cwm.  

 

Mae gwasanaethau a rhaglenni'r BBC a gynhyrchir yn benodol ar gyfer Cymru yn cael eu 

gwerthfawrogi'n fawr ac mae'r perfformiad cyffredinol yn gryf ac yn gwella. Mae rhaglenni teledu y 

BBC a gynhyrchir yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru yn cyrraedd miliwn o wylwyr 

bob wythnos (36% o'r boblogaeth) - sef y ffigur uchaf mewn saith mlynedd - ac mae'r 

gwerthfawrogiad cyfartalog ar gyfer y rhaglenni hyn yn uwch na'r cyfartaledd ar draws allbwn 

teledu y BBC. Mae bron miliwn o wrandawyr yn gwrando ar Radio Wales bob wythnos (18.4% o 

oedolion) ac mae Radio Cymru yn cyrraedd tua 140,000 (34% o siaradwyr Cymraeg rhugl - y lefel 

uchaf o unrhyw orsaf radio ymhlith y grŵp hwn). Mae cynnyrch y BBC ar gyfer S4C yn cyrraedd 

190,000 o wylwyr bob wythnos. 

 

                                                
9 Oni nodir yn wahanol, dyma'r ffynonellau data yn yr adran hon: 

Teledu: BARB, 4+, blwyddyn galendr 2011. Cynulleidfa'r sianel (15 munud dilynol); cynulleidfa newyddion 3 munud 

dilynol holl newyddion y BBC ar gyfer Cymru, 15 munud o gynulleidfa ddilynol Wales Today 18:30 rhaglenni a 

rhaglenni disodli 

Radio: RAJAR, 15+, C4 2011 pwysau 12-mis, TSA Cymru 

Holl ffigurau'r BBC: Arolwg Insight ar draws y Cyfryngau gan GfK NOP ar gyfer y BBC, 16+, c. 37,070 ymatebion 

yn y DU, c 2,868 o ymatebion yng Nghymru, 2011 

Ansawdd: Mynegai Gwerthfawrogiad (AI): cyfartaledd allan o 100 yn seiliedig ar sgoriau mae ymatebwyr yn ei roi i 

raglenni y gwnaethon nhw eu gwylio / gwrando arnyn nhw ar y diwrnod blaenorol (ymatebwyr yn rhoi sgôr allan o 10 

i raglen ac mae cyfartaledd yr holl farciau yn cael ei luosi gyda 10 i roi AI allan o 100). Panel pwls gan GfK NOP ar 

gyfer y BBC, 16+, 2011  

Argraff gyffredinol o'r BBC: Kantar Media ar gyfer y BBC, oedolion 16+ yng Nghymru 1,674, 2011 (ymatebwyr yn 

rhoi sgôr allan o 10 yn seiliedig ar eu hargraff gyffredinol o'r BBC: 1 = hynod anffafriol; 10 = hynod ffafriol) 
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Tabl 5: Perfformiad gwasanaethau'r BBC yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru 

 

Cynulleidfa 

wythnosol ar 

gyfartaledd 

Ansawdd10
 

 

Cyfartaledd yr 

amser a dreulir 

fesul 

gwyliwr/gwrandawr 

yr wythnos 

(aa:mm)  

Holl allbwn teledu y BBC 

(gan gynnwys newyddion), 

4+ 15 munud 

35.6 83.7 amh 

BBC Radio Wales 18.4 81.5 10:44:00 

BBC Radio Cymru 5.5 amh 10:36 

BBC Cymru ar S4C 6.8 amh amh 

Bwletinau newyddion teledu 

cyfun BBC Wales Today 

16+, 3 munud+ 

54.7   amh 

 

Gwasanaethau'r BBC ledled y DU  

Mae gwasanaethau rhwydwaith DU gyfan y BBC (fel BBC One, Radio 4, CBBC neu BBC Three) yn 

darparu gwerth sylweddol i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn cyfrannu at ran fwyaf eu defnydd 

o'r BBC. Nid dim ond rhoi gwerth i gynulleidfaoedd y mae gwasanaethau rhwydwaith fel BBC One, 

maent hefyd yn darparu buddsoddiad economaidd uniongyrchol wrth i gyfran gynyddol o raglenni 

ar gyfer gwasanaethau ledled y DU y BBC gael eu gwneud yng Nghymru. Gweler adran 5 am 

ddadansoddiad o gynhyrchu rhwydwaith yng Nghymru. 

 

Mae'r BBC yn perfformio'n gyson dda yng Nghymru, gan ddenu cynulleidfaoedd uwch a mwy o 

werthfawrogiad na chyfartaledd y DU. Mae hyn yn wir ar gyfer cynnwys y rhwydwaith ac ar gyfer 

cynnwys a gynhyrchir yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru. 

 

Tabl 6: Y perfformiad yng Nghymru ar draws y BBC, 2011 

 

Cyrhaeddiad 

wythnosol ar 

gyfartaledd (%) 

Ansawdd11
 

 

Cyfartaledd yr amser a 

dreulir fesul 

gwyliwr/gwrandawr yr 

wythnos (aa:mm) 

 Y DU Cymru Y DU Cymru Y DU Cymru 

Y BBC i gyd12 96 97 7.0 7.1 (GI) 19:00 19:45 

Teledu'r BBC i 

gyd: 
87 89 82.4 83.4 (AI) 10:45 11:30 

Radio'r BBC i 

gyd: 
68 75 80.3 81.6 (AI) 16:30 17:30 

 

                                                
10 Mynegai Gwerthfawrogiad (AI) cyfartaledd allan o 100; yn seiliedig ar sgoriau mae ymatebwyr yn ei roi i raglenni y 

gwnaethon nhw eu gwylio/wrando arnyn nhw y diwrnod blaenorol  
11 Mae'r Mynegai Gwerthfawrogiad (AI) yn rhoi cyfartaledd allan o 100; yn seiliedig ar sgoriau a roddir gan ymatebwyr i 

raglenni y gwnaethon nhw eu gwylio/gwrando y diwrnod cynt  

Mae'r Argraff Gyffredinol (GI) yn rhoi sgôr cymedrig allan o 10: mae ymatebwyr yn rhoi sgôr allan o 10 yn seiliedig ar 

eu hargraff gyffredinol o'r gwasanaeth: 1 = hynod anffafriol; 10 = hynod ffafriol 
12 Caiff amser 'y BBC i gyd' fesul defnyddiwr ei dalgrynnu i fyny neu i lawr i'r chwarter awr agosaf 
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Mae cyfran y boblogaeth y mae gwasanaethau teledu a radio y BBC yn ei chyrraedd bob wythnos 

yn uwch yng Nghymru o'i gymharu â'r DU ar gyfartaledd. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer 

radio'r BBC, lle mae'r cyrhaeddiad yn gyson yn llawer uwch yng Nghymru o'i gymharu â 

chyfartaledd y DU. Yn ogystal â chyrraedd mwy o bobl, mae'r bobl hynny hefyd yn gwylio ac yn 

gwrando mwy ar gynnwys y BBC na'r DU yn gyffredinol - bron 45 munud yn fwy bob wythnos, ar 

gyfartaledd. Mae gwerthfawrogiad cyffredinol o'r BBC hefyd yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw 

un o dair cenedl arall y DU, gyda gwerthfawrogiad o raglenni ychydig yn uwch yng Nghymru ar 

gyfer teledu a radio'r BBC.  

 

I gael rhagor o gyd-destun am berfformiad o safbwynt cynulleidfaoedd, trowch at yr atodiad ar 

berfformiad. 
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4. DELIVERING QUALITY FIRST YNG NGHYMRU 

4.1 Cefnogi ansawdd a hynodrwydd 

Mae strategaeth y BBC ar gyfer y cyfnod Siarter hwn yn canolbwyntio ar gyflawni lefelau uchel o 

ansawdd a hynodrwydd ar draws pum Blaenoriaeth Olygyddol y BBC (y newyddiaduraeth orau yn 

y byd; drama a chomedi Prydeinig uchelgeisiol a gwreiddiol; ysbrydoliaeth ac ymrwymiad ym 

meysydd gwybodaeth, cerddoriaeth a diwylliant; gwasanaethau rhagorol i blant; a digwyddiadau 

sy'n dod â chymunedau a'r genedl at ei gilydd).  

