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Datganiad y Cyfarwyddwr Cyffredinol 

Ym mis Mawrth 2010, cyhoeddodd y BBC ei hadolygiad strategaeth Putting Quality First, mewn 
ymateb i heriau allweddol a sefydlwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC. O dan y strategaeth hon, 
rydym wedi pennu pum blaenoriaeth cynnwys clir a byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r canlynol 
i gynulleidfaoedd: y newyddiaduraeth orau yn y byd; gwybodaeth sy’n ysbrydoli, diwylliant a 
cherddoriaeth; drama a chomedi uchelgeisiol o’r DU; cynnwys plant heb ei ail; a digwyddiadau sy’n 
dod â chymunedau a’r genedl at ei gilydd. 

Datganiadau o Bolisi Rhaglenni (SoPPs) eleni yw’r camau cyntaf tuag at gyflawni’r uchelgais 
strategol newydd hwn, a fydd yn arwain at £600 miliwn ychwanegol y flwyddyn tuag at gynnwys o 
ansawdd gwell erbyn 2013/2014. Mae’r datganiadau hyn yn nodi blaenoriaethau golygyddol y BBC 
ar gyfer pob un o’n gwasanaethau a hefyd yn cynnwys ymrwymiadau ac amodau’r BBC a nodir 
mewn trwyddedau gwasanaeth a gan Ofcom. 

Yn 2010, bydd Senedd newydd yn cael ei hethol yn San Steffan a bydd ein newyddiadurwyr 
teledu, radio ac ar-lein yn ceisio egluro’r materion ac adlewyrchu’r ymgyrch o safbwynt pleidleiswyr 
ledled y DU. Byddwn hefyd yn parhau i roi sylw manwl ac amrywiol i fyd busnes gan egluro a rhoi 
cyngor i’n cynulleidfa wrth i economi Prydain barhau i wynebu canlyniadau’r argyfwng ariannol. 

Eleni, byddwn yn ceisio ymgysylltu cynulleidfaoedd prif ffrwd â chynnwys ffeithiol difrifol a dulliau 
newydd o ymhél â byd natur, gyda rhaglenni fel cyfres Lost Land BBC One. Cyfres gelfyddydau ar 
BBC One yw Modern Masters a gyflwynir gan arbenigwr celf newydd a fydd yn dod ag elfen 
newydd, ffres i’r maes. Bydd BBC Four yn parhau i hyrwyddo dylanwad y celfyddydau a diwylliant 
gyda The Secret Life of Opera, a bydd cynnwys celfyddydau Radio 2 yn cael eu cryfhau, gan 
gynnwys cyfres ar hanes sioeau cerdd a chabare yn Musical Theatre. 

World of Wonder yw Blwyddyn Wyddoniaeth y BBC yn 2010/2011. Ar y teledu, bydd BBC One yn 
cyflwyno’r Child Of Our Time diweddaraf, tra bydd The Story Of Science ar BBC Two yn datgelu 
sut y dylanwadodd dulliau gwyddonol ar y byd modern. Bydd Radio 4 yn cyfrannu gydag 
amrywiaeth o raglenni a fydd yn annog y cyhoedd i ymwneud â gwyddoniaeth, gan gynnwys So 
You Want To Be a Scientist? Bydd Saving Species gan yr Uned Byd Natur yn cynnig cyfres 
fioamrywiaeth 40 rhaglen arloesol yn ystod Blwyddyn Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig. 

Ym myd drama, bydd BBC Two yn ceisio darparu amrywiaeth well a mwy o oriau o ddramâu 
gwreiddiol, gyda mwy o effaith ar gynulleidfaoedd, yn ogystal â rhoi cartref newydd i BBC Films. 
Mae rhaglenni newydd sydd wedi’u comisiynu yn cynnwys tymor byr o ddramâu wedi’u hysbrydoli 
gan yr Wythdegau, gan gynnwys Royal Wedding gan Abi Morgan. Bydd BBC Three yn adeiladu ar 
lwyddiant Being Human drwy arbrofi gyda phedair drama beilot newydd a fydd yn cynnwys 
actorion ifanc brwd. 

Bydd BBC One yn ceisio adfywio comedi teulu prif ffrwd drwy ariannu cyfres o raglenni peilot ac 
arbrofi gyda fformatau arloesol y tu hwnt i’r comedi sefyllfa traddodiadol, fel Mrs Brown a drama 
gomedi newydd, Pink Ladies. Bydd BBC Three yn parhau i ganfod digrifwyr newydd yn Funny 
Fifteen Seconds. A bydd BBC One yn dod â’r gwledydd at ei gilydd gyda’r sylw aml-lwyfan o 
Gwpan y Byd yn Ne Affrica. 

Mae ein hymrwymiad i gynnwys plant heb ei ail cyn gryfed ag erioed. Bydd cerddoriaeth wrth 
wraidd rhaglenni cyn ysgol ar CBeebies gyda ZingZillas, sy’n sbarduno creadigrwydd plant ac yn 
deffro’u dychymyg. Yn ogystal â rhagor o raglenni mwyaf poblogaidd CBBC fel Tracy Beaker, bydd 
dramâu newydd, gan gynnwys Sadie Jones, Just William a Me and My Monsters. 

Bydd Radio 2 yn ceisio sicrhau bod Chris Evans yn ennill ei blwyf amser brecwast, ochr yn ochr â 
Simon Mayo yn ystod yr oriau brig min nos. Bydd Radio 3 yn herio rhoi o’r tybiaethau traddodiadol 
am gerddoriaeth glasurol gyda chyfleoedd amlwg i gyfrannu at gyfansoddi cerddoriaeth a dod â 
phobl at ei gilydd. Gyda Radio Lleol byddwn yn cynnal neu’n gwella ein cyrhaeddiad trwy 
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ganolbwyntio ein hymdrechion a’n hadnoddau ar raglenni brecwast a chanol bore, yn amodol ar 
ystyriaethau Ymddiriedolaeth y BBC yn unol â’r adolygiad strategaeth. 

Perfformiodd y BBC yn dda y llynedd, gan gadw ei chynulleidfa gyffredinol o ran y teledu a’r radio a 
chynyddu ei chynulleidfa ar-lein. Credaf y bydd y blaenoriaethau golygyddol a’r gweithgareddau 
cysylltiedig a nodir ar gyfer 2010/2011 yn y Datganiadau o Bolisi Rhaglenni hyn yn gwneud hon yn 
flwyddyn gyffrous arall i’r BBC a’i chynulleidfaoedd. 

Mark Thompson 
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Teledu 
BBC One 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC One yw bod yn wasanaeth teledu cymysg mwyaf poblogaidd y BBC ledled y DU 
a chynnig amrywiaeth eang o raglenni o safon. Hon ddylai fod yn brif sianel y BBC ar gyfer 
digwyddiadau cartref a rhyngwladol pwysig a dylai rhaglenni’r sianel adlewyrchu’r DU gyfan. Dylai 
cyfran uchel iawn o’r rhaglenni fod yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Fy ngweledigaeth yw gweld BBC One yn parhau fel y sianel sy’n denu’r nifer mwyaf o wylwyr ym 
Mhrydain, gan gynnig cymysgedd gyfoethog o raglenni ffeithiol, drama ac adloniant o safon uchel i 
gyfareddu, synnu a diddanu cynulleidfaoedd. 

Mae gan raglenni BBC One le arbennig yng nghalonnau llawer o bobl ac rwy’n gwerthfawrogi a 
pharchu hynny. Rwy’n bwriadu darparu rhaglenni sy’n apelio i wylwyr presennol BBC One tra’n 
cyrraedd pobl sy’n gwylio’r sianel yn llai aml. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi llwyddo i 
adfywio rhaglenni ffeithiol allweddol tra’n ailgyflwyno rhaglenni ffordd o fyw diddorol i’r sianel gyda 
rhaglenni fel Jimmy’s Food Factory, Nigel Slater’s Simple Suppers a Famous, Rich And Homeless. 
Rwyf hefyd wedi dod â gwyddoniaeth boblogaidd yn ôl i ganol amserlen yr oriau brig gyda Bang 
Goes The Theory. Eleni, rwyf am ymestyn y broses esblygiadol hon i feysydd eraill a chanfod 
rhagor o ffyrdd arloesol o gynnig rhaglenni sy’n ennyn chwilfrydedd i gynulleidfaoedd BBC One, 
gan ganolbwyntio’n arbennig ar hanes. 

Mae’n bwysig bod BBC One yn parhau i fod yn feiddgar ac yn greadigol. Byddaf yn arloesi gyda’n 
dewis o adloniant, gan gyflwyno syniadau a fformatau newydd i gynulleidfa eang. Rwyf hefyd am 
feithrin talent i ddatblygu comedi prif ffrwd newydd ar gyfer y sianel, tra’n mentro gyda rhai 
syniadau arloesol y tu hwnt i’r trothwy gwylio teuluol. Ym maes drama, rwyf am gynnig rhaglenni 
llawn her sy’n ennyn chwilfrydedd i’r gynulleidfa, ynghyn â’r cyfresi sy’n parhau mor boblogaidd ag 
erioed ac yn cael eu gwerthfawrogi gan wylwyr BBC One. 

I gloi, dylai BBC One barhau i fod yn fangre i bobl yn ystod cyfnodau o bwys. Boed ar adeg yr 
Etholiad Cyffredinol neu Gwpan y Byd, Plant mewn Angen neu Ddydd Nadolig, rwyf am i BBC One 
fod y dewis cyntaf. 

Jay Hunt, Rheolydd, BBC One 

Heriau allweddol BBC One yn 2010/2011 
Her: Sicrhau bod ein hamserlen yn cynnwys cymysgedd gyfoethog o raglenni sy’n cael eu 
hystyried yn unigryw ac yn wahanol i’r rhai hynny ar sianeli eraill, trwy greu rhaglenni arloesol 
newydd ar gyfer ein cynulleidfa. 

• Byddwn yn cyflwyno syniadau a mathau newydd o raglenni ffeithiol. Un enghraifft yw cyfres 
ddyfeisio deuluol ar y cyd ag Aardman, a fydd yn cynnwys Wallace a Gromit. 

• Byddwn yn parhau i adfywio ein rhaglenni adloniant trwy gomisiynu fformatau beiddgar, 
newydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn creu rhaglenni ffisegol, gweledol ac mae 
gennym sawl cyfres sydd â’r potensial hynny ar y gweill. 

• Ym maes drama, rydym am ddarparu nifer o gynyrchiadau unigryw, hynod gan gynnwys 
Deep, sef drama gyffro sydd wedi’i lleoli ar long danfor; Outcasts, cynhyrchiad ffuglen 
wyddonol arloesol gan y tîm a gynhyrchodd Spooks; a The Silence, sy’n ddrama gyffrous 
gyda merch ifanc fyddar yn ganolbwynt i’r cyfan. 
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Her: Parhau i ymgysylltu â’n cynulleidfa gyda chynnwys ffeithiol difrifol. 

Byddwn yn parhau i annog agweddau newydd ar fyd natur gyda rhaglenni fel y gyfres Lost Land, a 
byddwn yn ymestyn hyn yn 2010/2011 gydag amrywiaeth eang o raglenni ffeithiol, gan barhau i 
gynhyrchu rhaglenni sy’n cael lle amlwg ar yr amserlen. 

• Yn ganolog i raglenni celfyddydau BBC One bydd Modern Masters, a gyflwynir gan arbenigwr 
celf newydd a fydd yn cynnig golwg ffres ar y pwnc. 

• Mae gennym gyfres hanes bwysig ar y cyd â BBC Learning a fydd yn defnyddio ‘hanes byw’ i 
adrodd hanes y stryd fawr ym Mhrydain yn ystod y 70 mlynedd ddiwethaf. 

• Fel rhan o World of Wonder, Blwyddyn Wyddoniaeth y BBC, rydym yn ail-ymweld â’r gyfres 
Child Of Our Time gyda menter aml-lwyfan fawr, The Big Personality Test. A bydd y gyfres 
newydd o Bang Goes The Theory yn annog y gynulleidfa i gyflawni arbrofion ar-lein. 

• Byddwn yn gweithio ar ffyrdd dychmygus o gyflwyno materion cyfoes i gynulleidfa brif ffrwd 
drwy gynhyrchu rhaglen ddogfen heriol ac adeiladu ar y gyfres nodwedd Famous, Rich And..., 
ynghyd â dal ati gyda’n strategaeth o gynnig cynnwys gydag apêl iau, mwy amrywiol am 
10:35pm a chomisiynu cymysgedd o raglenni dogfen unigol sy’n rhoi sylw i amrywiaeth eang o 
bynciau ac ailddarlledu rhaglenni penodol oedd ar BBC Three. 

Her: Dod â’r gwledydd ynghyd drwy ddigwyddiadau chwaraeon pwysig a rhaglenni adloniant 
newydd ar raddfa fawr, sy’n cynrychioli ac yn adlewyrchu'r DU i gyd. 

Mae’r BBC yn ymroddedig i gynhyrchu rhaglenni o bob cwr o’r DU ac felly mae wedi cyflwyno polisi 
i sefydlu canolfannau rhagoriaeth ar gyfer chynhyrchu yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
Bydd rhaglenni allweddol yn cael eu cynhyrchu yn y canolfannau rhagoriaeth hyn, fel Casualty 
(Cymru) a sioeau’r Loteri Genedlaethol (Yr Alban). 

• Yn 2010/2011, bydd BBC One yn dod â’i chynulleidfaoedd ynghyd drwy gyflwyno’r holl gyffro 
o Gwpan y Byd yn Ne Affrica yn ystod yr haf. 

• Mae rhaglenni digwyddiadau yn ffordd bwysig o ddenu cynulleidfaoedd eang i’r sianel. Rydym 
yn bwriadu gwneud hyn drwy gyfresi newydd o The Apprentice, Junior Apprentice a 
Masterchef, a’n sylw o ddigwyddiadau allweddol fel Plant Mewn Angen ac ymweliad y Pab. 
Rydym yn parhau i ddatblygu rhaglenni arbennig newydd fel y rhain, er enghraifft rhaglen 
fusnes newydd gyda’r entrepreneur o Brydain, Jo Malone. 

• Yn dilyn llwyddiant Gavin and Stacey, byddwn yn comisiynu rhagor o gyfresi sydd â 
hunaniaeth ranbarthol neu genedlaethol, er enghraifft Mrs Brown gan y digrifwr enwog o 
Iwerddon, Brendan O’Carroll a Pink Ladies o Ogledd-orllewin Lloegr. 

• Bydd Inside Out a The One Show yn parhau i uno’r DU drwy ddarlledu straeon lleol diddorol a 
dangos ffilmiau rhanbarthol. 

• Bydd sioeau fel Rip-Off Britain yn dod o wahanol rannau o’r wlad a’r Crimewatch Roadshow o 
bedwar lleoliad gwahanol y tu allan i Lundain. 

• Yn dilyn llwyddiant cyfresi fel Small Island, Waterloo Road a So You Think You Can Dance, 
byddwn yn parhau i ddatblygu a hyrwyddo actorion a pherfformwyr amrywiol. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Yn ystod y dydd 
Bydd BBC One yn parhau i roi mwy o bwyslais ar ddigwyddiadau ffeithiol (Rewind The 60s), 
materion cyfoes (Fake Britain) a newyddiaduraeth sy’n rhoi sylw i ddefnyddwyr (Save My Holiday). 

• Gyda’r cyfresi Land Girls a Moving On yn dychwelyd ynghyd â’r ddrama gomedi newydd The 
Indian Doctor (teitl dros dro), mae BBC One yn bwriadu cryfhau ei enw da am fod yr unig 
ddarlledwr sy’n darlledu dramâu o’r DU yn ystod y dydd. 
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• Hefyd, bydd y sianel yn barod i ymateb i ddigwyddiadau newyddion sy’n torri gyda rhaglenni 

byw arbennig yn ystod y dydd. Bydd hefyd yn datblygu syniadau sydd â’r potensial i symud i’r 
amserlen oriau brig. 

Newyddion a materion cyfoes 
• Bydd BBC One yn parhau i ddarparu rhaglenni newyddion a materion cyfoes o’r radd flaenaf, 

gyda rhaglenni amlwg fel BBC News At Ten, Question Time a Panorama. 

• Byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i gynhyrchu rhaglenni newyddion cenedlaethol a 
rhanbarthol rhagorol. 

• Rydym yn bwriadu rhoi sylw arloesol i’r etholiad yn yr wythnosau cyn y digwyddiad mawr ac ar 
noson yr Etholiad Cyffredinol ei hun, gan gynnwys rhoi sylw i ddadleuon arweinwyr y pleidiau. 

Chwaraeon a digwyddiadau 
• Mae darlledu digwyddiadau yn rhan ganolog o BBC One. Eleni, yn ogystal â’r calendr 

chwaraeon arferol sy’n cynnwys Wimbledon a Formula 1, bydd gan y sianel gyffro Cwpan y 
Byd o Dde Affrica yn ystod yr haf. 

• Hefyd, byddwn yn darlledu’r digwyddiad Plant Mewn Angen ar ei newydd wedd yn ystod yr 
hydref ac rydym wedi comisiynu nifer o raglenni arbennig ar gyfer amserlen y Nadolig ar BBC 
One. 

Ffeithiol 
• Yn ogystal â chyfresi newydd o’r hen ffefrynnau Bang Goes The Theory, Jimmy’s Food 

Factory a Famous, Rich And..., mae gennym nifer o raglenni amlwg ar y gweill. Bydd Thirty 
Years Younger (teitl dros dro) yn mynd â grŵp o bobl 80 oed yn ôl mewn amser gan eu cymell 
i fyw eu bywydau fel yr oeddynt yn ei wneud yn eu pumdegau, gyda’r nod o weld sut mae hyn 
yn effeithio ar y broses o heneiddio. Bydd Andrew Marr yn cyflwyno cyfres bwysig newydd ar 
BBC One o’r enw Metropolis. 

Crefydd 
• Ynghyd ag ymrwymiad wythnosol BBC One i Songs of Praise a The Big Questions, byddwn 

yn parhau i gynrychioli holl brif grefyddau’r DU trwy ganolbwyntio ar wyliau allweddol. Rydym 
wedi comisiynu digwyddiad drama pwysig am y Geni a fydd yn cael ei ddarlledu ar draws yr 
amserlen. 

Drama 
• Byddwn yn parhau i gyflwyno cyfresi drama o’r radd flaenaf i gynulleidfa BBC One gan barhau 

i fuddsoddi yn Eastenders, Waterloo Road, Casualty a Holby City. Hefyd, bydd y cyfresi 
llwyddiannus Waking The Dead, Spooks, Hustle a Silent Witness yn dychwelyd ynghyd â 
dramâu newydd: Five Daughters, am lofruddiaethau Ipswich, Luther, The Silence a Deep. 

Adloniant 
• Ynghyd â’r fformatau newydd cyffrous sy’n cael eu datblygu, bydd BBC One yn darlledu 

rhaglen newydd gan Andrew Lloyd Webber yn chwilio am dalent, Over The Rainbow. 

• Byddwn yn parhau i feithrin Michael McIntyre fel un o ddoniau allweddol BBC One gyda 
chyfres newydd o’i sioeau teithiol, a bydd cyfres newydd o Live At The Apollo, QI, Have I Got 
News For You a The Graham Norton Show. 

Comedi 
• Mae BBC One yn gobeithio adfywio comedi prif ffrwd i’r teulu trwy neilltuo adnoddau ar gyfer 

ariannu cyfres o raglenni peilot. Rydym yn arbrofi gyda fformatau arloesol sy’n mynd tu hwnt i 
gomedi sefyllfa traddodiadol gyda sioeau fel Mrs Brown, ac rydym yn rhoi cynnig ar ddrama 
gomedi newydd gyda Pink Ladies. Hefyd, rydym wedi buddsoddi mewn cyfres newydd o’r 
hynod boblogaidd, Outnumbered. 
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Mynediad 

• Mae’r BBC wedi ymrwymo i sicrhau bod ei chynnwys yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl. 
Felly, rydym yn darparu is-deitlau ar gyfer ein holl raglenni ac yn sicrhau bod o leiaf 10% o 
raglenni perthnasol yn cynnig sain ddisgrifiad a bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o’n 
rhaglenni. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC One 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 45 awr o gerddoriaeth a'r celfyddydau (heb gynnwys yr hyn a ddarlledir dros nos yn y Sign 
Zone). 

Hyrwyddo addysg a dysg 

• 700 awr o raglenni ffeithiol newydd. 

• 1,500 awr o raglenni plant, ymrwymiad wedi’i rannu gyda BBC Two. 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 

• 110 awr o raglenni crefyddol, ymrwymiad wedi'i rannu gyda BBC Two (heb gynnwys yr hyn a 
ddarlledir dros nos yn y Sign Zone). 

Ymrwymiadau statudol 
Mae oriau brig yn yr ymrwymiadau hyn wedi’u diffinio fel oriau rhwng 18:00 a 22:30 o’r gloch. 

Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe’u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

• Sicrhau bod o leiaf 70% o'r holl oriau, a 90% o oriau brig, yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

• Cynnal y patrwm cyffredinol cyfredol o raglenni newyddion gydol y dydd, sef o leiaf 1,380 awr 
o raglenni newyddion rhwydwaith, gydag o leiaf 275 awr yn yr oriau brig. 

• O leiaf 3,920 awr o raglenni newyddion rhanbarthol, gydag o leiaf 2,010 awr yn yr oriau brig. 

Yn ogystal, mae BBC One yn rhannu’r ymrwymiadau canlynol gyda BBC Two: 

• O leiaf 365 awr o raglenni materion cyfoes rhwydwaith gydag o leiaf 105 awr yn yr oriau brig. 

• O leiaf 655 awr o raglenni rhanbarthol yn yr oriau brig, a 280 awr arall ar adegau nesaf at yr 
oriau brig (h.y. yr awr bob ochr i’r oriau brig) ac eithrio newyddion ar BBC One. 

• O leiaf 6,270 awr o raglenni rhanbarthol o bob math, gan gynnwys rhaglenni newyddion 
rhanbarthol ar gyfer BBC One. 

• Dylai o leiaf 95% o raglenni rhanbarthol gael eu gwneud yn yr ardal berthnasol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 

• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 
rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 
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Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau BBC One: 

• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 
isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill.) 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd.) 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd.) 
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 Atodiad BBC One Scotland 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC One Scotland yw ategu amserlen rhwydwaith BBC One trwy ddarparu rhaglenni 
o bob math sy’n apelio at gynulleidfaoedd prif ffrwd yr Alban ac sy’n cymryd lle rhaglenni BBC One 
yn llwyr neu’n eu symud i ran arall o’r amserlen. 

Dylai’r gwasanaeth ddarparu rhaglenni sy’n adlewyrchu ac yn cefnogi diwylliant, hunaniaeth a 
threftadaeth yr Alban i wylwyr yn yr Alban a dyma ddylai prif gyfrwng y BBC fod ar gyfer darlledu 
digwyddiadau pwysig yn yr Alban ar y teledu. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC One Scotland yn gartref i amrywiaeth eang o raglenni unigryw, poblogaidd a gynhyrchir 
ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban, i ategu a chyfoethogi amserlen y rhwydwaith gyda chynnwys 
sy’n berthnasol ac o ddiddordeb arbennig i wylwyr yn yr Alban. Yn ogystal â darparu’r rhan fwyaf o 
newyddion a materion cyfoes ar y teledu i wylwyr yn yr Alban, mae BBC One Scotland hefyd yn 
darlledu chwaraeon byw, y ddrama barhaus River City a chomedi a rhaglenni ffeithiol poblogaidd a 
bywiog. 

Bydd yr orsaf yn parhau i gynnig cynnwys sy’n cyrraedd cymunedau cynyddol amrywiol yr Alban, 
gan adlewyrchu treftadaeth ddiwylliannol y wlad a rhoi sylw i faterion cyfoes sydd o ddiddordeb 
cymdeithasol. 

Bydd timau newyddion rhagorol BBC Scotland yn parhau i wella eu rhaglenni newyddion a 
materion cyfoes, ar draws sianeli a llwyfannau darlledu. Bydd sylw manwl yn cael ei roi i straeon 
pwysig a byddwn yn mynd ati’n ddiwyd i feithrin talent ohebu newydd. Bydd rhaglenni newyddion, 
busnes a chwaraeon rhyngwladol hefyd yn cael sylw amlwg yn ystod Gemau’r Gymanwlad eleni. 

Mewn blwyddyn Etholiad Cyffredinol, bydd y sianel yn rhoi sylw helaeth o ansawdd uchel i’r 
materion a’r ymgeiswyr gydol cyfnod yr etholiad, gyda gwasanaeth testun ar-lein yn cynnig y 
newyddion diweddaraf yn ystod yr ymgyrch ac, ar y noson, rhaglen canlyniadau byw. Bydd nifer o 
raglenni dogfen arbennig yn cael eu darlledu a fydd yn llwyfan i sbarduno trafodaethau cyhoeddus 
ehangach. 

Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr, BBC Scotland 

Heriau allweddol BBC One Scotland yn 2010/2011 
Perfformiodd BBC One Scotland yn dda y llynedd, gan barhau i gyrraedd ei chynulleidfa ac i 
sicrhau bod gwylwyr yn cael eu plesio. Fodd bynnag, mae’r sianel yn parhau i wynebu nifer o 
heriau. 

Her: Mae’n bwysig bod BBC One Scotland yn parhau i gynnig cyfleoedd i gynulleidfaoedd mawr 
ddod at ei gilydd a mwynhau profiad cyffredin. Mae’n rhaid iddi ddarparu rhaglenni o safon sy’n 
berthnasol i fywydau pobl yn yr Alban. 

• Bydd drama wreiddiol newydd yn cael ei chomisiynu i gyd-fynd â River City. 

• Ar ôl ailstrwythuro cystadlaethau pêl-droed UEFA rydym yn ceisio canfod ffyrdd creadigol o 
barhau i ddarparu pêl-droed byw fel rhan o’n harlwy. Bydd gwylwyr yn gallu mwynhau mwy o 
gemau Cwpan yr Alban nag erioed o’r blaen. 

Her: Er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn yr Alban yn cael eu hysbysu’n llawn o’r materion a’r 
polisïau sy’n cael eu harddel gan y gwahanol bleidiau gwleidyddol yn Etholiad Cyffredinol 2010, 
bydd BBC One Scotland yn cynnig: 

• Rhaglenni newyddion, materion cyfoes a gwleidyddiaeth helaeth ar y teledu am yr etholiad yn 
yr wythnosau cyn, yn ystod ac ar ôl yr etholiad, gan gynnwys rhaglen ganlyniadau dros nos. 

• Dwy raglen drafod fawr yn canolbwyntio ar yr economi ac ar arweinwyr pleidiau’r Alban. 
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• Bydd materion sy’n berthnasol i lywodraeth leol a chymunedau lleol yn cael mwy o sylw yn sgil 

penodi gohebydd a fydd yn canolbwyntio’n unswydd ar y materion hyn, gyda chymorth 
gohebwyr gwleidyddol presennol BBC Scotland. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Rhaglenni dogfen 
Bydd ein harlwy yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o bynciau gydol y flwyddyn, a fydd yn apelio i 
gynulleidfa eang. 

• Cyfres ddirdynnol fydd The Scheme a fydd yn olrhain blwyddyn yn hanes stad o dai yn 
Ayrshire. 

• Bydd The Clydebank Blitz yn nodi 60 mlynedd ers y bomio a ddistrywiodd cymuned gyfan yn 
Glasgow yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

Ffeithiol 
Byddwn yn darparu rhaglenni llawn gwybodaeth, wedi’u cynhyrchu yn yr Alban. 

• Bydd Scottish Landscapes yn gyfres arloesol bwysig a gyflwynir gan Dr Iain Stewart, a fydd yn 
bwrw golwg ar yr amgylchedd newidiol a sut mae pobl yn dylanwadu ar yr amgylchedd 
hwnnw. Bydd cynnwys aml-lwyfan, cyfres ategol ar BBC Two Scotland a gweithgareddau 
allgymorth eraill yn cyd-fynd â’r gyfres hon. 

Digwyddiadau 
Byddwn yn rhoi sylw i rai o ddigwyddiadau cerddoriaeth mwyaf yr Alban yn 2010, fel Celtic 
Connections, T In The Park, Proms In The Park a Phencampwriaethau Bandiau Pib y Byd. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC One Scotland 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• 265 awr o newyddion a materion cyfoes ar y teledu. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 140 awr o raglenni eraill (ac eithrio newyddion). 

Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr Atodiad hwn, bydd BBC One Scotland yn 
cyfrannu fel y bo’n briodol at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer gwasanaeth 
rhwydwaith BBC One fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer BBC One. 
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Atodiad BBC One Wales 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC One Wales yw ategu amserlen rhwydwaith BBC One trwy ddarparu rhaglenni o 
bob math sy’n apelio at gynulleidfaoedd prif ffrwd Cymru ac sy’n cymryd lle rhaglenni BBC One yn 
llwyr neu’n eu symud i ran arall o’r amserlen. 

Dylai’r gwasanaeth ddarparu rhaglenni sy’n adlewyrchu ac yn cefnogi diwylliant, hunaniaeth a 
threftadaeth Cymru i wylwyr yng Nghymru a dyma ddylai prif gyfrwng y BBC fod ar gyfer darlledu 
digwyddiadau pwysig yng Nghymru. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
BBC One Wales yw conglfaen y gwasanaeth Saesneg a gynigir i wylwyr yng Nghymru. Bydd yn 
adeiladu ar boblogrwydd rhaglenni rhwydwaith BBC One trwy gynnig rhaglenni pwysig aml-lwyfan 
cadarn, dramâu cyfoes grymus a chelfyddydau, diwylliant ac adloniant unigryw. Mae BBC Wales 
Today, y rhaglen newyddion ddyddiol, yn ganolog i’r gwasanaeth – yn ddibynadwy, awdurdodol ac 
yn cwmpasu rhoi sylw i Gymru gyfan. Hefyd, mae’r gyfres materion cyfoes hirhoedlog Week In 
Week Out yn bwrw golwg ar faterion pwysig y dydd mewn manylder. Ein nod cyffredinol yw cynnig 
gwasanaeth eang ac amrywiol sy’n adlewyrchu cenedl sy’n newid yn barhaus. 

Bydd tri digwyddiad pwysig yn llywio’n darpariaeth yn 2010/2011: yr Etholiad Cyffredinol; cyfres 
bwysig o raglenni yn adeiladu ar lwyddiant Coal House (a fydd yn mynd â dau deulu yn ôl mewn 
amser i Eryri ym 1890); a chyfres lle bydd Rolf Harris yn archwilio celf yng Nghymru. 

Byddwn yn meithrin ein perthynas â’n cynulleidfa yng Nghymru gyda chyfres o raglenni dogfen 
cyfoes poblogaidd, a mwy o raglenni defnyddwyr ac adloniant ffeithiol. 

Menna Richards, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales 

Heriau Allweddol BBC One Wales yn 2010/2011 
Bydd BBC One Wales yn ceisio parhau i ehangu ei chynulleidfa gyda rhaglenni unigryw sy’n apelio 
i’r genedl. 

Her: Mae angen i ni sicrhau bod ein sylw o’r Etholiad Cyffredinol yn cyrraedd cymaint o bobl â 
phosibl trwy gynhyrchu portffolio cytbwys o raglenni poblogaidd llawn gwybodaeth. 

• Bydd cyfres o raglenni trafod yn ystod yr ymgyrch etholiadol, gan gynnwys trafodaeth gydag 
arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru. Bydd Wales Today yn rhoi cyfrif dyddiol 
awdurdodol o’r ymgyrch etholiadol i’r gynulleidfa ehangaf bosibl. Byddwn yn cynhyrchu 
gwasanaeth canlyniadau cynhwysfawr, gan osod canlyniadau Cymru yng nghyd-destun y DU 
gyfan. 

• Os bydd refferendwm yng Nghymru eleni ar roi mwy o bwerau i Lywodraeth y Cynulliad, 
byddwn yn amlwg yn rhoi sylw cynhwysfawr i’r materion hyn. 

Her: Mae angen i ni fod yn berthnasol i bob rhan o Gymru ac i gynulleidfa eang, amrywiol. Ein 
huchelgais yw bod cynnwys BBC Wales yn cael lle amlycach yn ystod oriau brig, gan ddeall yn 
llwyr yr her y mae hyn yn ei chyflwyno. 

• Bydd Snowdonia 1890 yn gyfres oriau brig bwysig a fydd yn berthnasol i Gymru gyfan gan ei 
bod yn mynd i’r afael â materion iaith yn ogystal â phortreadu hanes mewn ffordd hygyrch. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Bydd ein hamrywiaeth eang o raglenni yn adlewyrchu’r Gymru gyfoes. 

Drama 
• Cyfres tair rhan yw’r Fabulous Baker Boys sy’n mynd ati, mewn ffordd boblogaidd i adrodd 

hanes sut mae cymuned o’r cymoedd yn ymdopi â’r dirwasgiad. Bydd y ddrama’n parhau i 
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ddatblygu talent o Gymru sydd wedi tyfu yng Nghymru ers dyfodiad Doctor Who. Cafodd y 
broses hon ei dechrau gan y ddrama ysbyty Crash a bydd ail gyfres yn ystod y gwanwyn. 

Celfyddydau 
• Bydd Rolf Harris On Art yn cyflwyno celfyddyd gain i gynulleidfa brif ffrwd. Bydd Rolf Harris yn 

mynd ar drywydd ac yn efelychu celf o bob cwr o Gymru, a hynny yn ei arddull ddigyffelyb ei 
hun. Bydd amrywiaeth o gynnwys amrywiol ar draws pob llwyfan yn cyd-fynd â’r gyfres. 

Rhaglenni dogfen 
• Mae cyfres newydd, Snowdonia 1890, yn ganolog i amserlen yr hydref. Bydd y gyfres yn 

adlewyrchu bywyd yn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith yn y 19eg ganrif. Fel gyda Coal 
House, bydd y gyfres yn cyfleu hanes byw gyda dau deulu gwahanol yn byw eu bywydau ar 
fferm fynyddig. Bydd cynnwys aml-lwyfan helaeth i gyd-fynd â’r gyfres, gan gynnwys rhaglenni 
ar gyfer plant ysgol. 

Chwaraeon 
• Yn ystod yr hydref eleni bydd Cymru yn croesawu un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf y 

byd, sef Cwpan Ryder. Bydd cyfres pryf ar y wal yn dangos sut mae Cymru wedi paratoi ar 
gyfer yr wythnos pan fydd llygaid y byd chwaraeon arni. 

Amodau: Dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC One Wales 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• 250 awr o newyddion a materion cyfoes ar y teledu. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 60 awr o raglenni eraill (ac eithrio newyddion). 

Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr Atodiad hwn, bydd BBC One Wales yn 
cyfrannu fel y bo’n briodol at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer gwasanaeth 
rhwydwaith BBC One fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer BBC One.
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Atodiad BBC One Northern Ireland
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC One Northern Ireland yw ategu amserlen rhwydwaith BBC One trwy ddarparu 
rhaglenni o bob math sy’n apelio at gynulleidfaoedd prif ffrwd Gogledd Iwerddon ac sy’n cymryd lle 
rhaglenni BBC One yn llwyr neu’n eu symud i ran arall o’r amserlen. BBC One Northern Ireland 
ddylai prif gyfrwng y BBC fod ar gyfer darlledu digwyddiadau pwysig yng Ngogledd Iwerddon ar y 
teledu. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC One Northern Ireland yn ceisio adlewyrchu amrywiaeth bywyd cymunedol trwy 
gymysgedd o raglenni mewn gwahanol arddulliau sy’n rhoi sylw i wahanol bynciau. Mae parhau i 
gyrraedd ei chynulleidfa a bod yn berthnasol mewn amgylchedd sy’n newid byth a hefyd yn 
flaenoriaeth allweddol. Rydym wedi adolygu’r cynnwys, yr amserlen a chydbwysedd cynyrchiadau 
teledu lleol ac wedi buddsoddi mewn sawl cyfres newydd sydd â’r nod o ehangu gorwelion ein 
rhaglenni a’u hapêl i’n cynulleidfaoedd. 

Mae BBC One Northern Ireland yn llwyfan i dalent, materion a syniadau lleol. Mae ei rhaglenni yn 
darparu lle i gysylltu a dathlu bod yn rhan o drafodaeth ehangach am ein lle yn y byd. 
Swyddogaeth y sianel yw hysbysu ac ymchwilio – cynyddu’r ddealltwriaeth o faterion mawr a 
chynnig llwyfan i bryderon ein cynulleidfa. Dylai BBC One Northern Ireland fod â chysylltiadau clós 
â chymunedau lleol, dylai fod yn uchelgeisiol ac eang ei chydymdeimlad, a dylai chwilio’n ddiflino 
am ragoriaeth greadigol. Dylai adlewyrchu ein cymdeithas gyfan trwy raglenni sy’n taro deuddeg 
ac yn ysgogi’r gynulleidfa ac sy’n rhoi llais dilys i bobl leol a’u profiadau. 

Byddwn yn adfywio a gwella’n rhaglenni celfyddydau, adloniant a chomedi. Bydd rhaglenni dogfen 
arsylwadol newydd yn rhoi blas ar fywyd yn Stormont ac Ysbyty Ulster. Bydd rhaglenni hamdden a 
ffordd o fyw yn dychwelyd i’r amserlen a byddwn hefyd yn dangos cyfres bwysig ar hanes 
Iwerddon. Bydd ein rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn rhoi sylw eang i etholiad San 
Steffan a thrafodaethau gyda chynulleidfaoedd fel rhan o’r gyfres Spotlight Special newydd. Bydd 
cynyrchiadau newyddion teledu lleol yn elwa ymhellach yn sgil ein buddsoddiad mewn gohebwyr 
ardal newydd. 

Peter Johnston, Cyfarwyddwr, BBC Northern Ireland 

Heriau allweddol BBC One Northern Ireland yn 2010/2011 
Her: Mae angen i ni adeiladu ar lwyddiant a darparu rhaglenni eang, effeithiol a phoblogaidd. 
Rydym am gynyddu amrywiaeth yr arlwy leol a datblygu amserlen BBC One Northern Ireland 
ymhellach ar sail anghenion ac arferion gwylio newidiol cynulleidfaoedd. 

• Byddwn yn rhoi mwy o sylw i Ŵyl Belfast yn Queens a chyfres newydd gyda straeon, pobl a 
datblygiadau yn y sector celfyddydau lleol. 

• Byddwn yn darlledu dwy ddrama ffeithiol newydd ac yn bwrw golwg ar hanes a chanlyniadau’r 
cyfnod cythryblus yng Ngogledd Iwerddon, gyda’r rhaglenni The Shankill Butchers a The 
Burning Of Bombay Street. 

• Byddwn yn adrodd hanes dwy fenyw â gwahanol safbwyntiau ar erthylu a byddwn yn darlledu 
cyfres ar waith yn Uned Afiechydon a Drosglwyddir yn Rhywiol Ysbyty’r Royal Victoria. 

• Byddwn yn datgelu gwerth a budd archif teledu lleol y BBC gyda chyfres o raglenni ar hanes 
cyfoes. 

• Byddwn yn disgrifio hanes ac arwyddocâd 25 gwrthrych sydd wedi helpu i ddiffinio 
traddodiadau a hunaniaeth cymunedau lleol mewn cyfres fer o raglenni fel rhan o fenter, A 
History Of The World In 100 Objects y BBC. 
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Her: Mae angen i ni gynyddu effaith ein rhaglenni comedi ac adloniant. Un o’r blaenoriaethau 
allweddol fydd datblygu’r rhaglenni presennol a chefnogi talent newydd a syniadau am raglenni. 

• Bydd The Blame Game yn dychwelyd a byddwn yn comisiynu cyfres bellach o Great 
Unanswered Questions. 

• Bydd Our William yn dod â chast o gymeriadau William Caulfield i ystafelloedd byw gwylwyr 
teledu, tra bydd Sketchy a LOL yn rhoi llwyfan i waith awduron a pherfformwyr comedi 
newydd. 

• Bydd Derek’s Dreaming yn dilyn hynt a helynt y ffermwr poblogaidd o Fermanagh wrth iddo 
fynd i’r afael â heriau newydd, gan gynnwys ymladd teirw. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Ffeithiol 

• Bydd Feargal Keane yn bwrw golwg ar rai o eiliadau tyngedfennol hanes Iwerddon mewn 
cyfres newydd uchelgeisiol. Bydd rhaglenni cysylltiedig ar BBC Radio Ulster a gwefan 
ymroddedig i gyd-fynd â’r gyfres. 

• Bydd In Cold Blood yn disgrifio ymchwiliadau’r heddlu mewn achosion llofruddiaeth diweddar. 

Rhaglenni dogfen 
• Bydd Woodrow Wilson yn olrhain y cysylltiadau rhwng dyn bara yn Strabane a dyn o’r un enw 

a fu’n arlywydd America. 

• Bydd treftadaeth ddiwydiannol Gogledd Iwerddon dan y chwyddwydr mewn rhaglen ddogfen 
am ffatri grysau leol, a bydd cyfle i glywed hanes bachgen ifanc o Bortiwgal a’i deulu yn Tiago 
And The Tunnel. 

• Bydd Tim McGarry yn adrodd hanes Iwerddon yn ei ffordd ddihafal ei hun mewn rhaglen sy’n 
seiliedig ar ei sioe lwyfan lwyddiannus am gymhlethdodau ein gorffennol. 

• Gwaith bydwragedd a phrofiadau mamau beichiog fydd yn cael sylw cyfres ddogfen sy’n dilyn 
bywyd yn Ysbyty Ulster. 

Adloniant 
• Bydd Getaways yn cynnig dihangfa addysgiadol i wylwyr lleol trwy ei gardiau post ffilm o 

wahanol gyrchfannau gwyliau. 

• Byddwn yn mynd i’r afael â diddordebau ein cynulleidfa mewn hanes paranormal a lleol gyda 
chyfres newydd o Northern Ireland’s Greatest Haunts. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC One Northern Ireland 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• 280 awr o newyddion a materion cyfoes ar y teledu. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 80 awr o raglenni eraill (ac eithrio newyddion). 

Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr atodiad hwn, bydd BBC One Northern 
Ireland yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer gwasanaeth 
rhwydwaith BBC One fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer BBC One. 
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BBC Two
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Two yw darparu arlwy amrywiol sy’n apelio at gynulleidfa eang o oedolion gyda 
rhaglenni treiddgar o sylwedd. Dyma sianel deledu’r BBC a ddylai ddarlledu’r nifer fwyaf a’r 
amrywiaeth ehangaf o raglenni sy’n cynyddu gwybodaeth pobl, a chânt eu hategu gan raglenni 
comedi, drama a chelfyddydol nodedig. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Credaf mai BBC Two yw’r sianel amgen brif ffrwd, gydag ysbryd creadigrwydd beiddgar yn un o’i 
nodweddion unigryw. Gyda chwilfrydedd a ffraethineb hefyd, yn rhan o’r gymysgedd, mae’r sianel 
yma i ddarparu teledu cyffrous. Ail-ategu gallu BBC Two i lansio rhaglenni ffeithiol uchelgeisiol – 
sef asgwrn cefn hunaniaeth y sianel – sy’n ganolog i’r amserlen oriau brig yw’r dasg bwysicaf sydd 
wedi fy wynebu fel Rheolydd, ac rwy’n falch iawn o weld rhaglenni fel The Love Of Money a Poetry 
Season yn derbyn cymaint o glod. Ond mae BBC Two yn ymwneud â siarad yn ddeallus â 
chynulleidfaoedd ehangach hefyd, ac mae gennyf ymroddiad llwyr i ddatblygu mwy o gyfresi 
ffeithiol gwreiddiol sydd â’r potensial i ymgysylltu â niferoedd uchel o wylwyr sy’n awchu am 
sylwedd. Dylai BBC Two fod yn gartref naturiol i gyflwynwyr bywiog sydd â rhywbeth i’w ddweud ac 
angerdd i rannu eu gwybodaeth. Mae meithrin talent newydd yn allweddol i ddiben BBC Two, ac 
rwy’n falch iawn y byddwn yn gweld wynebau awdurdodol newydd ar raglenni ffeithiol y sianel yn 
ystod y flwyddyn nesaf. 
Ond rwy’n sicr nad ansawdd ei huchelgais greadigol yn unig sy’n gwneud BBC Two yn hollol 
unigryw, ond hefyd ei bod yn darparu cymysgedd eang ac eclectig o’r hyn y mae gwylwyr yn ei 
ystyried yn ddiddorol. Mae cynulleidfaoedd craff ond amrywiol BBC Two am weld y sianel yn 
cynnig mwynhad ochr yn ochr â sylwedd. Dengys Victorian Farm a The Hairy Bikers: Mums Know 
Best ei bod yn bosibl cyfuno cynnwys addysgiadol gyda gwerthoedd adloniant mewn ffordd sy’n 
ehangu apêl BBC Two heb lastwreiddio ei natur unigryw. Rwyf am barhau i edrych ar gysyniadau 
rhaglenni newydd a meysydd sy’n ategu cyfeiriad blaengar BBC Two ac yn ei gwneud yn ymatebol 
i’r hyn y mae gwylwyr yn ei fwynhau yn ogystal â’r hyn y maent am ei wybod. 
Mewn sianel sy’n frith o raglenni ffeithiol, mae cynyrchiadau ffuglennol yn hollbwysig – mae angen 
calon ar sianel yn ogystal â phen. Roeddwn wrth fy modd gyda llwyddiant ysgubol Miranda, a oedd 
yn dangos ei bod yn bosibl cynhyrchu comedi cyn y trothwy teuluol a oedd yn teimlo’n fodern, yn 
ffres ac yn atyniadol. O ran drama, rwy’n edrych ymlaen at y cyfleoedd newydd i BBC Two ddod o 
hyd i gywair cyson a nodweddiadol sy’n cwmpasu pob math o raglenni, ond sydd ag ymrwymiad 
cyffredin i bleser deallus wrth ei wraidd. 
I mi, mae BBC Two yn gyfuniad cyffrous o bethau – gwybodaeth ac adloniant, awdurdod a 
ffraethineb. Dyna sy’n ei gwneud yn sianel mor arbennig a gwahanol i sianeli eraill ar y teledu. 

Janice Hadlow, Rheolydd, BBC Two 

Heriau allweddol BBC Two yn 2010/2011 
Her: Parhau i ddarparu comedïau sydd wedi’u hysgrifennu’n dda, sy’n apelio i gynulleidfa eang ac 
sydd â blas unigryw BBC Two. 

• Bydd Miranda, un o lwyddiannau comedi mwyaf BBC Two y llynedd, yn dychwelyd yn 
2010/2011 gyda chyfres newydd a rhaglen arbennig dros y Nadolig. Bydd comisiynau eraill yn 
ceisio dod o hyn i berthynas debyg â chynulleidfaoedd sy’n chwilio am gomedi deallus ac sy’n 
eang ei apêl. 

• Yn Whites, mae Alan Davies yn gogydd uchelgeisiol sy’n ceisio ennill enw da i’w westy 
gwledig. Bydd Simon Amstell yn dychwelyd i BBC Two gyda Grandma’s House, sy’n seiliedig 
ar ei brofiadau ef ei hun yn tyfu i fyny mewn teulu Iddewig. Mae Matt LeBlanc yn actio ei hun 
yn Episodes, sydd wedi’i gyd-ysgrifennu gan un o grëwyr Friends. Mae’n adrodd hanes dau 
sgriptiwr o Brydain sydd wedi symud i Los Angeles i chwilio am lwyddiant yn Hollywood. Mae 
Harry Enfield a Paul Whitehouse yn dychwelyd i BBC Two gyda’u sioe sgetshys Harry and 
Paul. 
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Her: Cyflwyno amrywiaeth ehangach o ddrama, gyda rhaglenni mwy cyson yn creu mwy o effaith 
ar gynulleidfaoedd a beirniaid. 

• Bydd BBC Two yn cynyddu ei horiau o ddrama wreiddiol, gan ddefnyddio cyllid newydd a 
bydd yn sefydlu drama fel uchafbwynt mwy rheolaidd yn yr amserlen. Y nod yw creu llais 
unigryw ar gyfer rhaglenni’r sianel. Mae’r awduron a gwreiddioldeb yr ysgrifennu yn 
briodweddau allweddol yma: mae ennill enw da am waith uchelgeisiol sy’n ceisio ysbrydoli a 
diddanu yn hanfodol. Mae comisiynau newydd sy’n ceisio adlewyrchu’r gwasanaeth ehangach 
hwn yn cael ei adlewyrchu’n dda mewn tymor byr o ddramâu sydd wedi’u hysbrydoli gan yr 
Wythdegau, gan gynnwys Royal Wedding gan Abi Morgan ac addasiad dwy ran o Money gan 
Martin Amis. Mae The Shadow Line, gan Hugo Blick, yn ddrama gyffrous gyfoes, angerddol 
ac ystyriol, tra bod The Crimson Petal And The White yn seiliedig ar nofel lwyddiannus Michel 
Faber am gariad, rhyw a phriodas yn ystod oes Fictoria. Mae drama unigol gan Victoria Wood, 
sy’n seiliedig ar stori Morecambe and Wise yn ifanc wrth iddynt ddod i amlygrwydd ar y sgrin 
fach, yn olrhain yn hyfryd bywydau dau drysor cenedlaethol. 

• Mae swyddogaeth newydd BBC Two fel cartref BBC Films yn golygu y bydd amrywiaeth eang 
o ffilmiau ffuglen atyniadol ac o ansawdd uchel – fel The Duchess a The Damned United – yn 
rhan reolaidd o’r hyn sydd gan BBC Two i’w gynnig, gan ychwanegu at gymysgedd cyfoethog 
y sianel. 

Her: Cynnig mwy o raglenni ffeithiol unigryw i gynulleidfaoedd, gan sicrhau bod hyd yn oed mwy o 
gyfresi ffeithiol uchelgeisiol, deallus a thrawiadol yn rhan ganolog o’r amserlen. 

• Mae BBC Two wedi ymrwymo’n hyderus i werthoedd gwasanaeth cyhoeddus drwy raglenni 
ffeithiol unigryw sy’n parhau i lwyddo i ymgysylltu â niferoedd sylweddol o gynulleidfaoedd 
gwerthfawrogol a chraff. Mae wedi bod yn rhan o gylch gwaith BBC Two o’r cychwyn cyntaf i 
wneud y da yn boblogaidd, ac mae gwneud hynny gan gadw uchelgais deallusol yn un o’r 
cyfleoedd mwyaf cyffrous yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae’r rhaglenni a fydd yn cychwyn am 
9pm a fydd yn ymgysylltu â syniadau a dadleuon grymus yn cynnwys: When We Were Good, 
pan yfdd Ian Hislop yn olrhain hanes y genhadaeth foesegol Fictoraidd ac yn cynnig bod 
popeth yr ydym yn ei wir werthfawrogi mewn cymdeithas yn deillio o ddaliadau llond llaw o’n 
cyndeidiau hen ffasiwn; bydd cyfres newydd am Ysbyty Great Ormond Street, gyda golwg 
digynsail ar broses gwneud penderfyniadau’r ysbyty, gan ddatgelu rhai o’r dewisiadau anodd 
iawn sy’n rhaid i feddygon a rheolwyr eu gwneud; a Dangerous School For Boys, lle bydd 
Gareth Malone yn defnyddio ei allu i gael y gorau o bobl ac yn mynd i’r afael â bechgyn sy’n 
tangyflawni mewn addysg. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Gwyddoniaeth 

• BBC Two fydd y presenoldeb prif ffrwd ar gyfer y fenter World Of Wonder. Bydd The Story Of 
Science yn datgelu sut y bu i ddulliau gwyddonol ddylanwadu ar y byd modern. Ar ôl 
llwyddiant ysgubol Wonders Of The Solar System, mae’r Athro Brian Cox yn troi ei sylw at 
gymhlethdodau’r byd a sut gellir eu crisialu’n wirioneddau syml yn Universal. Mae The Secret 
Life Of Cows, Pigs And Sheep yn bwrw golwg ar fywydau cudd anifeiliaid fferm. 

Hanes 
• Bydd BBC Two yn cynnig amrywiaeth heb ei ail, awdurdod a buddsoddiad sylweddol mewn 

talent newydd. Bydd cyfres bwysig ar y Normaniaid a’r Byd Clasurol. Bydd First Light, drama 
ddogfen bwerus, yn nodi 70 mlynedd ers Brwydr Prydain. 

• Bydd presenoldeb cryfach gan gyflwynwyr hanes newydd, gan gynnwys Behind Closed Doors 
gydag Amanda Vickery a fydd yn bwrw golwg ar fywydau preifat y18fed ganrif, bydd Mary 
Beard yn bwrw golwg o’r newydd ar Pompeii, a bydd Bettany Hughes yn mynd i’r afael â 
chwedl Atlantis. 

• Bydd mwy o gymorth ar-lein yn cysylltu rhaglenni hanes a gwyddoniaeth newydd gyda’r gorau 
o gynyrchiadau BBC yn y gorffennol a gweddill y we. 
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Celfyddydau 

• Bydd BBC Two yn parhau i ddarparu dyfnder, amrywiaeth a chysondeb heb eu hail. Ar gyfer 
Tymor Opera 2010 y BBC, bydd Gareth Malone yn ceisio cynhyrchu a chyfarwyddo opera yn 
Gareth Does Glyndebourne. Bydd perfformiadau’n cynnwys Plácido Domingo yn canu rhan 
Simon Boccanegra o waith Verdi. Yn Goldie’s Rough Diamonds, bydd Goldie yn chwilio am 
dalent cerddorol ifanc ar strydoedd Prydain. Bydd Fantasy Rock ‘n’ Roll yn bwrw cipolwg ar y 
50 mlynedd diwethaf o hanes roc, gyda chyfweliadau, archif, hel atgofion, cerddoriaeth, 
seicoleg roc a llawer mwy. 

• Bydd Renaissance Remastered yn ymchwilio i sut cafodd rhai o beintiadau gorau’r byd eu 
creu. Bydd Birth Of Hollywood gyda Paul Merton yn dangos sut y gosodwyd y sylfeini ar gyfer 
diwydiant ffilm heddiw yn yr oes fud. Bydd Sebastian Faulks yn dathlu’r nofel Brydeinig yn 
Faulks On Fiction. 

Rhaglenni dogfen 
• Bydd ymrwymiad BBC Two i adlewyrchu profiadau cyfoes yn cynnwys tymor pwysig ar 

addysg gyda Dangerous School For Boys gyda Gareth Malone a Mind The Gap lle bydd John 
Humphrys yn pwyso a mesur a all addysg newid bywydau plant o hyd. Bydd Catchment yn 
dilyn pum teulu sy’n brwydro i gael eu plant i’r ysgolion iawn. 

• Bydd rhaglenni dogfen yn parhau i fod yn ffenestri ar y byd mawr ehangach. Yn Ben Fogle 
Faces Africa, bydd Ben yn dilyn llawfeddygon sy’n trin dioddefwyr y clefyd anffurfio Noma. 
Bydd Bruce Parry yn profi bywyd pobl yr Arctig. 

Ffeithiol poblogaidd 
• Bydd BBC Two yn parhau i roi sylw i ffordd o fyw gwylwyr. Bydd Cracking Antiques yn dangos 

sut mae dodrefnu eich cartref gyda dodrefn gwreiddiol sydd â gwerth parhaus. Bydd Sue 
Perkins a Giles Coren yn rhoi cynnig ar gynnal eu hunain yn null yr 1970au yn Sue And Giles 
Live The Good Life. 

Newyddion a materion cyfoes 
• Yn ogystal â Newsnight a darparu’r newyddiaduraeth fusnes orau drwy’r tîm Money 

Programme, bydd amserlen BBC Two yn adlewyrchu ei chylch gwaith rhyngwladol cadarn. 
Nod Secret Iraq yw rhoi cyfrif awdurdodol o’r hyn a ddigwyddodd yn dilyn yr ymosodiad 2003. 
Bydd Andrew Marr yn bwrw golwg ar ddylanwad John F Kennedy yn JFK: The Making Of 
Modern Politics. Bydd This World yn parhau i roi sylw i straeon materion cyfoes rhyngwladol 
diddorol. 

Crefydd 
• Bydd Silence In The City yn canfod a all bod mewn lle distaw ennyn deffroad personol ac 

ysbrydol. Bydd Melvyn Bragg yn archwilio dylanwad anhygoel Beibl y Brenin Iago ar Brydain. 

Yn ystod y dydd 
• Bydd BBC Two yn adeiladu ar ei llwyddiant ym maes rhaglenni ffeithiol poblogaidd, gan ddenu 

cynulleidfa sydd am weld rhaglenni o sylwedd. Bydd Michael Portillo yn ein tywys ar y cledrau 
yn Great British Journeys; bydd dau deulu yn rhoi cynnig ar ffermio’r 19eg ganrif yn Escape In 
Time; a bydd y ddau fawr flewog yn cyfuno coginio gyda sgwrs yn y sioe stiwdio newydd, 
Hairy Bikers. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Two 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Hyrwyddo addysg a dysg 

• 520 awr o raglenni ffeithiol newydd. 

• 1,500 awr o raglenni plant, ymrwymiad wedi’i rannu gyda BBC One. 

Datganiadau o Bolisi Rhaglenni’r BBC 2010/2011 18 



 
Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 200 awr o gerddoriaeth a'r celfyddydau (heb gynnwys yr hyn a ddarlledir dros nos yn y  
Sign Zone). 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 

• 110 awr o raglenni crefyddol, ymrwymiad wedi’i rannu gyda BBC One (heb gynnwys yr hyn a 
ddarlledir dros nos yn y Sign Zone). 

Ymrwymiadau statudol 
Mae oriau brig yn yr ymrwymiadau hyn wedi’u diffinio fel rhai rhwng 18:00 a 22:30 o’r gloch. 

Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe'u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport: 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

• Sicrhau bod o leiaf 70% o'r holl oriau, a 80% o oriau brig, yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Yn ogystal, mae BBC Two yn rhannu’r ymrwymiadau canlynol gyda BBC One: 

• O leiaf 365 awr o raglenni materion cyfoes rhwydwaith gydag o leiaf 105 awr yn yr oriau brig. 

• O leiaf 655 awr o raglenni rhanbarthol yn yr oriau brig, a 280 awr arall ar adegau nesaf at yr 
oriau brig (h.y. yr awr bob ochr i’r oriau brig) ac eithrio newyddion ar BBC One. 

• O leiaf 6,270 awr o raglenni rhanbarthol o bob math, gan gynnwys rhaglenni newyddion 
rhanbarthol ar gyfer BBC One. 

• Sicrhau bod o leiaf 95% o raglenni rhanbarthol yn cael eu gwneud yn yr ardal berthnasol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 

• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 
rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau BBC Two: 

• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 
isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill.) 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd.) 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd.) 
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Atodiad BBC Two Scotland 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Mae BBC Two Scotland yn diwallu anghenion a diddordebau arbennig cynulleidfaoedd yr Alban, 
gan ategu apêl rhaglenni rhwydwaith ar BBC Two Scotland. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC Two Scotland yn ceisio adlewyrchu nodau a dyheadau rhwydwaith BBC Two ond gyda 
rhaglenni pwrpasol wedi’u cynhyrchu ar gyfer cynulleidfaoedd yr Alban hefyd sy’n adlewyrchu 
bywyd cymdeithasol, diwylliannol ac artistig unigryw yr Alban ac yn cynorthwyo i gyflawni cylch 
gwaith y BBC o ran amrywiaeth. Fel gyda gweddill BBC Two, bydd y rhaglenni hyn yn ceisio 
sbarduno cwestiynau a hybu trafodaethau a dealltwriaeth. 

Yn ystod blwyddyn yr Etholiad Cyffredinol, bydd yr ymgyrch yn cael sylw amlwg ar raglenni 
newyddion, materion cyfoes a gwleidyddiaeth, gyda Newsnight Scotland yn para 30 munud gydol 
yr ymgyrch. 

Hefyd, bydd BBC Two Scotland yn parhau i gyflwyno a datblygu talent newydd, gyda phwyslais 
penodol ar raglenni comedi yn deillio o’r Alban gyda’r posibilrwydd o’u dangos ar rwydwaith BBC 
Two i gynorthwyo gweddill y DU i ddeall yn well ddiwylliant yr Alban. 

Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr, BBC Scotland 

Heriau allweddol BBC Two Scotland yn 2010/2011 
Perfformiodd BBC One Scotland yn dda y llynedd, gan gynnal ei chyrhaeddiad a derbyn 
cymeradwyaeth ei gwylwyr. Fodd bynnag, mae’r sianel yn parhau i wynebu nifer o heriau. 

Her: fel gyda llawer o wasanaethau’r BBC, mae angen i ni greu syniadau ffres a newydd, gan 
gyflwyno mwy o raglenni y mae cynulleidfaoedd yn eu hystyried yn unigryw a pherthnasol. Mae’r 
celfyddydau a diwylliant yn faes allweddol ac rydym yn cynnig rhaglenni o ansawdd uchel sy’n 
archwilio pynciau nad ydynt yn cael llawer o sylw fel arall. 

• Bydd cyfres newydd o Films Of Scotland yn cynnig golwg unigryw ar y ganrif ddiwethaf drwy’r 
gwaith arloesol a gomisiynwyd gan Bwyllgor Films Of Scotland, a sefydlwyd yn wreiddiol i 
ddathlu Arddangosfa’r Ymerodraeth a gynhalwyr yn Glasgow ym 1938. 

• Byddwn yn dathlu pen-blwydd Cerddorfa Symffoni yr Alban y BBC yn 75 oed gyda chyngerdd 
byw. 

Her: Mae angen i ni sicrhau bod ein rhaglenni’n berthnasol ac yn diddanu a’u bod yn taro deuddeg 
gydag anghenion a chwaeth ein cynulleidfaoedd amrywiol, tra’n cynnal ethos gwasanaeth 
cyhoeddus cadarn yn holl arlwy’r sianel. 

• Byddwn yn ceisio cynhyrchu mwy o gyfresi ffeithiol poblogaidd ynghyd â rhaglenni 
gwleidyddol ac yn rhoi sylw i chwaraeon lleiafrifol gan gynnwys shinty, cwrlo, beicio mynydd a 
bowlio, a rhaglenni Gaeleg. 

Her: Mae angen i ni greu comedi unigryw ac arloesol, gan atgyfnerthu BBC Two Scotland fel y brif 
sianel ar gyfer rhaglenni o’r math hyn. 

• Byddwn yn targedu cynulleidfa iau gyda’r ail gyfres o’r ffefryn Gary: Tank Commander. 

• Byddwn yn darlledu nifer o raglenni peilot comedi newydd yn ystod y flwyddyn. 
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Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Rhaglenni dogfen 
Byddwn yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o bynciau, sy’n apelio i gynulleidfa eang. 

• Bydd The Guga Hunters yn adrodd hanes difa’r fulfran wen bob blwyddyn ers cyn cof gan 
ddynion Ness ar frig pell oddi ar arfordir Lewis. 

• Bydd Travellers yn cyflwyno portread agos atoch o un o’r teuluoedd teithwyr olaf wrth iddynt 
symud o gwmpas yr Alban yn ystod yr haf. 

Ffeithiol 
Byddwn yn darparu amrywiaeth o raglenni hanes, gwyddoniaeth a chelfyddydau sydd wedi’u 
cynhyrchu yn yr Alban. 

• Bydd cyfres newydd o Men Of Rock yn dilyn hanes daearegwyr arloesol yr Alban, i gyd-fynd 
â’r gyfres bwysig Scottish Landscapes ar BBC One Scotland. 

• Bydd The Lighthouse Stevensons yn dathlu campweithiau peirianyddol llinach y Stevensons 
wrth iddynt adeiladu goleudai o gwmpas arfordir Prydain. 

• Bydd Landward yn parhau i adlewyrchu pwysigrwydd dod â materion gwledig ac 
amgylcheddol i sylw’r gynulleidfa. 

Chwaraeon 
I gyd-fynd â’r sylw a roddir i ddigwyddiadau ar draws calendr chwaraeon yr Alban byddwn yn 
darlledu digwyddiad teledu o bwys, wrth i rai o fynyddwyr gorau’r byd fynd ati – ar deledu byw – i 
ddringo yn Harris, yn Ynysoedd y Gorllewin. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Two Scotland 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 190 awr o raglenni eraill heblaw newyddion bob blwyddyn, gan gynnwys rhaglenni Gaeleg. 

Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr atodiad hwn, bydd BBC Two Scotland yn 
cyfrannu fel y bo’n briodol at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer gwasanaeth 
rhwydwaith BBC Two fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer BBC Two. 
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Atodiad BBC Two Wales 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Dylai gwasanaeth BBC Two Wales ddarparu rhaglenni amrywiol i Gymru, gan apelio at gynulleidfa 
eang gyda rhaglenni perthnasol a threiddgar. Dylai ddarparu amrywiaeth o raglenni sy’n cynyddu 
gwybodaeth y gwylwyr ynghyd â rhaglenni dogfen am gefn gwlad a’r gymdeithas gyfoes, â’r nod o 
fod yn ddiddorol ac yn berthnasol i gynulleidfaoedd yng Nghymru. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Bydd ein rhaglenni ar BBC Two Wales yn ategu’r rhaglenni cenedlaethol a gynigir ar BBC One 
Wales yn ogystal â diddanu ein cynulleidfaoedd craidd. BBC Two Wales yw’r llwyfan ar gyfer ein 
rhaglenni sy’n rhoi sylw i chwaraeon yng Nghymru, yn enwedig rygbi, gydag ymhell dros 30 o 
gemau byw gydol y flwyddyn ynghyd â rhaglenni uchafbwyntiau. Mae’r sianel hefyd yn gyfrwng i’n 
rhaglenni gwleidyddiaeth mwyaf treiddgar yng Nghymru, gan gynnwys y brif raglen, Dragon’s Eye.

Bydd y gwasanaeth yn adlewyrchu amrywiaeth bywyd a diwylliant Cymru gyda chydbwysedd 
amrywiol o raglenni celfyddydol a sylw i ddigwyddiadau sydd o bwys i’r genedl.

Menna Richards, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales 

Heriau allweddol BBC Two Wales yn 2010/2011 
Her: Bydd BBC Two Wales yn ceisio denu ystod oedran ehangach a mwy amrywiol, tra’n parhau i 
apelio i’n cynulleidfa graidd. 

• Byddwn yn sicrhau bod ein rhaglenni ffeithiol yn drawiadol iawn trwy gomisiynu cynnwys sy’n 
ategu rhai o’n prif raglenni ar BBC One fel Rolf Harris On Art a Snowdonia 1890. 

Her: Sbarduno trafodaeth genedlaethol trwy gynnwys sy’n hygyrch a pherthnasol i gynulleidfa 
eang, a hynny trwy ddarlledu rhaglen wleidyddol flaenllaw BBC Wales, Dragon’s Eye, mewn slot 
newydd yn 2010/2011. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Tirwedd 

• Cyfres bwysig yn ystod oriau brig BBC Two Wales yw The Secret Life Of Birds a gyflwynir gan 
yr arbenigwr bywyd gwyllt Iolo Williams. Mae hon yn gyfres bwysig sy’n edrych ar un agwedd 
ar fywyd gwyllt sy’n gwneud Cymru mor arbennig. 

Celf 
• Bydd cyfres uchelgeisiol o’r enw Ballet School yn dilyn hynt a helynt nifer o bobl ifanc o Gymru 

yn un o’r prif ysgolion bale yn y byd. 

Talent 
• Bydd rhaglenni hwyr yn cynnwys ffilmiau wedi’u cynhyrchu gan dalent ifanc uchelgeisiol o 

Gymru. Byddant yn cael eu gwneud ym mhob cwr o’r wlad ac yn cynnwys cymunedau 
amrywiol Cymru. 

Digwyddiadau 
• Mae hen edrych ymlaen am ddarllediadau BBC Two Wales o ddigwyddiadau pwysig yng 

Nghymru gydol y flwyddyn a bydd y rhaglenni hyn yn cynnwys y Sioe Fawr, sef digwyddiad 
awyr agored mwyaf poblogaidd Cymru. 
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Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Two Wales 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 190 awr o raglenni heblaw newyddion 

Ymrwymiadau statudol 

Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr atodiad hwn, bydd BBC Two Wales yn 
cyfrannu fel y bo’n briodol at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer gwasanaeth 
rhwydwaith BBC Two fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer BBC Two. 
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Atodiad BBC Two Northern Ireland 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Mae BBC Two Northern Ireland yn darparu rhaglenni arbenigol sy’n adlewyrchu anghenion a 
diddordebau cynulleidfaoedd yng Ngogledd Iwerddon ac sy’n ategu amrywiaeth ac apêl y 
rhaglenni rhwydwaith ar BBC Two Northern Ireland. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC Two Northern Ireland yn darparu llwyfan ar gyfer rhaglenni lleol mwy arbenigol – yn eu 
holl amrywiaeth ac ystod. Mae hefyd yn sianel ar gyfer ailddarllediadau, er mwyn sicrhau eu bod 
yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ac yn hygyrch. Mae rhaglenni chwaraeon ac ieithoedd lleiafrifol 
yn elfennau craidd o’i hamserlen. Mae ein rhaglenni Gwyddeleg bellach yn para’r rhan fwyaf o’r 
flwyddyn ac yn cynnwys cymysgedd ddiddorol o ran cynnwys ac arddull, a hefyd mae rhaglenni 
Sgoteg Ulster newydd wedi’u comisiynu. 

Mae BBC Two Northern Ireland yn ein cynorthwyo i ehangu amrywiaeth ac ystod rhaglenni teledu 
lleol. Mae’n gartref i wahanol leisiau a diddordebau ac yn lle i arbrofi gyda syniadau newydd. Mae’r 
sianel yn adlewyrchu llawer o’r hyn sy’n unigryw am gymdeithas leol ac yn cefnogi uchelgais 
golygyddol rhaglenni rhwydwaith BBC Two. Mae’n disgrifio ddoe a heddiw, traddodiadau sy’n 
newid a’r dyfodol sydd ar ein gwarthaf. 

Rydym am annog arloesedd a syniadau am raglenni newydd a denu cynulleidfaoedd iau gyda 
rhaglenni sy’n adlewyrchu eu diddordebau a’u pryderon. Byddwn yn rhoi mwy o sylw i rygbi ac yn 
datblygu ein portffolio o raglenni ieithoedd lleiafrifol, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau 
eraill. Byddwn yn parhau i roi sylw cynhwysfawr i drafodion y Cynulliad ac yn cynnal cyfweliadau a 
thrafodaethau treiddgar fel rhan o’r gyfres boblogaidd, Hearts And Minds. 

Peter Johnston, Cyfarwyddwr, BBC Northern Ireland 

Heriau allweddol BBC Two Northern Ireland yn 2010/2011 
Her: Byddwn yn ceisio hwyluso elfen o gymryd risg ac arloesed yn ein rhaglenni lleol, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar anghenion cynulleidfaoedd iau. Bydd dangos fformatau, talent a 
syniadau newydd yn flaenoriaeth allweddol. 