 

Ansawdd a hynodrwydd yw prif yrwyr gwasanaethau'r BBC yng Nghymru ac maent yn diffinio’r rôl 

a chwaraeant yn nhirlun cyfryngol y genedl. Fel y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus cenedlaethol, 

mae cyfrifoldeb ar y BBC yng Nghymru i ddarparu newyddion diduedd a newyddiaduraeth 

ymchwiliadol, dadlau gwleidyddol, chwaraeon a ddarlledir am ddim, dramâu gwreiddiol, 

cerddoriaeth ar gyfer diwylliannau penodol, rhaglenni siarad ar radio, a digwyddiadau a dathliadau 

mawr sy'n dod â'r genedl ynghyd.  

 

Mae llawer o'r gwasanaethau hyn yn unigryw; yn rhannol ac yn syml, am nad ydynt ar gael yn 

unman arall. Ond mae'r BBC yng Nghymru yn ceisio eu gwneud yn fwy hynod drwy ganolbwyntio 

ar gynnwys sy'n berthnasol iawn i'r gynulleidfa, a drwy ymdrechu i sicrhau bod uchelgais greadigol 

gwasanaethau'r BBC ar gyfer Cymru yn cyd-fynd â neu'n rhagori ar wasanaethau DU gyfan y BBC. 

Mae'r ymrwymiad hwn eisoes yn talu ar ei ganfed. Yn 2011, roedd y sgoriau gwerthfawrogiad 

cyfartalog ar gyfer rhaglenni a wnaed ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru yn uwch na'r sgoriau 

uchel a gafodd gwasanaethau rhwydwaith ledled y DU y BBC.  

 

Mae'r BBC yng Nghymru wedi ymrwymo i gyrraedd ei thargedau arbedion o 16% drwy ddiogelu 

ansawdd a hynodrwydd ei gynnyrch allweddol - yn hytrach na cheisio diogelu cyfanswm oriau 

cyffredinol yr allbwn. Wrth gwrs, nid yw hon yn her newydd. Mewn teledu cyfrwng Saesneg, er 

enghraifft, mae cyflawni targedau effeithlonrwydd dros y pum mlynedd diwethaf wedi golygu bod 

cyfanswm rhaglenni drama, comedi, adloniant a chelfyddydol at ei gilydd ar gyfer Cymru wedi 

gostwng i tua 20 awr y flwyddyn.  

 

Er mwyn diogelu'r ddarpariaeth hon, sydd eisoes wedi'i chyfyngu, mewn genres allweddol, bydd y 

BBC yng Nghymru yn:  

 

 chwilio am lawer mwy o arbedion effeithlonrwydd cynhyrchu ymhlith y gorbenion a 

meysydd cefnogaeth nad ydynt yn effeithio'n uniongyrchol ar y gwasanaethau a ddarperir i 

gynulleidfaoedd 

 lleihau'r buddsoddiad mewn cynnyrch sy’n llai arbennig neu sy'n cael ei werthfawrogi llai, yn 

enwedig y tu allan i'r oriau brig gwylio a gwrando.  
 

4.2  Gwasanaethu'r pum blaenoriaeth olygyddol 

Amlinellir isod sut bydd y BBC yn gwasanaethu'r pum blaenoriaeth olygyddol yng Nghymru. 

Y newyddiaduraeth orau yn y byd - Mae'r BBC yng Nghymru yn darparu gwasanaeth 

newyddiaduraeth gynhwysfawr ar draws pob platfform yng Nghymru, gan gynnwys rhaglenni 

gwleidyddol a materion cyfoes penodol ar y teledu ac ar y radio, yn Gymraeg a Saesneg. Y BBC 
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yw'r ffynhonnell fwyaf poblogaidd o newyddion ar gyfer Cymru ac am Gymru ac hefyd yr un y mae 

pobl yn ymddiried fwyaf ynddi.  

Rhaid i newyddiaduraeth y BBC adlewyrchu cenedl fodern yn ei holl amrywiaeth gymhleth, gan 

gyfleu'r drafodaeth ddinesig a gwleidyddol fywiog sy'n mynd rhagddi yng Nghymru wrth i'r genedl 

newid. Bydd y BBC yng Nghymru yn defnyddio cynfas eang ei gwasanaethau i hysbysu, i herio ac i 

ymgysylltu â chynulleidfaoedd gyda rhaglenni uchelgeisiol ac unigryw sy'n adlewyrchu pob ardal o 

Gymru. 

Bydd newyddiaduraeth ymchwiliol yn flaenoriaeth allweddol ar draws teledu a radio. Â hithau’n 

ymchwilio i'n sefydliadau cenedlaethol mawr ac yn dadansoddi newidiadau economaidd, bydd y 

BBC yng Nghymru yn chwilio am straeon hyd yn oed yn fwy fydd yn gallu, ac yn gwneud 

gwahaniaeth. 

Ysbrydoli gwybodaeth, cerddoriaeth a diwylliant - Mae'n rhaid i wasanaeth cenedlaethol sy'n ceisio dal 

amrywiaeth a chyfoeth bywyd cenedlaethol fod yn fwy na gwasanaeth newyddion a thrafodaeth. 

Rhaid iddo roi sylw i amrywiol safbwyntiau a phrofiadau na ellid byth eu harchwilio'n ddigonol nac 

yn briodol drwy brism mwy cyfyngedig newyddiaduraeth.  

Bydd y BBC yng Nghymru yn parhau i ymgysylltu â chynulleidfaoedd gyda rhaglenni unigryw o 

ansawdd - o The Story of Wales a Sunday Supplement i The Indian Doctor a Rhod Gilbert’s Work 

Experience. Gan weithio'n ddiwyd gyda chynhyrchwyr mewnol ac annibynnol, yr her i'r BBC yng 

Nghymru fydd sicrhau bod ei hallbwn ffeithiol nid yn unig yn berthnasol ac yn hygyrch, ond hefyd 

yn parhau i fod yn uchelgeisiol, yn procio’r meddwl, ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan 

gynulleidfaoedd.  

Bydd hefyd yn parhau i fod yn hyrwyddwr ac yn llwyfan pwysig i ddiwylliant Cymru yn y ddwy iaith. 

Er enghraifft, bydd ei gwasanaethau radio cenedlaethol nid yn unig yn cynnwys rhaglenni 

celfyddydol arbenigol, ond byddant hefyd yn adlewyrchu amrywiaeth diwylliant Cymru drwy gydol 

eu gwasanaethau dyddiol. Bydd y BBC hefyd yn cryfhau ei harlwy a'i chefnogaeth i ddiwylliant a 

cherddoriaeth gyfoes, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol a harneisio gwerth 

diwylliannol llawn Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. 

Mewn rhaglenni rhwydwaith, bydd BBC Cymru yn arwain ar ddatblygu cynhyrchu rhaglenni dogfen 

yn fewnol ar draws y DU, a bydd yn gwneud cyfraniad cynyddol at gynhyrchu rhaglenni nodwedd 

hefyd.  

Drama a chomedi uchelgeisiol y DU – Bydd y BBC yng Nghymru yn parhau i ddatblygu enw da 

Cymru fel canolfan cynhyrchu dramâu o'r radd flaenaf, a hynny o stiwdios cynhyrchu newydd sbon 

Porth y Rhath. Bydd yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod y twf hwn mewn cynhyrchu hefyd 

yn arwain at wella'r portread o Gymru a sut mae'n cael ei chynrychiol ar draws allbwn y 

rhwydwaith.  

Bydd y BBC yng Nghymru hefyd yn gweithio gydag ystod o bartneriaid - gan gynnwys S4C a 

chomisiynwyr teledu rhwydwaith y BBC - i archwilio cyfleoedd i gyd-gomisiynu yn y genres 

hanfodol hyn. Dylai'r dull mwy cydweithredol hwn wneud y gorau o werth ac effaith cyfyngiadau 

cyllid, ac o bosibl gallai ddarparu mwy o gyfleoedd i raglenni a wnaed yng Nghymru gael eu gweld 

ledled y DU i gyd.  
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Yn ogystal, bydd y BBC yn parhau i annog ei dwy orsaf radio genedlaethol i ddatblygu ac i 

ddarlledu gwaith ysgrifennu newydd ym maes drama a chomedi. Cefnogir yr ymrwymiad hwn gan 

fwrsariaeth newydd ar gyfer awduron, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â National Theatre 

Wales.  