• Bydd Wannabes yn dilyn hynt a helynt uchelgais grŵp brwdfrydig o gerddorion ifanc 
benywaidd. 

• Bydd Quitting Crime yn disgrifio profiadau cyn-droseddwyr ifanc wrth iddynt ddechrau ar y 
daith allan o drosedd. 

• Bydd Happening Here yn edrych ar gyfraniad pobl ifanc i’r celfyddydau. 

Her: Byddwn yn datblygu amrywiaeth, amlygrwydd ac effaith ein rhaglenni chwaraeon ar BBC Two 
Northern Ireland. 

• Bydd ein sylw i gemau GAA yn cynnwys Pencampwriaeth Ulster a Rownd Derfynol Cwpan 
MacRory. 

• Bydd darllediadau byw o rowndiau terfynol pêl-droed Cynghrair Iwerddon a chyfres o gemau 
oddi cartref tîm cenedlaethol Gogledd Iwerddon. 

• Byddwn yn darlledu’n fyw o rai o gemau rygbi Ulster fel rhan o Gynghrair Magners a’r School 
Cup blynyddol. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Adloniant 

• Bydd Santer yn cynnwys straeon, cerddoriaeth a digwyddiadau Sgoteg Ulster mewn rhaglen 
gylchgrawn newydd. 
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Comedi 

• Bydd Belfast FM yn cyflwyno cymysgedd anarferol o gomedi a chyfweliadau, gyda chymeriad 
pyped o’n hen gyfres Teethgrinder. 

Rhaglenni dogfen 
• Bydd Dissenting Voices yn disgrifio hanes Trefedigaeth Ulster mewn cyfres fer o raglenni 

dogfen Gwyddeleg. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Two Northern Ireland 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 55 awr o raglenni heblaw newyddion. 

Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â’r amodau a’r ymrwymiadau a amlinellir yn yr atodiad hwn, bydd BBC Two Northern 
Ireland yn cyfrannu fel y bo’n briodol at y gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau statudol ar gyfer 
gwasanaeth rhwydwaith BBC Two fel y’u disgrifir yn y prif Ddatganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer 
BBC Two. 
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BBC Three 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Three yw denu cynulleidfaoedd iau at wasanaeth darlledu cyhoeddus o safon 
uchel trwy amserlen sy’n cynnwys rhaglenni arloesol o bob math a rheiny’n dangos doniau newydd 
y DU. Dylai’r sianel ddefnyddio’r holl lwyfannau digidol i ddarparu’i chynnwys a meithrin perthynas 
ryngweithiol gyda’i chynulleidfa. Pobl ifanc 16 – 34 oed yw cynulleidfa darged y sianel. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Gyda nod clir i ddarparu rhaglenni adloniant sy’n difyrru ac ysbrydoli gwylwyr ifanc, mae BBC 
Three yn mynd o nerth i nerth. Rydym yn darparu amrywiaeth cyffrous o raglenni arloesol ym 
mhob genre i ddiwallu anghenion ein cynulleidfa. Mae’n amlwg bod ein gwylwyr yn gwerthfawrogi’r 
hyn rydym yn ei gynnig, gan mai BBC Three yw’r sianel ddigidol ddenodd y gyfran fwyaf o wylwyr 
ymysg pobl ifanc 16–34 oed yn ystod ei horiau darlledu. Er fy mod yn falch iawn o’r ffaith hon, rwyf 
am weld y sianel yn parhau i dyfu a gwella o ran ei hapêl i gynulleidfaoedd ifanc ac yng nghyfoeth, 
amrywiaeth ac enw da ei rhaglenni ymhlith y cyhoedd. 

Credaf y bydd ein hamserlen raglenni newydd yn taro deuddeg. Mae’n gyfuniad cyfoethog o 
raglenni dogfen, comedi, drama ac adloniant, gyda sêr teledu ifanc yn ganolog iddynt. Mae 
rhaglenni ffeithiol sy’n ysbrydoli wrth wraidd BBC Three bellach, ac eleni bydd y sianel yn parhau i 
fynd i’r afael ag amrywiaeth grymus o bynciau cymhleth mewn ffyrdd sy’n apelio i’n cynulleidfaoedd 
ifanc. Mae BBC Three wedi ymroi i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent Brydeinig ifanc, o flaen 
a thu ôl i’r camera. Mae’r ffordd y mae drama o Brydain yn datblygu ar y sianel yn fy nghyffroi ac 
rwyf wedi comisiynu trydedd gyfres o’r ddrama boblogaidd Being Human. Bydd y ddrama newydd 
am berthynas pobl â’i gilydd, Lip Service, ar ein sgriniau yn ddiweddarach eleni a’n bwriad yw 
datblygu’r genhedlaeth nesaf o sgriptiau gwerth chweil a pherfformwyr ifanc dawnus gyda phedair 
drama beilot newydd. 

Rhaglenni sy’n gwneud i wylwyr ifanc chwerthin – dyna sydd wrth wraidd BBC Three o hyd. Gwych 
o beth oedd gweld Gavin And Stacey yn symud yn llwyddiannus o BBC Three i BBC One, ac 
rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o sêr ifanc. Mae Good News gyda 
Russell Howard yn dychwelyd am ail gyfres a bydd sioeau newydd yn cynnwys comedi 
cymeriadau gan Simon Brodkin, sef The Lee Nelson Show (teitl dros dro), y sioe bypedau newydd 
uchelgeisiol Mongrels, a’r comedi sefyllfa ragorol Him And Her. Dylai ein cynlluniau ym myd 
adloniant roi gwen ar wynebau cynulleidfaoedd ifanc. Mae The King Is Dead yn gyfres adloniant 
newydd unigryw gyda Simon Bird sy’n cyfuno comedi cymeriadau gydag elfennau o sioe banel, 
sioe sgwrsio a chyfweliad swydd ffug. 

Danny Cohen, Rheolydd, BBC Three 

Heriau allweddol BBC Three yn 2010/2011 
Her: Parhau i ddarparu cynnwys materion cyfoes unigryw, llawn her sy’n adleisio arddull BBC 
Three ac yn denu cynulleidfaoedd ifanc. 

• Parhau i gyflwyno gwylwyr BBC Three i amrywiaeth eang o gynnwys materion cyfoes o 
awtistiaeth i fasnachu plant. Bydd rhai o’r rhaglenni hyn yn canolbwyntio ar y DU, tra bydd 
eraill â gogwydd mwy rhyngwladol. 

• Adeiladu ar y gyfres Blood, Sweat And..., sy’n archwilio effaith globaleiddio ar y byd datblygol. 
Bydd Blood, Sweat And Luxuries yn archwilio sut y cynhyrchir aur, saffirau, coffi, ffonau 
symudol a lledr. 

• Gan ychwanegu at yr amrywiaeth o raglenni â’r nod o gymell ein cynulleidfa i ymhél â’r broses 
wleidyddol a ddarlledwyd ym mis Mawrth 2010 (fel Question Time i’r rhai a oedd yn pleidleisio 
am y tro cyntaf), byddwn hefyd yn darlledu cyfweliadau arbennig gydag arweinwyr y prif 
bleidiau, Question Time arall i’r rhai a oedd yn pleidleisio am y tro cyntaf ar noswyl yr etholiad 
a ffilm fer gan Robert Peston yn egluro sut mae pleidleisio. 
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Her: Hybu enw da BBC Three o ran cynnwys ffuglen arloesol, arbrofol trwy ganfod a chynnig 
comedi Prydeinig newydd ar gyfer ein cynulleidfa a thorri tir newydd ym maes adloniant. 

• Dechreuodd Being Human ei hoes fel un o gyfres o ddramâu peilot gan BBC Three yn 2008. 
Eleni, rydym am arbrofi eto gyda phedair drama beilot newydd ag iddynt gastiau bywiog. 
Byddwn yn gofyn i’n cynulleidfa am eu hadborth ar y rhaglenni peilot ac yn ystyried eu 
sylwadau wrth i ni benderfynu pa ddrama i’w chomisiynu fel cyfres lawn. 

• Byddwn yn arbrofi gyda fformat adloniant newydd yn The King Is Dead (teitl dros dro). Yn 
hanner sioe gemau ac yn hanner sioe sgwrsio, bydd The King Is Dead yn torri tir newydd ym 
myd adloniant. 

• Byddwn yn dod ag amrywiaeth o gomedi newydd ffres i’r sgrin. Rydym yn gwybod bod ein 
gwylwyr yn dyheu ac yn disgwyl hyn gan BBC Three, felly byddwn yn sicrhau ein bod yn eu 
bodloni. 

Her: Datblygu gwefan BBC Three ymhellach, gan alluogi cynulleidfaoedd i gysylltu a rhyngweithio 
â BBC Three ar y rhyngrwyd. 

• Byddwn yn lansio menter gomedi aml-lwyfan o’r enw Funny Fifteen Seconds a fydd yn 
cynhyrchu cynnwys gan ddefnyddwyr ar gyfer BBC Three. Bydd y cynnwys hwn ar gael ar 
wefannau amrywiol ar y we gyda’r darnau mwyaf arloesol yn cael eu rhoi ar wefan BBC 
Three. Bydd ffilmiau gwych yn ymddangos ar sianel deledu BBC Three. 

• Syniad a ddeilliodd o gystadleuaeth BBC Three i ddod o hyd i syniadau creadigol newydd yw 
Wu-How. Canllawiau fideo ar-lein hwyliog yw’r rhain sy’n dangos sut mae gwneud tasgau bob 
dydd yn syml ac yn hawdd. 

• Sioe bypedau yw Special-1 TV sy’n cael ei chyflwyno gan gymeriad yn seiliedig ar José 
Mourinho. Byddwn yn darlledu cyfres o sioeau Special-1 TV cyn ac yn ystod Cwpan y Byd. 

Her: Cyflwyno’r actorion, cyflwynwyr ac awduron Prydeinig newydd, amrywiol gorau i’n cynulleidfa. 

• Hoffem ddarganfod amrywiaeth o awduron a pherfformwyr comedi newydd. Gobeithiwn y 
bydd Funny Fifteen Seconds yn gyfrwng arall i’n cynorthwyo i ddod o hyd i ddigrifwyr newydd. 

• Rydym yn gweithio gyda digrifwr newydd o’r enw Simon Brodkin ar gyfres gomedi newydd, 
The Lee Nelson Show. 

• Byddwn yn parhau i roi cyfle i gyflwynwyr newydd a’u datblygu pob cyfle posibl. Yn ystod y 12 
mis diwethaf mae Rickie Haywood Williams wedi gwneud dwy raglen ddogfen heriol a 
llwyddiannus iawn a oedd at ddant cynulleidfa BBC Three. Yn ddiweddar, cyflwynodd Stacey 
Dooley, un o’r bobl ifanc a gymerodd ran yn Blood, Sweat And T-shirts, ei chyfres ddogfen 
dwy ran ei hun ar lafur plant. Byddwn yn gweithio gyda Stacey eto eleni. 

• Byddwn yn parhau i gefnogi’r fenter Fresh ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau ifanc. Eleni, rydym 
wedi ymrwymo ymhellach trwy gomisiynu chwe rhaglen ddogfen trwy’r cynllun hwn. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Tymor Oedolion 

• Yn dilyn llwyddiant ysgubol y Tymor Oedolion yn ystod haf 2009, byddwn yn rhoi sylw pellach 
i’r thema hon. Byddwn yn dwyn ynghyd cyfres o raglenni addysgiadol sy’n bwrw golwg ar y 
cyfnod hwnnw rhwng bod yn blentyn a bod yn oedolyn ac yn cwestiynu ystyr tyfu i fyny. Bydd 
y Tymor Oedolion yn cael ei ategu gan safle ar-lein bywiog, llawn gwybodaeth. 

Tymor Awtistiaeth 
• Gan adeiladu ar lwyddiant The Autistic Me, mae BBC Three yn bwriadu comisiynu clwstwr o 

raglenni a fydd yn archwilio agweddau amrywiol ar awtistiaeth, gan roi cipolwg a dealltwriaeth 
ar yr anabledd cymhleth hwn. 
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Newyddion 
Yn ogystal â chyflawni’n hymrwymiad i ddarparu cynnwys materion cyfoes arloesol i’n cynulleidfa, 
byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth newyddion o’r radd flaenaf. 

• 60 Seconds yw ein bwletin newyddion bob awr. 

• Bydd gwefan BBC Three yn cynnwys penawdau newyddion, chwaraeon ac adloniant gyda 
chysylltiadau i BBC News online. 

Chwaraeon 
Bydd BBC Three yn rhoi sylw i chwaraeon gyda chynulleidfa ifanc mewn golwg. 

• Yn ogystal â’r posibilrwydd o ddarlledu rhai gemau’n fyw, bydd llu o raglenni llawn dychymyg 
ar y teledu ac ar-lein yn ystod Cwpan y Byd. Rydym wedi anfon grŵp o ‘WAGs’ i brofi realiti 
bywyd mewn cartref plant amddifad yn un o drefgorddau tlotaf De Affrica, ac mae gennym 
raglen ddogfen am Nelson Mandela a’i ddylanwad ar y byd. Hefyd, bydd nifer o raglenni 
adloniant, gan gynnwys y comedi aml-lwyfan, Special-1 TV. 

• Gan adeiladu ar lwyddiant diweddar, bydd BBC Three yn parhau i roi sylw i chwaraeon sy’n 
apelio’n benodol i’n cynulleidfa darged. Ynghyd â’n hymrwymiadau presennol, rydym yn 
bwriadu rhoi sylw i’r Pencampwriaethau Rhedeg Rhydd ac ymchwilio i’r posibilrwydd o 
ddarlledu rhywfaint o athletau wrth i 2012 agosáu. 

Cerddoriaeth 
• Mae ein hymrwymiad i ddigwyddiadau cerddoriaeth byw yn parhau gyda rhaglenni o’r gwyliau 

allweddol ar galendr cerddoriaeth y DU, gan gynnwys Gwobrau Mobo, Eurovision, 
Glastonbury, Radio 1 Big Weekend a T In The Park. 

Gwyddoniaeth 
• Am y tro cyntaf, bydd BBC Three yn rhoi sylw i wyddoniaeth go iawn trwy fynd i’r afael â 

hanes y bydysawd. Bydd y prosiect uchelgeisiol hwn yn cael ei gyflwyno gan wyddonydd ifanc 
a fydd yn cyfrannu ei wybodaeth, ei syniadau a’i sgiliau cyflwyno unigryw ei hun i’r prosiect. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Three 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 35 awr o raglenni cerddoriaeth a chelfyddydau newydd. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 125 awr o raglenni ffeithiol newydd. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 15 awr o raglenni materion cyfoes newydd. 

Ymrwymiadau statudol 
Mae oriau brig yn yr ymrwymiadau hyn wedi’u diffinio fel bod rhwng 19:00 a 24:00 o’r gloch. 

Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe’u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport)): 

• Sicrhau bod o leiaf 70% o'r holl oriau, a 70% o oriau brig, yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 

• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 
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• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 

rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau BBC Three: 

• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 
isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill.) 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd.) 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd.) 
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BBC Four 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Four yw cynnig rhaglenni amrywiol ar y teledu ar gyfer oedolion o bob oed. 
Mae’n darlledu detholiad uchelgeisiol o raglenni arloesol o safon uchel sy’n ddeallusol ac yn 
ddiwylliedig. Dylai ganolbwyntio ar ddarparu rhaglenni ffeithiol a chelfyddydol. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Nod BBC Four yw bod y sianel fwyaf diwylliedig yn y DU a thanio’r rhannau hynny o’r ymennydd 
nad yw sianeli eraill yn eu cyrraedd. Trwy wneud hyn, hon fydd sianel o ddewis pobl sy’n hoff o 
feddwl. 

Diben, menter ac angerdd sydd wrth wraidd BBC Four. Bydd yn parhau i hyrwyddo arbenigwyr yn 
eu maes i leisio eu barn a’u safbwyntiau, pob un â rhywbeth i ddweud. Trwy wneud hynny, mae 
BBC Four am geisio bod yn gymaint o ran o gynnyrch celfyddydol Prydain â’r diwylliant y mae’n 
cnoi cil yn ei gylch. 

Bydd BBC Four yn parhau i fod yn sianel sy’n rhagori ym myd y celfyddydau a diwylliant, gan 
ymdrin â phynciau yn dreiddgar, yn fanwl ac yn awdurdodol. Nid yn unig mae ganddi ymrwymiad i 
roi sylw i’r celfyddydau, ond mae hefyd yn eu dathlu’n frwd, gan gynhyrchu cynnwys sy’n apelio i 
gynulleidfa eang. Mae’r sianel yn chwilfrydig am swyddogaeth y celfyddydau a diwylliant mewn 
cymdeithas fodern. Mae hynny’n cynnwys mynd i’r afael â rhai o’r pynciau celfyddydol mawr fel 
bale a cherflunwaith, yn ogystal ag ymchwilio i sut mae gwyddoniaeth wedi llywio’n diwylliant. 

Y nod yw cynnig trafodaeth a dealltwriaeth trwy raglenni ffeithiol, drama ac adloniant. Bydd BBC 
Four yn parhau i gyfuno steil a ffraethineb, gan ddiddanu wrth ein haddysgu, gan gynnig 
gwybodaeth a dirnadaeth tra’n difyrru ar yr un pryd. Felly, gallwch ddisgwyl safbwyntiau cryf a 
ffyrdd newydd o edrych ar bynciau sy’n ennyn trafodaeth mewn casgliad o raglenni y gobeithiaf y 
byddwch o’r farn sy’n ddifyr a gwerth chweil. 

Richard Klein, Rheolydd, BBC Four 

Heriau allweddol BBC Four yn 2010/2011 
Her: Denu’r gynulleidfa ehangaf bosibl trwy barhau i gynyddu effaith y celfyddydau a diwylliant a 
rhoi stamp unigryw BBC Four ar dymhorau sy’n cymysgu rhaglenni gwreiddiol a deunydd archif ac 
sy’n manteisio ar bartneriaethau ledled y BBC. 

• Bydd The Secret Life Of Opera yn dymor lle bydd arbenigwyr fel Antonio Pappano, 
Cyfarwyddwr y Tŷ Opera Brenhinol, a’r soprano ryngwladol Danielle de Niese yn bwrw golwg 
ar hanes ac arferion y byd opera mewn cyfres o raglenni dogfen, gan gyfuno hyn â 
pherfformiad. 

• Bydd BBC Four yn dathlu traddodiad cerflunwaith arbennig Prydain mewn tymor o ffilmiau a 
fydd yn pwyso a mesur y cyfrwng o safbwyntiau ffres ac unigryw, gan gynnwys bwrw golwg ar 
gerfiadau anhygoel Capel Rosslyn yn yr Alban ac yn edrych ar bwysigrwydd y pen mewn 
cerflunwaith. 

• Byddwn yn ehangu amrywiaeth ein drama y tu hwnt i ffilmiau bywgraffyddol gyda dau 
addasiad o nofelau o’r 20fed ganrif, Women In Love a Room At The Top, a fu’n allweddol yn 
diffinio’r moesau rhywiol modern. 

• Fel rhan o World Of Wonder, Blwyddyn Wyddoniaeth y BBC, bydd BBC Four yn portreadu 
ymarferwyr presennol (tri enillydd Gwobr Nobel Prydain: y seryddwraig y Fonesig Jocelyn Bell 
Burnell, y biolegydd Syr Tim Hunt a’r cemegydd James Lovelock) yn y gyfres Beautiful Minds, 
a bydd yn archwilio offer hanfodol eu crefft – ystadegau, diagramau a hafaliadau – mewn 
tymor o ffilmiau unigol. 
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• Byddwn yn datblygu cysylltiadau a phartneriaethau â phartïon allanol. Er enghraifft, byddwn 

yn darlledu dwy gyfres, Maps: Power, Plunder And Possession a The Beauty Of Maps, i gyd-
fynd ag arddangosfa yn Llyfrgell Prydain, tra bydd Rude Britannia, cyfres ar foes ac 
afledneisrwydd, tabŵ a chonfensiwn cymdeithasol, dychan a phrotest, yn cyd-fynd ag 
arddangosfa Tate Prydain ar gelf gomig Prydain. Bydd BBC Four yn parhau ei phartneriaeth â 
Gŵyl Lenyddiaeth Rhydychen, gyda digwyddiadau a darllediadau arbennig. 

Her: Galluogi cynulleidfaoedd i gael yr amrywiaeth ehangaf o safbwyntiau a lleisiau trwy greu 
llwyfan i arbenigwyr byd rannu eu gwybodaeth a myfyrio ar amrywiaeth profiad dynol. 

• Yn ystod y flwyddyn, yn ogystal ag Antonio Pappano a Danielle de Niese ar opera, bydd BBC 
Four yn darlledu rhaglen Owen Sheers ar farddoniaeth rhyfel, Simon Armitage ar yr Odyssey, 
Robin Lane Fox ar chwedlau Groegaidd, David Frost ar ddychan, Laverne Antrobus ar 
wyddoniaeth tadolaeth a Desmond Tutu ar arweinwyr Affricanaidd. 

• Bydd ein Gwobrau Sinema’r Byd a chyfres o ddarllediadau cyntaf am ddim ffilmiau ieithoedd 
tramor yn ehangu’r gorwelion i waith o bedwar ban byd. Yn y DU, byddwn yn parhau i 
werthfawrogi safbwyntiau gwahanol ond hyddysg pobl fel Jonathan Meades a Charlie 
Brooker. Bydd y gyfres Storyville yn parhau i geisio dangos y rhaglenni dogfen rhyngwladol 
gorau gyda ffilmiau a fydd eleni’n cynnwys hanes ffermwyr Tsieineaidd sydd wedi ymgartrefu 
yn Zambia, hanes un o hoelion wyth y byd cyffuriau yng Ngholombia a hanes tîm criced o 
Affganistan. Mewn cyfres bwysig ar BBC Four am natur cyfiawnder, bydd Storyville yn 
cyfrannu ffilmiau o Beijing, Cambodia, Ynysoedd y Philipinos a’r geto Americanaidd. 

Her: Annog gwylwyr i ryngweithio mwy â BBC Four ar-lein trwy ddatblygu hunaniaeth aml-lwyfan y 
sianel. 

• Byddwn yn ceisio gwella ein tudalennau rhaglenni gydag erthyglau testun treiddgar a 
chyfweliadau sydd wedi’u casglu wrth gynhyrchu’r rhaglenni. Mewn partneriaeth â 
Chasgliadau Archif y BBC, byddwn yn rhoi sylw i hanes diwylliannol yr archif teledu, gan fwrw 
goleuni newydd ar bynciau, a defnyddio tymhorau penodol a rhaglenni gwreiddiol cyffrous. 
Bydd ein tymor o raglenni ar y Gogledd yn gyfle gwych i ategu rhaglenni a gomisiynir o’r 
newydd drwy ddefnyddio rhaglenni archif y BBC mewn modd effeithiol. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Celfyddydau 

• Bydd Andrew Graham-Dixon yn dychwelyd gydag Art Of Germany, gan archwilio themâu 
mawr celfyddyd yr Almaen, ei thirwedd, llên gwerin a’i hunaniaeth genedlaethol. Bydd 
Kernow, Art Of Cornwall yn dathlu rhanbarth sydd â lle unigryw yn nychymyg Prydeinwyr, ac 
yn adrodd hanes ei ddylanwad ar ein celf a’n diwylliant. Bydd Goldsmiths: But Is It Art? yn 
edrych ar sefydliad sydd ag enw am gynhyrchu sêr celfyddydol y dyfodol, gan ddilyn grŵp o 
artistiaid wrth iddynt geisio ennill clod yn ystod y sioe derfynol. 

• Bydd ffilmiau ar lenyddiaeth yn canolbwyntio ar Harper Lee, Keith Douglas, Homer a themâu 
tadau a’r môr mewn llyfrau. Bydd Mark Lawson yn cyfweld Martin Amis. Bydd Edgar Allan 
Poe’s Women yn bwrw golwg ar ddylanwad ei berthnasau cythryblus gyda’i fam, llysfam, 
gwragedd a’i gariadon ar ei waith. Mae’r Horror Show gyda Mark Gatiss yn dathlu prif 
gampweithiau sinema arswyd ac yn archwilio sut roedd y genre yn adlewyrchu pryderon ac 
ofnau’r 20fed ganrif. 

Cerddoriaeth 
• Bydd BBC Four yn parhau i roi sylw i uchafbwyntiau calendr perfformio cerddoriaeth Prydain, 

gyda’r Young Musician, Choir Of The Year a’r Proms. 

• Bydd Elgar The Music Maker yn cloi trioleg y gwneuthurwr ffilmiau John Bridcut am brif 
gyfansoddwr Prydain yn ystod y ganrif ddiwethaf. Bydd Chopin And The Nightingale yn olrhain 
y berthynas gudd rhwng cyfansoddwr gorau’r byd ar gyfer y piano a’r ‘difa’ enwog gyntaf. 
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• Bydd Reggae Britannia yn olrhain sut mae reggae wedi dod yn rhan gynhenid o ddiwylliant 

Prydain ers canol y Chwedegau a sut mae reggae du a cherddorion ska wedi gweld eu 
cerddoriaeth a’u hunaniaeth yn cael eu llywio gan ymateb cynulleidfaoedd Prydain. 

Gwyddoniaeth 
• Bydd Dr Michael Mosley yn ceisio dod i ddeall un o feysydd mwyaf dirgel gwyddoniaeth yn 

Into The Mind, gan olrhain hanes ein hymdrechion i amgyffred a dylanwadu ar yr ymennydd. 

Hanes 
• Yn A Story Of England, bydd Michael Wood yn adrodd hanes pobl gyffredin Lloegr trwy 

astudio’n fanwl un lle a’i ddogfennau, o’r Llychlynwyr i’r Fictoriaid. 

• Deugain mlynedd ar ôl i Nixon gael ei ethol yn arlywydd America, bydd yr Athro David 
Reynolds yn ail-werthuso ei arlywyddiaeth. 

Rhyngwladol 
Bydd tymor Affrica BBC Four yn cynnwys rhaglenni diddorol a dadlennol a fydd yn bwrw goleuni 
newydd ar y cyfandir cymhleth hwn. 

• Yn The Archbishop Tutu Interviews, bydd un o gymeriadau mwyaf uchel ei barch Affrica yn 
cyfweld pobl amlwg eraill o dde Affrica am eu profiadau bywyd a’r materion ehangach sy’n 
effeithio ar y rhanbarth. 

• Yn African Railroad Adventure, bydd Sean Langan yn bwrw golwg fanwl ar un o unig reilffyrdd 
teithwyr a chludo Affrica. 

Diwylliant a hanes cymdeithasol Prydain 
• Bydd The Sea yn defnyddio archifau proffesiynol ac amatur gwych i ail-fyw profiad Prydain o’r 

môr ers dechrau’r 20fed ganrif, gan ganolbwyntio ar bysgota, hamdden a diogelwch. 

• Bydd BBC Four yn teithio i ogledd Lloegr am dymor o ddathliadau: Dr Jonathan Foyle yn 
dathlu pensaernïaeth adeiladau dinesig Prydain, Andrew Hussey yn dathlu traddodiadau 
coginio'r gogledd a bydd hanes rygbi’r gynghrair yn cael ei ddathlu gan un o bersonoliaethau 
mwyaf y gêm, Eddie Waring. 

Crefydd 
• I ddathlu 400 mlwyddiant Beibl y Brenin Iago, bydd Adam Nicolson yn adrodd hanes y 

gymysgedd annhebygol o ysgolheigion a weithiodd yn ddiflino i gyfieithu’r ysgrythur o’r 
newydd yn Creation By Committee: The Making Of The King James Bible. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Four 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys dangosiadau cyntaf o raglenni gwreiddiol a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 100 awr o raglenni celfyddydau a cherddoriaeth newydd. 

Dod â’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 
• 20 dangosiad cyntaf o ffilmiau rhyngwladol newydd (wedi’i ddiffinio fel y dangosiad cyntaf yn y 

DU ar sianel deledu ddigidol). 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 110 awr o raglenni ffeithiol newydd. 
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Ymrwymiadau statudol 
Mae oriau brig yn yr ymrwymiadau hyn wedi’u diffinio fel rhai rhwng 19:00 a 24:00 o’r gloch. 

Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe’u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod o leiaf 70% o'r holl oriau, a 50% o oriau brig, yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 

• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 
rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau BBC Four: 

• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 
isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill.) 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd.) 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys. (Mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd.) 
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CBBC 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith CBBC yw darparu amrywiaeth eang o raglenni nodedig o safon uchel ar gyfer plant 
6-12 oed, gan gynnwys drama, adloniant, comedi, rhaglenni wedi’u hanimeiddio, newyddion a 
rhaglenni ffeithiol. Dylai’r rhan fwyaf o’r rhaglenni fod wedi’u cynhyrchu yn y DU. 

Dylai CBBC ddarparu amgylchedd ysgogol, creadigol a phleserus sydd hefyd yn ddiogel ac y gellir 
ymddiried ynddo. Dylai’r gwasanaeth ganolbwyntio’n arbennig ar ddysgu anffurfiol, gyda phwyslais 
ar annog cyfranogiad. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
CBBC yw’r sianel fwyaf poblogaidd i blant a’r wefan fwyaf poblogaidd i blant 6-12 oed yn y DU. 

Y flwyddyn nesaf, rydym am gryfhau ein sefyllfa fel ffefryn y wlad trwy ddenu mwy o blant nag 
erioed i’r sianel, gan gynrychioli’r amrywiaeth lawn o blant yn y DU a chyrraedd plant mewn cartrefi 
lloeren a chebl. 

I’n helpu i wneud hyn, bydd CBBC yn derbyn ei lefel uchaf erioed o gyllid. Bydd y buddsoddiad 
newydd hwn yn ein galluogi i gomisiynu rhaglenni drama ac adloniant newydd ar fore Sadwrn ac i 
barhau fel y brif sianel ar gyfer rhaglenni gwreiddiol o Brydain i blant yn y DU. Bydd hefyd yn ein 
helpu i gryfhau’r pethau sy’n gwneud CBBC yn unigryw. 

Y cyntaf o’r rhain yw bod CBBC yn darlledu popeth o gomedi i raglenni ar fyd natur a materion 
cyfoes. Rydym yn falch o gefnogi ystod y rhaglenni ffeithiol a ddarlledir ar CBBC. Bydd hwn yn 
gryfder arbennig yn 2010/2011, gyda drama newydd hir yn canolbwyntio ar faterion cyfoes, mwy o 
raglenni Newsround arbennig a’r sioe ysbrydoledig This Kid Can Change The World yn cael eu 
darlledu eleni. 

Ail nodwedd unigryw’r sianel yw ei bod yn llawn cynnwys o Brydain sydd wedi’i wneud ar gyfer 
plant Prydain, gan blant Prydain. Dylai popeth ar CBBC fod yn berthnasol i fywydau plant, waeth a 
yw’n ddrama gomedi fel Roy neu’n fwletin Newsround. Mae Tracy Beaker yn enghraifft wych o sioe 
boblogaidd ar gyfer 2010/2011 sydd â’i gwreiddiau yn y DU. 

Mae naws CBBC hefyd yn unigryw. Mae’n fodern, yn gyfoes, yn hwyliog ac yn ddifyr, ond mae 
ganddi hefyd naws anarchaidd, direidus. Mae sioeau fel The Sarah Jane Adventures neu Tracy 
Beaker yn gyffrous a phoblogaidd, ond mae ganddynt sylwedd go iawn ac maent yn ddeniadol i’r 
farchnad gyfan. Mae cyflwynwyr fel Iain a Hacker yn rhoi personoliaeth i’r sianel ac yn caniatáu i 
blant gymryd rhan; elfen a fydd yn rhan allweddol o’n llwyddiant yn y flwyddyn sydd i ddod. 

Yn anad dim, mae CBBC yn canolbwyntio ar blant. Mae’n gweld y byd trwy lygaid plant ac ar 
delerau plant. Mae cynnwys a ffeithiau go iawn yn rhan annatod o’n holl raglenni, ond rydym 
wastad yn eu cyflwyno mewn ffordd sy’n ddifyr i blant. Mae hiwmor yn hollbwysig, ac mae CBBC 
yn deall pwysigrwydd gwneud i’n cynulleidfa chwerthin, hyd yn oed gyda phynciau difrifol fel hanes 
neu wyddoniaeth. Mae Horrible Histories a Richard Hammond’s Blast Lab yn enghreifftiau gwych o 
agwedd CBBC at deledu gwasanaeth cyhoeddus yn 2010/2011 – nid ydym am i blant deimlo eu 
bod yn cael eu haddysgu; rydym am iddynt chwerthin a dysgu ar yr un pryd. 

Damian Kavanagh, Rheolydd, CBBC 

Heriau allweddol CBBC yn 2010/2011 
Perfformiodd CBBC yn gryf y llynedd, gan gyrraedd mwy o blant 6 i 12 oed nag unrhyw sianel arall 
yn y farchnad hon. Fodd bynnag, mae’r sianel yn parhau i wynebu sawl her. 

Her: Parhau i fod yn berthnasol i holl blant y DU. 

• Mae’n rhaid i CBBC barhau i fod yn berthnasol i holl blant y DU, yn enwedig mewn cartrefi 
lloeren a chebl. Byddwn yn parhau i weithio’n galed i gynyddu cyrhaeddiad a chyfran, gan 
ddefnyddio technegau marchnata oddi ar yr awyr, yn ogystal ag amserlenni a chomisiynu. 
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Her: Galluogi plant i ddod o hyd i’n cynnwys mewn marchnad gystadleuol trwy ddulliau llywio clir. 

• Mae angen i ni atgyfnerthu ein hamserlen a’r ffordd rydym yn defnyddio cyflwynwyr 
adnabyddus i helpu’r gynulleidfa i lywio i’r sianel ac i sicrhau bod brandiau blaenoriaeth yn 
cael lle amlwg. Fel gyda Tracy Beaker a The Sarah Jane Adventures, mae angen i ni ddewis 
brandiau sy’n diffinio’r sianel a mynd ati i’w cefnogi’n greadigol. Bydd gweithgarwch oddi ar yr 
awyr yn arbennig o bwysig. 

Her: Cynyddu ymgysylltiad y gynulleidfa â CBBC. 

• Ni ddylai mwynhau CBBC fod yn brofiad goddefol. Rydym am i blant allu rhyngweithio gyda’n 
brand ar unrhyw lwyfan, ac mae gwefan CBBC yn rhan allweddol o hyn. Rydym hefyd am fynd 
ati’n ddiwyd i greu cyfleoedd i blant gyfrannu at CBBC a dod wyneb yn wyneb â’n cynnwys. 
Roedd y daith See Me On CBBC a gynhaliwyd yn 2008 a 2009 yn caniatáu cyfranogiad 
gweithredol ac yn helpu CBBC i gyrraedd ei chynulleidfa. Yn 2010/2011, bydd CBBC ar daith 
unwaith eto, yn enwedig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda phrofiadau o 
Deadly 60, Newsround a Blue Peter ymysg eraill. 

Her: Sicrhau bod cynulleidfaoedd yn parhau i deimlo bod rhaglenni’n ymwneud â dinasyddiaeth yn 
berthnasol. 

• Mae CBBC yn falch o roi sylw i faterion na fyddai unrhyw sianel arall i blant yn eu hystyried – 
fel ysmygu, etholiadau a chartrefi plant. Gyda’r rhaglenni dinasyddiaeth hyn, ac yn enwedig 
ein drama newydd ar ddinasyddiaeth, mae angen i ni barhau i weithio i sicrhau eu bod yn fwy 
perthnasol a phenodol nag erioed o’r blaen. Mae angen i’n cynnwys barhau i fod yn ddeunydd 
y mae plant am ei wylio, yn ogystal ag yn ddeunydd yr ydym ni, fel y BBC, wedi ymrwymo i’w 
gynhyrchu. 