Digwyddiadau sy'n dod â chymunedau a'r genedl at ei gilydd – Bydd y BBC yng Nghymru yn parhau i 

ddarparu darllediadau o'r safon uchaf o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol mawr ar gyfer 

cynulleidfaoedd yng Nghymru, yn cynnwys rygbi'r Chwe Gwlad, yr Eisteddfod Genedlaethol, a sylw 

i'r prif glybiau pêl-droed.  

Mae darllediadau byw o'r gemau rygbi domestig ar nos Wener yn un o gonglfeini amserlen y BBC 

yng Nghymru a bydd y ddau wasanaeth radio cenedlaethol yn dal yn ymrwymo i ddarparu 

darllediadau byw a dadansoddiad safonol o chwaraeon Cymru. Bydd strategaeth y BBC ar gyfer 

hawliau chwaraeon yng Nghymru yn dal i roi blaenoriaeth i'r digwyddiadau chwaraeon pwysicaf. 

Cynnwys ardderchog i blant – Mae gwasanaethau addysg y BBC yn rhan greiddiol o'n darpariaeth 

ryngweithiol i'r gynulleidfa yng Nghymru. Bydd Bitesize yn parhau i fod yn gonglfaen y portffolio 

addysg, a bydd y BBC yng Nghymru yn gweithio'n agos gyda BBC Learning er mwyn sicrhau bod 

adnoddau i Gymru yn cael eu hintegreiddio'n effeithiol i'r gwasanaethau Gwybodaeth (Knowledge) 

ledled y DU ac er mwyn sicrhau cefnogaeth barhaus i anghenion penodol y Cwricwlwm Cymreig.  

Yn Gymraeg, byddwn yn parhau i weithio gyda S4C a BBC Childrens i archwilio cyfleoedd i 

weithio mewn partneriaeth er mwyn darparu cynnwys o ansawdd uchel i blant ar gyfer y 

gwasanaeth Cyw.  

4.3 Delivering Quality First: y cyd-destun ariannol 

Fel rhan o'r cynigion ar gyfer Delivering Quality First, mae'n rhaid i'r BBC yng Nghymru arbed 

cyfanswm o 16%, neu £10.7m, dros y pum mlynedd rhwng 2012/13 a 2016/17. Nid yw'r ffigur hwn 

yn cynnwys gwariant ar raglenni ar gyfer S4C, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC na 

chynyrchiadau a gomisiynir gan y rhwydwaith13. 

 

Fe fydd y BBC yng Nghymru yn gwarchod gwariant ar raglenni a chynnwys, i'r fath raddau a fo'n 

bosibl, trwy geisio gwneud arbedion mewn gorbenion ac adrannau cefnogol. Dros gyfnod o bum 

mlynedd rhwng 2012/13 a 2016/17, mae'n disgwyl gwario 25% yn llai yng Nghymru ar wariant sydd 

ddim yn gynnwys. O ganlyniad, mae disgwyl i ostyngiadau mewn cyllideb i adrannau cynhyrchu 

rhaglenni gael eu cyfyngu i gyfartaledd o 10% rhwng 2012/13 a 2016/17.  

 

Mae'r BBC yn amcangyfrif y bydd rhwng 100 a 120 o swyddi yng Nghymru yn dod i ben dros y 

cyfnod. 

 

Blaenoriaethau ail-fuddsoddi'r BBC yng Nghymru yw: 

 BBC One Wales i symud i HD erbyn diwedd 2012 - buddsoddiad ychwanegol o £2m 

 Gwella derbyniad i BBC Radio Wales a Radio Cymru 

 Mwy o ohebu a chasglu newyddion arbenigol ledled gwasanaethau newyddion y BBC 

 Darparu a chynhyrchu cynnwys ar gyfer ffonau symudol, cyfrifiaduron a thabledi. 

                                                
13 Bydd gwariant y BBC ar raglenni ar gyfer S4C o 13/14 yn dibynnu ar bartneriaeth strategol newydd, a fydd yn cael ei 

chytuno rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C. Mae arolwg o holl Grwpiau Perfformio a Cherddorfeydd y 

BBC yn cael ei gynnal ar wahân.   
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Mae'r arbedion newydd hyn yn dilyn rhaglen effeithiolrwydd pum mlynedd sydd wedi arwain at 

effeithlonrwydd cynyddrannol ac arbedion eraill o 25%. Llwyddwyd i gyrraedd y targedau hyn er 

gwaethaf seilwaith adeiladu a thechnoleg oedd yn heneiddio sydd yn arwain at gostau cynyddol.  

Tra bydd Delivering Quality First yn arwain at ostyngiad cyffredinol yng nghyllidebau cynhyrchu 

rhwydwaith y BBC, gall Cymru weld buddsoddiad newydd yn sgîl ymrwymiad parhaus y BBC i 

gynyddu ei chyfran o gynnyrch rhwydwaith a gynhyrchir gan y cenhedloedd datganoledig, yn 

enwedig drama, rhaglenni dogfen a rhaglenni nodwedd.   

Er ei bod hi'n anodd rhagweld buddsoddiad ledled y DU yn fanwl gywir, mae'r BBC yn credu y 

bydd cyfran ffi'r drwydded a werir yng Nghymru yn uwch yn 2016 nag y mae heddiw oherwydd 

cyfuniad o fuddsoddiad arwyddocaol newydd yn y rhwydwaith a thargedau arbedion is na'r 

cyfartaledd ar gyfer y BBC yng Nghymru. 

4.4 Arbedion o ran cynnwys yng Nghymru 

Bydd y targedau arbedion newydd yn effeithio ar ffurf portffolio cynnwys y BBC yng Nghymru. 

Bydd swm oriau rhaglenni disodli yng Nghymru ar y teledu ac ar y radio yn lleihau, ond bydd 

ansawdd a hynodrwydd y cynnyrch yn cael ei ddiogelu. Ochr yn ochr â hynny, mae'r BBC yn 

disgwyl i swm y cynnyrch cyfrwng Cymraeg a welir ac a glywir ar rwydweithiau'r BBC ledled y DU 

gynyddu. Bydd mwy o rhaglenni disodli Cymru yn cael eu darlledu ledled y DU, a bydd mwy o 

gynnwys yn cael ei gyd-gomisiynu gyda rhwydweithiau'r BBC a chyd-gynhyrchwyr eraill.  

Ceir manylion y cynigion isod: 
 
Newyddion a Materion Cyfoes ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru 

Fe fydd y BBC yng Nghymru yn cryfhau ei gwasanaethau newyddion, gyda gohebwyr ac adnoddau 

ymchwilio ychwanegol. Ni fydd gwasanaethau newyddion dyddiol y BBC yng Nghymru yn cael eu 

torri a gosodir targed effeithlonrwydd is yn y maes hwn o ystyried ei bwysigrwydd i'r gynulleidfa. 

Bydd adrodd ar a dadansoddi gwaith y sefydliadau datganoledig yn parhau'n ymrwymiad cryf. Bydd 

y strategaeth hon yn ailffocysu cynnyrch gwleidyddol, gyda dadansoddiad gwleidyddol yn cael ei 

integreiddio ledled rhaglenni newyddion rheolaidd. Y cynigion yw: 

 

 cynyddu cynnyrch newyddion arbenigol yng Nghymru trwy benodi Gohebwyr 

Economaidd a Diwylliant 

 gwella sylw'r newyddion o ardaloedd sydd ddim yn cael sylw ar hyn o bryd, trwy benodi 

gohebydd Cymoedd De Cymru newydd. 

 cynyddu buddsoddiad yn y rhaglenni newyddion brecwast ar yr oriau brig, trwy sefydlu 

tîm ymchwil 'ffocws newyddion' penodol 

 lansio cyfres materion Cymreig newydd ar gyfer BBC One Wales er mwyn gwella'r sylw 

i wleidyddiaeth, yr economi a chymdeithas a materion polisi cyhoeddus eraill (gan 

ddisodli Dragon's Eye) 

 ailwampio’r sylw o Gynadleddau Gwleidyddol 

 lleihau rhaglenni materion cyfoes ar y radio ar oriau allfrig 

 ymestyn rhaglenni gwleidyddol dyddiol trwy ddwy swydd ohebu ychwanegol 

 terfynu rhifyn dydd Mercher o am:pm ar BBC Two Wales. 
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Rhaglenni teledu cyfrwng Saesneg y BBC ar BBC One Wales a BBC Two Wales 