• Mae hyn yn hynod bwysig ar gyfer ein rhaglenni dinasyddiaeth craidd, Blue Peter a 
Newsround. Yn 2010/2011, byddwn yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod y ddwy sioe hon yn 
cyrraedd cymaint o blant â phosibl. 

Uchafbwyntiau eraill 
Drama 

• Yn 2010/2011, rydym yn bwriadu lansio dramâu newydd, gan gynnwys Sadie Jones, Sparticle 
(teitl dros dro), Just William, drama ddinasyddiaeth sydd wedi bod ar ein sgriniau ers tro byd, 
a Me And My Monsters (cymysgedd o luniau byw a phypedau o Jim Henson Studios a Tiger 
Aspect). 

• Eleni, byddwn hefyd yn darlledu cyfres newydd o rai o sioeau mwyaf poblogaidd CBBC: Tracy 
Beaker, MI High a The Sarah Jane Adventures. 

• Trwy eu cysylltiadau â Spooks a Doctor Who, dylai MI High a The Sarah Jane Adventures 
helpu i gryfhau’r cysylltiad rhwng CBBC a BBC One, gan wella ein hymrwymiad i raglenni o 
safon i blant 6–12 oed. 

Comedi 
• Mae comedi wedi bod yn allweddol i CBBC dros y blynyddoedd diwethaf ac mae rhaglenni 

comedi ar gyfer 2010/2011 yn cynnwys ffefrynnau fel Dani’s House, The Legend Of Dick And 
Dom a Bear Behaving Badly, yn ogystal â sioeau mwy newydd fel Ooglies, Big Babies, 
Hounded (gyda Rufus Hound) a Game Over (gan gynhyrchydd y sioe boblogaidd Sorry, I’ve 
Got No Head). 

Ffeithiol 
• Bydd llwyddiant Horrible Histories yn parhau gyda chyfres newydd, a byddwn hefyd yn 

darlledu cyfresi newydd o Little Howard’s Big Questions, Richard Hammond’s Blast Lab a 
Deadly 60. Ochr yn ochr â’r sioe deledu, bydd Deadly 60 yn cynnal ymgyrch i annog plant i 
gymryd rhan. 
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• Bydd ein rhaglenni ffeithiol ar gyfer eleni hefyd yn cynnwys rhaglenni ysbrydoledig fel This Kid 

Can Change The World (teitl dros dro), rhaglenni sy’n helpu i gysylltu CBBC â sianeli eraill y 
BBC fel Junior Masterchef, a rhaglenni Newsround arbennig fel The Real Tracy Beaker. 
Byddwn hefyd yn lansio’r sioe gelf newydd Wild About Art. 

Adloniant 
• Byddwn yn darlledu rhaglenni adloniant newydd dros y penwythnos ar CBBC eleni, gan 

gynnwys sioe fyw newydd i roi dechrau heb ei ail i’r penwythnos. 

• Bydd fformatau llwyddiannus fel Basil And Barney’s Swap Shop ac Escape From Scorpion 
Island yn parhau ac rydym hefyd yn bwriadu lansio cyfresi adloniant newydd, gan gynnwys 
The Singing Coach (gyda Gareth Malone o The Choir), Fee Fi Fo Yum, a’r sioe robotau 
anhygoel Mission 2110. 

• Bydd adloniant yn parhau i ffynnu ar CBBC, gyda chyflwynwyr byw yn gweithio’n galed i 
sicrhau bod y gynulleidfa wrth wraidd ein hamserlen tra’n difyrru’r gynulleidfa ar bob cyfle. 

• Bydd CBBC hefyd yn parhau i ymrwymo i raglenni wedi’u hanimeiddio, gan gynnwys Muddle 
Earth a Shaun The Sheep. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau CBBC 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 665 awr o raglenni drama. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 85 awr o raglenni newyddion. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 550 awr o raglenni ffeithiol. 

(Sylwer ar yr amodau o ran oriau ar gyfer rhaglenni plant ar BBC One a BBC Two yn eu 
Datganiadau o Bolisi Rhaglenni eu hunain.) 

Ymrwymiadau statudol 
Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe’u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod o leiaf 70% o'r oriau yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 
• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 

gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 
rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau CBBC: 
• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 

isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel (mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill). 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys (mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd). 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys (mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd). 
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CBeebies 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith CBeebies yw cynnig rhaglenni o safon uchel sydd wedi’u cynhyrchu yn y DU gan 
mwyaf i addysgu a difyrru cynulleidfaoedd ieuengaf y BBC. Dylai’r gwasanaeth ddarparu 
amrywiaeth o raglenni sydd â’r nod o annog plant dan chwech oed i ddysgu trwy chwarae a hynny 
mewn amgylchedd diogel. 

Gweledigaeth y cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Rwy’n gwybod cymaint mae CBeebies yn ei olygu i blant a’u teuluoedd. Trwy ddatblygu rhaglenni 
creadigol ac ysgogol y gellir ymddiried ynddynt, mae CBeebies yn ceisio cyfoethogi bywydau plant 
ifanc trwy amrywiaeth o bynciau a straeon a fydd yn ennyn eu diddordeb, gan eu grymuso i roi 
cynnig ar rywbeth newydd a’u hannog i fod yn egnïol. 

Bydd CBeebies bob amser yn darparu ar gyfer plant cyn ysgol, gan ddefnyddio ei gwybodaeth a’i 
harbenigedd i gyfathrebu â nhw a’u hysgogi. Bydd yn dal i fod yn sianel sydd wedi’i chynllunio’n 
benodol ar eu cyfer, ar gyflymder ac mewn arddull sy’n addas iddynt, ond ni fydd arni ofn arloesi 
neu fod yn fentrus. 

Eleni, bydd CBeebies yn parhau i rannu’r dydd yn barthau, gan helpu rhieni gyda’u hamserlen 
ddyddiol. Bydd CBeebies yn cynnwys cyfresi bywiog ac ysgogol yn y bore fel rhan o’r parth Get 
Set Go!, gyda rhaglenni’n cynnwys gweithgareddau, straeon a themâu dysgu cynhenid i ddilyn yn 
ein parth Discover And Do. Yn y prynhawn, bydd y pwyslais ar ymlacio yn ystod y parth Big Fun 
Time, gyda llawer o chwerthin a diddanwch, a byddwn yn arafu tuag at y parth Bedtime Hour sy’n 
cloi’r sianel ar ddiwedd y dydd. 

Rydym yn gwneud mwy o’r rhaglenni y gwyddom mae plant yn eu hoffi, felly bydd cyfresi newydd o 
Grandpa In My Pocket, Mister Maker a Nina And The Neurons, yn ogystal â rhaglenni newydd 
wedi’u comisiynu sy’n cyfuno cerddoriaeth, symud, straeon, amrywiaeth a chymuned – a hynny 
mewn amgylchedd difyr a diogel. Mae ZingZillas yn enghraifft wych o’r math hwn o sioe. 

Ar-lein, byddwn yn parhau i ddefnyddio ein rhaglenni a’n cynyrchiadau gwe gwreiddiol, sy’n 
rhyngweithiol a chynhwysol, i ddarparu cyfleoedd i blant ymarfer ac ehangu eu dysgu trwy 
chwarae. Bydd iPlayer CBeebies, cynnyrch ar-lein y BBC sy’n cael ei argymell fwyaf, yn rhan 
allweddol o hyn, gan ddarparu man diogel ar-lein lle gall ein cynulleidfa ifanc ddod o hyd i’n 
rhaglenni a’u gwylio. 

Dylai CBeebies fod ar flaen y gad yn creu cynnwys heb ei ail ar gyfer plant cyn ysgol a phlant ysgol 
feithrin, gyda chefnogaeth buddsoddiad ychwanegol yn arlwy plant y BBC. Gan ddwyn ynghyd 
syniadau creadigol llawn dychymyg, o’r DU yn bennaf ond hefyd o bedwar ban byd, bydd 
CBeebies fel rhyw fath o bwerdy sy’n ysbrydoli, gan ddefnyddio deunyddiau addysgol ac adloniant 
i gefnogi syniadau dysgu, annog twf personol ac, yn anad dim, sicrhau bod digon o chwerthin. 

Joe Godwin, Cyfarwyddwr, BBC Children’s 

Heriau allweddol CBeebies yn 2010/2011 
Perfformiodd CBeebies yn gryf y llynedd, gan gynyddu ei chyrhaeddiad a’i phoblogrwydd ymhlith 
gwylwyr. Fodd bynnag, mae’r sianel yn dal i wynebu sawl her. 

Her: Sicrhau bod plant ifanc yn teimlo bod ein rhaglenni’n ysgogol a chynhwysol trwy annog 
syniadau ffres a newydd. Byddwn yn ceisio cynnal enw da’r BBC am raglenni cyn ysgol nodedig ac 
o safon uchel gyda chyfresi arloesol sy’n ysgogi plant: 

• Mae cerddoriaeth yn rhan allweddol o ZingZillas, a fydd yn cael ei lansio eleni, ond mae’r 
gyfres hon yn fwy na phrofiad cerddorol goddefol syml. Bydd y rhaglenni hyn yn ysgogi 
creadigrwydd plant ac yn tanio’u dychymyg, yn ogystal â darparu gwybodaeth am amrywiaeth 
o themâu fel cydweithio, amrywiaeth a goddefgarwch. 
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• Bydd Big City Park yn mynd ar drywydd natur a’r amgylchedd, ac yn meithrin gwerthoedd 

pwysig fel pŵer y dychymyg a phwysigrwydd cymuned. Wedi’i lleoli mewn parc go iawn, bydd 
y rhaglen yn rhoi llwyfan amlwg i blant. 

Her: Cryfhau’r cysylltiad rhwng CBeebies a’i chynulleidfa ifanc sy’n hen gyfarwydd ag amrywiol 
gyfryngau trwy gynnwys ar-lein arloesol nodedig. 

• Bydd Alphablocks yn cyflwyno cymuned ddifyr ac eclectig o gymeriadau yn seiliedig ar yr 
wyddor, gan ysbrydoli plant i ddysgu am lythrennau a rhyngweithio â nhw ar-lein. 

• Yn gyffredinol, byddwn yn parhau i wella ein cynnwys ar-lein, gan ei ddefnyddio fel sail ar 
gyfer dysgu, a bydd yn llawn syniadau difyr i helpu plant i barhau i chwarae a dysgu hyd yn 
oed ar ôl i’r teledu gael ei ddiffodd. 

Her: Hyrwyddo synnwyr o ryfeddod tuag at y byd o amgylch plant ifanc a’u cyflwyno i wahanol 
bobl, anifeiliaid ac amgylcheddau, gan bwysleisio yr hyn sydd yr un fath ac yn wahanol i brofiad y 
plentyn a chyflawni ein diben byd-eang o safbwynt plentyn ifanc. 

• Mae Little Human Planet yn ymweld â threfi a phentrefi o bedwar ban byd i archwilio gwahanol 
ddiwylliannau ac arferion, gyda phlant ifanc yn cael rhan flaenllaw ym mhob ffilm. 

• Mae Let’s Celebrate yn gyfres o raglenni arbennig sy’n rhoi sylw i wyliau aml-ffydd a 
diwylliannol o bob cwr o’r DU, a phlant yw’r cyflwynwyr. 

Uchafbwyntiau eraill 
Adrodd straeon 

• Mae Tinga Tinga Tales yn gyfres sy’n darparu amrywiaeth gyfoethog o iaith a naratif. Mae’r 
rhaglenni wedi’u lleoli yn Affrica, ac yn cynnwys gwaith celf egsotig gan ddefnyddio straeon 
difyr i ysbrydoli plant i ddefnyddio’u dychymyg. 

Dysgu trwy chwarae 
• Mae Nina And The Neurons yn ceisio cyflwyno gwyddoniaeth i blant 4–6 oed mewn ffordd 

ddifyr a hwyliog, gan eu cynnwys mewn arbrofion syml i helpu i ddatblygu eu sgiliau meddwl. 

• Mae Get Squiggling yn dangos i’r gynulleidfa sut i dynnu lluniau cymeriadau lliwgar ar eu 
Squiggle Pads. 

• Cyfres gelf a chrefft arloesol yw Mister Maker sy’n targedu plant 4–6 oed ac sy’n cyfuno 
effeithiau byw, CGI a thechnegau animeiddio, gan ddod â chelf a chrefft yn fyw. 

Amrywiaeth 
• Mae Same Smile yn cael ei chyflwyno gan Nisha Anil, sy’n teithio i ysgolion meithrin ledled y 

DU i gyfarfod â phlant ifanc. Mae’n edrych ar eu hoffterau a’u diddordebau, gan ddarganfod 
ein bod ni i gyd yr un fath ac yn wahanol. 

• Nod Something Special yw addysgu plant i ddefnyddio iaith arwyddion ac ystumiau Makaton, 
ac mae’n targedu plant sy’n arafach yn dysgu ac sydd ag anawsterau cyfathrebu. 

Cymuned 
• Mae Mightymites yn gyfres gyflym, ddifyr ac addysgiadol a fydd yn ysbrydoli plant i godi a 

mynd allan i wneud rhywbeth egnïol. 

• Mae Waybuloo yn canolbwyntio ar ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol. Mae ‘r Piplings, 
trwy eu chwarae, archwilio, cyfeillgarwch, anturiaethau a rhyngweithio â phlant go iawn, yn 
cyflwyno a modelu emosiynau ac ymddygiad cadarnhaol. 

• Mae Grandpa In My Pocket yn archwilio’r berthynas hynod bwysig rhwng wyrion ac wyresau a 
neiniau a theidiau trwy droi’r cysyniad ar ei ben. Mae anturiaethau Jason a Grandpa yn 
rhyfeddol ac yn deimladwy, a bob amser yn ddoniol dros ben. 
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Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau CBeebies 
Dim amodau penodol. 

(Sylwer ar yr amodau o ran oriau ar gyfer rhaglenni plant ar BBC One a BBC Two yn eu 
Datganiadau o Bolisi Rhaglenni eu hunain.) 

Ymrwymiadau statudol 
Cytunir ar y cwotâu canlynol gydag Ofcom ac fe’u mesurir ar draws blwyddyn galendr (cyhoeddir y 
canlyniadau yn bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod o leiaf 80% o'r oriau yn gynyrchiadau gwreiddiol. 

Ac mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC: 

• Gwario o leiaf 30% o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef o leiaf 25% o’r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i’r M25. 

• Cynnal yr amrywiaeth eang gyfredol o raglenni a gynhyrchir y tu hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth 
eang o ganolfannau cynhyrchu a ddefnyddir ledled y DU. 

• Sicrhau bod o leiaf 25% o oriau cymwys ar draws gwasanaethau teledu’r BBC – boed yn rhai 
rhwydwaith neu fel arall – yn cael eu darparu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Mae’r BBC yn cadw at God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad. Dyma dargedau CBeebies: 

• Sicrhau bod o leiaf 90% o oriau rhaglenni cymwys yn cael eu hisdeitlo. Hefyd, nod y BBC yw 
isdeitlo 100% o’r rhaglenni gwirioneddol ar y sianel (mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Ebrill). 

• Sicrhau bod iaith arwyddion ar o leiaf 5% o oriau rhaglenni cymwys (mae’r deuddeg mis 
perthnasol yn cychwyn ar 1 Tachwedd). 

• Llun-ddisgrifio o leiaf 10% o oriau rhaglenni cymwys (mae’r deuddeg mis perthnasol yn 
cychwyn ar 1 Tachwedd). 
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BBC HD 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith y sianel BBC HD yw cynnig amrywiaeth o raglenni mewn fformat Manylder Uwch, 
gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn rhaglenni gwreiddiol sianeli eraill y BBC. 

Gweledigaeth y pennaeth ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC HD yn cynnig detholiad o raglenni gorau’r BBC mewn fformat manylder uwch. Rydym 
am gynnig y rhaglenni y mae cynulleidfaoedd eisoes yn eu hoffi ar deledu manylder safonol, yn 
ogystal â chyflwyno teitlau newydd rydym yn gobeithio y byddant yn eu hoffi mewn HD, a’r 
rhaglenni hynny a all elwa’n arbennig ar ddatblygiadau mewn technoleg manylder uwch. 

Trwy wneud hynny, mae BBC HD yn ceisio ehangu’r amrywiaeth o ddeunydd sydd ar gael yn y DU 
i wylwyr sydd wedi buddsoddi mewn cysylltedd HD. 

Er na allwn gynnig pob rhaglen y mae’r BBC yn ei darlledu ar draws ei sianeli, ein nod yw i 
amserlen BBC HD gynrychioli pob math o raglen a gynhyrchir gan y BBC a darparu rhywbeth y gall 
pob rhan o’r gynulleidfa ymgysylltu ag ef. 

Yn ymarferol, mae hynny’n golygu ein bod yn darlledu bron pob un o raglenni natur, drama a 
cherddoriaeth y BBC. Rydym hefyd yn darlledu detholiad o raglenni plant, sioeau yn ystod y dydd, 
adloniant, comedi a chwaraeon. O Top Gear i Doctor Who, Waybuloo a Countryfile, o ddramâu 
cyfnod i gyfresi gwyddonol mawr a Wimbledon neu bêl-droed, rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn 
darparu safonau cyson uchel o ran cynhyrchu a darlledu rhaglenni HD, a’n bod yn gwneud defnydd 
llawn o’r hyn y gall HD ei gynnig i gynhyrchwyr teledu fel bod cynulleidfaoedd yn ymhyfrydu ac yn 
ymgysylltu â’r dechnoleg newydd hon. 

Danielle Nagler, Pennaeth BBC HD 

Heriau allweddol BBC HD yn 2010/2011 
Mae BBC HD wedi tyfu’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi dangos mwy o raglenni 
gwreiddiol mewn HD nag erioed o’r blaen, a chyflwyno mwy o raglenni mwy adnabyddus y BBC i’r 
byd HD. 

Her: Cynyddu nifer ac ystod y rhaglenni a gynhyrchir mewn HD. 

• Rydym yn disgwyl cynyddu nifer yr oriau o raglenni HD newydd a ddarlledir gan y BBC y 
flwyddyn nesaf i gydnabod y gynulleidfa gynyddol ar gyfer cynnwys HD a’r manteision o 
wneud rhaglenni mewn HD. Gan gydnabod cyfraniad pwysig digwyddiadau cenedlaethol wrth 
ddod â phobl o bob cwr o’r DU ynghyd, am y tro cyntaf, bydd BBC HD yn darlledu o’r Grand 
National a Phencampwriaeth Agored Golff Prydain, yn ogystal â rhoi sylw i Gwpan y Byd dros 
yr haf. 

• Rydym hefyd yn disgwyl gwneud tua 200 awr o raglenni plant newydd mewn HD, gan 
gynnwys Muddle Earth, Horrible Histories, ZingZillas a Hounded. 

• Ym myd drama, byddwn yn darlledu dramâu newydd llawn her fel The Silence a Luther ond, 
gan gydnabod bod rhaglenni drama rheolaidd y BBC yn cyfrannu’n arwyddocaol iawn at 
amserlenni teledu pobl, rydym hefyd yn ystyried y posibilrwydd o sicrhau bod nifer o’n dramâu 
parhaus ar gael mewn HD dros y flwyddyn. 

• Bydd BBC HD yn darlledu rhaglenni ffeithiol newydd arwyddocaol, fel Stonehenge, Ancient 
Worlds a Viva Opera Italia, a bydd ein hymrwymiad yn parhau i gyfresi rheolaidd fel Horizon, 
Natural World, Antiques Roadshow a The Culture Show. 

• Gan gydnabod yr angen i BBC HD adlewyrchu’r ystod lawn o raglenni a gynigir gan sianeli 
eraill y BBC, byddwn hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn dod o hyd i ffyrdd o roi sylw 
i raglenni a gynhyrchir ar gyfer BBC Two, BBC Three a BBC Four. Byddwn yn cynnal ein 
hymrwymiad i ddarlledu nifer cyfyngedig o raglenni a wneir ar gyfer gwylwyr yng Nghymru, yr 
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Alban a Gogledd Iwerddon, gan sicrhau bod y rhaglenni hyn yn cyrraedd cynulleidfa ledled y 
DU. Byddwn yn ceisio datblygu ein partneriaethau gyda chynhyrchwyr yn y BBC a thu hwnt i 
rannu datblygiadau gyda thechnoleg HD a chreu rhaglenni creadigol, ac yn gweithio mewn 
partneriaeth â nhw a chyda darparwyr technoleg i ddatblygu HD ar gyfer cynulleidfaoedd. 

Her: Sicrhau y gall cynulleidfaoedd ddod o hyd i’r holl raglenni y mae’r BBC yn eu gwneud mewn 
HD. 

• Rydym yn cydnabod bod angen i ni weithio i helpu gwylwyr i wybod pa raglenni sydd ar gael 
ar BBC HD, pryd y gallant eu gwylio a sut y gallant gael gafael ar y sianel. I wneud hyn, 
byddwn yn gweithio i sicrhau ein bod yn dosbarthu negeseuon clir ynglŷn â pha raglenni sydd 
ar gael ar BBC HD a byddwn yn cyfeirio pobl i’r sianel yn effeithiol ar draws cymaint â phosibl 
o’r gwahanol lwybrau y mae pobl yn eu defnyddio i gynllunio’u hamserlen deledu. 

• Byddwn hefyd yn gweithio gyda gweithredwyr y llwyfan HD i sicrhau bod y gwylwyr hynny sy’n 
cael eu cyflwyno i gysylltedd HD am y tro cyntaf yn gwybod beth y gallant ei ddisgwyl gan 
BBC HD a lle i gael gafael ar y sianel. Byddwn yn archwilio ffyrdd o wneud y llwybr o fanylder 
safonol i fanylder uwch mor ddi-dor â phosibl i gynulleidfaoedd. 

Her: Datblygu potensial creadigol HD ar gyfer cynulleidfaoedd a cheisio darparu’r safonau uchaf 
yn y DU. 

• Gall HD weddnewid profiad gwylwyr o ran llun a sain. Yn ei gwaith gyda gwneuthurwyr 
rhaglenni ac wrth wneud dewisiadau ynglŷn â chomisiynu rhaglenni newydd, mae BBC HD yn 
ceisio sicrhau bod potensial creadigol llawn y dechnoleg yn cael ei archwilio a’i wireddu ar 
gyfer cynulleidfaoedd o bob cwr o’r DU. Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn yn ceisio parhau i 
wthio ffiniau rhaglenni HD. Gan weithio gydag eraill ledled y BBC a thu hwnt, byddwn yn 
canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau gwneud rhaglenni, rhannu arferion gorau a chyflwyno’r hyn 
y gwyddom y gall HD ei gyfrannu i feysydd newydd yn y gwaith o wneud rhaglenni HD, fel 
rhaglenni dogfen arsylwadol. 

• Mae gan gynulleidfaoedd ddisgwyliadau uchel ynglŷn â’r ansawdd y gall HD ei gyflwyno i 
deledu. Wrth i’n hystod o raglenni ehangu a nifer y rhaglenni rydym yn eu gwneud mewn HD 
gynyddu, byddwn yn parhau i weithio i sicrhau bod safonau llun a sain yn cael eu cynnal. 
Byddwn yn parhau i weithio ochr yn ochr â’r gadwyn ddarlledu gyfan i wneud y defnydd gorau 
o’r dechnoleg i wella profiad gwylwyr ar draws yr holl lwyfannau HD rydym yn darlledu arnynt. 

Uchafbwyntiau eraill 
Drama 

• Bydd BBC HD yn darlledu rhaglenni drama newydd, gan gynnwys Women In Love, Five 
Daughters, Canoe Man a First Men On The Moon, yn ogystal â chyfres wedi’i hanelu at 
wylwyr yn eu harddegau, The Cut. 

Comedi ac adloniant 
• Bydd The Apprentice yn cael ei ddarlledu mewn HD am y tro cyntaf yr haf hwn, a bydd BBC 

HD hefyd yn dechrau dangos The Weakest Link yn ddiweddarach eleni. Mae Masterchef yn ei 
wahanol fformatau hefyd yn symud i HD, gan ddechrau gyda Masterchef: The Professionals 
yn ystod yr hydref. Bydd nifer o gyfresi comedi newydd hefyd yn cael eu darlledu ar y sianel, 
gan gynnwys Whites, Grandma’s House a London 2012. 

Ffeithiol a gwella gwybodaeth 
• Bydd BBC HD yn parhau i ddarlledu cyfresi ffeithiol arwyddocaol, gan gynnwys Invisible 

Worlds, gyda lluniau agos anhygoel o’r bydysawd microsgopig mewn manylder uwch 
symudiad araf. 

• Fel rhan o’n harlwy ffeithiol ehangach, byddwn hefyd yn darlledu Helicopter Heroes, Bruce 
Parry’s Arctic a’r rhan fwyaf o ddeunydd dysgu’r BBC. 
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Newyddion a materion cyfoes 

• Byddwn yn parhau i weithio gyda gwneuthurwyr rhaglenni materion cyfoes, ac rydym yn 
gobeithio darlledu rhai rhifynnau o Panorama ar BBC HD eleni. 

Plant 
• Bydd The Sarah Jane Adventures yn dychwelyd i BBC HD, a bydd yn cael cwmni cyfres 

ffeithiol CBBC Even Deadlier 60 rywbryd yn ystod y flwyddyn. O Cbeebies, bydd Get 
Squiggling a Bob The Builder yn symud i HD, ynghyd â’r cyfresi newydd Same Smile ac 
Alphablocks. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC HD 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Trosglwyddo manteision technolegau cyfathrebu newydd 
• Sicrhau bod llai nag 20% o'r cynnwys yn ddarllediadau cyntaf o raglenni chwaraeon a ffilmiau 

hir wedi'u prynu (ac eithrio digwyddiadau chwaraeon pwysig). 
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Radio 
BBC Radio 1 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio 1 yw diddanu a difyrru amrywiaeth eang o wrandawyr ifanc gyda chymysgedd 
nodedig o gerddoriaeth gyfoes a sgwrs. Pobl ifanc 15-29 oed yw ei chynulleidfa darged, ond dylai 
hefyd ddarparu rhaglenni i bobl ifanc yn eu harddegau cynnar. 

Dylai gynnig amrywiaeth o gerddoriaeth newydd, cefnogi artistiaid newydd – yn enwedig rhai o’r 
DU – a rhoi llwyfan i gerddoriaeth fyw. Dylai newyddion, rhaglenni dogfen ac ymgyrchoedd 
cynghori drin a thrafod meysydd sy’n berthnasol i oedolion ifanc. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Sefydlwyd Radio 1 ym 1967 mewn ymateb i’r newid mawr a fu mewn cerddoriaeth a diwylliant 
ieuenctid yn ystod y Chwedegau, a’i nod oedd cysylltu’r BBC â chynulleidfaoedd iau trwy gynnig 
gwasanaeth pwrpasol iddynt. Er mwyn iddi barhau i lwyddo yn yr unfed ganrif ar hugain, credaf fod 
rhaid i ni lynu wrth y nod gwreiddiol hwnnw, gan barhau i ddatblygu ac adfywio er mwyn denu’r 
genhedlaeth nesaf o wrandawyr. I ychwanegu at yr her, mae’n rhaid i ni wneud hyn heddiw mewn 
amgylchedd technolegol a diwylliannol sy’n newid yn gynt nag erioed o’r blaen. 

Fy uchelgais ar gyfer Radio 1 yw iddi fod yn llais ar gyfer diwylliant ieuenctid yn y DU, gan 
ddarparu gwasanaeth unigryw o safon uchel. Mae gennym eisoes enw da am gefnogi’r 
gerddoriaeth newydd orau hyrwyddo artistiaid newydd yn y DU. Yn Newsbeat, rydym yn cynnig 
darpariaeth newyddion sydd wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer ein cynulleidfaoedd ifanc; 
darpariaeth na all gweddill y farchnad ei chynnal. Credaf y gallwn ni wneud mwy, fodd bynnag, a 
byddwn yn herio ein timau cynhyrchu eleni i gynllunio prosiectau creadigol mwy a mwy beiddgar, a 
chynnal ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa. 

Bydd ein gallu i ddenu gwrandawyr newydd yn eu harddegau cynnar yn allweddol i’n llwyddiant 
tymor hir, felly byddwn yn ehangu’r rhaglenni i bobl ifanc yn eu harddegau ar nos Sul, gan geisio 
darparu pwynt mynediad hawdd i’r rhwydwaith i gynulleidfa iau. Mae’n rhaid i ni hefyd sicrhau bod 
ein helfennau gweledol a rhyngweithiol ar-lein yn parhau i fodloni disgwyliadau’r gynulleidfa. 

Credaf ein bod mewn sefyllfa unigryw i ddarparu gwybodaeth bwysig a rhoi llwyfan i bobl ddod at 
ei gilydd a rhannu eu cerddoriaeth, eu profiadau, eu safbwyntiau a’u barn. Dros y degawdau, 
dyma’r hyn mae Radio 1 wedi’i wneud ar ei gorau, ac rwy’n benderfynol y bydd yn parhau i wneud 
hynny yn y dyfodol. 

Andy Parfitt, Rheolydd, BBC Radio 1 

Heriau allweddol Radio 1 yn 2010/2011 
Her: Mae’n rhaid i Radio 1 sicrhau ei bod yn datblygu’n gyson er mwyn denu’r genhedlaeth nesaf o 
wrandawyr ifanc. Mae rhaglenni ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn enwedig yn rhan bwysig o’r 
strategaeth hon, gan helpu cynulleidfaoedd iau i bontio rhwng y mathau o raglenni a ddarlledir gan 
CBBC ac eraill a’r rhaglenni a ddarlledir gan frandiau sy’n targedu ieuenctid, megis Radio 1, Radio 
1Xtra a BBC Three. 

• Byddwn yn ehangu’r rhaglenni i bobl ifanc yn eu harddegau ar nos Sul, gan gynnwys y Chart 
Show. 

• Bydd Tom Deacon, sydd ar hyn o bryd yn cyflwyno’r 5:19 Show ar BBC Switch ar-lein, yn 
ymuno â Radio 1 i gyflwyno rhaglen radio gysylltiedig. Bydd Annie Mac a Nick Grimshaw yn 
cyflwyno rhaglen newydd yn hwyr ar nos Sul, yn dilyn The Surgery With Aled. 
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• Byddwn yn parhau i ddatblygu rhaglenni dyddiol newydd Fearne Cotton a Greg James a 

gyflwynwyd yn yr hydref i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar bobl ifanc 15–29 oed. Byddwn 
hefyd yn gweithio i nodi doniau cyflwyno newydd ar gyfer y dyfodol. 

Her: Mae Radio 1 wedi datblygu enw da am gefnogi amrywiaeth eang o gerddoriaeth newydd sy’n 
berthnasol i gynulleidfaoedd ifanc, ond mae llawer o waith i’w wneud eto er mwyn datblygu 
cynnwys llafar unigryw o safon er mwyn cynyddu ei ddylanwad: 

• Bydd rhaglen The Surgery yn cael ei darlledu’n gynt ac yn cael ei hannog i ddefnyddio dull 
mwy newyddiadurol, gan ymateb ac ymdrin â phynciau cyfoes perthnasol. 

• Byddwn yn ceisio gwneud straeon newyddion pwysig 2010 yn fwy perthnasol i’n cynulleidfa, 
gan gynnwys yr Etholiad Cyffredinol, Affganistan a diweithdra – a gafodd effaith fawr ar ein 
cynulleidfaoedd ifanc yn ystod y dirwasgiad diweddar. 

• Bydd ein helfen Stories newydd yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni dogfen. Bydd The Art 
Of Noise yn bwrw golwg ar gyrion y byd cerddoriaeth gyda’r nod o ddod o hyd i’r synau mwyaf 
arbrofol ar y blaned. Bydd cyfres arall o International Radio 1 yn ymweld ag Affrica, Asia a sin 
glybio ddiweddaraf Ewrop yn Croatia. 

• Bydd ymgyrchoedd rheolaidd yn ystod y flwyddyn yn canolbwyntio’r rhwydwaith ar nifer o 
faterion allweddol. Bydd menter wirfoddoli’n cael ei darlledu ym mis Ebrill ac rydym hefyd 
wrthi’n cynllunio ymgyrchoedd a fydd yn edrych ar deithio a pherthnasoedd. 

Her: Mae cynulleidfaoedd ifanc ar flaen y gad o ran y dechnoleg newydd ac mae’n rhaid i Radio 1 
sicrhau bod ei gwasanaethau rhyngweithiol yn addasu i arferion newidiol. Yn arbennig, mae twf 
band eang yn parhau i gynyddu’r galw am gynnwys gweledol. 

• Byddwn yn ceisio dal mwy o eiliadau allweddol yn weledol, gan ffilmio detholiad o sesiynau a 
pherfformiadau Live Lounge, ynghyd â nodweddion pwysig eraill fel y bwletin newyddion 
adloniant am 6.30pm. 

• Caiff presenoldeb ar-lein yr Official UK Chart ei ailwampio a’i wella yn dilyn lansio’r siart canol 
wythnos newydd yn sioe Greg James, gan ddathlu hanes a diwylliant siartiau cerddoriaeth 
y DU. 

• Dangosodd yr arbrawf Access All Areas yn 2009 fod ein cynulleidfa’n hoff o gymryd rhan a 
rhyngweithio â’r rhwydwaith. Byddwn yn edrych am gyfleoedd pellach yn y maes hwn yn 
2010, gan gynnwys archwilio ffyrdd y gall defnyddwyr bersonoli sut mae tudalen hafan Radio 
1 yn ymddangos iddyn nhw. 

• Byddwn yn ceisio tynnu mwy o elfennau sain o’r rhaglenni, er enghraifft i helpu pobl i ddod o 
hyd i gyfweliadau amlwg yn haws. Lle’n briodol, byddwn hefyd yn edrych ar y posibilrwydd o 
allfudo deunydd i wefannau trydydd partïon. 

Her: Fel rhwydwaith cenedlaethol â’i ganolfan yn Llundain, mae’n rhaid i Radio 1 weithio i sicrhau 
ei bod yn gwasanaethu cynulleidfaoedd o bob cwr o’r DU i’r un graddau. 

• Cynhelir Big Weekend Radio 1 eleni yng ngogledd Cymru, a byddwn yn gweithio’n agos gyda 
BBC Cymru Wales i sicrhau ei bod yn gallu darlledu’r digwyddiad yn y Gymraeg. 

• Bydd ein calendr digwyddiadau byw yn adlewyrchu pob math o ddigwyddiadau, bach a mawr, 
ledled y DU. Byddwn yn dychwelyd i Gymru i ddarlledu o Wakestock am y tro cyntaf ac yn 
teithio am y tro cyntaf i RockNess yn yr Alban. Rydym hefyd yn edrych am gyfleoedd i 
ddarlledu rhaglenni sy’n canolbwyntio ar Ogledd Iwerddon. 

• Gydol y flwyddyn, byddwn yn ceisio dangos y gorau o’n rhaglenni arbenigol o bob cwr o’r DU 
trwy deithiau, rhaglenni o wyliau cerddorol a rhaglenni unigryw o ddigwyddiadau amlwg. 
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Uchafbwyntiau eraill 
Cerddoriaeth 

• Byddwn yn ceisio dathlu 10fed Big Weekend Radio 1 trwy ddarparu ein rhaglenni 
rhyngweithiol mwyaf uchelgeisiol hyd yma, gan alluogi’r rhai na allant fynychu i fwynhau 
mynediad rhithwir eang. Hefyd, fel llawer o wyliau eraill a gynhelir ledled y DU, byddwn yn 
edrych ar ffyrdd o sicrhau bod digwyddiad eleni’n fwy amgylcheddol gynaliadwy. 

• Cafodd Scott Mills The Musical lwyddiant annisgwyl yng Ngŵyl y ‘fringe’ yng Nghaeredin y 
llynedd, gydag adolygiadau pum seren. Rydym wrthi’n edrych ar syniadau creadigol ar gyfer 
rhoi sylw i ddigwyddiad eleni. 

• Gyda mwy a mwy o sefydliadau’n dechrau darlledu cerddoriaeth fyw, byddwn yn ceisio 
sicrhau bod ein rhaglenni’n unigryw, gan gynnig rhaglenni mwy treiddgar ac amrywiol lle’n 
bosibl, er enghraifft trwy raglenni dogfen cysylltiedig. 

Chwaraeon 
• Bydd ein darllediadau o Gwpan y Byd yn canolbwyntio ar sut mae ein cynulleidfa’n dilyn y 

digwyddiad yn y DU. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 1 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 60 awr o gerddoriaeth arbenigol yr wythnos (ystyr cerddoriaeth arbenigol yw cerddoriaeth sy’n 

apelio at grwpiau penodol o wrandawyr, gan ganolbwyntio ar fath penodol o gerddoriaeth neu 
gerddoriaeth o ystod o fathau sy’n torri tir newydd). 

• 40% o’r gerddoriaeth yn ystod y dydd gan artistiaid o’r DU (caiff y dydd ei ddiffinio fel bod 
rhwng 06.00 a 19.00 o’r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 08.00 a 14.00 o’r gloch 
ar ddydd Sadwrn a dydd Sul). 

• 45% o gerddoriaeth yn ystod y dydd i fod yn newydd (naill ai heb ei rhyddhau neu lai na mis 
ers ei rhyddhau – rhyddhau’n ffisegol, nid rhyddhau i’w lawrlwytho). 

• Darlledu o tua 25 o wyliau a digwyddiadau byw yn y DU. 

• 250 o sesiynau newydd (ac eithrio ailddarllediadau). 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 1 awr o newyddion yn ystod y dydd, pob diwrnod o’r wythnos, gan gynnwys dau fwletin 

estynedig (gyda hyblygrwydd ar gyfer gwyliau a newidiadau achlysurol i amserlenni dan 
amgylchiadau arbennig). 

• Bwletinau rheolaidd yn ystod y dydd dros y penwythnos. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 40 o raglenni dogfen newydd. 

• O leiaf ddwy ymgyrch gweithredu cymdeithasol fawr. 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 200 awr o raglenni gwreiddiol o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
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BBC Radio 2 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio 2 yw darparu gwasanaethau nodedig sy’n cynnig cymysgedd o gerddoriaeth a 
sgwrs. Mae’n targedu cynulleidfa eang a’i nod yw apelio at bob grŵp oed dros 35 oed. 

Dylai gynnig rhaglenni cerddoriaeth boblogaidd ddifyr a chynnwys llafar gan gynnwys newyddion, 
materion cyfoes, rhaglenni dogfen, crefydd, y celfyddydau, comedi, darlleniadau a deunydd 
gweithredu cymdeithasol. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Nod Radio 2 yw cynnal cynulleidfa eang ar gyfer Radio’r BBC trwy amrywiaeth o gerddoriaeth 
wreiddiol a rhaglenni sgwrsio difyr gan gynnig gwerth adloniadol. Mewn amserlen sydd wedi’i 
hailwampio’n llwyr, gyda rhaglenni pwysig newydd yn cael eu darlledu amser brecwast a diwedd y 
prynhawn, byddwn yn darlledu mewn ffordd gadarnhaol a chynnes sy’n dathlu creadigrwydd ac 
ansawdd. 

Bydd ein cyfraniad allweddol at gerddoriaeth yn parhau, gan ehangu gorwelion gwrandawyr a 
chefnogi artistiaid. Caiff ymrwymiad yr orsaf i gerddoriaeth fyw ei ymestyn trwy gyfeirio rhaglenni’r 
BBC Electric Proms, a ddarlledir ar Radio 2 yn unig o 2010 ymlaen. 

Byddwn yn parhau i roi llwyfan i ddiwylliant poblogaidd cyfoethog y genedl, gan fanteisio ar y gorau 
o’n hetifeddiaeth gomedi fel rhan o ymrwymiad newydd a fydd hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer 
awduron a pherfformwyr newydd ac yn dathlu ein cerddoriaeth frodorol yn ei hamrywiol ffurfiau fel 
bandiau pres a chanu gwerin. 

Rydym yn bwriadu defnyddio maint ac ehangder ein cynulleidfa i ddarparu gwerth cyhoeddus heb 
ei ail. Bydd Radio 2 yn parhau i gynyddu ei hapêl i ystod eang o gynulleidfaoedd, gan gynnwys y 
rheini dros 50 oed. Rydym yn awyddus i sicrhau bod cynhwysiant yn rhan annatod o raglenni 
Radio 2, a bod gwrando, rhyngweithio ac ymgysylltu’n nodweddiadol o’r ymrwymiad hwnnw. 

Rydym yn cydnabod y cyfle i gyflwyno materion cyfoes i rannau o’r boblogaeth sy’n anodd eu 
cyrraedd, gan annog cyfranogiad a grym. Byddwn yn archwilio’r themâu hyn ymhellach trwy 
weithgarwch newydd a fydd yn ceisio gwella llythrennedd yn y cyfryngau. 

Ein huchelgais yw darparu gwasanaeth sy’n parhau i synnu a swyno ond sydd hefyd yn fwy 
cydlynol, gyda’n cynnwys digidol yn gwneud cyfraniad mwy allweddol. Byddwn yn parhau i 
ddatblygu cyfleoedd newydd yn ein rhaglenni yn ystod y dydd i adlewyrchu’r rhaglenni dogfen a 
cherddoriaeth arbenigol a ddarlledir gyda’r nos. 

Bob Shennan, Rheolydd, BBC Radio 2 

Heriau allweddol Radio 2 yn 2010/2011 
Her: Bydd Radio 2 yn ceisio cynnal cyrraedd ei hamserlen yn ystod yr wythnos. 

• Bydd Chris Evans yn sefydlu ei hun ymhellach ar ôl iddo gymryd lle Terry Wogan, ochr yn 
ochr â Simon Mayo yn ei raglen ddiwedd y prynhawn. Fodd bynnag, mae’r newidiadau hyn yn 
effeithio ar sbardun mwyaf y gynulleidfa a bydd tîm rheoli’r orsaf yn monitro cynnwys, arddull a 
naws yn ofalus. 

Her: Bydd Radio 2 yn ceisio darparu cynnwys mwy unigryw yn ystod y dydd. 
• Bydd Radio 2 yn parhau i integreiddio cynnwys yn ystod oriau brig ac ar adegau eraill. Bydd 

yn fwy uchelgeisiol gydag ymgyrchoedd sy’n ceisio gwella ymwybyddiaeth o bynciau penodol 
sy’n cyflwyno manteision diwylliannol a chymdeithasol ar draws amrywiaeth yr amserlen yn 
ystod y dydd. 

• Bydd rhaglen Jeremy Vine yn rhoi sylw i themâu rhaglenni dogfen a ddarlledir gyda’r nos, fel y 
gyfres 52 rhan Tim Rice’s American Pie. 

• Ceir blas ar raglenni comedi newydd a ddarlledir gyda’r nos yn rhaglen Steve Wright. 
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Her: Bydd Radio 2 yn ceisio adnewyddu ac adfywio ei rhaglenni comedi er mwyn cael mwy o 
effaith sy’n cyfateb i lefelau presennol y buddsoddiad yn y maes hwn, gan sicrhau bod y 
ddarpariaeth hon yn wahanol i’r comedi ar Radio 4. Bydd dwy brif thema i’r rhaglenni: 

• Atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng yr orsaf a chomedi arloesol o’r DU trwy raglenni dogfen, fel y 
rheini ar Peter Sellers, Bob Monkhouse, Tommy Cooper a Dave Allen, a rhaglenni’n olrhain 
hanes y gyfres ffilmiau Carry On. Bydd Ronnie Corbett yn cyfrannu at gyfres newydd bedair 
rhan o sgetshys a monologau. Darlledir rhaglen banel newydd mewn pedair rhan, Never 
Write Off The Germans, i gyd-fynd â rhaglenni Cwpan y Byd. Bydd Michael McIntyre yn 
cyflwyno cyfres a fydd yn sôn am ei hoff ddigrifwyr a bydd clipiau ohonynt. 

• Cynnal yr ymrwymiad i roi llwyfan i ddoniau ysgrifennu a pherfformio newydd, gan gynnwys 
cydgynhyrchiad rhwng BBC Comedy a BBC Scotland i ddathlu New Stand-Up Of The Year 
Radio 2. I gyd-fynd â Mis Hanes Pobl Dduon, bydd Craig Charles yn cyflwyno rhaglen mewn 
dwy ran ar y doniau disgleiriaf ar y sin gomedi. Bydd rhaglenni peilot newydd yn cynnwys 
Richard Wilson yn Fare Trade, lle bydd yn chwarae rhan gyrrwr tacsi â gormod o amser ar ei 
ddwylo, a Ricky Tomlinson. 

Her: Mae angen cryfhau rhaglenni ar y celfyddydau. Bydd yr orsaf yn nodi cyfleoedd yn ystod y 
dydd i wella’r sylw a roddir i ddiwylliant poblogaidd. Yn ogystal, comisiynir rhaglenni sy’n ymestyn 
cyfanswm y ddarpariaeth o dan bedwar pennawd: 

• Theatr Gerdd, gan gynnwys cyfres ar hanes sioeau cerdd a chabare. 

• Uchafbwyntiau Diwylliannol, gan gynnwys dathlu canmlwyddiant y London Palladium a nodi 
hanner canmlwyddiant cyhoeddi’r nofel To Kill A Mockingbird. 

• Bywgraffiadau, gan gynnwys bwrw golwg ar ddylanwad annisgwyl yr awdur Roald Dahl ar 
gerddoriaeth boblogaidd Prydain. 

• Darlledu, gan gynnwys hanes radio gyda Paul Gambaccini, hanes teledu gyda Michael 
Grade a bywgraffiad o Syr David Frost a fydd yn edrych ar wawr rhaglenni dychan ar y 
teledu. 

Uchafbwyntiau eraill 
Cerddoriaeth fyw 

• Byddwn yn darlledu cerddoriaeth fyw a fydd yn dangos repertoire, perfformiadau a 
chyfuniadau unigryw. Bydd ein gweithgarwch yn cynnwys rhaglenni ar yr Electric Proms, a 
ddarlledir ar Radio 2 yn unig o 2010 ymlaen, er mwyn cyfrannu cynnwys creadigol newydd at 
y tymor hwn sydd eisoes yn llwyddiannus gan adlewyrchu chwaeth ein cynulleidfa, a sicrhau 
sylw ar y teledu i hybu effaith gyffredinol y digwyddiad hwn. 

Rhaglenni dogfen ar gerddoriaeth 
Byddwn yn parhau i gynnig rhaglenni sy’n cynnig safbwyntiau newydd ar hanes cerddoriaeth 
boblogaidd. Bydd y rhaglenni hyn yn cynnwys y canlynol: 

• Cyfres arloesol 10 rhan, Jazz Junctions, a fydd yn bwrw golwg ar ddatblygiad jazz trwy 
hanesion y cymeriadau a ddylanwadodd ar yr arddull dros 100 mlynedd. 

• Bydd Stephen Tompkinson yn cyflwyno cyfres ar ddylanwad cerddoriaeth filwrol Brydeinig, 
gan olrhain lledaeniad byd-eang bandiau pres o ddiffeithdiroedd Rajasthan i garnifalau 
Trinidad. 

• Bydd How Ella Met Marilyn yn adrodd stori sut y bu i Marilyn Monroe helpu i oresgyn y lliw 
wrth iddi gefnogi Ella Fitzgerald, gan edrych ar ddwy eicon a oedd yn herio confensiynau’r 
cyfnod. 

• Keep Calm And Carry On: Vera Lynn, I Told You We’d Meet, bywgraffiad o’r seren unigryw. 
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Crefydd a ffydd 
Ein nod yw adeiladu ar gryfder fformatau sydd wedi hen ennill eu plwyf a chynnig safbwyntiau 
newydd llawn her: 

• Byddwn yn dathlu 70 mlynedd ers darllediad cyntaf y Sunday Half Hour gyda rhaglen 
estynedig. 

• Byddwn hefyd yn dathlu 25 mlynedd ers darllediad cyntaf Young Choristers Of The Year 
Radio 2, trwy ddarlledu rhaglenni arbennig. 

• Yn A Great British Faith, byddwn yn rhoi sylw i dair dinas wahanol iawn gan dreiddio i 
gwestiynau’n ymwneud â gwead crefyddol a diwylliannol Prydain, gan ysgogi trafodaeth 
genedlaethol ynglŷn â phwy ydym ni fel cenedl. 

Cyd-destun diwylliannol 
Byddwn yn bwrw golwg ar effaith hirhoedlog y 1960au gyda thymor a fydd yn archwilio’r 
etifeddiaeth barhaus yn y DU a’r Unol Daleithiau. 

• Bydd yr actor Kevin Kline yn cyflwyno JFK: Pop President, rhaglen ddogfen sy’n gosod 
Kennedy mewn cyd-destun diwylliannol yn ogystal â gwleidyddol. 

• Bydd yr hyrwyddwr a’r dylunydd enwog Tony King yn tywys gwrandawyr ar daith bersonol 
trwy’r 1960au yn Eyewitness To History. 

• Yn The British Invasion, bydd Alice Cooper yn edrych ar fewnlifiad cerddoriaeth o Brydain i’r 
Unol Daleithiau – a hynny yn ei ffordd ddihafal ei hun ac o safbwynt Americanaidd. 

Golwg ar ddigwyddiadau byd-eang 
Yn ystod Cwpan y Byd, bydd Radio 2 yn adlewyrchu natur wleidyddol a cherddorol De Affrica. 

• Bydd I Ain’t Gonna Play Sun City yn archwilio sut y bu i gerddoriaeth dynnu mwy o sylw at 
apartheid. 

• Bydd Paul Simon yn cynnig safbwynt personol yn ei Musical Map Of Johannesburg. 

• Bydd y gyfres bwysig Freedom Sounds 2010 yn cael ei hailwampio a’i hailddarlledu, gyda 
Hugh Masekela yn olrhain hanes cerddoriaeth De Affrica a rôl y celfyddydau yn meithrin newid 
i sicrhau democratiaeth i’r wlad. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 2 
Gall yr ymrwymiadau isod newid o ganlyniad i’r adolygiad o berfformiad yn erbyn dibenion 
cyhoeddus sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Ymddiriedolaeth y BBC. 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

• 40% o’r gerddoriaeth yn ystod y dydd gan artistiaid o’r DU (caiff y dydd ei ddiffinio fel bod 
rhwng 06.00 a 19.00 o’r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 08.00 a 14.00 o’r gloch 
ar ddydd Sadwrn a dydd Sul). 

• 20% o’r gerddoriaeth yn ystod y dydd yn newydd (naill ai heb ei rhyddhau neu lai na mis ers ei 
rhyddhau – rhyddhau’n ffisegol, nid rhyddhau i’w lawrlwytho). 

• 260 awr o gerddoriaeth fyw. 

• >1,100 awr o raglenni cerddoriaeth arbenigol. 

• >100 awr o raglenni am y celfyddydau. 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 
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Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• 16 awr yr wythnos o raglenni newyddion a materion cyfoes, gan gynnwys bwletinau 
newyddion rheolaidd (gyda hyblygrwydd ar gyfer gwyliau a newidiadau achlysurol i amserlenni 
dan amgylchiadau arbennig). 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 170 awr o raglenni crefyddol yn ymdrin ag ystod eang o grefyddau. 
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BBC Radio 3 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio 3 yw cynnig cymysgedd o raglenni ym maes cerddoriaeth a diwylliant er mwyn 
difyrru a diddanu ei chynulleidfa. Cerddoriaeth glasurol yw prif arlwy’r orsaf ac fe’i hategir gan 
raglenni llafar a ddylai hysbysu ac addysgu’r gynulleidfa am gerddoriaeth a diwylliant. Dylai jazz, 
cerddoriaeth y byd, drama, y celfyddydau a syniadau, a rhaglenni crefyddol gael sylw yn yr 
amserlen. 

Dylai’r gwasanaeth apelio at wrandawyr o bob oed sydd am ehangu eu gorwelion diwylliannol trwy 
ymgysylltu â byd cerddoriaeth a’r celfyddydau. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae cyrhaeddiad ac ystod Radio 3 yn wahanol i unrhyw orsaf radio arall yn y DU. Mae mwy na 
hanner y gerddoriaeth yn berfformiadau byw a pherfformiadau wedi’u recordio’n arbennig, yr orsaf 
yw’r comisiynydd gwaith newydd pwysicaf yn y byd ac mae’n cynnal ei hymrwymiad i amrywiaeth 
eang o arddulliau cerddorol a rhaglenni llafar. Mae’r amrywiaeth hon yn cyflwyno sawl her, yn 
enwedig o ran trefnu a darparu rhaglenni mor amrywiol. 

Cerddoriaeth glasurol y gorllewin sydd wrth wraidd rhaglenni Radio 3 ac, wrth ddatblygu polisi 
cerddorol yr orsaf, byddwn yn cynnig mwy o gyfle i glywed y gweithiau rhagorol mawr. Mae Radio 
3 hefyd yn ceisio ehangu gorwelion ein cynulleidfa trwy gyflwyno cerddoriaeth, celfyddyd a 
syniadau newydd, a thywys ein gwrandawyr ar daith a fydd yn ehangu eu profiadau o gerddoriaeth 
a’r celfyddydau. 

Yn dilyn llwyddiant Four Composers yn 2009 (Purcell, Handel, Haydn a Mendelssohn), byddwn yn 
parhau i ddarparu gwahanol bwyntiau ffocws yn ein hamserlen yn y flwyddyn i ddod. Yn arbennig, 
byddwn yn canolbwyntio ar opera, ac yn edrych am ffyrdd newydd o gyflwyno’r arddull glasurol 
bwysig hon i gynulleidfaoedd newydd, gan weithio’n agos gyda chydweithwyr ym myd teledu i 
gynyddu’r effaith. Ar yr un pryd, mae pen-blwyddi pwysig fel rhai Schumann a Mahler yn rhoi cyfle 
naturiol i Radio 3 ddathlu eu gwaith yn ein rhaglenni. 

Rydym wedi rhoi pwyslais mawr ar annog cynulleidfaoedd i gyfrannu at berfformiadau cerddorol yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym felly’n bwriadu adeiladu ar lwyddiant Sing Hallelujah!, gan 
gefnogi cystadleuaeth Choir Of The Year a mentrau corawl cysylltiedig a threfnu digwyddiadau 
cymunedol yn ystod y Proms. 

Roger Wright, Rheolydd, BBC Radio 3 

Heriau allweddol Radio 3 yn 2010/2011 
Her: Annog darpar wrandawyr i wrando ar yr orsaf, yn enwedig y rheini efallai nad ydynt yn 
ymwybodol o’r hyn sydd gan Radio 3 i’w gynnig. 

• Bydd Radio 3 yn datblygu ei rhaglenni amser brecwast a diwedd y prynhawn fel pwyntiau 
mynediad sylfaenol i wrandawyr newydd, gyda chyfuniad o gerddoriaeth, gwybodaeth 
berthnasol a chyfle i’r gynulleidfa ryngweithio. 

• Bydd yr orsaf yn annog diddordeb darpar wrandawyr trwy gynnal tymhorau, gan ganolbwyntio 
ar y Proms, Free Thinking, Human Planet a rhaglenni arbennig ar gyfansoddwyr penodol. 

Her: Herio rhai canfyddiadau traddodiadol o gerddoriaeth glasurol. 

• Bydd Radio 3 yn rhoi cyfle heb ei ail i bobl gyfrannu at y broses o greu cerddoriaeth, gan ddod 
â phobl ynghyd a chyflwyno cerddoriaeth gerddorol i’r gynulleidfa fel cyfle i fwynhau a 
chymryd rhan mewn gweithgarwch cymdeithasol. 

• Bydd yn rhoi mwy o gyfle i ystod eang o bobl fynegi pa gerddoriaeth sy’n mynd â’r bryd ar yr 
awyr. 
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Uchafbwyntiau eraill 
Cerddoriaeth glasurol 

• Mae Radio 3 yn bwriadu canolbwyntio mwy ar gyfansoddwyr pwysig, gan roi sylw i weithiau 
cyflawn ac adeiladu ar fentrau blaenorol sydd wedi gallu denu gwrandawyr newydd ac 
ymgysylltu â chynulleidfaoedd presennol. Yn ogystal, bydd yr orsaf yn dathlu 
deucanmlwyddiant geni Schumann (1810–56) a chanmlwyddiant a hanner gei Mahler  
(1860–1911). 

• Bydd yr orsaf yn cyflwyno prosiect am weithiau allweddol cerddoriaeth glasurol, gan ddarparu 
llwyfan lle gall y cyhoedd rannu eu chwaethau personol a rhyngweithio ag eraill sy’n 
gwerthfawrogi cerddoriaeth glasurol. 

• Bydd Radio 3 yn datblygu’r sylw a roddir i recordiadau clasurol newydd er mwyn cryfhau ei rôl 
fel ffynhonnell argymhellion ac fel arweiniad hyddysg i gerddoriaeth glasurol. Yn y rhaglenni 
hyn, bydd yn ceisio ennyn sgwrs ar berfformiadau cerddoriaeth glasurol a’r byd recordiadau. 

Opera 
• Trwy weithio’n agos gyda theledu a gwasanaethau rhyngweithiol, bydd Radio 3 yn ategu ei 

hymrwymiad parhaus i opera trwy The BBC – A Passion For Opera yn ystod 2010. Bydd yr 
orsaf yn rhoi mwy o sylw i berfformiadau o dai opera rhyngwladol a bydd rhaglenni eraill yn 
rhoi cyfle i wrandawyr ddysgu mwy am y cyfrwng. 

Grwpiau perfformio’r BBC 
• Mae chwe grŵp perfformio’r BBC yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu perfformiadau 

cerddorol ar Radio 3, yn enwedig o ran cyflawni ymrwymiad unigryw’r orsaf i waith newydd. 
Byddant yn darparu dros 300 o berfformiadau yn y flwyddyn i ddod ac, am y tro cyntaf, bydd 
Radio 3 yn creu diwrnod arbennig o ddarllediadau byw i ddathlu eu gwaith. 

Cerddoriaeth y byd 
• Fel rhan o’n rhaglenni ar gerddoriaeth y byd, byddwn yn darlledu cyfres gerddorol arbennig i 

gyd-fynd â’r gyfres Human Planet ar y teledu, gan edrych ar bobloedd y byd. Mae Cerddorfa 
Symffoni’r BBC wrthi’n trefnu prosiect ar y cyd gyda cherddorion o Foroco. Bydd Radio 3 
hefyd yn hyrwyddo cynllun mentora ar gyfer cerddor addawol ym maes cerddoriaeth y byd. 

Y celfyddydau a syniadau 
• Bydd gŵyl syniadau Radio 3, Free Thinking, yn dychwelyd i Gateshead, gan barhau i ennyn 

diddordeb mewn materion cyfoes pwysig a thueddiadau mewn cymdeithas. Mae’n gyfle 
unigryw i’r cyhoedd ryngweithio â meddylwyr blaenllaw a rhai sy’n llywio barn, ac adlewyrchir 
y deunydd unigryw hwn yn rhaglenni llafar Radio 3. 

• Ymysg themâu eraill, mae Radio 3 yn bwriadu darlledu drama ar y dramodydd o’r Almaen, 
Georg Büchner. Bydd hefyd yn bwrw golwg ar hanes diwylliannol a seicoleg gwyddbwyll – o’r 
India i’r Rhyfel Oer – trwy raglenni nodwedd, sgyrsiau, drama a cherddoriaeth gysylltiedig. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 3 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 50% o gerddoriaeth yn fyw neu gerddoriaeth wedi’i recordio’n arbennig. 

• 500 darllediad o gerddoriaeth fyw neu berfformiadau wedi’u recordio’n arbennig. 

• Comisiynu 30 o weithiau cerddorol newydd (ac eithrio ailddarllediadau a rhaglenni a brynir). 

• Darlledu 35 o gynyrchiadau drama newydd (ac eithrio ailddarllediadau a rhaglenni a brynir). 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 
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Hyrwyddo addysg a dysg 

• Darlledu 30 o raglenni dogfen newydd ar y celfyddydau a phynciau diwylliannol (ac eithrio 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir). 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 40% o wariant perthnasol y tu hwnt i’r M25 (mae hyn yn cynnwys gwariant ar raglenni 

gwreiddiol a ddarlledir am y tro cyntaf a dyraniad Radio 3 o gymhorthdal canolog y 
cerddorfeydd ond nid yw’n cynnwys gwariant ar raglenni newyddion neu chwaraeon). 
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BBC Radio 4 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Gwasanaeth llafar cymysg sy’n cynnig newyddion a materion cyfoes treiddgar ac amrywiaeth eang 
o ddeunydd llafar arall gan gynnwys drama, darlleniadau, comedi a rhaglenni ffeithiol a 
chylchgrawn yw Radio 4. 

Dylai’r gwasanaeth apelio at wrandawyr sydd eisiau rhaglenni deallusol o bob math sy’n hysbysu, 
addysgu a diddanu. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae gwrandawyr yn troi at Radio 4 am amserlen eclectig unigryw sy’n cynnwys rhaglenni ffeithiol, 
drama, comedi a thrafodaeth, sy’n seiliedig ar gynnwys newyddion a materion cyfoes heb ei ail am 
y DU a’r byd. Eleni, bydd ein rhaglenni newyddion yn rhoi blaenoriaeth i’r Etholiad Cyffredinol, gan 
roi sylw cynhwysfawr i’r ymgyrch a chanlyniadau’r bleidlais, a’u dadansoddi’n drylwyr. 

Y tu hwnt i’r byd newyddion, byddwn yn cynnig rhaglenni ffeithiol deallus a bywiog ar bynciau 
gwyddonol, byd natur, llenyddiaeth, cerddoriaeth, y celfyddydau, hanes, crefydd a materion 
defnyddwyr. Ein prosiect unigol mwyaf fydd A History Of The World In 100 Objects, partneriaeth 
unigryw gyda’r Amgueddfa Brydeinig a gychwynnodd ar ddechrau 2010 ac a fydd yn parhau gydol 
y flwyddyn. Fel rhan o gyfraniad ehangach y BBC at Flwyddyn Gwyddoniaeth, byddwn yn darlledu 
cyfres 40 rhan ar rywogaethau sydd mewn perygl ac yn gwahodd y Seryddwr Brenhinol, Syr Martin 
Rees, i gyflwyno Darlithoedd Reith. Byddwn hefyd yn hybu effaith rhaglenni’r celfyddydau gyda 
Moving Pictures, tymor ar ffilm, a fydd yn archwilio sut y mae’r cyfrwng hwn wedi newid y ffordd 
rydym yn gweld ein hunain. 

Radio 4 yw cartref dramâu radio, sy’n cael eu sbarduno gan straeon da. Yn 2010, darlledir bron i 
200 o ddramâu unigol, gan gynnwys 40 o weithiau gan awduron sy’n newydd i fyd radio. Cynhelir 
digwyddiadau mawr fel Life And Fate, stori arwrol Vassily Grossman am Rwsia yng nghyfnod y 
Sofietiaid, a fydd yn cael ei hadrodd ym mhob slot drama am wythnos. 

Mae Radio 4 yn ceisio darparu’r rhaglenni comedi gorau, boed yn glasurol neu’n flaengar. Byddwn 
yn parhau i fuddsoddi mewn doniau newydd, yn ogystal â chyfleoedd i berfformwyr sydd wedi hen 
ennill eu plwyf, gan gynnwys llwyfan radio i Ronnie Corbett. Byddwn yn bresennol mewn gwyliau 
fel Caeredin a Glastonbury, gan ddarganfod doniau newydd a cheisio cynyddu amrywiaeth ein 
lleisiau comedi. 

Mae gwrandawyr yn disgwyl i Radio 4 ddatblygu, yn dechnolegol ac yn olygyddol. Caiff rhai cyfresi 
mawr eu hategu gan brofiadau rhyngweithiol arloesol a byddwn yn gwella mynediad i archif ar-lein 
Radio 4 o raglenni ffeithiol, sy’n tyfu o hyd. 

Mark Damazer, Rheolydd, BBC Radio 4 

Heriau allweddol Radio 4 yn 2010/2011 
Cafwyd perfformiad cryf gan Radio 4 y llynedd, gan sicrhau’r cyrhaeddiad gorau yn ei hanes a 
chymeradwyaeth uchel cysgon gan y gynulleidfa. Yn y flwyddyn i ddod, byddwn yn ceisio gwella 
ein cynnwys mewn sawl ffordd. 

Her: Ymateb yn hyblyg i’r agenda newyddion ac, yn arbennig, rhoi sylw eang a deallus i’r Etholiad 
Cyffredinol. 

• Yng nghyfnod yr etholiad, byddwn yn defnyddio arbenigedd ein rhaglen ar rifau, More Or 
Less, fel rhan o’n newyddiaduraeth prif ffrwd i bwyso a mesur defnydd y pleidiau o ystadegau. 
Byddwn yn cyflwyno’r fformat teledu clasurol What The Papers Say i radio mewn cyfres 
arbennig dros gyfnod yr etholiad. 

• Bydd rhaglen newydd, The Heckler, yn bwrw golwg amgen gellweirus ar yr ymgyrch 
etholiadol, gan herio sibolethau gwleidyddol. 
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• Bydd The Vote Now Show, cyfres min nos a ddarlledir yn ystod yr ymgyrch etholiadol ac a 

fydd yn cael ei recordio ar y dydd, yn tynnu blewyn o drwyn y gwahanol bleidiau. 

• Bydd The Report, ein slot materion cyfoes newydd, yn manteisio ar rinweddau cynhenid radio, 
megis cyflymder a natur uniongyrchol y cyfrwng, i ymateb i straeon mawr mewn rhaglenni 
llawn. 

• Bydd Decision Time, gyda Golygydd Gwleidyddol y BBC Nick Robinson, yn bwrw golwg ar 
beirianwaith llywodraeth. 

Her: Cyfrannu at ffocws y BBC ar wyddoniaeth yn 2010. 

• Bydd amrywiaeth o raglenni a fydd yn ceisio denu’r cyhoedd i ymddiddori mewn gwyddoniaeth 
yn cynnwys The Infinite Monkey Cage a So You Want To Be A Scientist? 

• Bydd y gyfres 40 rhan Saving Species, gan yr Uned Byd Natur, yn mynd i’r afael â 
bioamrywiaeth ym Mlwyddyn Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig. 

• Bydd y Seryddwr Brenhinol, Syr Martin Rees, yn cyflwyno Darlithoedd Reith. 

Her: Cynnal a chynyddu cyrhaeddiad ein gwasanaethau rhyngweithiol mewn marchnad ddigidol 
cynyddol gystadleuol. 

• Bydd gwefan uchelgeisiol unigryw History Of The World yn dangos yr holl wrthrychau yn y 
gyfres a bydd y rhaglenni ar gael yn barhaol fel podlediadau, gan sicrhau bod y bartneriaeth 
hon gyda’r Amgueddfa Brydeinig yn parhau a bod modd i wrandawyr gyfrannu eu gwrthrychau 
a’u hanesion eu hunain at y casgliad rhithwir. 

• Byddwn yn ceisio datblygu cynigion rhyngweithiol diddorol sy’n adlewyrchu defnydd cynyddol 
y gynulleidfa o gyfryngau cymdeithasol. 

• Byddwn yn cael effaith gynyddol y tu hwnt i Radio 4 trwy gynghreirio cynnwys ledled BBC Ar-
lein ac ar y we. 

• Byddwn yn gwella profiad defnyddwyr o wefan Radio 4. 

• Byddwn yn datblygu ein cynnwys digidol ar gyfer Desert Island Discs. 

Her: Datblygu ein cysylltiadau creadigol gyda Theledu’r BBC a phartneriaid eraill yn y BBC a thu 
hwnt. 

• Bydd cydweithio ledled y BBC gyda’r Rhanbarthau a’r Gwledydd, CBBC a’r World Service, 
gyda chefnogaeth 350 o amgueddfeydd ledled y wlad, yn rhan annatod o’n nod o hyrwyddo 
dysgu trwy A History Of The World In 100 Objects. 

• Byddwn yn gweithio gyda Theledu’r BBC i gydgomisiynu tymor o ddramâu o’r Wythdegau a 
chyfres newydd o Torchwood. 

• Byddwn yn datblygu drama i gyd-fynd â Phlant mewn Angen ac yn ymgymryd â phrosiectau 
dau gyfrwng gyda Film London a The Rural Media Company. 

Uchafbwyntiau eraill 
Ffeithiol 

• I gyd-fynd â phum mlynedd ers 7/7 llwyddiant y cais i gynnal y Gemau Olympaidd, bydd tymor 
London: Another Country? yn olrhain sut mae Llundain wedi gweddnewid yn aruthrol dros y 
30 mlynedd diwethaf ac yn archwilio perthynas y brifddinas â gweddill y DU a’r byd. 

• Bydd y gyfres 50 rhan, The Wild East, a gyflwynir gan Martin Sixsmith, yn adrodd hanes 
Rwsia, gan nodi 20 mlynedd ers i’r Undeb Sofietaidd chwalu. 

• Bydd y gyfres tair rhan bwysig Democracy On Trial, a gyflwynir gan Michael Portillo, yn 
adrodd hanes democratiaeth ac yn edrych ar yr heriau sy’n ei hwynebu heddiw. 
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• Wrth i waith cymdeithasol ddod yn gynyddol o dan y chwyddwydr cyhoeddus, bydd y gyfres 

tair rhan Who’d Be a Social Worker? yn dilyn gweithwyr cymdeithasol newydd dros gyfnod o 
amser, gan edrych ar y materion sy’n eu hwynebu. 

• I ddathlu 10 mlynedd ers llwyddo i fapio’r genom dynol, bydd Richard Dawkins yn cyflwyno 
The Age Of The Genome, cyfres pedair rhan ar eneteg. 

• Bydd Evan Davis On Tax, cyfres a ddarlledir yn ystod oriau brig dros gyfnod o wythnos, yn 
datrys dirgelion trethu. 

• Bydd Simon Schama yn ymuno â’r rhestr o awduron amlwg sy’n cyflwyno A Point Of View, y 
rhaglen wythnosol sy’n myfyrio ar ddigwyddiadau cyfoes. 

• Bydd rhaglenni nodwedd ar y celfyddydau’n cynnwys Martin Scorsese ar George Harrison, 
Grayson Perry ar greadigrwydd a dychymyg, Robert Winston ar gerddoriaeth, David Walliams 
ar Philip Larkin, cyfweliad gyda Stevie Wonder i ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed a beirdd 
Affganistan ar y rhyfel. 

Drama 
• Ar 1 Ionawr 2011, bydd The Archers yn 60 oed. Mae’r stori’n gyfrinach fawr, ond bydd yn 

ysgwyd Ambridge i’w seiliau. 

• Darlledir I, Claudius, dramateiddiad chwe rhan o drioleg enwog Robert Graves ar y 
Rhufeinwyr. 