Fe fydd y BBC yng Nghymru yn parhau i fuddsoddi mewn rhaglenni dogfen a dramâu o bwys, 

gyda'r bwriad o ddarlledu mwy o raglenni ar oriau brig ar BBC One Wales. Fe fydd y BBC yn 

ceisio cynnal buddsoddiad trwy gydweithio mewnol a mwy o sylw i gyd-gomisiynu gyda 

phartneriaid mewnol (er mwyn sicrhau cysondeb) a gyda phartneriaid allanol. Bydd BBC One 

Wales yn lansio yn HD yn 2012, a disgwylir cael arolwg o BBC Two Wales yn 2015. Y cynigion 

cyfredol yw: 

 

 lleihau nifer y rhaglenni allfrig ar BBC Two Wales 

 canolbwyntio buddsoddiad hawliau chwaraeon ar y digwyddiadau hynny sy'n rhoi'r 

gwerth gorau am arian a'r effaith fwyaf i gynulleidfaoedd (gan gynnwys darlledu gemau 

rygbi domestig a rhyngwladol ar y teledu, a darlledu gemau pêl droed rhyngwladol, lle 

bo hynny'n bosibl, yn ogystal â rhoi sylw i bêl-droed domestig ar y radio) 

 cynyddu nifer y rhaglenni penodol i Gymru a ddarlledir ar rwydweithiau'r BBC 

 parhau i chwilio am arbedion o ran cynhyrchu o fewn meysydd cynhyrchu (yn fewnol ac 

yn annibynnol) 

 gweithio gyda thimau rhwydwaith y BBC ac S4C i glustnodi cyfleoedd ar gyfer rhaglenni 

wedi'u comisiynu ar y cyd. 

 

BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru 

Fel gyda theledu, y flaenoriaeth yw gwarchod ansawdd a hynodrwydd i'r fath raddau a fo'n bosibl 

trwy geisio gwneud arbedion sylweddol ar adegau o'r dydd pan mai prin yw'r gwrandawyr sydd ar 

gael. Bydd adnoddau yn cael eu canolbwyntio ar amseroedd gwrando brig, ac fe fyddwn yn ceisio 

rhannu mwy o raglenni Radio Wales gyda gorsafoedd rhwydwaith y BBC. Mae'r BBC yng Nghymru 

eisoes yn gynhyrchydd rhaglenni sylweddol ar gyfer rhwydweithiau radio'r BBC - gan gynnwys 

cyngherddau clasurol a rhaglenni dogfen ar gyfer Radio 3 a drama ar gyfer Radio 4. Y cynigion yw: 

 

 cynyddu buddsoddiad mewn rhaglenni oriau brig 

 parhau i roi sylw i gerddoriaeth newydd o Gymru, buddsoddi mewn drama a chomedi, 

a darlledu rhaglenni celfyddydol wythnosol     

 parhau gyda rhaglenni gwleidyddol penodol ar y ddwy orsaf 

 lleihau nifer y rhaglenni allfrig a ddarlledir ar Radio Wales ac ar Radio Cymru dros y 

cyfnod o bum mlynedd 

 gwneud gostyngiad bychan yn nifer oriau darlledu hwyr y nos Radio Cymru 

 gwneud gostyngiad o 25% mewn rhaglenni ffurf hir (e.e. rhaglenni dogfen) 

 asesu opsiynau i gynyddu derbyniad FM/DAB gorsafoedd 

 sicrhau bod gorsafoedd wedi'u hintegreiddio o fewn holl wasanaethau a chymwysiadau 

iPlayer y BBC. 

Bydd y rhaglenni cynhwysfawr cyfredol am y digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol mawr yn 

parhau, gan gynnwys Yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Amaethyddol Frenhinol, yn ogystal â'r 

sylw i rygbi domestig byw.  

 

Gwasanaethau Rhyngweithiol 

Bydd fersiynau 'cenedl' BBC ar-lein yn cyhoeddi cynnwys perthnasol o Gymru o fewn cynnwys ar-

lein y DU. Bydd hyn felly yn cael gwared ar unrhyw ddyblygu golygyddol neu dechnolegol ac yn 

gwella mynediad cynulleidfaoedd at gynnwys o Gymru. Bydd gweithredu strategaeth fersiynau 

'cenedl' yn golygu lleihad sylweddol yn nifer y safleoedd annibynnol Saesneg eu hiaith, wrth i'r 

cynnwys gael ei integreiddio i ddeg 'cynnyrch' ledled y DU. Y cynigion yw: 



21 

 

 

 cwblhau'r gostyngiad cyfredol o 24% yng nghyllideb y gwasanaeth rhyngweithiol 

 gweithredu toriadau o 10% pellach mewn cynnwys nad yw’n newyddion na chwaraeon 

erbyn 2016/17, wrth i gynnyrch newydd gael ei lansio a datblygu 

 cyflwyno fersiynau 'cenedl' newydd o'r gwefannau mwyaf poblogaidd, gan gychwyn gyda 

Hafanddalen y BBC yn 2012 

 creu incwm o gomisiynau gan y rhwydwaith. 

 

4.5 Gwarantu mynediad  

Fe fydd y BBC yn anelu at sicrhau fod gan Gymru ofod cyhoeddus rhydd ac agored yn y byd 

digidol, lle gall cynulleidfaoedd gael mynediad hawdd a rhannu rhaglenni a gwasanaethau o ansawdd 

uchel y BBC. Golyga hyn her ddeuol o ddatrys y sialensiau dosbarthu cyfredol sy'n wynebu 

gwasanaethau teledu a radio traddodiadol, a sicrhau bod gwasanaethau rhyngweithiol a wnaed yng 

Nghymru ac ar gyfer Cymru yn cael sylw priodol ar ffonau symudol, cyfrifiaduron, tabledi a theledu 

rhyngrwyd ar draws yr holl dirlun digidol darniog.  

Ym myd radio, mae'r BBC yn wynebu sialensiau dosbarthu sylweddol yng Nghymru. Er y gellir 

clywed Radio Wales bron yn gyffredinol ar AM, nid all bron i bumed rhan o boblogaeth Cymru yn 

glywed Radio Wales ar un ai FM neu DAB ar hyn o bryd.  

Trwy blatfform, mae'r orsaf ar gael ar hyn o bryd i 81% o'r boblogaeth ar FM a 37% ar DAB (gyda 

derbyniad DAB yn gyfyngedig yn fras i'r ardaloedd sydd eisoes yn derbyn FM).  

Er bod Radio Cymru yn gallu cael ei glywed bron ym mhob man ar FM, nid yw cymaint â 70% o 

siaradwyr Cymraeg yn gallu derbyn Radio Cymru ar DAB. Bydd y bwlch cynyddol o ran 

cyrhaeddiad DAB rhwng Radio Cymru a gorsafoedd rhwydwaith y BBC yn rhoi pwysau ar y 

gynulleidfa y gellir ei chyrraedd dros y blynyddoedd nesaf.  

Mae'r BBC ar hyn o bryd yn cynnal dadansoddiad cost/budd terfynol gan ystyried opsiynau pellach 

ynghylch ymdrin â lefelau derbyniad isel Radio Wales ar FM a'r ddau wasanaeth ar DAB. Yn y 

cyfamser, mae buddsoddiad ychwanegol wedi'i gymeradwyo gan y BBC i ariannu rhoi Radio Wales 

a Radio Cymru ar amlbleth DAB masnachol newydd yng ngogledd ddwyrain Cymru ac mae disgwyl 

iddo gael ei lansio yn ddiweddarach eleni.  

Ochr yn ochr â hynny, mae'r BBC hefyd yn gweithio'r gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon, Ofcom (DCMS), a'r diwydiant, ar gyd-femorandwm o ddealltwriaeth ar allbwn lleol 

DAB.  

Ar y teledu, fe fydd y BBC yn lansio fersiwn HD o BBC One Wales ar Freeview, DSAT a Chebl 

erbyn diwedd 2012.  

Bydd gwasanaeth BBC Two Wales presennol yn cael ei gynnal tan o leiaf 2015, tra bod y BBC yn 

ystyried ei ddyfodol tymor hir.  