• Bydd tymor yr Wythdegau yn cynnwys tair drama gan Danny Brocklehurst, Ian Hislop a Nick 
Newman, a Dick Clement ac Ian La Fresnais, i gyd-fynd â thymor yr Wythdegau ar BBC Two. 

• Rhaglenni i deuluoedd: bydd Radio 4 yn parhau i ddramateiddio’r llenyddiaeth fodern orau i 
blant, gyda When Hitler Stole Pink Rabbit, The Indian In The Cupboard a Devil-in-the-Fog gan 
Leon Garfield. 

• Bydd clasuron yn cael eu dramateiddio ar ffurf cyfresi, yn cynnwys The Snow Goose gan Paul 
Gallico a Miss McKenzie gan Anthony Trollope, sef enillwyr y wobr gyntaf a’r ail wobr ym 
mhleidlais Neglected Classics 2009 Open Book. Byddwn hefyd yn darllen dewis Susan Hill, 
The Rector’s Daughter gan FM Mayor, yn Book At Bedtime. Rydym yn bwriadu cynnal y 
digwyddiad eto. 

• Bydd Severed Threads, tair drama a gynhyrchwyd gan y tîm llwyddiannus a enillodd wobr aur 
Sony a oedd yn gyfrifol am Q&A, yn adrodd hanesion o’r byd ffasiwn o safbwynt y ‘catwalk’ yn 
Efrog Newydd, siopau chwys India a phrynwyr Llundain. 

• Bydd The Far Pavilions, stori gariad epig MM Kaye, gyda gwrthryfeloedd Affganistan a’r Raj 
Indiaidd yn gefndir iddi, yn cael ei darlledu yn ystod Woman’s Hour. 

Comedi 
• Mae When the Dog Dies yn gyfrwng drama gomedi newydd i Ronnie Corbett. 

• Gan adeiladu ar lwyddiant cyfres gyntaf y ddrama gomedi hon sy’n sôn am fenyw Affricanaidd 
sy’n gweithio fel cynhaliwr yn Lloegr, bydd Beauty Of Britain yn bwrw golwg dreiddgar ar sut 
rydym yn delio â’n pobl hŷn. 

• Cyfres newydd gan Peter Serafinowicz am orsaf radio ar yr ‘ochr arall’ yw The Other Side. 

• Bydd Nick Mohammed In Bits yn gweld Nick yn symud yn 2010 o fformat 15 munud i fformat 
30 munud llawn. 

• Byddwn yn darlledu cyfresi radio cyntaf Micky Flanagan, John Bishop a Helen Keen. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 4 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 
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Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

• 2,500 awr o raglenni newyddion a materion cyfoes. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 600 awr o ddarlleniadau a dramâu gwreiddiol (ac eithrio ailddarllediadau). 

• 180 awr o gomedi gwreiddiol (ac eithrio ailddarllediadau). 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 200 awr o raglenni dogfen gwreiddiol (ac eithrio ailddarllediadau). 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 200 awr o raglenni crefyddol gwreiddiol (ac eithrio ailddarllediadau). 
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BBC Radio 5 Live 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio 5 Live yw darlledu newyddion a chwaraeon byw 24 awr y dydd. Dylai geisio 
cyflwyno straeon newyddion a digwyddiadau chwaraeon pwysig wrth iddynt ddigwydd a rhoi cyd-
destun trwy gyfrwng dadansoddi a thrafod helaeth. Nod y rhaglenni ddylai fod i hysbysu, difyrru a 
chynnwys y gynulleidfa. Dylai’r gwasanaeth apelio at ddilynwyr newyddion a chwaraeon o bob oed 
ac o bob cefndir ethnig a phob cwr o’r DU. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Ein huchelgais ar gyfer 5 Live yw sicrhau bod yr orsaf yn rhan annatod o fywyd bob dydd ym 
Mhrydain, gan ymgysylltu â chynulleidfa ehangach trwy ei chyfuniad unigryw o newyddiaduriaeth o 
safon a naws ac arddull hygyrch. Ein nod yw ennyn diddordeb ein cynulleidfa yn y byd o’u cwmpas 
trwy rannu drama digwyddiadau newyddion a chwaraeon byw. Mae esboniadau di-flewyn-ar-dafod 
hefyd yn rhan bwysig o’r hyn rydym yn ei wneud, gan gynnig dadansoddiad a sylwebaeth 
dreiddgar sy’n annog y gynulleidfa i drafod a phwyso a mesur materion cymhleth. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd 5 Live yn darparu’r gorau o raglenni newyddion y BBC ar yr 
Etholiad Cyffredinol, gan gyfleu’r materion pwysicaf a sut mae safbwyntiau’n newid. Bydd 5 Live yn 
annog gwrandawyr i ddilyn dadleuon yr arweinwyr a gwneud sylwadau arnynt. Byddwn hefyd yn 
rhoi sylw cynhwysfawr o safon uchel i Gwpan y Byd yn Ne Affrica, gyda barn arbenigol a 
dadansoddiad o’r ddrama ar y cae ac oddi arno. Byddwn hefyd yn ceisio adlewyrchu effaith y 
digwyddiad ar Dde Affrica ac ar Affrica yn gyffredinol. 

Byddwn yn parhau i gynnwys y gynulleidfa yn ein rhaglenni, gan fanteisio ar ein harddull anffurfiol 
a hyblyg i gynnig yr ystod ehangaf o safbwyntiau a lleisiau. Byddwn hefyd yn cynnig mwy o 
ddarllediadau allanol o leoliadau amrywiol ac o flaen cynulleidfa fyw, er mwyn cynhyrchu rhaglenni 
unigryw a chynhwysol sy’n dod â ni’n nes at ein cynulleidfa ac yn ein helpu i gynrychioli 
cymunedau o bob cwr o’r DU. 

Bydd symud i Salford yn ein galluogi i gryfhau cysylltiadau gyda chynhyrchwyr annibynnol a 
phartneriaid newydd, gan arwain at syniadau cynnwys mwy arloesol. Byddwn yn parhau i arbrofi 
gyda fformatau ar gyfer comedi a hiwmor yn seiliedig ar newyddion a chwaraeon, gan annog 
gwrandawyr newydd i wrando ar yr orsaf a meithrin ein henw da fel cartref rhaglenni llawn her a 
dychymyg. Bydd 5 Live hefyd yn parhau i weithio gyda’i chwaer orsaf, 5 Live Sports Extra, i 
ddatblygu gwrando digidol. 

Adrian Van Klaveren, Rheolydd, BBC Radio 5 Live a 5 Live Sports Extra 

Heriau allweddol ar gyfer Radio 5 Live yn 2010/2011 
Cafwyd perfformiad da gan Radio 5 Live y llynedd. Llwyddodd i gynnal ei chyrhaeddiad a’i chyfran 
ymhlith gwrandawyr. Dyma’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r orsaf yn 2010/2011. 

Her: Mae angen i ni ehangu ein cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd, gan ddenu gwrandawyr 
newydd i radio llafar. 

• Byddwn yn defnyddio cyflwynwyr adnabyddus a phoblogaidd mewn gwahanol ffyrdd ar 5 Live. 
Er enghraifft, bydd Danny Baker yn rhan o dîm cyflwyno 5 Live o Gwpan y Byd yn Ne Affrica. 

• Byddwn yn datblygu themâu golygyddol a syniadau am raglenni gyda’r nod o ehangu ein 
hapêl trwy ganolbwyntio ar bynciau y gwyddom sydd o ddiddordeb i ddarpar wrandawyr, gan 
ddarlledu o gymaint o wahanol leoliadau â phosibl. 

• Byddwn yn gweithio gyda rhannau eraill o’r BBC i greu cynnwys a fydd yn cael cryn effaith. Er 
enghraifft, byddwn yn ffurfio partneriaeth gyda BBC Drama mewn perthynas â’r gyfres newydd 
Luther, a ddarlledir yn ystod oriau brig. 
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Her: Rhoi sylw heb ei ail i’r Etholiad Cyffredinol, gan esbonio’r materion ac adlewyrchu’r ymgyrch o 
safbwynt pleidleiswyr. 

• Byddwn yn cyflwyno polisïau mewn ffyrdd cryno a manwl, gan adlewyrchu’r hyn y mae’r 
pleidiau’n ei ddweud a sicrhau bod y disgrifiadau hyn ar gael trwy gydol yr ymgyrch. 

• Byddwn yn dilyn yr ymgyrch ac yn dod â phynciau’n fyw trwy ddilyn pleidleiswyr penodol a’u 
teuluoedd wrth iddynt ddatblygu eu barn a’u safbwyntiau. 

• Byddwn yn darparu darllediadau byw o ddadleuon yr arweinwyr ac yn defnyddio technoleg 
newydd fel y gall gwrandawyr wneud sylwadau arnynt. 

Her: Rhoi sylw unigryw a chynhwysfawr i Gwpan y Byd yn Ne Affrica. 

• Byddwn yn darlledu’n fyw o bob gêm, gan gynnwys sylwebaeth lawn bob gêm fwy neu lai. 

• Fel rhan o raglenni Cwpan y Byd, byddwn yn rhoi sylw eang i’r digwyddiad ar ein rhaglenni 
newyddion, a bydd rhai o’n cyflwynwyr mwyaf adnabyddus yn darlledu o Dde Affrica. Byddwn 
hefyd yn gweithio’n galed i adlewyrchu effaith y digwyddiad ar Dde Affrica ac Affrica yn 
gyffredinol. 

Her: Mae 5 Live yn arloesi wrth iddi ddod o hyd i ffyrdd newydd o ryngweithio â’r gynulleidfa. Mae 
angen i’r orsaf sicrhau ei bod yn parhau i roi cynnig ar ffyrdd newydd o rannu safbwyntiau a 
straeon. 

• Byddwn yn gwneud mwy o ymdrech i hyrwyddo gwasanaeth 5 Live Now, gan ddod â 
chyfraniadau gwrandawyr ynghyd trwy negeseuon testun, tweet, Facebook a blog. Byddwn yn 
cynyddu’r oriau rydym yn defnyddio’r gwasanaeth hwn yn ein rhaglenni yn ystod y dydd. 

• Byddwn yn cynnig ffyrdd newydd i wrandawyr ddeall a chyfrannu at gynnwys mewn perthynas 
â’r Etholiad Cyffredinol, trwy gymhwysiad newydd ar y we. 

Uchafbwyntiau eraill 
Chwaraeon 
Mae 5 Live wedi ymrwymo i ddatblygu ei rhaglenni chwaraeon, gan ganiatáu i wrandawyr 
ymgysylltu a dysgu mwy am ddigwyddiadau chwaraeon. 

• Bydd ein sylw i Wimbledon yn cynnwys mwy o gyfleoedd ar-lein i wrandawyr ryngweithio â’i 
gilydd a rhannu sylwadau ar y tenis. 

• Byddwn yn adeiladu ar ein henw da am raglenni criced arloesol trwy ddefnyddio lleisiau a 
thechnegau sylwebu newydd i ddarlledu cyfres y Lludw ym mis Tachwedd. 

• Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant Octoberfest 5 Live, a gynhaliwyd yn Hull yn 2009, trwy 
gasgliadau o raglenni yn ystod y Grand National yn Aintree, gan roi llwyfan i chwaraeon a 
chomedi, ac yn ystod y Great North Run yn Newcastle, gan roi sylw i’r digwyddiad chwaraeon 
sy’n denu niferoedd mwyaf i gymryd rhan yn y DU. 

Newyddiaduriaeth ymchwilio 
Mae rhaglenni newyddion parhaus 5 Live yn cael eu hategu gan newyddiaduriaeth ymchwilio o’r 
radd flaenaf sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o faterion sy’n effeithio ar fywydau ein gwrandawyr. 

• Byddwn yn parhau i ymrwymo i newyddiaduriaeth ymchwilio a gwreiddiol trwy raglen 
wythnosol Donal McIntyre a rhaglenni dogfen unigol rheolaidd a fydd yn edrych ar 
ddigwyddiadau a straeon newyddion. Byddwn yn hyrwyddo’r gwaith hwn ac yn rhoi sylw iddo 
ar draws ein hamserlen yn ystod y dydd. 

• Byddwn yn parhau i gefnogi newyddiaduriaeth ymchwilio a gwreiddiol ym maes chwaraeon, 
gan roi lle amlwg i’r cynnwys hwn yn yr amserlen yn Sportsweek a 5 Live Sport. 
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Adloniant a chomedi 
Mae 5 Live yn ceisio cynnig gwasanaeth cyflawn trwy sicrhau cydbwysedd rhwng newyddion a 
chwaraeon ac adloniant. 

• Byddwn yn annog cynnydd mewn rhaglenni adloniant ar y rhwydwaith: mae rhaglenni Richard 
Bacon a Victoria Derbyshire wedi mynd ati i ehangu eu hagendâu i ymateb i ddiddordeb 
gwrandawyr yn y maes hwn. 

• Byddwn yn ceisio gwella ein henw da fel llwyfan ar gyfer doniau comedi a fformatau’n seiliedig 
ar newyddion a chwaraeon. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 5 Live 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• Tua 75% o’r hyn a ddarlledir i fod yn rhaglenni newyddion. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 

gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Radio 5 Live Sports Extra 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Estyniad rhan-amser i Radio 5 Live yw 5 Live Sports Extra a’i chylch gwaith yw cynnig mwy o 
ddewis o chwaraeon byw i ddilynwyr chwaraeon. Dylai’r gwasanaeth gynnig mwy o werth am arian 
i’r sawl sy’n talu ffi’r drwydded gan ddefnyddio'r hawliau chwaraeon sydd eisoes ym meddiant y 
BBC i gynnig darllediadau gwahanol i’r rhai a ddarperir gan wasanaethau eraill y BBC ar gyfer y 
DU gyfan. 

Dylai holl raglenni BBC 5 Live Sports Extra fod yn rhaglenni chwaraeon byw. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae 5 Live Sports Extra yn orsaf ddeinamig, ddifyr y mae gwrandawyr yn troi ati i wrando ar 
ddarllediadau byw o’u hoff chwaraeon. Mae ganddi enw da am roi cynnig ar leisiau a thechnegau 
sylwebu newydd, a’i nod yw darlledu rhaglenni di-dor heb eu hail. Mae’r orsaf hefyd yn elwa o 
fedru defnyddio sgiliau dadansoddi arbenigol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r orsaf wedi 
canolbwyntio ar ehangu’r chwaraeon sy’n cael sylw i gynnwys digwyddiadau mwy arbenigol fel 
Gwyliau Chwaraeon Eithafol ac NFL. Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau sylw mwy treiddgar i 
chwaraeon craidd megis criced, pêl-droed, rygbi’r gynghrair a thenis. Mae’r dull hwn wedi darparu’r 
ffigurau gorau yn hanes yr orsaf, gyda bron i filiwn o bobl yn gwrando yn ystod trydydd chwarter 
2009. 

Yn y flwyddyn nesaf, rwy’n rhagweld y byddwn yn adeiladu ar yr uchelgeisiau strategol hyn ac ar ôl 
pwyso a mesur yn cymryd risgiau gyda’r chwaraeon a’r digwyddiadau rydym yn sylwebu arnynt, 
gan roi sylw arbennig i gampau’r Gemau Olympaidd wrth i 2012 nesáu. Byddwn hefyd yn cynnal 
ein henw da fel yr orsaf lle gellir defnyddio dulliau newydd gyda’r campau craidd, gan annog 
cynhyrchwyr i roi cynnig ar dechnegau a lleisiau newydd fel rhan o’n timau sylwebu. 

Trwy sicrhau mai 5 Live Sports Extra yw cartref cynnwys arloesol a ffefrynnau traddodiadol, 
byddwn yn rhoi cefnogaeth gref i uchelgeisiau digidol Radio’r BBC, gan ddefnyddio’r orsaf i 
hyrwyddo llwyfannau a chyfleoedd digidol eraill i’r gynulleidfa. 

Adrian Van-Klaveren, Rheolydd, BBC Radio 5 Live Sports Extra 

Heriau allweddol 5 Live Sports Extra yn 2010/2011 
Mae 5 Live Sports Extra wedi perfformio’n dda yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan sicrhau'r 
cyrhaeddiad gorau yn hanes yr orsaf a chyfran wych i orsaf ddigidol. Mae wedi cyfrannu’n 
allweddol at hyrwyddo llwyfannau digidol y BBC. Fodd bynnag, mae yna rai heriau y mae angen i’r 
orsaf eu hystyried. 

Her: Er bod criced yn dal i fod yn hen ffefryn, mae angen i ni barhau i ddenu gwrandawyr newydd 
ac annog gwrandawyr hŷn i ddefnyddio llwyfannau digidol i fanteisio ar y brand. 

• Byddwn yn cynnig cynnwys arloesol ac unigryw yn ein darllediadau ar y Gemau Prawf a 
chyfres y Lludw ym mis Tachwedd. Byddwn yn ceisio defnyddio sylwebwyr newydd a chynnig 
amrywiaeth helaeth o dechnegau i ddod â’r gêm yn fyw i wrandawyr. 

Her: Bydd Cwpan y Byd yn Ne Affrica yn cael y prif sylw ar 5 Live, ond byddwn yn ceisio darbwyllo 
gwrandawyr i wrando ar 5 Live Sports Extra pan fo’n darlledu’r gemau llai pwysig. 

• Byddwn yn hyrwyddo’r gwasanaeth yn gryf ar 5 Live ac ar lwyfannau eraill, gan gynnig – ar 
ddigidol – amrywiaeth heb ei ail o leisiau arbenigol a sylwebaeth ddi-dor. 

Her: Bydd criced, pêl-droed, rygbi’r gynghrair a thenis yn parhau’n gampau craidd ar 5 Live Sports 
Extra, ond mae angen i ni ddal ati i ehangu’r campau rydym yn eu cynnig, gan annog gwrandawyr i 
roi cynnig ar gampau eraill wrth i’r Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012 brysur agosáu. 
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• Byddwn yn parhau i adeiladu ar y rhaglenni rydym wedi’u darlledu ar rwyfo a’r Gemau 

Paralympaidd, a manteisio ar gyfleoedd i roi sylw i chwaraeon eraill a fydd yn cael llwyfan yn y 
Gemau Olympaidd yn ystod y flwyddyn nesaf. 

Uchafbwyntiau eraill 
Pêl fasged 

• Gan adeiladu ar lwyddiant rhaglenni’r NFL, byddwn yn rhoi cyfle i wrandawyr wrando ar bêl 
fasged ar y radio, gyda sylwebaeth a safbwyntiau arbenigol. 

Rygbi’r gynghrair 
• Byddwn yn parhau i roi sylw i rygbi’r gynghrair, gan ddefnyddio technegau newydd i adfywio’r 

dull sylwebu traddodiadol. 

Tenis 
• Byddwn yn rhoi sylw i’r prif bencampwriaethau ar 5 Live Sports Extra. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau 5 Live Sports Extra 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 

gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Radio 1Xtra 

Cylch gwaith y gwasanaeth 

Cylch gwaith Radio 1Xtra yw chwarae’r gerddoriaeth ddu gyfoes orau, gyda phwyslais cryf ar 
gerddoriaeth fyw ac ar gefnogi artistiaid newydd o’r DU. Dylai Radio 1Xtra hefyd gynnig 
gwasanaeth newyddion arbennig, rhaglenni trafod rheolaidd a rhaglenni dogfen wedi’u comisiynu’n 
arbennig sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ifanc a dargedir (pobl ifanc 15-24 oed), yn arbennig i rai o 
leiafrifoedd ethnig, ond nid i’r rhain yn unig. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Sefydlwyd Radio 1Xtra i ddarparu gwasanaeth i dargedu pobl ifanc sy’n hoff o gerddoriaeth ddu a, 
chyn pen dim, roedd wedi ennill ei phlwyf fel gorsaf gadarn ag iddi hygrededd, gan adeiladu sail 
gref o wrandawyr ffyddlon. Wrth i ddinasoedd y DU fynd yn gymharol iau a dod yn gartref i 
gynulleidfa fwy amrywiol o ran ethnigrwydd, rwy’n credu bod Radio 1Xtra yn y sefyllfa berffaith i 
ategu Radio 1 a, gyda’i gilydd, y gallant roi llais cryf i’r diwylliant ieuenctid yn y DU a helpu’r BBC i 
greu cysylltiad â’r genhedlaeth nesaf o dalwyr ffi’r drwydded. 

Mae’r ffaith mai ar ddigidol yn unig y mae Radio 1Xtra yn cael ei darlledu’n cyflwyno sawl her o ran 
twf, ac mae ymwybyddiaeth o’r orsaf yn isel o hyd. Fodd bynnag, mae yna botensial mawr i 
ddatblygu’r orsaf a byddaf yn ceisio sicrhau bod y rhwydwaith yn cynyddu ei gyrhaeddiad dros y 
blynyddoedd nesaf, gan wella’i werth cyffredinol o ganlyniad. Bydd datblygu syniadau creadigol 
newydd ac uchelgeisiol sydd â’r potensial i gael effaith go iawn yn rhan allweddol o’r gwaith hwn. 

Mae rhaglen digwyddiadau byw'r rhwydwaith yn enghraifft dda o’r ffordd ymlaen. Rai blynyddoedd 
yn ôl, roedd yn canolbwyntio’n bennaf ar setiau troellwyr a nosweithiau clwb ar raddfa lai ond, trwy 
fanteisio ar arbenigedd tîm digwyddiadau byw Radio 1, cynhaliwyd 1Xtra Live in Sheffield y llynedd 
o flaen cynulleidfa o 12,000 o wrandawyr. Gall Radio 1 yn ei thro elwa ar gysylltiad unigryw Radio 
1Xtra â chynulleidfaoedd mewn ardaloedd trefol amlddiwylliannol, felly byddaf yn edrych am ffyrdd 
y gall y ddau rwydwaith gydweithio’n agosach i rannu sgiliau a gwybodaeth lle’n berthnasol. 

Andy Parfitt, Rheolydd, BBC Radio 1Xtra 

Heriau allweddol Radio 1Xtra yn 2010/2011 
Her: Mae angen i ni wella cyrhaeddiad ac ymwybyddiaeth o Radio 1Xtra a sicrhau bod ein henw 
da fel gorsaf sy’n torri tir newydd mewn perthynas â cherddoriaeth ddu newydd yn y DU yn parhau 
mor gryf ag ydyw heddiw. Rydym eisoes wedi symleiddio’r amserlen, a byddwn yn dechrau 
buddsoddi mewn nifer o fentrau creadigol gyda’r nod o wneud Radio 1Xtra yn fwy gweladwy. 

• Byddwn yn ail-frandio’r orsaf yn BBC Radio 1Xtra (yn lle BBC 1Xtra), gyda’r nod o sicrhau bod 
ein cysylltiad â gorsaf fwyaf adnabyddus y DU, Radio 1, yn glir i ddarpar wrandawyr newydd. 

• Bydd Radio 1Xtra yn gwneud ymdrech amlwg i ymgysylltu â’i chynulleidfa yn 2010 trwy gyfres 
o ddigwyddiadau uchelgeisiol a fydd yn cyflwyno rhaglenni’r rhwydwaith i sawl un o 
ddinasoedd y DU. 

• Byddwn yn ceisio ailadrodd llwyddiant 1Xtra Live yn Sheffield gyda digwyddiad o faint tebyg 
eleni. Yn ogystal, rydym yn gobeithio datblygu fersiwn llai o’r sioe a fydd yn canolbwyntio’n 
llwyr ar ddoniau o’r DU. 

• Defnyddir parth cyd-ddarlledu Radio 1Xtra/Radio 1 ar nos Sadwrn i roi llwyfan i sioeau 
arbenigol gorau Radio 1Xtra trwy gyfres o nosweithiau arbennig penodol yn ystod y flwyddyn. 

• Cafodd llawer o’r artistiaid o’r DU a gafodd lwyddiant yn y prif siartiau yn 2009 eu hyrwyddo 
gan Radio 1Xtra o’u dyddiau cynnar. Ni all y rhwydwaith laesu dwylo, fodd bynnag, a bydd yn 
gwneud ei orau glas i helpu i ganfod a datblygu’r genhedlaeth nesaf o ddoniau o’r DU. 
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Her: Mae angen i ni gynyddu effaith ein cynnwys newyddion a gweithredu cymdeithasol. 

• Yn dilyn adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o Wasanaethau i Gynulleidfaoedd Iau, cafodd 
rhaglenni newyddion Radio 1Xtra eu hailwampio ym mis Awst 2009, gan gyflwyno dau fwletin 
15 munud newydd, yn debyg i Newsbeat ar Radio 1, bob dydd yn ystod yr wythnos. Byddant 
yn cael eu hategu yn ystod 2010 gan nifer o raglenni newyddion arbennig a fydd yn mynd i’r 
afael â meysydd o ddiddordeb penodol i’r gynulleidfa. 

• Byddwn yn darlledu amrywiaeth eang o raglenni dogfen yn seiliedig ar faterion cyfoes a 
themâu diwylliannol, gan gynnwys Designing For Obsolescence, gyda Trevor Nelson yn 
ymchwilio i gylch technoleg defnyddwyr ein dydd. 

• Byddwn yn ceisio darparu prosiect tebyg o ran natur i’r prosiect U Takeover, a welodd nifer o 
oedolion ifanc yn dilyn rhaglen hyfforddi cyn creu, cynhyrchu a chyflwyno diwrnod o raglenni 
ar Radio 1Xtra ym mis Medi 2009. 

• Gan weithio’n agos gyda Radio 1, cynhelir cyfres o ymgyrchoedd yn ystod y flwyddyn, gan 
ganolbwyntio’r rhwydwaith ar nifer o faterion allweddol. Caiff menter wirfoddoli, a gynlluniwyd 
yn wreiddiol ar gyfer 2009, ei darlledu ym mis Ebrill ac rydym hefyd wrthi’n dyfeisio 
ymgyrchoedd a fydd yn edrych ar deithio a pherthnasoedd. 

Uchafbwyntiau eraill 
• Mae gwasanaeth ar-lein Radio 1Xtra yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan ddefnyddwyr, ond 

mae yna botensial iddo dyfu. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar yr arddulliau cerddoriaeth 
allweddol ac yn buddsoddi mewn rhaglenni allweddol, sesiynau cerddoriaeth fyw a 
digwyddiadau pwysig, er enghraifft , trwy ddefnyddio ffrydiau gwe, a lwyddodd i wella 
rhaglenni 1Xtra Live yn 2009 a galluogi cynulleidfaoedd nad oeddent yn gallu mynychu 
cyngherddau i gael mynediad unigryw iddynt. 

• Bydd y digwyddiadau cerddoriaeth ryngwladol pwysicaf yn cael sylw amlwg ar draws ein 
rhaglenni arbenigol – er enghraifft, yn 2009 darlledwyd rhaglenni o’r MAMAs, Gwobrau BET a 
gŵyl Reggae Sumfest a Sting. 

• Caiff y ddawn o gymysgu ei dathlu mewn cyfres o sioeau yng ngofal Rampage, cyflwynwyr 
sioe canol bore Radio 1Xtra. 

• Bydd ein sylw i gemau’n parhau a byddwn yn ceisio nodi’r elfen allweddol hon o fywydau 
cymdeithasol ein cynulleidfa gydag wythnos arbennig o raglenni yn yr hydref. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 1Xtra 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 60% o gerddoriaeth yn ystod y dydd i fod yn gerddoriaeth newydd (naill ai heb ei rhyddhau 

neu lai na mis ers ei rhyddhau – rhyddhau’n ffisegol, nid rhyddhau i’w lawrlwytho). (Caiff y 
dydd ei ddiffinio fel bod rhwng 06.00 a 19.00 o’r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 
08.00 a 14.00 o’r gloch ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.) 

• 35% o gerddoriaeth yn ystod y dydd i fod yn gerddoriaeth o’r DU. 

• 50 o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw. 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• Tua 20% o raglenni'r wythnos i fod yn rhaglenni llafar (gyda hyblygrwydd ar gyfer gwyliau a 

newidiadau achlysurol i amserlenni dan amgylchiadau arbennig). 
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• Darlledu o leiaf 1 awr o newyddion bob dydd yn ystod yr wythnos, gan gynnwys dau fwletin 

estynedig (gyda hyblygrwydd yn ystod tymhorau’r gwyliau a newidiadau achlysurol i’r 
amserlen dan amgylchiadau arbennig). 
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BBC 6 Music 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith 6 Music yw diddanu’r rheini sydd wrth eu bodd â cherddoriaeth boblogaidd, gan 
gynnig cerddoriaeth o’r 1960au hyd y presennol. Mae ei rhaglenni yn cyfuno recordiau newydd o’r 
tu allan i’r brif ffrwd gyda recordiau cynharach, gan gynnwys cerddoriaeth o Archif Sain y BBC. 
Dylai ddarparu cyd-destun i’r gerddoriaeth sy’n cael ei chwarae, a chefnogi cerddoriaeth fyw ac 
artistiaid newydd. 

Adolygiad Strategaeth y BBC 
Mae’r Datganiad o Bolisi Rhaglenni hwn wedi’i ysgrifennu yng ngoleuni Adolygiad Strategaeth y 
BBC. Argymhellodd tîm rheoli’r BBC y dylid dod â BBC 6 Music i ben erbyn diwedd 2011, gan 
ganolbwyntio ar ddarlledu cerddoriaeth boblogaidd ar Radio 1 a cherddoriaeth gynyddol unigryw ar 
Radio 2, gan ddefnyddio’r adnoddau sy’n cael eu rhyddhau i yrru radio digidol yn ei flaen. Mae 
Ymddiriedolaeth y BBC yn ymgynghori ar y cynnig hwn. 

Camau nesaf 
Bydd y BBC yn adolygu sut y gellir trosglwyddo rhai o raglenni mwyaf poblogaidd 6 Music i 
orsafoedd radio eraill y BBC, a sut y gellir cynnal ei chefnogaeth i gerddoriaeth newydd ac 
arbenigol ledled y BBC. Bydd y BBC hefyd yn gwerthuso’r defnydd gorau o fuddsoddiad mewn 
cynnwys digidol a’r sbectrwm digidol y bydd cau 6 Music yn ei ryddhau. 

Heriau allweddol 6 Music yn 2010/2011 
Her: Cynnal ansawdd a hynodrwydd rhaglenni gydol cyfnod ymgynghori Ymddiriedolaeth y BBC. 

• Cynnal, ysgogi a datblygu cyflwynwyr a staff allweddol yng ngoleuni’r ansicrwydd ynglŷn â 
dyfodol y gwasanaeth. 

• Cynnal ymgysylltiad a mwynhad y gynulleidfa, gan helpu i roi’r strategaeth ar waith ar gyfer y 
portffolio radio rhwydwaith, er enghraifft trwy drosglwyddo cyflwynwyr unigol i orsafoedd eraill. 

Uchafbwyntiau eraill 
Cyflwynwyr dibynadwy 

• Bydd yr amserlen yn ystod yr wythnos yn parhau i ddatblygu trwy ddefnyddio cyflwynwyr sy’n 
cael eu cydnabod yn lleisiau ag awdurdod ym myd cerddoriaeth ac sydd ag apêl eang, megis 
Lauren Laverne, a ddechreuodd ar ei swydd newydd ym mis Tachwedd 2009. 

• Mae amserlen y penwythnos wedi ei chreu er mwyn rhoi llais i ddau fath o gyflwynydd: y rheini 
sydd eisoes â llawer o ddilynwyr ym myd radio, fel Adam a Joe a Richard Bacon; a chantorion 
adnabyddus, fel Jarvis Cocker, Cerys Matthews a Guy Garvey. Bydd y gyfres boblogaidd, 
Month Of Sundays, lle mae cantorion blaenllaw a ffigurau diwylliannol eraill yn rhannu eu 
chwaeth gerddorol a’r hyn a ddylanwadodd arnynt dros bedair rhaglen, yn parhau i fod yn 
rhan annatod o’r amserlen newydd dros y penwythnos. 

Rhaglenni dogfen 
• Bydd yr orsaf yn darlledu mwy o raglenni dogfen gwreiddiol yn ystod y flwyddyn i ddod, gan 

wella ei rhaglenni llafar. Bydd y rhain yn cynnwys dau rifyn pellach o’r gyfres achlysurol The 
Record Producers. 

Canolbwyntio ar albymau 
• Caiff yr elfen nodwedd ddyddiol Album Of The Day, ei hategu gan gyfres o brosiectau Album 

Of The Day Plus, a ddarlledir yn fisol. Bydd y rhain yn cynnwys chwarae gwaith newydd gan 
hoelion wyth, nad ydynt efallai’n cael llawer o sylw ar orsafoedd eraill bellach. 
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• Yn ogystal â’r traciau, cynhyrchir deunydd a fydd yn gosod cyd-destun y cyfan gan gynnwys 

cyfweliadau newydd, cynnwys archif a’r artist yn cyflwyno rhaglen sy’n bwrw golwg ar ei 
ddylanwadau cerddorol. 

• Lle’n bosibl, gwahoddir artistiaid i berfformio eu halbwm newydd yn fyw, yn ei gyfanrwydd, o 
flaen cynulleidfa naill ai yn Maida Vale neu yn y Radio Theatre. Mae artistiaid sy’n debygol o 
gael sylw dros y flwyddyn nesaf yn cynnwys Paul Weller a Massive Attack. 

Digwyddiadau cerddorol 
Byddwn yn hyrwyddo nifer o dymhorau a digwyddiadau ar yr awyr a fydd yn darparu cynnwys o 
safon ac sydd wedi’u cynllunio i ddenu’r gynulleidfa i gymryd rhan mewn sgwrs ddigidol. Bydd y 
rhain yn cynnwys: 

• Back To The Phuture, safbwynt personol o gerddoriaeth amgen yr Wythdegau a gyflwynir gan 
sylwebydd ar y diwydiant, Mark Jones. 

• Bydd yr orsaf yn dathlu gwaith labeli cerddoriaeth annibynnol gyda diwrnod arbennig ar gyfer 
eu hartistiaid ar 4 Gorffennaf, Diwrnod Annibyniaeth yr Unol Daleithiau. 

• Byddwn yn dathlu penllanw un o’r mudiadau cerddorol mwyaf arwyddocaol yng 
ngherddoriaeth boblogaidd y DU, Britpop, trwy drefnu aduniad arbennig dros Ŵyl y Banc gyda 
Steve Lamacq a Jo Whiley, dau o hyrwyddwyr cynnar y gerddoriaeth. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC 6 Music 
Gall yr ymrwymiadau isod newid o ganlyniad i’r adolygiad o berfformiad yn erbyn dibenion 
cyhoeddus sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Ymddiriedolaeth y BBC. 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 50% o gerddoriaeth i fod yn hŷn na phedair oed. 

• 400 awr o gyngherddau o’r archif. 

• 15% o gerddoriaeth i fod yn ganeuon cyngherddau a sesiynau o archif y BBC. 

• 275 o sesiynau newydd (ac eithrio ailddarllediadau a rhaglenni a brynir). 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 10 awr yr wythnos o raglenni llafar – yn rhaglenni nodwedd, dogfen a thraethodau. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 6 awr o newyddion yr wythnos. 
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BBC Radio 7 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio 7 yw darparu adloniant llafar. Dylai ei hamserlen gynnwys rhaglenni comedi, 
dramâu, straeon, rhaglenni nodwedd a rhaglenni i blant. Dylai’r rhan fwyaf o’r rhaglenni ddod o 
archif y BBC, ond dylai’r orsaf gomisiynu rhywfaint o ddeunydd gwreiddiol, yn enwedig deunydd 
nad yw ar gael ar Radio’r BBC fel arfer. 

Dylai’r orsaf hefyd ddarlledu radio llafar dyddiol i blant. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae Radio 7 yn cyflwyno perlau o archif y BBC i gynulleidfa eang, gan ategu’r amserlen trwy 
gomisiynu a chaffael rhaglenni radio newydd mewn arddulliau poblogaidd fel rhaglenni trosedd a 
chyffro, ffuglen wyddonol a ffantasi. Rydym yn ceisio dod â ffresni unigryw i rai o raglenni mwyaf 
poblogaidd y BBC trwy gyflwyno ac ail-becynnu deunydd archif, gan ychwanegu gwerth i 
wrandawyr trwy gyfweliadau gydag awduron, perfformwyr a chynhyrchwyr. 

Mae comedi yn denu gwrandawyr i’r rhwydwaith. Byddwn yn adeiladu ar ein rhaglenni comedi trwy 
gomisiynu cyfres newydd o Newsjack (rhaglen gomedi gyfoes sy’n meithrin awduron newydd), 
darlledu perfformiadau comedi newydd o Ŵyl Gomedi Caerlŷr a darparu penodau pellach o’r 
gyfres I Did It My Way, lle mae awduron a pherfformwyr profiadol yn cyflwyno rhaglenni sy’n 
edrych yn ôl ar eu gyrfaoedd radio. 

Fel y cyhoeddwyd yn Adolygiad Strategaeth y BBC, mae tîm rheoli’r BBC yn bwriadu ailenwi Radio 
7 yn Radio 4 Extra, a gwneud sawl newid i’r cynnwys golygyddol. Rydym yn disgwyl datblygu’r 
rhain yn ystod 2010/2011, a byddwn yn darparu rhagor o fanylion maes o law. Fodd bynnag, 
hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i bwysleisio y byddwn yn ceisio adeiladu ar lawer o elfennau mwyaf 
llwyddiannus ac unigryw Radio 7, yn hytrach na’u dileu, yn ystod yr ail-frandio hwn. 

Mark Damazer, Rheolydd, BBC Radio 7 

Heriau allweddol Radio 7 yn 2010/2011 
Her: Dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o ddarparu deunydd archif. 

• Yn ogystal â chasgliadau o raglenni a gyflwynir gan gyflwynwyr, dylem ddatblygu syniadau 
newydd ar gyfer darlledu rhaglenni archif. Er mwyn cadw sŵn unigryw, byddwn yn rhoi cynnig 
ar ddulliau cyflwyno newydd. Hefyd, mae Radio 7 yn cefnogi doniau, awduron a pherfformwyr 
newydd, a’r her yw darganfod a darparu cyfleoedd ar gyfer doniau sy’n newydd i fyd radio. 

• Byddwn hefyd yn adeiladu ar ein henw da gyda gwrando ar gais trwy wella disgrifiadau a 
manylion rhaglenni. 

• Mae angen dychymyg i annog rhyngweithio ar rwydwaith recordio ymlaen llaw, a byddwn yn 
adeiladu ar raglenni sy’n cael eu datblygu o syniadau a chyfraniadau gwrandawyr, fel y 
ddrama ryngweithiol Chain Gang. 

Her: Fel gyda phob gorsaf ddigidol, mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd o godi ein proffil ac 
ymwybyddiaeth o’r orsaf. 

• Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o Radio 7 trwy gydgysylltu ein hamserlenni gyda mentrau ar 
draws y BBC, er enghraifft Mis Hanes Pobl Dduon a Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. 
Byddwn hefyd yn darlledu tymhorau o raglenni a fydd yn cyd-fynd â’n chwaer orsaf, Radio 4. 

Her: Darlledu rhaglenni plant ar rwydwaith oedolion. 

• Erbyn hyn, dim ond dwy awr y dydd o raglenni CBeebies ar gyfer plant ifanc iawn a ddarlledir. 
Rydym yn dal i ddarlledu awr y dydd o ddarlleniadau ar gyfer plant hŷn, ac mae awr y dydd o 
Young Classics sy’n targedu plant hŷn, ond sy’n apelio at y teulu cyfan, hefyd wedi’i gyflwyno. 
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Uchafbwyntiau eraill 
Drama 

• Rydym yn bwriadu datblygu slot newydd, Saturday Late Night Thrillers, a fydd yn cynnwys 
darlleniadau wedi’u comisiynu o weithiau nad ydynt yn addas i’w darlledu yn ystod y dydd, fel 
nofelau Jack Carter gan Ted Lewis. 

• Byddwn yn parhau i weithio ochr yn ochr â Radio 4, gan ddarparu amserlenni ategol yn ystod 
tymhorau sydd ar fin eu cynnal, gan roi sylw i waith JB Priestley a chasgliad Sherlock Holmes. 

• I ategu menter Neglected Classics Radio 4, byddwn hefyd yn darlledu cyfres o Neglected 
Children’s Classics. 

• I nodi pen-blwydd geni JM Barrie a marwolaeth Mark Twain a Leo Tolstoy, byddwn yn darlledu 
tymhorau arbennig o’u gwaith, gan gynnwys dramateiddiadau, darlleniadau a rhaglenni 
nodwedd. 

• Ar gyfer ein hedefyn 7th Dimension, byddwn yn cyflwyno cyfres newydd o ddramâu a fydd yn 
cynnwys Blake’s 7, Doctor Who, The Man In Black a thrioleg Lucifer Box gan Mark Gatiss. 

• Bydd Whodunnits For Summer Days yn cynnwys rhaglenni trosedd a chyffro wedi’u comisiynu 
gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol a thymor o ddarlleniadau a dramateiddiadau o waith Ian 
Rankin i ddathlu ei ben-blwydd yn 50 oed a detholiad o ddramateiddiadau o nofelau cyffro PD 
James i ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. 

Adloniant 
• Byddwn yn dathlu gemau panel a chwisiau yn cynnwys detholiad o raglenni peilot a rhaglenni 

o’r 1950au hyd heddiw, gyda Russell Davies wrth y llyw. 

Comedi 
• Byddwn yn cyflwyno doniau newydd i gydgyflwyno Comedy Club. 

• Caiff uchafbwyntiau a chyfweliadau o Ŵyl y ‘fringe’ Caeredin eu darlledu ochr yn ochr â 
rhaglenni Radio Scotland. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio 7 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 50 awr o raglenni comedi yr wythnos. 

• 50 awr o raglenni drama yr wythnos. 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• 1,400 awr o raglenni plant. 
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BBC Asian Network 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Asian Network yw darparu rhaglenni llafar a cherddoriaeth sy’n apelio at 
gymunedau Asiaidd Prydain. Dylai ddarlledu yn Saesneg yn bennaf, ond dylid darparu rhai 
rhaglenni mewn amrywiaeth o ieithoedd De Asia. 

Er mai Asiaid Prydeinig o dan 35 oed yw’r brif gynulleidfa darged (sy'n adlewyrchu proffil oedran 
cymunedau Asiaidd), dylai’r orsaf geisio apelio at bawb sy'n rhannu diddordeb mewn materion, 
cerddoriaeth a diwylliant Asiaidd Prydain. 

Adolygiad Strategaeth y BBC 
Mae’r Datganiad o Bolisi Rhaglenni hwn wedi’i ysgrifennu yng ngoleuni Adolygiad Strategaeth y 
BBC. Ynddo, argymhellodd tîm rheoli’r BBC y dylai Ymddiriedolaeth y BBC ystyried dod â’r Asian 
Network i ben fel gwasanaeth cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn ymgynghori ar y cynnig 
hwn. 

Mae’r BBC yn pwyso a mesur nifer o ddewisiadau o ran diwallu anghenion cynulleidfaoedd 
Asiaidd, er enghraifft trwy rwydwaith o wasanaethau lleol rhan-amser gyda rhywfaint o raglenni 
Asiaidd cenedlaethol. Byddai’r rhain ar gael ar DAB lleol a’r donfedd ganol leol, ac yn gwasanaethu 
ardaloedd â’r cymunedau Asiaidd Prydeinig mwyaf. Mae’r BBC am ymgysylltu â chynulleidfaoedd 
a rhanddeiliaid i archwilio hyn a phosibiliadau eraill ar gyfer y gwasanaeth. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Bydd eleni’n flwyddyn llawn her i’r Asian Network wrth i ni fynd trwy gyfnod o ansicrwydd a phontio, 
ond fy uchelgais yw i’r BBC barhau i gael ei chydnabod am ddarparu rhaglenni newyddion, 
cerddoriaeth a diwylliant Asiaidd Prydeinig o safon uchel. Yn y cyfamser, rwyf am i’r Asian Network 
ganolbwyntio ar gyflawniadau a diwylliant cymunedau Asiaidd Prydeinig ac, wrth i’n cynlluniau 
ddatblygu, yn amodol ar sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC, credaf y bydd y gwasanaethau rydym 
yn eu darparu ar gyfer y cynulleidfaoedd hyn yn cael eu gwerthfawrogi mwy ac yn dod yn fwy 
amlwg. 

Rydym eisoes yn cynnig cefnogaeth sylweddol i’r sin cerddoriaeth Asiaidd Prydeinig, gan 
hyrwyddo’r rhan hon o economi greadigol y DU trwy’r artistiaid rydym yn eu cyflwyno a’r sylw a 
roddir i ddigwyddiadau byw a melas. Mae ein rhaglenni newyddion a dogfen yn rhoi sylw i bob 
math o straeon arloesol am gymunedau Asiaidd Prydeinig, ac rydym yn darparu fforwm trafod, gan 
edrych ar faterion nad ydynt yn cael cymaint o sylw ar orsafoedd eraill. Rydym hefyd yn darparu 
ystod o raglenni mewn ieithoedd De Asia sy’n bodloni awydd ein cynulleidfa i ddysgu mwy am eu 
gwreiddiau ieithyddol. 

Mae teulu yn bwysig i lawer mewn cymunedau Asiaidd Prydeinig a byddaf yn gofyn i raglenni a 
chyflwynwyr roi pwyslais o’r newydd ar fod yn ‘ffrind i’r teulu’ ar draws yr amserlen, gan geisio 
difyrru ac ysgogi amrywiaeth eang o wrandawyr. 

Andy Parfitt, Rheolydd, BBC Asian Network 

Heriau allweddol BBC Asian Network yn 2010/2011 
Her: Gwella cyrhaeddiad trwy ganolbwyntio ar gynnwys sy’n berthnasol i gymunedau Asiaidd 
Prydeinig, a chynnal ansawdd a hynodrwydd y rhaglenni trwy gydol cyfnod ymgynghori 
Ymddiriedolaeth y BBC. 

• Bydd amserlen newydd yn rhoi llwyfan i un o’r enwau mwyaf adnabyddus ym myd darlledu 
Asiaidd y DU, Sonia Deol, a fydd yn cyflwyno rhaglen newydd ganol bore bob dydd yn ystod 
yr wythnos am 10am. Bydd Tommy Sandhu hefyd yn cyflwyno rhaglen newydd ddiwedd y 
prynhawn o 3pm ymlaen. 
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• Byddwn yn archwilio fformatau ein rhaglenni allweddol yn ystod y dydd i sicrhau eu bod yn 

gydnaws â’r strategaeth newydd o fod yn ffrind i’r teulu a dathlu’r gorau o ddiwylliant Asiaidd 
yn y DU. 

• Ar y penwythnos, bydd Bobby Friction, un o hyrwyddwyr pennaf cerddoriaeth Asiaidd 
Prydeinig yn y DU, yn cyflwyno rhaglen newydd sbon a fydd yn rhoi sylw i’r Siart Cerddoriaeth 
Asiaidd Swyddogol cyntaf erioed, menter bwysig a ddatblygwyd gan Asian Network yn 
seiliedig ar werthiant cerddoriaeth ddigidol yn y DU. 

Her: Gwella ein henw da mewn cymunedau Asiaidd Prydeinig. 

• Byddwn yn ceisio ehangu’r amrywiaeth o raglenni sy’n dod o gymunedau Asiaidd. Yn ogystal 
â rhaglenni o ddigwyddiadau pwysig fel y London Mela a’r Manchester Mela, sy’n 
canolbwyntio mwy ar gerddoriaeth ac adloniant, byddwn yn ceisio cyflwyno cyfres o raglenni 
byw eraill i gymunedau lleol fel rhan o’n hymgais i geisio meithrin ein perthynas â’n 
cynulleidfaoedd. 

Uchafbwyntiau eraill 
• Byddwn yn cyflwyno slot drama misol newydd i’r amserlen o fis Medi, yn lle ein hopera sebon 

bresennol, Silver Street. Dylai hyn ddarparu cyfres o gyfleoedd i ysgrifenwyr ac awduron 
Asiaidd Prydeinig arbrofi, a bydd cyfle i roi sylw i faterion allweddol sy’n effeithio ar 
gymunedau Asiaidd ledled y DU. 

• Byddwn yn rhoi sylw helaeth i’r Etholiad Cyffredinol o safbwynt Asiaidd, gan adlewyrchu’r 
materion sydd o’r pwys mwyaf i’n cynulleidfa. 

• Bydd Asian Network Reports yn mynd i’r afael â’r straeon mwyaf sy’n effeithio ar ein 
gwrandawyr ac yn cynnwys nifer o raglenni dogfen arbennig yn ymchwilio i feysydd o bryder 
penodol. 

• Bydd rhaglenni o ddigwyddiadau chwaraeon allweddol yn 2010 yn cynnwys newyddion o’r 
cyfresi prawf a’r Twenty20 rhwng Pacistan ac Awstralia a gynhelir yn y DU fis Gorffennaf. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Asian Network 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil  
• 50:50 fel cymhareb llafar:cerddoriaeth. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 40% o’r gerddoriaeth yn ystod y dydd gan artistiaid o’r DU (caiff y dydd ei ddiffinio fel bod 

rhwng 06.00 a 19.00 o’r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 08.00 a 14.00 o’r gloch 
ar ddydd Sadwrn a dydd Sul). 

• Cyfrannu at ymrwymiad Radio'r BBC i gomisiynu o leiaf 10% o oriau cymwys o ddarlledu gan 
gynhyrchwyr annibynnol. 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 3-5 awr o raglenni y dydd ar gyfartaledd mewn ieithoedd heblaw Saesneg. 
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Cyfryngau’r Dyfodol 
BBC Ar-lein 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Ar-Lein yw cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC trwy ddarparu cynnwys arloesol 
a nodedig ar-lein, a thrwy gynigion nodedig sy’n adlewyrchu ac ehangu gwasanaethau darlledu’r 
BBC sydd ar gael i bawb. 

Dylai BBC Ar-lein gynnig mwy o ddewis a rheolaeth i ddefnyddwyr yn y DU yn y ffordd y maent yn 
defnyddio cynnwys y BBC trwy ddarparu ystod o ddarllediadau diweddar ar gais. 

Dylai BBC Ar-Lein alluogi’r BBC i ddatblygu perthynas agosach gyda thalwyr ffi’r drwydded a 
chryfhau atebolrwydd cyhoeddus y BBC. 

Dylai BBC Ar-Lein sicrhau cydbwysedd bob amser rhwng y potensial ar gyfer creu gwerth 
cyhoeddus, a’r perygl o effaith negyddol ar y farchnad. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Bydd BBC Ar-lein yn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o’r radd flaenaf i ddefnyddwyr yn 
y DU ac ym mhedwar ban y byd. Ers degawd a mwy, mae holl weithgareddau’r BBC wedi cael 
rhyw fath o fynegiant ar ein gwefan. 

Er bod rhannau o’r wefan wedi bod yn hynod lwyddiannus, nid yw rhannau eraill wedi perfformio 
cystal ac mae’r wefan wedi datblygu’n fwy o gasgliad o gynhyrchion ar wahân yn hytrach na 
chyfanwaith cydlynol. Yn 2010/2011, byddwn yn dechrau cydgrynhoi nifer llai o gynhyrchion a fydd 
wedi’u datlinellu’n glir a bydd ganddynt ddiben ac amcanion amlwg. Bydd rhagoriaeth ac elfen 
unigryw BBC Ar-lein yn allweddol. Bydd BBC Ar-lein yn adnewyddu ei ffocws ar gydgysylltu’r 
cyfan, gan ei gwneud yn fwy defnyddiol a chydlynol ac yn symlach. Bydd hyn yn hwyluso teithiau 
mwy perthnasol a buddiol, gan alluogi defnyddwyr i fynd ar drywydd eu diddordebau a dysgu mwy. 

Ochr yn ochr â’r hyn mae’r BBC yn ei ddarparu, byddwn yn tywys ein defnyddwyr i’r cynnwys 
perthnasol gorau a gynigir ar y we yn gyffredinol. Lle’n bosibl, byddwn yn ceisio gweithio gyda 
phartneriaid, gan sicrhau bod BBC Ar-lein – y cynnwys a’r dechnoleg – ar gael i drydydd partïon, 
gan eu galluogi i elwa ar weithgarwch a ariennir yn gyhoeddus. Rydym wedi gweithredu prosesau 
newydd gyda sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC i sicrhau bod y mentrau hyn yn llwyddo i leihau 
unrhyw effaith negyddol ar y farchnad. 

Mae ein huchelgeisiau’n rhan o ymdrech ehangach i annog mwy o bobl o’r DU i fynd ar-lein. Gyda 
phartneriaid y tu mewn a’r tu allan i’r BBC, byddwn yn dechrau rhaglen dair blynedd o 
weithgareddau a’n gobaith yw y bydd yn sicrhau gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl nad ydynt ar-
lein, gan helpu i gyflwyno manteision y rhyngrwyd i bawb. 

Seetha Kumar, Rheolydd, BBC Ar-lein 

Heriau allweddol BBC Ar-lein yn 2010/2011 
Her: Wrth i BBC Ar-lein gael ffocws mwy penodol, bydd y gwasanaeth yn rhoi mwy o bwyslais ar 
flaenoriaethau golygyddol y BBC, a fydd yn arwain at gau a chydgrynhoi rhannau o BBC Ar-lein. 

• Ar yr un pryd, fel rhan o’r ffocws cynyddol hwn, byddwn yn rhoi ein meini prawf o fod yn 
unigryw ar waith yn fwy trylwyr. Ein huchelgais yw creu gwefannau mwy nodedig ac arloesol 
ar draws BBC Ar-lein. 

Her: Mae angen i ni gyrraedd cynulleidfaoedd nad ydynt yn derbyn gwasanaeth digonol a gweithio 
i sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu BBC Ar-lein, ac yn awyddus i wneud hynny. 

• Un nod allweddol yw cynyddu mynediad i ddigidol a chynyddu cyrhaeddiad mewn 
demograffeg lle mae llai o bobl â mynediad i ddigidol , fel grwpiau pobl hŷn a grwpiau llai 
cefnog. Mae annog pobl i fanteisio ar fand eang yn her sylweddol gan nad oes un ateb 
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penodol a chan fod llawer o’r rheini sydd heb fynediad i ddigidol wedi cyrraedd cyfnodau 
gwahanol o’r siwrnai tuag at fabwysiadu’r dechnoleg hon yn eu cartref. 

• Ar y cyfan, byddwn yn ceisio cynyddu cyfanswm cyfran cyrhaeddiad y gynulleidfa ar-lein. 

• Byddwn yn datblygu gwefan llythrennedd y cyfryngau fel ei bod yn siop un stop defnyddiol i 
ddefnyddwyr – o fynediad ar-lein cychwynnol i ddysgu sut i fod yn rhan o’r byd digidol, gydag 
offer ar gyfer cynulleidfaoedd â sgiliau mwy datblygedig. 

• Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynhyrchion diogelwch i helpu rhieni 
i benderfynu pa wefannau a deunyddiau sy’n briodol ar gyfer eu plant. 

Her: Wrth i’r we ddod yn fwy integredig a chymdeithasol, ac wrth i fwy o bethau gael eu rhannu, 
mae angen i BBC Ar-lein fod yn fwy agored a pharod i gydweithio i sicrhau ein bod yn parhau’n 
rhan allweddol o ecosystem y we, a gweithredu’n effeithiol mewn amgylchedd ar-lein sy’n newid yn 
gyflym. 

• Byddwn yn cynyddu nifer y dolenni allanol a’r traffig sy’n llifo drwyddynt. 

• Byddwn yn cwblhau a gweithredu (yn amodol ar gymeradwyaeth angenrheidiol) dau o 
gynigion partneriaeth y BBC: 
- partneriaeth iPlayer – cysylltu’r BBC iPlayer â darparwyr teledu eraill yn y DU 
- chwaraewr radio – adeiladu rhwydwaith o wefannau radio ar-lein, sy’n cynnwys 

BBC iPlayer, i greu profiad radio ar-lein mwy cydlynol 

• Byddwn yn lansio nodweddion sy’n galluogi defnyddwyr i gyfrannu at ein cynnwys a gwneud 
sylwadau arno. Bydd defnyddwyr yn gallu gwneud argymhellion i’w ffrindiau ar BBC Ar-lein 
neu drwy’r rhwydweithiau cymdeithasol o’u dewis. 

Her: Galluogi defnyddwyr i gyrchu archif y BBC, gan gynnwys sain a fideo a ddarlledwyd, yn 
ogystal â’n hetifeddiaeth ar-lein. Oherwydd maint y dasg, byddwn yn mynd i’r afael â’r her hon dros 
sawl blwyddyn, ond gellir gwneud cynnydd go iawn yn 2010/2011. 

• Parhau â’r gwaith o agor elfennau dethol o archif y BBC (yn amodol ar gymeradwyaeth gan 
Ymddiriedolaeth y BBC yn ôl y gofyn). 

• Datblygu system ar gyfer rheoli gwybodaeth am raglenni a ddarlledwyd yn ystod y 70 mlynedd 
diwethaf. 

Her: Byddwn yn canolbwyntio o’r newydd ar gynnig dysgu ffurfiol i blant a phobl ifanc yn eu 
harddegau ar wasanaeth adolygu poblogaidd Bitesize, gan gynnig clipiau clyweled sy’n gysylltiedig 
â’r cwricwlwm (yn amodol ar gymeradwyaeth gan Ymddiriedolaeth y BBC). 

• Byddwn hefyd yn dechrau creu dolenni o dudalennau dysgu i rannau eraill o BBC Ar-lein sy’n 
gallu cefnogi dysgu a gwaith cartref plant. 

Uchafbwyntiau eraill 
Adnewyddu rhai gwefannau allweddol 

• Byddwn yn adnewyddu nifer o wefannau pwysig yn 2010, gan gynnwys newyddion, 
chwaraeon, comedi, bwyd a CBBC. Bydd y gwaith hwn yn rhan o fenter eang a fydd yn ceisio 
gwella dylunio a chynllun BBC Ar-lein gyda’r nod o ddarparu profiad mwy boddhaol a chyson 
i’n holl ddefnyddwyr, pa bynnag ran o’r wefan sy’n mynd â’u bryd. 

BBC Ar-lein fwy cymdeithasol 
• Byddwn yn darparu nifer o fentrau sydd â’r nod o annog ein defnyddwyr i gyfrannu mwy at ein 

cynnwys a gwneud cysylltiadau gwell â defnyddwyr eraill. Yn hytrach nag adeiladu ein gwefan 
rhwydweithio cymdeithasol ein hunain, byddwn yn galluogi defnyddwyr i integreiddio eu 
profiad o’r BBC gyda’u defnydd o wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a 
Twitter. Bydd defnyddwyr sydd am gyfrannu fel hyn yn cael eu tudalen eu hunain a fydd yn eu 
galluogi i gydgrynhoi eu gweithgareddau BBC a gwneud cysylltiadau â’r rhwydweithiau 
cymdeithasol o’u dewis. 
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Byd o raglenni 

• Byddwn yn buddsoddi mewn profiad mwy integredig i ddefnyddwyr mewn perthynas â’n 
rhaglenni, gan gynnig dewisiadau cliriach o ran gwrando, gwylio a dysgu mwy. Ar gyfer rhai 
teitlau allweddol, byddwn yn cynnig estyniad gwerthfawr o’r profiad darlledu gyda’r nod o 
fanteisio ar nodweddion unigryw y rhyngrwyd. Ar yr un pryd, byddwn yn datblygu ffyrdd gwell 
o alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i fathau arbennig o raglenni os ydynt yn cwmpasu 
amrywiaeth o bynciau. Byddwn hefyd yn datblygu ein gwefan rhaglenni i gynnwys mwy o 
wybodaeth am raglenni o’r archif, gan gyfeirio defnyddwyr at y rhaglenni hynny lle bo hynny’n 
bosibl. 

Drama a chomedi 
• Byddwn yn gweithredu nifer fach o gynigion ar gyfer y DU ag iddynt dargedau penodol ac sy’n 

torri tir newydd, yn datblygu ffyrdd newydd o adrodd straeon ac yn cymryd risgiau creadigol, 
yn enwedig wrth gefnogi doniau newydd amrywiol a syniadau newydd. Byddwn hefyd yn 
edrych ar ffyrdd o ddathlu etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog y BBC yn yr arddulliau hyn. 

Uchafbwyntiau’r gwasanaeth sy’n benodol i atodiad 
Sain a cherddoriaeth 

• Mae radio a theledu’r BBC yn chwarae amrywiaeth eang ac unigryw o gerddoriaeth bob 
blwyddyn, ond nid yw BBC Ar-lein yn darparu ffordd hawdd o ymhél â’r byd cerddoriaeth. 
Byddwn yn datblygu cynnig cerddoriaeth sy’n ategu gwasanaethau masnachol ac sydd â’r 
nod o helpu ein defnyddwyr i ddatblygu ac ehangu eu chwaeth cerddorol. Byddwn yn 
adnewyddu’r safleoedd cymorth rhwydwaith ar gyfer Radio 1 a Radio 4. Bydd y chwaraewr 
radio newydd yn helpu i gyfrannu at radio ar gais llawer mwy deniadol a fydd o fudd i’r holl 
ddarlledwyr radio yn y DU. 

iPlayer 
• Bydd BBC iPlayer yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr ymgysylltu mwy â rhaglenni ar gais, gan eu 

hargymell i’w ffrindiau ar BBC Ar-lein a thrwy gyfryngau eraill. Byddwn yn parhau i sicrhau bod 
y cynnig iPlayer craidd ar gael trwy ystod eang o lwyfannau a dyfeisiau. Bydd iPlayer hefyd yn 
darparu dolenni i raglenni ar gais a ddarperir gan rai o ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 
eraill y DU. 

Gwybodaeth, adloniant a deunydd i blant 
• Byddwn yn dysgu o lwyddiant y Wildlife Finder, sy’n gweithio gyda gwefannau partner i gynnig 

gwybodaeth i ddefnyddwyr am raglenni newydd ac archif. Caiff y dull hwn ei ymestyn i feysydd 
mwy ffres, gan gynnwys cysawd yr haul, gan greu gwasanaeth mwy cyfoethog a chysylltiedig 
ar BBC Ar-lein. 

• Byddwn yn adnewyddu CBBC i wella ein gallu i agregu cynnwys i blant mewn gwahanol 
ffyrdd, fel y gallant ddod o hyd iddo’n haws ac i gyhoeddi o wahanol lwyfannau. Bydd tudalen 
hafan newydd yn apelio at ystod ehangach, o ran anghenion defnyddwyr a’u teimladau ar y 
pryd, a bydd y system adnabod newydd yn cofio pa rannau o’r wefan mae defnyddwyr 
penodol yn ymweld â nhw gan gynnig cynnwys perthnasol newydd nad ydynt wedi’i weld o’r 
blaen. Bydd y CBBC newydd yn ymateb i’r gwahanol ffyrdd y mae plant yn defnyddio’r wefan 
ar wahanol adegau o’r dydd. 

Gwledydd a chynnwys lleol 
• Bydd cynnig y Gwledydd yn canolbwyntio mwy ar ddarparu nifer llai o wefannau o safon 

uwch, gan ddarparu dyfnder a rhagoriaeth ar y gwefannau hynny i adlewyrchu bywyd a 
diwylliant cyfoes sy’n cefnogi hunaniaeth genedlaethol a lleol ym mhob un o’r gwledydd. 
Byddwn yn dechrau adnewyddu ein gwefannau lleol ac yn gwella ansawdd trwy ganolbwyntio 
o’r newydd ar newyddion, chwaraeon, y tywydd a theithio – rhan o’n hymrwymiad i beidio â 
bod yn fwy lleol yn Lloegr nag yr ydym heddiw. 
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Newyddion a chwaraeon 

• Byddwn yn adfywio ein gwefannau newyddion a chwaraeon eleni, gan ein galluogi i adrodd 
straeon mwy diddorol a rhoi cyfle i’n defnyddwyr ymgysylltu’n fwy uniongyrchol â’n cynnwys. 
Bydd ein rhaglenni o Gwpan y Byd yn yr haf yn gyfle i arbrofi nifer o nodweddion a fydd yn 
dod â’r digwyddiad yn fyw i gynulleidfaoedd o bedwar ban byd. Trwy fanteisio ar botensial 
amser real a rhyngweithiol y we, byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o roi sylw i chwaraeon a 
chynnwys cynulleidfaoedd newydd. Bydd y datblygiadau hyn yn cadw un llygad ar y Gemau 
Olympaidd yn Llundain – a byddwn yn lansio gwefan Gemau Olympaidd 2012 eleni, fel man 
cychwyn ar gyfer ein paratoadau ar gyfer y digwyddiad hwnnw. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Ar-lein 
• 25% (yn ôl gwerth) o’r cynnwys a’r gwasanaethau cymwys i ddod gan gyflenwyr allanol. 

• Ceisio cynyddu nifer y cliciau i wefannau allanol o bob rhan o’r gwasanaeth. 

Ymrwymiadau statudol 
Dim. 
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Botwm Coch y BBC 

Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Botwm Coch y BBC yw cynnig newyddion, gwybodaeth, addysg ac adloniant parhaus 
sy’n cael eu diweddaru’n gyson i holl gynulleidfaoedd teledu digidol trwy gyfryngau rhyngweithiol 
fideo, sain, lluniau a thestun. 

Dylai Botwm Coch y BBC gynnig cynnwys sy’n cefnogi ac ehangu ar rai rhaglenni teledu llinol. 
Dylai fod yn borth ac yn ddull llywio ar gyfer cynnwys teledu a radio an-linol y BBC, gan gynnig 
deunydd sy’n ategu ac ychwanegu at raglenni llinol. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae Botwm Coch y BBC yn ei ail ddegawd. Dros y blynyddoedd, mae wedi datblygu’n wasanaeth 
gwerthfawr, yn cael ei ddefnyddio gan gynulleidfa wythnosol o dros 11 miliwn, sy’n cefnogi ac 
ychwanegu at ein rhaglenni teledu a radio. Mae ei gynulleidfa wedi parhau i dyfu, hyd yn oed wrth 
i’r defnydd o’r rhyngrwyd gynyddu, gyda Botwm Coch y BBC yn cyrraedd cynulleidfa sylweddol 
nad oes ganddynt fynediad i BBC Ar-lein. 

Bydd hon yn flwyddyn o atgyfnerthu ac arloesi i Fotwm Coch y BBC. Gyda llai o allu darlledu, 
byddwn yn ceisio cynnal cyrhaeddiad, amrywiaeth ac ansawdd ein gwasanaeth. Byddwn hefyd yn 
manteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir gan IPTV (teledu protocol rhyngrwyd) i arloesi, creu 
gwasanaeth gwell ar gyfer ein cynulleidfa a gosod y sail ar gyfer y genhedlaeth nesaf o 
wasanaethau teledu rhyngweithiol. 

Wrth i’r newid i deledu digidol barhau ledled y wlad, byddwn yn darparu gwasanaeth testun digidol 
o safon, gan adeiladu ar etifeddiaeth Ceefax. Byddwn yn gwneud cyfraniad allweddol at roi sylw i 
ddigwyddiadau cenedlaethol fel Cwpan y Byd, Wimbledon, Glastonbury a’r Etholiad Cyffredinol. 
Byddwn yn parhau i gyflwyno gwasanaethau arloesol sy’n ychwanegu at bob math o raglenni, o’r 
Proms i’r Gystadleuaeth Eurovision a Formula 1. 

Eleni, bydd setiau teledu a bocsys digidol sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd ar gael yn fwy eang. Mae 
hwn yn gyfle i oresgyn y cyfyngiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd o ran gallu a thechnoleg i fynd i’r 
afael â rhai o anghenion ein cynulleidfaoedd. Ein huchelgais yw arloesi a threialu cynigion sy’n 
dwyn ynghyd cynnwys o ddeunydd wedi’i ddarlledu a deunydd ar-lein i ddarparu profiadau 
rhyngweithiol mwy cyfoethog a pherthnasol o safbwynt personol i unigolion. 

Rahul Chakkara, Rheolydd, Llwyfannau Teledu’r BBC 

Heriau allweddol ar gyfer Botwm Coch y BBC yn 2010/2011 
Her: Mae angen i ni gynnal ein cyrhaeddiad ar deledu daearol digidol. Mae’r gostyngiad yn y 
capasiti sydd ar gael ar Freeview (o dair ffrwd fideo i un) ers mis Tachwedd 2009 yn golygu bod 
angen i ni ddefnyddio’r ffrwd fideo sy’n weddill mor effeithlon â phosibl i gynnal ein cyrhaeddiad. 

• Byddwn yn sicrhau bod y gwasanaeth testun digidol yn cynnig dewis amgen o safon i 
ddefnyddwyr Ceefax a Teletext sy’n newid o deledu analog. 

• Byddwn yn cynyddu’r defnydd o Aml-sgrîn Chwaraeon y BBC ar gyfer digwyddiadau 
cenedlaethol a chwaraeon lleiafrifol. Bydd Cwpan y Byd yn cael sylw blaenllaw eleni, a bydd 
Wimbledon, Formula 1, Pencampwriaeth Snwcer y Byd a digwyddiadau chwaraeon amlwg 
eraill hefyd yn denu cynulleidfaoedd. Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth i 
gynulleidfaoedd chwaraeon lleiafrifol fel rhwyfo, sgïo a marchogaeth. 

• Byddwn yn darparu cynnwys i focsys a setiau teledu daearol digidol sy’n gysylltiedig â’r 
rhyngrwyd trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd fel cyfrwng dosbarthu. Er y bydd yr effaith yn fach 
eleni, rydym yn disgwyl y bydd yn tyfu dros y blynyddoedd nesaf. 
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Her: Wrth ddarparu cyrhaeddiad, mae angen i ni gynnal amrywiaeth eang o gynnwys i fynd i’r afael 
â chynulleidfaoedd nad ydynt yn derbyn gwasanaeth digonol, sy’n un o gynigion canolog y 
gwasanaeth. 

• Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o wasanaeth y Botwm Coch. Byddwn yn parhau i gefnogi’r 
prif wyliau fel Glastonbury a Reading. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i gerddoriaeth fyw a newydd 
o’r DU. 

• Byddwn yn darparu ar gyfer ein cynulleidfaoedd ieuengaf trwy gemau dysgu anffurfiol a 
phrofiadau mwy cyfoethog sy’n gysylltiedig â brandiau allweddol ar sianeli plant y BBC. 
Byddwn hefyd yn rhoi llwyfan i rywfaint o’n cynnwys gorau i blant hŷn trwy CBBC Extra. 

• Byddwn yn rhoi mwy o sylw i rai rhaglenni ffeithiol sy’n arbennig o apelgar i gynulleidfaoedd 
hŷn, fel Sioe Flodau Chelsea yr RHS. 

• O ran drama ac adloniant, byddwn yn sicrhau cymysgedd o gynigion rhyngweithiol y gwyddom 
eu bod yn denu cynulleidfa eang, gan gynnwys cyfran uchel o fenywod. 