Yn ogystal, bydd BBC iPlayer yn rhoi mynediad at BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a 

rhaglenni teledu a gynhyrchwyd yng Nghymru neu ar gyfer Cymru. Bydd y BBC hefyd yn ystyried 

darlledu BBC One Wales a BBC Two Wales yn fyw ar iPlayer.  
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4.6 Partneriaeth a chydweithio 

Mae'r BBC yn brif noddwr diwylliannol yng Nghymru. Mae wedi sefydlu nifer o brosiectau 

creadigol gyda sefydliadau cenedlaethol mawr a fydd yn helpu i gynnal bywyd diwylliannol y genedl. 

Er enghraifft: 

 Cydweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, sy'n darparu cyllid ar gyfer Cerddorfa 

Genedlaethol Gymreig y BBC i gefnogi amrediad eang o weithgareddau allborth allan 

ledled Cymru 

 Cydweithio gydag Opera Genedlaethol Cymru. Mae Coleg Cerdd a Drama Brenhinol 

Cymru a Chyngor Caerdydd yn cynnal y gystadleuaeth BBC Canwr y Byd bob dwy 

flynedd - cystadleuaeth ganu fwyaf y byd ar gyfer perfformwyr newydd operatig 

 Amrediad o bartneriaethau creadigol - yn cynnwys gweithio gyda CADW, gwasanaeth 

amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ar y cyfresi Coal House a Snowdonia 1890, 

a chydweithio gyda'r Brifysgol Agored i gyd-ariannu'r gyfres The Story of Wales 

 Perthynas hirdymor gyda gŵyl ddiwylliannol fwyaf Ewrop - Eisteddfod Genedlaethol 

Cymru. Mae'r BBC, fel y partner darlledu swyddogol, yn rhoi sylw cynhwysfawr i'r 

digwyddiad unigryw hwn.  

 

Gan adeiladu ar y sylfeini hyn, fe fydd y BBC yng Nghymru yn y dyfodol yn ceisio bod hyd yn oed 

yn fwy agored ac uchelgeisiol yn y modd mae'n cydweithio ag eraill er budd cynulleidfaoedd a 

bywyd cenedlaethol Cymru. Trwy fanteisio ar ei maint, ei harian, ei chreadigrwydd, ei harloesedd 

a'i threftadaeth, fe all roi gwerth ychwanegol sylweddol i sectorau cyfryngau a diwylliant Cymru - a 

helpu i ddatblygu gofod cyhoeddus Cymru.   

Yn y dyfodol, fe fydd y BBC yng Nghymru yn canolbwyntio gwaith partneriaeth ar weithgaredd 

sydd yn gallu: 

 sicrhau effaith ar gynulleidfa a/neu effaith economaidd y gellir ei fesur 

 cynnig sgôp clir ar gyfer cydweithio creadigol parhaus 

 helpu meithrin doniau ac arbenigedd newydd, a helpu i ddatblygu swmp cynhyrchu neu 

ddiwylliannol yng Nghymru.  

Mae'r BBC hefyd wedi ymrwymo i weithio gydag eraill i ddatblygu'r genhedlaeth newydd o ddoniau 

creadigol ar gyfer y cyfryngau. Ar y cyd â Skillset Cymru a'r sector annibynnol, mae'r BBC yn 

ddiweddar wedi sefydlu Prentisiaethau mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol er mwyn rhoi 

arweiniad eang i weithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol yng Nghymru. Bydd hyd at 24 

prentis yn cael hyfforddiant a phrofiad ymarferol yn y gwaith yn ogystal â dysgu yn y dosbarth, gan 

arwain at gymhwyster a gydnabyddir o fewn y diwydiant. Bydd lleoliadau gwaith deuddeg mis ar 

gael gyda BBC Cymru a chwmnïau annibynnol. 

Partneriaeth ag S4C 

Mae'r BBC wedi cael perthynas hir gydag S4C. Ers sefydlu'r sianel ym 1982, rydym wedi cyfrannu o 

leiaf 10 awr o raglenni bob wythnos i S4C, a'r rhaglenni hynny wedi'u hariannu gan ffi'r drwydded.  

Yn 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai S4C yn y dyfodol yn cael ei ariannu'n bennaf gan 

ffi'r drwydded, yn hytrach na Llywodraeth y DU. Ar Hydref 25ain 2011, cyhoeddodd 

Ymddiriedolaeth y BBC, Awdurdod S4C a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
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(DCMS)  fod cytundeb wedi'i wneud ar gyllid, llywodraethu ac atebolrwydd y sianel am y dyfodol 

hyd at 2017.  

Bydd y trefniadau yn amddiffyn annibyniaeth olygyddol a rheolaethol S4C, tra'n sicrhau 

atebolrwydd priodol i Ymddiriedolaeth y BBC am sut bydd y gwasanaeth yn gwario ffi'r drwydded. 

Mae bod mewn sefyllfa ariannu eithaf sefydlog hyd 2016/17 yn adlewyrchu ymrwymiad 

Ymddiriedolaeth y BBC i gefnogi gwasanaeth cyfrwng Cymraeg cryf.  

Bydd y BBC yng Nghymru yn parhau i weithio gydag S4C er mwyn ystyried y cyfleoedd i 

gydweithio mewn nifer eang o feysydd, yn cynnwys marchnata, ymchwil, dosbarthu a thechnoleg.  

Mae'r ddau ddarlledwr hefyd yn asesu opsiynau partneriaeth tymor hwy, yn cynnwys manteision 

strategol cyd-leoli'r ddau sefydliad mewn un ganolfan gyfryngau yng Nghaerdydd. Mae'r potensial i 

ddatblygu canolfan integredig ar gyfer cynhyrchu cynnwys yng Nghymru wedi cael ei godi yn sgîl y 

sialensiau technolegol a seilwaith sy'n ein hwynebu yn adeilad pencadlys cyfredol BBC Wales. 

Fe fyddai datblygiad o'r fath yn cynnwys nid yn unig y prif ddarlledwyr, ond hefyd y sector 

cyfryngau yn ehangach. Byddai hefyd yn cynnig cyfle i gynnull cynhyrchwyr annibynnol, sefydliadau 

academaidd, hyfforddiant a chyfleusterau at ei gilydd i greu clwstwr cyfryngau sylweddol a fyddai'n 

arwain at gydweithio ac yn ysgogi twf creadigol ac economaidd cynaliadwy yng Nghymru. Ond 

mewn cyfnod pan rydym yn gwneud toriadau sylweddol ar draws y sefydliad, ni ellir ond 

gwireddu'r freuddwyd hon os bydd y datblygiad yn gost-effeithiol, yn cynnig gwerth am arian, ac yn 

sicrhau fod y BBC yng Nghymru yn addas ar gyfer y dyfodol  
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5.  CYNNYRCH RHWYDWAITH Y BBC YNG NGHYMRU 

5.1 Cynnyrch rhwydwaith cyfredol yng Nghymru 

Mae agoriad diweddar Porth y Rhath, cyfleuster cynhyrchu drama penodol, yn tanlinellu 

ymrwymiad y BBC i ddatblygiad parhaus Cymru fel canolfan cynhyrchu rhwydwaith o'r radd 

flaenaf. Mae gan y ganolfan 175,000 troedfedd sgwâr naw stiwdio HD parod, sy'n rhoi cartref i 

ddramâu BBC fel Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who a'r cynhyrchiad newydd i blant Wizards Vs 

Aliens. Mae'r arddangosfa 'Doctor Who Experience', gan BBC Worldwide, yn awr yn cael ei 

adeiladu drws nesaf i Borth y Rhath mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, a'r bwriad yw ei 

hagor ym mis Gorffennaf 2012.  

Mae Cymru hefyd yn ganolfan arwyddocaol o ran cynyrchiadau ffeithiol i'r rhwydwaith. Ceir 

rhaglenni proffil uchel gan gynnwys Human Planet (sy'n cael ei chynhyrchu mewn partneriaeth â 

Bryste) a Crimewatch. Mae'r twf mewn cynyrchiadau rhwydwaith mewnol ym maes drama a 

rhaglenni ffeithiol wedi datblygu ochr yn ochr â chynnydd mewn cynyrchiadau rhwydwaith wedi'u 

cynhyrchu gan y sector annibynnol yng Nghymru, e.e. Sherlock, The Indian Doctor a Being Human.  

Mae'r rhaglenni hyn yn gwneud argraff fawr ar gynulleidfaoedd yng Nghymru, ledled y DU ac yn 

rhyngwladol. Llwyddodd yr ail gyfres o Sherlock er enghraifft i ddenu 10.2m o wylwyr ledled y DU 

gan gael sgôr gwerthfawrogiad uchel iawn, llawer uwch na'r cyfartaledd ar gyfer drama. Mae'r 

gyfres gyntaf yn awr wedi cael ei gwerthu i 183 o diriogaethau ledled y byd.  

Ysgogwyd twf cynhyrchu rhwydwaith yng Nghymru gan Arolwg Cyflenwad Rhwydwaith y BBC o 

deledu, ac effaith enfawr y diddordeb o'r newydd yn Doctor Who. Mae wedi gwneud Cymru yn 

ganolfan gynhyrchu fawr ac wedi cryfhau economi greadigol ehangach y genedl. Ar hyn o bryd, 

rhagorir ar y targedau Arolwg Cyflenwad Rhwydwaith. Yr her fydd sicrhau fod y targedau hynny 

yn ffurfio llawr - yn hytrach na nenfwd - er mwyn cynnal momentwm creadigol.  
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Tabl 7: Cyfran Gwariant Teledu Rhwydwaith Cymwys yng Nghymru14  

 

SYLFAEN 2007 3.0% 

GWIR 2011 5.3% 

TARGED 2016 4.9% 

 

Mae'r targed yn y tabl uchod yn cynrychioli rhagdybiaeth cynllunio Bwrdd Gweithredol y BBC; 

fodd bynnag, mae'r targed ar gyfer cynhyrchu rhwydwaith ar gyfer yr Alban, Gogledd Iwerddon a 

Chymru wedi cael ei osod ar 17% ledled y tair cenedl er mwyn galluogi hyblygrwydd creadigol. 

 

Mae datblygu cynhyrchu rhwydwaith yng Nghymru wedi golygu bod y wlad yn dod yn fagned ar 

gyfer denu dawn greadigol mewn rhaglenni ffeithiol ac mewn dramâu. Mae timau cynhyrchu yn 

gynyddol yn gyfuniad o gynhyrchwyr, dylunwyr ac awduron 'cartref' - pobl a ddechreuodd eu 

gyrfaoedd yng Nghymru - a phobl sydd wedi cael eu denu i Gymru oherwydd amrediad y cynnyrch 

a'r cyfleoedd sydd yn awr ar gael.  

 

O ganlyniad uniongyrchol i'r buddsoddiad cynyddol gan y BBC mewn cynhyrchu drama yng 

Nghymru, mae mas critigol o ddoniau wedi cael ei sefydlu, gydag amrediad eang o sgiliau a 

phrofiad. Gan fod economi cynhyrchu drama yn seiliedig i raddau helaeth iawn ar arbenigedd 

llawrydd, mae hyn wedi golygu y gall cwmnïau annibynnol - yn ogystal â thimau mewnol BBC 

Cymru - ddatblygu rhai o'r prosiectau mwyaf uchelgeisiol a phroffil uchel mewn teledu Prydeinig 

gan wybod fod y sgiliau ar gael i'w cynhyrchu yma yng Nghymru. 

 

Mae Porth y Rhath wedi sefydlu ei hun yn gyflym iawn fel canolfan arloesedd, cydweithio ac 

arferion gwaith effeithlon, wrth i amrediad amrywiol o dimau cynhyrchu ddechrau gweithio gyda'i 

gilydd a rhannu eu sgiliau. Wrth i'r cynnyrch gynyddu, mae'r BBC yng Nghymru yn gweithio'n agos 

gyda sefydliadau fel Cyfle a Skillset i ddatblygu sgiliau ym mhrif feysydd cynhyrchu rhaglenni.  

 

5.2 Effaith Delivering Quality First 

Fel rhan o Delivering Quality First, mae'r BBC wedi ymrwymo i barhau i gynyddu cyfran y 

buddsoddiad rhwydwaith a werir yn y cenhedloedd mewn teledu, radio ac ar-lein.  

Mae'r BBC yn disgwyl cyrraedd y targed cyfredol o 17% ar gyfer gwariant cynhyrchu teledu 

rhwydwaith yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gynt na'r dyddiad targed (sef 2016) 

gan ragori ar y targed erbyn 2017. Yn ôl y cynigion hyn, bydd cryfder Cymru fel prif ganolfan ar 

gyfer drama yn cael ei gynnal a disgwylir gweld cynnydd yng nghyfraniad BBC Cymru at gynhyrchu 

rhaglenni dogfen a nodwedd ar gyfer y rhwydwaith.    

Dim ond y cam cyntaf mewn strategaeth tymor hir i ddatblygu clwstwr o dalent greadigol yng 

Nghymru yw symud peth o raglenni rhwydwaith y BBC i Gaerdydd dros y ddwy flynedd diwethaf. 

Nod y strategaeth yw cefnogi ac adeiladu hinsawdd darlledu fwy cynaliadwy a fydd o fudd i 

gynhyrchwyr mewnol ac annibynnol.  

Mae'r twf mewn cynyrchiadau rhwydwaith rhyngweithiol o Gymru wedi digwydd ochr yn ochr â 

datblygiad y genedl fel prif ganolfan cynhyrchu teledu'r BBC. Mae'r BBC yng Nghymru yn gyfrifol 

am safleoedd rhyngweithiol fel Human Planet Explorer, Sherlock, The Sarah Jane Adventures, 

                                                
14 Nid yw ffigurau 2011 wedi'u harchwilio ac fe allent newid 
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Crimewatch a'r Doctor Who Adventure Games arloesol. Fe fydd y twf hwn yn parhau wrth i ni symud 

tuag at gyrraedd y targed o 17% o wariant ar gynnyrch rhyngweithiol yn y cenhedloedd erbyn 

2016.  

Bydd cynnydd hefyd yn swmp y rhaglenni radio rhwydwaith a gynhyrchir yn y cenhedloedd yn 

ystod y cyfnod ffi'r drwydded hwn, gan adeiladu ar y twf presennol. Yn 2010 fe wnaethon ni 

ymrwymo i ddyblu faint o ddrama radio rhwydwaith a gynhyrchir gan y BBC yng Nghymru, gan 

gyfrannu ymhellach at ddatblygiad Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer drama'r BBC.  

5.3 Cynrychiolaeth a phortread 

 

Fel rhan o'i chynlluniau Delivering Quality First, mae'r BBC yn benderfynol y dylai'r buddsoddiad 

cynyddol mewn cynyrchiadau'r rhwydwaith yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf arwain at 

wella'r ffordd y mae Cymru yn cael ei phortreadu a'i chynrychioli ar ei rwydweithiau yn y DU. Mae 

rhai o'r bylchau mwyaf yn narpariaeth pwrpasau cyhoeddus y BBC yng Nghymru yn ymwneud â'r 

portread o Gymru i weddill y DU, a phortread o ddiwylliant a chymunedau penodol unigolion i 

weddill y DU15. 

 

Er bod lle i wella, mae proffil Cymru ar rwydweithiau'r DU wedi tyfu yn sylweddol dros y 

blynyddoedd diwethaf trwy lwyddiant cynyrchiadau fel Torchwood, The Indian Doctor, The Story of 

Wales, The One Show, Rhod Gilbert’s Work Experience a Gavin and Stacey. Yn ogystal, mae'r cywirdeb 

ymddangosiadol o Gymru mewn rhaglenni newyddion y rhwydwaith wedi gwella'n sylweddol.  

Ymdriniwyd â'r ffordd yr oedd Cymru yn cael ei phortreadu ledled y DU mewn prosiect gan y 

BBC yn 2009. Fe wnaeth y prosiect hwnnw argymell y gallai'r BBC gryfhau'r portread a'r 

gynrychiolaeth ar ei deledu rhwydwaith trwy ganolbwyntio ar dair elfen: 

 Persbectif - sicrhau fod y pwnc neu islais y rhaglen yn rhoi gwell adlewyrchiad o brofiad a 

straeon gwahanol o bob rhan o'r DU 

 Castio - sicrhau fod gan raglenni amrywiaeth o gast heb gadarnhau stereoteipiau negyddol 

 Gosod - creu rhaglenni gyda gwell naws am le  

Fe fydd y BBC yn gweithio i gynyddu cyfanswm, amlygrwydd ac effaith cynnwys sy'n cynnig 

persbectifau, naws am le, a lleisiau Cymraeg amlwg ar draws ein sianeli rhwydwaith. Fe wneir hyn 

yn rhannol trwy wasgaru mwy o arian datblygu rhaglenni ledled y DU a thrwy symud mwy o'r 

gwaith comisiynu o Lundain. Fel rhan o'r cynigion hyn, bwriedir creu swydd newydd - Pennaeth 

Rhaglenni Dogfen y BBC ar gyfer cynyrchiadau mewnol gan leoli'r swydd honno yng Nghymru.  

Mae'r BBC hefyd yn credu y gallai arddangos mwy o gynnwys sydd wedi'i gynhyrchu'n benodol ar 

gyfer cynulleidfaoedd o Gymru gryfhau'r ffordd y mae'r genedl yn cael ei phortreadu i weddill y 

DU. Mae sgôp i ddod â mwy o raglenni fel Snowdonia 1890 a Rolf on Welsh Art i gynulleidfaoedd 

ledled y DU.  

 

                                                
15 Astudiaeth dracio - Gorchwyl pwrpas Ymddiriedolaeth y BBC 2010/11.  
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6. CASGLIAD 

Mae'r BBC yn perfformio'n dda yng Nghymru, ac mae'r gwasanaethau teledu a radio yn cael ei 

mwynhau a'u gwerthfawrogi gan fwy o bobl nag yng ngweddill y DU. Mae'r argraff gyffredinol o'r 

BBC hefyd yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw un o'r tair cenedl arall yn y DU.  

Mae'r BBC yn chwarae rôl unigryw am ei bod yn creu rhaglenni a gwasanaethau hynod ar gyfer 

cynulleidfaoedd yng Nghymru yn y ddwy iaith. Mae'r rôl gwasanaeth cyhoeddus hwn yn hynod o 

bwysig yng Nghymru o ystyried maint y farchnad fasnachol. 

 

Fodd bynnag, mae'r BBC yn wynebu sialensiau arwyddocaol wrth sicrhau mynediad cyffredinol at 

bob gwasanaeth ac mae angen gwneud gwaith pellach er mwyn deall yr opsiynau posibl ar gyfer 

cynyddu derbyniad Radio Wales ar FM a'r ddau wasanaeth radio cenedlaethol ar DAB yng 

Nghymru.  

 

Wrth geisio cyflawni Delivering Quality First, bydd y targedau yn bendant yn heriol - gan arwain at 

golli rhai rhaglenni teledu a radio a newidiadau sylfaenol i feysydd cefnogol - ond mae'r BBC yng 

Nghymru wedi ceisio diogelu'r cynnyrch sy'n cyfrif fwyaf. Mae rhaglenni oriau brig wedi cael 

blaenoriaeth ac mae cyllidebau cynnwys newyddion wedi cael eu diogelu. Yn ogystal, fe fydd rôl y 

BBC yng Nghymru fel canolfan o'r radd flaenaf ar gyfer rhaglenni rhwydwaith yn y DU yn cael ei 

hatgyfnerthu. 

 

Mae'r BBC yng Nghymru yn hyderus y bydd yn dod trwy her Delivering Quality First gan ddal gafael 

ar ei chreadigrwydd a'i huchelgais, ac y bydd yn parhau i chwarae rôl allweddol yng nghanol y 

bywyd cenedlaethol gan hyrwyddo'r doniau gorau a'r syniadau mwyaf blaengar.  
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ATODIAD - PERFFORMIAD Y BBC YNG NGHYMRU16 

A. Perfformiad cyffredinol y BBC yng Nghymru 

A1. Ansawdd  

Mae'r argraff gyffredinol o'r BBC yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw un o'r tair cenedl arall yn y 

DU. Mae lefel cyfartalog argraff gyffredinol o'r BBC (7.1 allan o 10) yn uwch yng Nghymru na'r 

cyfartaledd ledled y DU; ac mae hyd yn oed yn uwch ymhlith siaradwyr Cymraeg - yr argraff 

gyffredinol o'r BBC yw 7.4. 

Ffigur 1: Argraff gyffredinol o'r BBC: DU, Cymru a siaradwyr Cymraeg (sgôr cymedr o 10) 

 Y DU Cymru 
Siaradwyr 

Cymraeg 

Argraff gyffredinol o'r BBC (/10) 7.0 7.1 7.4 

 

 

Mae'r argraff gyffredinol o'r BBC yng Nghymru wedi bod yn gyson uwch na chyfartaledd y DU ers 

blynyddoedd. 

Ffigur 2:  Argraff gyffredinol o'r BBC yng Nghymru a'r DU (sgôr cymedr allan o 10)17 

                                                
16 Oni nodir yn wahanol, dyma'r ffynonellau data yn yr adran hon: 

Teledu: BARB, 4+, 2011 blwyddyn galendr. Cynulleidfa'r sianel (15 munud dilynol); cynulleidfa newyddion 3 munud 

dilynol holl newyddion y BBC ar gyfer Cymru, 15 munud o gynulleidfa ddilynol Wales Today 18:30 rhaglenni a 

rhaglenni disodli  

Radio: RAJAR, 15+, Q4 2011 pwysau 12-mis, data Cymru yn seiliedig ar Wales TSA 

Ansawdd: Mynegai Gwerthfawrogiad (AI): cyfartaledd allan o 100 yn seiliedig ar sgoriau mae ymatebwyr yn ei roi i 

raglenni y gwnaethon nhw eu gwylio / gwrando arnyn nhw y diwrnod blaenorol (ymatebwyr yn rhoi sgôr allan o 10 i 

raglen ac mae cyfartaledd yr holl farciau yn cael ei luosi gyda 10 i roi AI allan o 100). Panel pwls gan GfK NOP ar gyfer 

y BBC, 16+, 2011  

Argraff gyffredinol o'r BBC: Kantar Media ar gyfer y BBC, oedolion 16+ yng Nghymru (1,674), 2011 (ymatebwyr yn 

rhoi sgôr allan o 10 yn seiliedig ar eu hargraff gyffredinol o'r BBC: 1 = hynod anffafriol; 10 = hynod ffafriol) 
17 Ffynhonnell: Kantar Media ar gyfer y BBC, oedolion 16+ yng Nghymru (1,674), 2011 (ymatebwyr yn rhoi sgôr allan o 

10 yn seiliedig ar eu hargraff gyffredinol o'r BBC: 1 = hynod anffafriol; 10 = hynod ffafriol) 
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5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

General Impression of BBC (UK)

General Impression of BBC (Wales)

 

Mae gwylwyr yng Nghymru yn nodi AI ar gyfartaledd o 83.4 ar gyfer rhaglenni teledu'r BBC, 1.0 

pwynt o flaen cyfartaledd y DU o 82.4. 

A2. Cyrraedd Cynulleidfa 

Mae portffolio sianeli teledu'r BBC yn cyrraedd 89% o bobl yng Nghymru bob wythnos (yn 

seiliedig ar y rhai hynny sy'n gwylio am o leiaf 15 munud yn ddilynol). Mae hyn 2½ pwynt yn fwy na 

chyfartaledd y DU.  

Mae cyrhaeddiad wythnosol pedair o brif sianelau'r BBC yng Nghymru (BBC One Wales, BBC 

Two Wales, BBC Three, a BBC News Channel) i gyd yn uwch na lefel y DU am bob sianel, ac mae 

cyrhaeddiad BBC Four yr un peth â'r cyrhaeddiad ledled y DU. 

Ffigur 3: Cyfartaledd cyrhaeddiad wythnosol teledu'r BBC yng Nghymru (%)18 

 

Yn yr un modd â radio, mae cyrhaeddiad cyffredinol radio'r BBC yng Nghymru yn 75% - yn 

barhaus yn uwch na chyfartaledd y DU ac uwch na'r blynyddoedd blaenorol. Mae perfformiad gwell 

y BBC yng Nghymru o gymharu â'r DU yn cael ei yrru gan Radio 1, Radio 2 a'r gorsafoedd radio 

cenedlaethol (Radio Wales a Radio Cymru) sy'n cyrraedd cyfran uwch o wrandawyr yng Nghymru 

o'i gymharu â'r cyrhaeddiad cyfatebol ledled y DU ym mhob achos. 

                                                
18  Ffynhonnell: BARB 4+, 15munud dilynol 

88 89 87 86 84 85 84 85 88 89 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Mae radio'r BBC hefyd yn perfformio'n llawer gwell na radio masnachol yng Nghymru, gyda 

chyrhaeddiad y BBC fwy na deg pwynt ar y blaen. Unwaith eto, mae hyn yn wir am y blynyddoedd 

diwethaf. 

Ffigur 4: Cyfartaledd cyrhaeddiad wythnosol radio'r BBC a radio masnachol yng Nghymru 

(%)19 

 
Mae llwyddiant hynod dwy orsaf gerddoriaeth fwyaf poblogaidd y BBC yn rhannol oherwydd nad 

yw'r farchnad radio masnachol lleol wedi datblygu i raddau helaeth mewn rhannau o Gymru, ac 

mae hynny yn ei dro yn amharu ar barodrwydd y farchnad radio masnachol i fuddsoddi mewn 

amlblethi DAB lleol yng Nghymru. 

Ar y llaw arall, mae gorsafoedd eraill y BBC - Radio 3, Radio 4, Radio 5 live a rhwydweithiau 

digidol y BBC - yn perfformio'n waeth yng Nghymru o gymharu â chyfartaledd y DU. 

B. Perfformiad rhaglenni a gwasanaethau'r BBC yn benodol ar gyfer Cymru 

Mae cyrhaeddiad cyffredinol rhaglenni a gwasanaethau'r BBC a gynhyrchir yng Nghymru ac ar gyfer 

Cymru yn cael ei arwain gan deledu cyfrwng Saesneg. Er enghraifft, mae bwletinau newyddion BBC 

Wales Today yn cael eu gweld gan hanner y boblogaeth sy’n oedolion bob wythnos (yn seiliedig ar 

dri munud dilynol o wylio).  

Mae Radio Wales yn cyrraedd tua phumed ran o boblogaeth yr oedolion bob wythnos - gyda phob 

gwrandäwr yn gwrando am 10½ awr yr wythnos ar gyfartaledd. BBC Radio Cymru yw'r orsaf 

radio fwyaf poblogaidd ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl, ac mae'n llwyddo i gyrraedd traean 

ohonynt bob wythnos a 5.5% o boblogaeth Cymru. Mae gwrandawyr Radio Cymru hefyd yn 

gwrando ar tua 10½ awr o raglenni bob wythnos.  

  

                                                
19  Ffynhonnell: RAJAR, oedolion 15+. 
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Tabl 8: Perfformiad gwasanaethau'r BBC yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru 

 

Cynulleidfa 

wythnosol ar 

gyfartaledd 

Ansawd

d20
 

Cyfartaledd yr amser a 

dreulir fesul 

gwyliwr/gwrandawr 

(aa:mm) 

Bwletinau newyddion 

teledu cyfun BBC 

Wales Today (16+, 3 

munud+) 

54.7  
 

amh 

Holl raglenni disodli 

teledu cyfrwng 

Saesneg y BBC 
(yn cynnwys newyddion, 4+, 

15 munud) 

35.6 83.7 amh 

BBC Radio Wales 18.4 81.5 10:44:00 

BBC Radio Cymru 5.5 (34% siaradwyr 

Cymraeg rhugl) 
amh 10:36 

BBC Cymru ar S4C 6.8 amh amh 

Ffigur 5: Cyfartaledd cyrhaeddiad wythnosol o newyddion BBC Wales ar BBC One21 

 

B1. Teledu cyfrwng Saesneg 

Mae rhaglenni teledu cyfrwng Saesneg y BBC sydd wedi'u targedu ar gyfer cynulleidfaoedd yng 

Nghymru yn cyrraedd un miliwn o wylwyr yng Nghymru bob wythnos ar gyfartaledd - yr uchaf 

mewn saith mlynedd (gan ddefnyddio'r diffiniad 15 munud arferol ar gyfer rhaglenni cyffredinol). 

Mae'r cyrhaeddiad hwn o 36% yng Nghymru ar gyfer rhaglenni disodli BBC Wales wedi cael ei 

sbarduno gan gynnydd diweddar yng nghyrhaeddiad BBC Wales Today a rhaglenni penodol i Gymru 

gan y BBC, gyda'r ddau yn cyrraedd tua 23% o'r boblogaeth bob wythnos. 

  

                                                
20 Mynegai Gwerthfawrogiad (AI) cyfartaledd allan o 100; yn seiliedig ar sgoriau mae ymatebwyr yn ei roi i raglenni y 

gwnaethon nhw eu gwylio/wrando arnyn nhw y diwrnod blaenorol  
21  Ffynhonnell: BARB, 4+, 3 munud dilynol 
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Ffigur 6: Cyfartaledd cyrhaeddiad wythnosol o raglenni opt y BBC yng Nghymru ar BBC 

One a BBC Two (%)22 

 
Mae rhaglenni gan y BBC sy'n benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru yn llwyddo i gael AI 

(sgôr gwerthfawrogiad cynulleidfa) ar gyfartaledd o 83.7 yng Nghymru, ychydig yn uwch na'r lefel 

ar gyfer rhaglenni rhwydwaith.  

Mae cyfartaledd cyfran gwylio sianel ar gyfer rhaglenni'r BBC sydd wedi'u darlledu'n benodol ar 

gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru ar gyfartaledd yn uwch na'r gyfran gyfatebol ledled y DU ar yr 

un pryd. Mae'r ffigur +0.1 pwynt ar BBC1 a +1.1 pwynt ar BBC2, neu gyfartaledd o +0.7 ar draws y 

ddwy sianel. 

B2 Newyddion teledu 

Mae darpariaeth newyddion y BBC yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru ar BBC One 

Wales yn cyrraedd 54.7% o oedolion yng Nghymru bob wythnos (yn seiliedig ar dri munud 

dilynol), lefel debyg i'r Alban ac uwch na Gogledd Iwerddon a newyddion teledu rhanbarthol yn 

Lloegr. 

Fodd bynnag, mae cyfartaledd y gyfran ar gyfer y prif fwletin BBC Wales Today am 6.30pm 0.2 

pwynt yn is na'r gyfran 6.30 pm ar gyfartaledd ledled y DU. 

B3. BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru 

Y cyfartaledd ar gyfer rhaglenni Radio Wales yw AI 81.5, ac mae hyn yr un peth â'r cyfartaledd AI 

o 81.6 ledled holl radio'r BBC yng Nghymru. Nid oes AI ar gyfer Radio Cymru gan nad oes 

cwestiwn yn ei gylch ar arolwg perthnasol y BBC. 

Mae Radio Wales yn cyrraedd bron i hanner miliwn o oedolion yng Nghymru bob wythnos (18.4% 

o oedolion yng Nghymru), yn y trydydd safle ar y cyd â Real Radio (ar ôl Radio 2 a Radio 1). Mae 

5.5% o oedolion yn gwrando ar Radio Cymru, neu draean o'r holl siaradwyr Cymraeg rhugl yng 

Nghymru. 

                                                
22  Ffynhonnell: BARB, unigolion 4+, 15 munud dilynol 
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Mae gan Radio Wales 9% o'r holl wrandawyr yng Nghymru ac mae gan Radio Cymru 20% o'r holl 

wrandawyr ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl. Cyfanswm cyfran Radio Wales / Radio Cymru yng 

Nghymru yw 12%, sydd dri phwynt yn uwch na chyfartaledd y DU ar gyfer radio cenhedloedd/lleol. 

Mae gwrandawyr Radio Wales a Radio Cymru yn treulio bron i 11 awr gyda'u gorsaf bob wythnos. 

B4. BBC Cymru ar S4C 

Mae darpariaeth statudol y BBC ar gyfer S4C yn cyrraedd 190,000 o wylwyr bob wythnos (15 

munud dilynol) ac mae wedi aros tua'r un faint am y dair blynedd diwethaf.  Mae'r rhaglenni hyn yn 

darparu 37% o gyfanswm oriau gwylwyr S4C. 

B5. Gwasanaethau ar-lein ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru 

Mae oddeutu 2.7 miliwn o bobl yn ymweld yn unswydd â gwasanaeth ar-lein y BBC yng Nghymru 

bob wythnos, ac mae 20,000 o'r rhain ar gyfer cynnwys Cymraeg ei iaith. Gan amlaf, newyddion a 

chwaraeon sy'n gwneud i bobl ei ddefnyddio. 

 