Her: Mae angen i ni arloesi a sicrhau gwerth i’r gynulleidfa trwy ddefnyddio technolegau IPTV 
newydd, gan gynnal gwerth am arian wrth fanteisio ar wahanol dechnolegau. 

• Pan yn dechnolegol ymarferol, byddwn yn gwella rhai o’r gwasanaethau gyda chynnwys o’r 
rhyngrwyd. 

• Rydym yn bwriadu sicrhau bod iPlayer y BBC ar gael trwy hafan Botwm Coch y BBC, gan 
ddarparu profiad ar gais i’r sgrin deledu. 

Uchafbwyntiau eraill 
Chwaraeon i bawb 

• Mewn blwyddyn o ddigwyddiadau chwaraeon pwysig, y bwriad yw i’r Botwm Coch ddarparu 
gwasanaeth eang ac amrywiol, o Gwpan y Byd yn Ne Affrica a Gemau’r Gymanwlad yn India i 
Gyfres y Lludw yn Awstralia. Byddwn yn parhau i gefnogi gwasanaeth Aml-sgrîn Chwaraeon 
llwyddiannus y BBC sy’n darparu ystod eang o ddigwyddiadau chwaraeon o bob cwr o’r DU 
a’r byd. Bydd nodweddion rhyngweithiol yn cynnwys dewis o sylwebaethau, rhaglenni 
integredig ar Radio 5 Live a fforymau arbenigol, yn ogystal â mwy o ddewis fel bod 
gwrandawyr yn teimlo eu bod yn rhan o’r rhaglenni byw. 

• Wrth i Brydain baratoi ar gyfer gemau 2012, byddwn yn dangos chwaraeon Olympaidd o 
bedwar ban byd, yn enwedig y rheini sy’n cynnwys cystadleuwyr o Dîm Prydain. 

Dinasyddion digidol 
• Yn ogystal ag ystod lawn o newyddion cenedlaethol a lleol, bydd uchafbwyntiau eleni ar 

destun digidol a, lle’n bosibl, ar wasanaeth Aml-sgrîn Newyddion y BBC yn cynnwys mwy o 
raglenni gwleidyddol yn arwain at yr etholiadau lleol a’r Etholiad Cyffredinol. 

• Bydd gwasanaeth rhyngweithiol Question Time yn rhoi cyfle i wylwyr rannu eu safbwyntiau yn 
ystod y rhaglen fyw ar BBC One. 

Rhaglenni plant 
• Gan adeiladu ar ein darpariaeth gyfredol i blant, byddwn yn archwilio sut y gall gwasanaethau 

newydd a ddarperir i’r set deledu trwy’r rhyngrwyd gynnig amgylcheddau diogel lle gall plant 
fwynhau gwell profiadau rhyngweithiol. 

Drama a chomedi 
• Byddwn yn darparu llwyfan i wella ymrwymiad y BBC i ddrama a chomedi o’r DU a, lle’n 

bosibl, yn sicrhau bod cynnwys newydd yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa eang, yn enwedig o 
ran cefnogi doniau ffres a syniadau gwreiddiol. 
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Ffeithiol 

• Byddwn yn ceisio ehangu cwisiau rhyngweithiol i raglenni ffeithiol allweddol a dechrau 
archwilio sut i ddefnyddio strategaeth wybodaeth ar-lein y BBC mewn byd teledu sy’n 
gysylltiedig â’r rhyngrwyd. 

Dathlu teulu 
• Mae nos Sadwrn yn dal i fod yn noson fawr ar deledu’r BBC, a byddwn yn helpu i ddathlu 

noson o flaen y teledu gyda chwisiau rhyngweithiol sy’n helpu i gadw cynulleidfaoedd, byddwn 
yn rhoi gwell cefnogaeth i raglenni’n cynnwys digwyddiadau allweddol fel Cystadleuaeth 
Eurovision, ac yn ymestyn ein gwasanaeth cyd-ganu i Over The Rainbow. 

Cerddoriaeth i bawb 
• Byddwn yn parhau i ddarparu amrywiaeth wych o gerddoriaeth ar gyfer pob oedran a chwaeth 

gerddorol, gan gynnwys ein rhaglenni heb eu hail o wyliau cerddorol fel T In The Park, 
Glastonbury ac Asian Mela Radio 1Xtra. Byddwn yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth fyw a newydd, 
o gerddoriaeth glasurol i gerddoriaeth boblogaidd, ac rydym unwaith eto’n edrych ymlaen at y 
Proms Trydanol ym mis Hydref. 

Gwasanaethau Botwm Coch y genhedlaeth nesaf 
• Byddwn yn pwyso a mesur sut gall llwyfannau, technolegau a dyfeisiau newydd ein helpu i 

ddarparu amrywiaeth o brofiadau rhyngweithiol cyffrous. Fel cam cyntaf, rydym yn bwriadu 
treialu data amser real a rhyngwynebau graffigol mwy cyfoethog sy’n dwyn ynghyd cynnwys a 
ddarlledir a chynnwys ar-lein yn ystod digwyddiadau pwysig yr haf. Byddwn hefyd yn paratoi 
ar gyfer teledu 3D trwy archwilio’r defnydd ohono trwy Fotwm Coch y BBC. 

Amodau 

Dim amodau penodol. 
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Newyddion 
BBC News Channel 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Dylai BBC News Channel ddarparu’r newyddion diweddaraf yn gywir, diduedd ac annibynnol. Dylai 
roi sylw cyflym a chynhwysfawr i ddigwyddiadau lleol, rhanbarthol trwy’r DU ac yn rhyngwladol wrth 
iddynt ddigwydd, a chynnig dadansoddiad a sylwebaeth arbenigol i roi’r newyddion yn ei gyd-
destun. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth 2010/2011 
Mae’r BBC News Channel yn ceisio darparu newyddiaduraeth gorau’r BBC o’n canolfannau 
newyddion ledled y DU a’r byd, gan ddarparu gwasanaeth newyddion awdurdodol, cywir a chyflym 
mewn ffordd y bydd cynulleidfaoedd yn ei hystyried yn gyfoes, deniadol ac arloesol. Bydd y sianel 
hefyd yn dangos ystod unigryw o raglenni materion cyfoes fel Click, HardTalk ac Our World. 

Rydym am i’r News Channel sefyll allan fel sianel uchelgeisiol yn narpariaeth ei newyddion 
rhyngwladol a chanolbwyntio ar y straeon pwysicaf o bedwar ban byd, gan ddarparu adroddiadau 
uniongyrchol a phwerus sy’n gynhwysfawr a dadansoddol. Rydym yn ceisio rhoi cyflwynwyr 
profiadol ar leoliad er mwyn ychwanegu awdurdod ac arbenigedd a meithrin perthynas â’r gwylwyr 
wrth adrodd ar straeon mawr y byd. 

Mae’r News Channel am ddarparu rhaglenni o’r ansawdd uchaf o’r DU ag iddynt yr agenda 
ehangaf bosibl. Yn benodol, mae rhoi sylw i wleidyddiaeth, busnes, yr economi, diwylliant a 
chwaraeon yn rhan hanfodol o’n darpariaeth. Rydym yn ceisio darparu arlwy amrywiol gyda 
chymysgedd o straeon o bob cwr o’r DU, gan ddefnyddio ein newyddiadurwyr arbenigol gorau a 
gweithio’n agos gyda staff yn y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr. 

Mae’r sianel yn gwneud ei gorau glas i ddod o hyd i ffyrdd arloesol a deniadol o adlewyrchu’r DU 
sy’n newid byth a hefyd. Yn benodol, rydym yn ceisio edrych yn dreiddgar ar y broses ddatganoli a 
datblygiadau gwleidyddol arwyddocaol yn y gwledydd. 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod rydym yn bwriadu darparu’r rhaglenni gorau a difyrraf o’r Etholiad 
Cyffredinol. Rydym hefyd am ddarparu’r rhaglenni newyddion teledu gorau a mwyaf uchelgeisiol o 
Gwpan y Byd De Affrica yn 2010. 

Kevin Bakhurst, Rheolydd, BBC News Channel 

Heriau allweddol y BBC News Channel yn 2010/2011 
Roedd y BBC News Channel wedi perfformio’n gryf y llynedd, gyda’i chyrhaeddiad mewn cartrefi 
aml-sianel yn parhau’n gyson. O blith sianeli newyddion y DU, y BBC News Channel sy’n denu’r 
nifer mwyaf o wylwyr o bell ffordd. Fodd bynnag, mae’r sianel yn wynebu sawl her er mwyn cynnal 
y perfformiad cryf hwn. 

Her: Mae angen i’r sianel greu syniadau newydd ac arloesol yn y ffordd rydym yn cyflwyno’r 
newyddion er mwyn ein cadw ar flaen y gad o ran darlledu newyddion, ond heb golli ein gwylwyr 
newyddion traddodiadol sydd eisiau newyddion plaen a syml. 

• Byddwn yn gweithio’n agosach â gwefan BBC News. 

• Byddwn yn rhoi cynnig ar ddulliau adrodd stori a graffeg arloesol, gan ddefnyddio technoleg 
newydd. 

• Byddwn yn ymchwilio i’r ffyrdd gorau o ddefnyddio cynnwys sy’n cael ei greu gan ein 
cynulleidfa fel rhan o’n harlwy newyddion. 
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Her: Mae angen i ni barhau i edrych ar sut rydym yn creu rhaglenni wedi’u recordio sydd â 
chynnwys nodedig ac sy’n rhoi gwerth am arian i’n cynulleidfaoedd. 

• Byddwn yn parhau i edrych ar raglenni aml-lwyfan fel The Bottom Line a HardTalk er mwyn 
creu cynnwys nodedig ac o safon uchel ar draws teledu, radio a’r we. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Gwleidyddiaeth 
Byddwn yn cyflwyno rhaglenni newydd ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol, gan sicrhau bod y straeon y 
tu ôl i’r newyddion ar gael i’n cynulleidfaoedd. 

• Bydd Campaign Straight Talk gydag Andrew Neil, cyfres arbennig o gyfweliadau gyda phrif 
wleidyddion y DU, yn cael ei darlledu yn ystod yr ymgyrch. 

• Bydd The Campaign Show, cyd-gynhyrchiad â The Politics Show, yn cael ei darlledu bob 
noson o’r wythnos yn ystod yr ymgyrch. Rhaglen fyw, awr o hyd fydd hon a fydd yn cael ei 
darlledu am 9pm gan Jon Sopel. 

Busnes 
Byddwn yn rhoi sylw eang i fyd busnes er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth a chyngor i’n 
cynulleidfaoedd. 

• Byddwn yn cyflwyno cyfres newydd o The Bottom Line, gydag Evan Davis yn sgwrsio gyda 
phrif arweinwyr y byd busnes. Fersiwn deledu o raglen Radio 4 yw hon, a wnaed ar y cyd â’r 
Brifysgol Agored. 

• Byddwn yn edrych ar ymestyn Your Money, gan roi mwy o sylw i arian personol ar y 
penwythnosau. 

• Hoffem gomisiynu cyfres newydd o Leading Questions gyda Robert Peston, gan gynnig 
cyfweliadau hirach gyda phrif arweinwyr y byd busnes. 

Chwaraeon 
Byddwn yn adeiladu ar ein harlwy chwaraeon gyda newyddiaduraeth a dadansoddi manwl. 

• Byddwn yn darlledu World Cup Sportsday estynedig bob nos yn ystod Cwpan y Byd De 
Affrica, a bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno o Cape Town. 

• Byddwn yn ailgomisiynu Inside F1, rhaglen reolaidd am yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn 
ystod tymor rasio Formula 1. 

Celfyddydau a diwylliant 
Byddwn yn cryfhau ein portffolio cyfredol o raglenni a rhoi sylw i’r celfyddydau a diwylliant, gan 
gyflwyno’r straeon mawr yn ddeallus a gwybodus. 

• Byddwn yn comisiynu cyfres o gyfweliadau gydag awduron, gyda Razia Iqbal wrth y llyw. 

• Bydd cyfres newydd o Meet The Author gyda Nick Higham yn cael ei darlledu, sef cyfres o 
gyfweliadau byr, pum munud. 

• Byddwn yn comisiynu ffilmiau ad hoc arbennig gan Tom Brook, fel y Sundance Film Special 
ac adolygiad diwedd blwyddyn o fyd y ffilm. 

Amodau: Dibenion y BBC ac ymrwymiadau’r BBC News Channel 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau, a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Dod â DU i’r byd a’r byd i’r DU 
• Darparu mwy o newyddion rhyngwladol na phrif sianel(i) parhaus eraill y DU. 
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Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 

• Darparu mwy o newyddion lleol/rhanbarthol na phrif sianel(i) newyddion parhaus eraill y DU, 
yn rhannol drwy gynnwys safbwyntiau rhanbarthol ar straeon cenedlaethol. 

• Adrodd ar newyddion chwaraeon trwy gydol y dydd, gan roi crynodeb o brif newyddion 
chwaraeon y dydd bob gyda’r nos. 

• Darparu o leiaf 100 awr o newyddion chwaraeon. 

Ymrwymiadau statudol 
Cytunir ar y targedau canlynol gydag Ofcom bob blwyddyn galendr (a chyhoeddir y canlyniadau yn 
bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod 90% o’r oriau yn rhaglenni gwreiddiol. 

• Mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC, gwario o leiaf 30% o 
gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol, sef 25% o'r oriau a gynhyrchir, y tu hwnt i'r M25. 

• Dylid darparu gwasanaethau isdeitlo ar gyfer o leiaf 90% o’r oriau cymwys, ac iaith arwyddion 
ar gyfer o leiaf 5% o’r oriau cymwys. 

Mae BBC News Channel wedi’i heithrio rhag ymrwymiadau llun-ddisgrifio. 
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BBC Parliament 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Parliament yw rhoi gwaith siambrau seneddol a chyrff deddfwriaethol y DU a 
Senedd Ewrop o fewn cyrraedd pawb. Dylai'r gwasanaeth hefyd ddadansoddi’r pynciau llosg a’r 
wleidyddiaeth y tu ôl i ddadleuon seneddol, a’u rhoi yn eu cyd-destun. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Nod BBC Parliament yw darparu’r newyddiaduraeth seneddol gorau yn y byd. Rydym yn sicrhau 
bod ein gwylwyr yn cael mynediad unigryw i drafodion seneddau a chynulliadau'r DU. Trwy 
ddarlledu o San Steffan, y sefydliadau datganoledig a Senedd Ewrop yn ogystal â darlledu o 
ddigwyddiadau cyhoeddus eraill, nod BBC Parliament yw dod â’r drafodaeth i gartrefi pobl. BBC 
Parliament yw’r unig sianel sydd wedi ei neilltuo i ddarlledu rhaglenni gwleidyddol a seneddol ac 
mae’r gynulleidfa yn gwerthfawrogi dilysrwydd ac uniongyrchedd y sianel. Mae darlledu trafodion a 
gwrandawiadau heb eu golygu yn gwneud y broses o wneud penderfyniadau ym myd 
gwleidyddiaeth yn fwy agored. 

Rydym eisiau sbarduno diddordeb ein cynulleidfa mewn gwleidyddiaeth a chymdeithas, cyfoethogi 
eu gwybodaeth am brosesau democratiaeth a rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o sut mae 
penderfyniadau’n cael eu gwneud. Ein nod yw darparu hyn gyda chymorth graffeg ar y sgrin a 
rhaglenni sy’n dadansoddi ac egluro. Byddwn hefyd yn gweithio’n agos â Democracy Live ar BBC 
Online a Today In Parliament, sydd wedi hen ennill ei phlwyf, er mwyn sicrhau bod 
newyddiaduraeth seneddol y BBC ar gael i gymaint o bobl â phosibl. 

Mae’r sianel yn rhoi sylw cytbwys i San Steffan, Ewrop a sefydliadau datganoledig Cymru, yr Alban 
a Gogledd Iwerddon, a cheir a chydbwysedd rhwng rhaglenni byw a rhaglenni wedi’u recordio, a 
rhwng y presennol a’r hanesyddol. 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn rhoi sylw cynhwysfawr i areithiau a chynadleddau 
newyddion yr Etholiad Cyffredinol a byddwn yn sicrhau ein bod yn adlewyrchu’n fuan unrhyw 
newid yn y ffordd y mae’r Senedd yn gweithredu ar ôl yr etholiad. Byddwn hefyd yn parhau i 
ddatblygu’r berthynas gyda’n gwylwyr trwy raglenni nodedig yn seiliedig ar ben-blwyddi allweddol a 
themâu hanesyddol, gan ddefnyddio cyfoeth yr archif. Ein nod yw cadw cysylltiad clòs â’n gwylwyr 
ar draws yr holl arlwy. 

Peter Knowles, Rheolydd, BBC Parliament 

Heriau allweddol BBC Parliament yn 2010/2011 
Roedd y sianel wedi perfformio’n gryf iawn y llynedd, gan ddenu 1.4 miliwn o wylwyr ar gyfartaledd 
pob mis – dyma’r nifer uchaf o lawer a gofnodwyd gan unrhyw sianel seneddol yn y byd. Mae 2010 
yn flwyddyn allweddol i wleidyddiaeth Prydain gan fod yr economi mewn trafferthion yn dilyn yr 
argyfwng ariannol, mae cryn anesmwythder yn sgil helynt treuliau San Steffan a bydd yr Etholiad 
Cyffredinol yn cyflwyno Senedd newydd. 

Bydd tair her allweddol i’r sianel yn ystod y flwyddyn. 

Her: Mae angen i’r sianel fod ar flaen y gad yn egluro’r newidiadau i’r ffordd y mae ein 
democratiaeth seneddol yn gweithio. 

• Bydd 2010 yn gweld Senedd newydd yn cael ei hethol yn San Steffan, bydd ei haelodau’n 
newid yn sylweddol a llawer o leisiau yn galw am newid er mwyn adfywio ei gwaith. Cafwyd 
nifer o gynigion i newid gweithdrefnau a swyddogaethau’r pwyllgorau er mwyn gwneud y 
Senedd yn fwy agored a pherthnasol a’i gwneud yn fwy ymatebol i ddigwyddiadau ac i 
anghenion ei hetholwyr. Mae angen i BBC Parliament weithredu’n gyflym er mwyn cyfleu’r 
newidiadau hyn yn ei hamserlen ac i’w dadansoddi yn ei rhaglenni. 
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Her: Mae angen i ni gyd-bwyso gofynion ein hymrwymiadau (ar gyfer darlledu’n fyw o Dŷ’r 
Cyffredin a darlledu’n llawn o Dŷ’r Arglwyddi ac o drafodion Neuadd San Steffan) gyda’r angen am 
raglenni byw o ddigwyddiadau mawr eraill, fel sesiynau pwyllgor pwysig a gwrandawiadau unigryw. 

• Yn ystod ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol bydd y sianel yn ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng 
rhaglenni o’r sefydliadau datganoledig (a fydd yn parhau i eistedd trwy gydol yr ymgyrch), 
rhaglenni byw o gynadleddau newyddion ac areithiau’r pleidiau gwleidyddol, a darllediadau o 
drafodion a rhaglenni dadansoddol ar draws portffolio’r BBC. 

Her: Mae angen i BBC Parliament feithrin perthynas gryfach gyda’i chynulleidfa trwy weithio law yn 
llaw gyda gwefan newydd Democracy Live ar BBC Online. 

• Mae gan y safle hwn wal fideo wyth sgrin, sy’n ei gwneud yn bosibl cynnwys digwyddiadau 
ategol byw ac wedi’u recordio o seneddau a chynulliadau’r DU yn ei hamserlen, yn ogystal â 
gwybodaeth a dadansoddiadau. Yr her yw gwneud yn fawr o’r adnodd newydd hwn sydd o’r 
radd flaenaf trwy gydweithio a thrwy roi gwybod i gynulleidfaoedd beth sydd ar gael. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Ymgyrch Etholiad Cyffredinol y DU 

• Bydd y sianel yn cynnig rhaglenni byw ac wedi’u recordio o lansiadau’r ymgyrchoedd a holl 
gynadleddau newyddion allweddol y pleidiau. Bydd gan wylwyr ledled y DU y cyfle i weld 
trafodion o Gymru, yr Alban, a Gogledd Iwerddon ac o ranbarthau Lloegr. 

Agoriad Swyddogol y Senedd 
• Byddwn yn darlledu’n ddi-dor o Dŷ’r Cyffredin gyda sylwebaeth arbenigol ar draddodiadau 

ysblennydd yr Agoriad Swyddogol. Mae’r pum niwrnod o drafodion ar Araith y Frenhines, sy’n 
amlinellu rhaglen ddeddfu Llywodraeth newydd y DU, yn fan cychwyn i’n harlwy ar y Senedd 
newydd. 

Festival of Politics 

• Mae BBC Parliament yn bartner darlledu i’r Festival of Politics, ac yn rhoi sylw i brif 
ddigwyddiadau’r ŵyl flynyddol hon a gynhelir yn Senedd yr Alban. 

1910 a senedd grog 
• Bydd BBC Parliament yn archwilio pwysigrwydd dau etholiad 1910, gyda’r cyntaf ohonynt 

wedi arwain at senedd grog. Arweiniodd yr etholiadau at Ddeddf Seneddol yn sgil Cyllideb 
enwog Lloyd George, a chwtogwyd pwerau’r Arglwyddi’n syfrdanol. 

Tapestrïau’r Armada 
• Mae diddordeb y sianel mewn agweddau diwylliannol ar y Senedd yn parhau gyda ffilm i nodi 

ail-greu Tapestrïau’r Armada mewn paentiadau. Byddant yn crogi yn Siambr y Tywysog yn 
Nhŷ’r Arglwyddi. Dinistriwyd y rhai gwreiddiol gan dân ym 1834. Mae pump o weithiau celf 
newydd yn cael eu creu i gymryd lle’r tapestrïau ac mae ein ffilm yn dilyn hynt a helynt y 
comisiwn pwysig hwn. 

Cynadleddau 
• Bydd cynadleddau’r pleidiau yn uchafbwynt yn ystod tymor yr hydref wrth i’r pleidiau a’r 

gwrthbleidiau gyfarwyddo â’r byd gwleidyddol ar ei newydd wedd. Byddwn yn dangos 
cynadleddau Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Lafur a’r Blaid Geidwadol yn llawn ac 
yn darlledu uchafbwyntiau o gynadleddau’r hydref y pleidiau cenedlaethol. 
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Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Parliament 
Oni nodir yn wahanol, isafswm yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, ailddarllediadau a 
rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 70 awr yr wythnos o raglenni o Senedd San Steffan, yn cynnwys 10 awr o bwyllgorau, yn 

ystod wythnos arferol pan fydd y Senedd yn eistedd 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 260 awr o drafodion Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cymru, gyda 

phob un yn cael cyfran sylweddol o’r sylw. 

Dod â’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 
• 100 awr o raglenni (yn cynnwys ailddarllediadau) o Frwsel a Strasbwrg. 

Ymrwymiadau statudol 
Cytunir ar y targedau canlynol gydag Ofcom bob blwyddyn galendr (a chyhoeddir y canlyniadau yn 
bbc.co.uk/annualreport): 

• Sicrhau bod 90% o'r oriau yn rhaglenni gwreiddiol. 

• Mewn cydweithrediad â gwasanaethau teledu rhwydwaith eraill y BBC, gwario o leiaf 30% o 
gyllidebau cynhyrchu rhaglenni perthnasol (ac eithrio newyddion), sef 25% o'r oriau a 
gynhyrchir, y tu hwnt i'r M25. 
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Gwledydd a Rhanbarthau 
Gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn Lloegr 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio Lleol y BBC yw darparu gwasanaeth newyddion, gwybodaeth a thrafodaeth 
llafar yn bennaf i gymunedau trefol a gwledig. Dylai’r rhaglenni llafar gael eu hategu gan 
gerddoriaeth. Y gynulleidfa darged yw gwrandawyr 50 oed a hŷn nad yw gorsafoedd eraill yn 
darparu’n dda ar eu cyfer. Dylid rhoi pwyslais cryf ar ryngweithio a chael y gynulleidfa i gymryd 
rhan. 

Gweledigaeth y Rheolydd ar gyfer y gwasanaeth 2010/2011 
Mae Gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn gweithio yn unol â thrwydded wasanaeth gyffredinol, ond 
mae arlwy a naws y gorsafoedd yn amrywio’n fawr. Un o bleserau bod yn gyfrifol am 40 o 
wasanaethau yw’r ffordd y maent yn adlewyrchu cyfoeth ac amrywiaeth rhanbarthau Lloegr. 

Mae’r llais lleol a dilys hwn yn denu 7 miliwn o wrandawyr yr wythnos. Mae maint y gynulleidfa yn 
bwysig, ond ni fyddwn yn llwyddo oni bai bod ein harlwy yn unigryw ac o’r ansawdd uchaf. Dyna 
pam y byddwn yn rhoi mwy o flaenoriaeth eleni i’n rhaglenni brecwast newyddiadurol er mwyn rhoi 
gwybodaeth i gymunedau ar gychwyn y diwrnod gwaith. 

Mae’r nodweddion unigryw hyn yn cael eu hamlygu mewn llawer o ffyrdd. Mae enghreifftiau’n 
cynnwys ein gallu i arwain cymunedau trwy eira a llifogydd, ein rôl fel fforwm lleol cyhoeddus yn 
ystod ymgyrch Etholiad Cyffredinol, ein rhaglenni ffydd a chrefydd ar fore Sul a’r ymrwymiad 
wythnosol i glybiau pêl-droed o bob maint, beth bynnag fo’i hanes ar y cae. 

Mae ein cynulleidfa yn dweud wrthym hefyd eu bod yn gwerthfawrogi ein gallu i ddod ynghyd â 
chymunedau ar adegau o argyfwng. Yn ystod y llifogydd a’r eira, dywedodd llawer o wrandawyr pa 
mor ddiolchgar oeddent i’w gorsaf BBC leol a fu’n gwmni ac yn ffrind iddynt. 

Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn newyddiaduraeth yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Rydym yn 
recriwtio gohebwyr llywodraeth leol ar gyfer nifer o’n gorsafoedd gydag arian a gymeradwywyd gan 
Ymddiriedolaeth y BBC. Rydym yn gwybod bod ein cynulleidfa’n awchu am sylw treiddgar i’w 
sefydliadau lleol ac rydym am geisio gwella ein perfformiad yn y maes hwn. 

Mae newyddiaduraeth, rhaglenni trafod a’r gymuned gyda’i gilydd yn creu cymysgedd unigryw 
Gorsafoedd Radio Lleol y BBC, a’n nod fydd darparu’r gwasanaeth hwnnw gan arddel y safonau 
uchaf posibl yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 

David Holdsworth, Rheolydd, Rhanbarthau Seisnig 

Heriau allweddol Gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn 2010/2011 
Bu gostyngiad pellach yn nifer gwrandawyr Gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn 2009, ond mae 
cynlluniau ar waith i fynd i’r afael â hyn gyda’r bwriad o gynnal lefel ein cynulleidfa gyfredol. 

Her: Cynnal neu wella cyrhaeddiad gyda phwyslais o’r newydd ar newyddiaduraeth leol mwy 
nodedig ac o ansawdd gwell, yn amodol ar ystyriaethau Ymddiriedolaeth y BBC yn sgil yr 
adolygiad strategaeth. 

• Canolbwyntio ymdrechion ac adnoddau ar raglenni brecwast a chanol bore sydd â’r potensial 
o ddenu’r nifer mwyaf o wrandawyr. Er mwyn caniatáu i ni ganolbwyntio ein hadnoddau ar yr 
amseroedd hyn, byddwn yn rhoi cynnig ar gyfleoedd i geisio rhannu rhaglenni yn ystod y dydd 
fel arall lle bydd digon o gynulleidfa i gyfiawnhau hynny. 

• Targedau er mwyn mesur ansawdd yn ôl cynnwys sy’n wreiddiol, yn heriol, yn arloesol ac yn 
tanio’r dychymyg. 
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Her: Dod o hyd i’r ffyrdd mwyaf effeithiol o wasanaethu cynulleidfaoedd sydd â diddordeb mewn 
materion lleol: 

• Agenda leol sydd wedi’i datblygu’n well gyda mwy o bwyslais ar straeon, dadansoddiadau a 
dadleuon sy’n fwyaf perthnasol i’r ardal leol. 

• Amrywiaeth o welliannau i’n bwletinau newyddion, teithio, tywydd a chwaraeon arferol trwy 
gydol y dydd, yn cynnwys bwletinau lleol ar yr awr tan 7pm. 

• Neilltuo mwy o adnoddau i straeon a materion pwysig ym mhob ardal leol er mwyn ei wneud 
yn fwy effeithiol. 

Her: Sicrhau ein bod yn cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC i’r eithaf trwy gyflwyno dinasyddiaeth 
weithredol i gynulleidfa leol. 

• Penodi gohebwyr llywodraeth leol newydd ledled Gorsafoedd Radio Lleol Rhanbarthau 
Lloegr. 

• Mwy o arlwy sy’n canolbwyntio ar wneud sefydliadau democrataidd lleol yn atebol, yn 
cynnwys rhaglen fisol reolaidd. 

Her: Gwneud cyfraniad Radio Lleol i bortffolio’r BBC yn fwy nodedig. 

• Canolbwyntio ar yr oedran craidd 55-75 oed. 

• Gorsaf sydd â 100% o gynnwys amser brecwast ac amser gyrru yn gynnwys llafar. 

• Ni ddylai cerddoriaeth gyfoes a diweddar gyfrif am fwy na 15% o’r arlwy gerddorol wythnosol. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Newyddion a materion cyfoes 
Byddwn yn rhoi sylw i’r amrywiaeth lawn o raglenni newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a 
fydd yn cynnig gwybodaeth, dadansoddiadau a dadleuon, yn cynnwys y canlynol: 

• Yr Etholiad Cyffredinol – bydd sylw treiddgar, eang i’r etholiad yn cynnwys o leiaf tair dadl 
benodol ar gyfer pob un o Orsafoedd Radio Lleol y BBC yn ystod cyfnod yr ymgyrch. 

• Y dirwasgiad – bydd dadansoddi a thrafod parhaus sy’n berthnasol i bob ardal yn parhau a 
byddant yn seiliedig ar ddau fater penodol ar draws Lloegr gydag ymchwil a newyddiaduraeth 
wreiddiol yn ategu’r cyfan. 

Gwybodaeth ac addysg 
• Bydd A History Of The World In 100 Objects yn bartneriaeth bwysig gyda Radio 4 ac yn 

cynnwys trafodaethau rheolaidd ar yr awyr, partneriaethau ar yr awyr ac oddi ar yr awyr gydag 
amgueddfeydd a chynnwys gan ddefnyddwyr. 

• Yn ystod yr hydref, bydd cryn sylw i wyddoniaeth mewn cyfres a fydd yn canolbwyntio ar y 
tywydd ac yn ymchwilio i newid yn yr hinsawdd o safbwynt lleol. 

• Bydd mentor o bob un o Orsafoedd Radio Lleol y BBC yn parhau i weithio gydag ysgol 
benodol ar BBC News School Report Day. Bydd sylw’n cael ei roi i newyddiaduraeth ysgolion 
cyn y diwrnod, ar y diwrnod ac mae rhaglenni ar y gweill a fydd yn cyflwyno lleisiau newydd i 
arlwy ein gorsafoedd. 

• Bydd rhaglenni ffydd rheolaidd yn cynnig amrywiaeth o ohebu aml-ffydd ar faterion crefyddol a 
moesegol yn y slot bore Sul traddodiadol a thu hwnt i hynny. 

• Law yn llaw â Springwatch, bydd y gorsafoedd yn annog cynulleidfaoedd lleol i gefnogi 
cynefinoedd bywyd gwyllt trwy amrywiaeth o bartneriaethau allanol. 

• Bydd trefniadau gefeillio gyda’r BBC World Service yn dod â chyfleoedd newydd gan 
ychwanegu dimensiwn byd-eang i’n rhaglenni ac yn helpu i gysylltu cymunedau ar wasgar 
Prydain gyda rhannau o’r byd sydd o ddiddordeb mawr iddynt. 
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Chwaraeon 

• Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein harlwy chwaraeon lleol sylweddol ym maes chwaraeon 
lleol, gan ddefnyddio a datblygu hawliau sylwebu a darparu rhaglenni penodol a bwletinau 
sy’n adlewyrchu diddordebau pobl leol mewn chwaraeon. 

• Byddwn yn parhau i roi sylw i’r Gemau Olympaidd wrth i’r paratoadau fynd rhagddynt. Byddwn 
yn cynnwys rhaglenni a gwybodaeth leol am athletwyr sy’n cymryd rhan yn y Gemau 
Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd ar wefan newydd BBC Olympics a fydd yn cael ei lansio 
ganol 2010. 

Cerddoriaeth 
• Byddwn yn ymestyn ein harlwy BBC Introducing..., gan ei wneud yn fwy cyson ar draws 

Gorsafoedd Radio Lleol ac yn meithrin cysylltiadau agosach â Radio 1 a mwy o ryngweithio 
gyda defnyddwyr. 

Cymunedau 
• Byddwn yn creu rhaglenni llawn gwybodaeth sy’n ysbrydoli am y byd digidol i hyrwyddo 

llythrennedd yn y cyfryngau, yn cynnwys cefnogaeth i Ddiwrnod Silver Surfers’ Digital Unite 
ym mis Mai a Diwrnod Get Online ym mis Hydref a gwneud defnydd rheolaidd o ‘ddoctoriaid 
digidol’ y Gorsafoedd Radio Lleol. Trwy weithio’n agos gyda’n gwefannau BBC Lleol, ein nod 
fydd ysbrydoli cynulleidfa Gorsafoedd Radio Lleol i fynd ar-lein ac i wneud yn fawr o’r 
cyfleoedd y mae’r rhyngrwyd a’r byd digidol ehangach yn eu cynnig. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio Lleol y BBC 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 60% o gynnwys gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn ystod oriau craidd (06.00-18.00 o’r gloch) i 

fod yn gynnwys llafar. 

• 100% o gynnwys gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn ystod oriau brig amser brecwast i fod yn 
gynnwys llafar. 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 85 awr yr wythnos o raglenni lleol gwreiddiol ar bob gorsaf yn unol â gofynion y drwydded 

gwasanaeth. 
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Gorsafoedd Radio Lleol y BBC yn Lloegr 
BBC Radio Berkshire 
BBC Radio Bristol 
BBC Radio Cambridgeshire 
BBC Radio Cornwall 
BBC Coventry & Warwickshire 
BBC Radio Cumbria 
BBC Radio Derby 
BBC Devon 
BBC Essex 
BBC Gloucestershire 
BBC Guernsey 
BBC Hereford & Worcester 
BBC Humberside 
BBC Jersey 
BBC Kent 
BBC Radio Lancashire 
BBC Radio Leeds 
BBC Radio Leicester 
BBC Lincolnshire 
BBC London 
BBC Radio Manchester 
BBC Radio Merseyside 
BBC Newcastle 
BBC Norfolk 
BBC Radio Northampton 
BBC Radio Nottingham 
BBC Oxford 
BBC Radio Sheffield 
BBC Radio Shropshire 
BBC Radio Solent 
BBC Somerset 
BBC Radio Stoke 
BBC Radio Suffolk 
BBC Surrey 
BBC Sussex 
BBC Tees 
BBC Three Counties Radio 
BBC Wiltshire 
BBC WM 
BBC Radio York 
 
Mae yna 40 o orsafoedd Radio Lleol yn Lloegr, yn ogystal â gwasanaethau gwahanol ar gyfer 
Dorset (Solent), Milton Keynes (Three Counties), Peterborough a’r Ffeniau (Cambridgeshire), 
Swindon (Wiltshire) a Plymouth (Devon). 

Datganiadau o Bolisi Rhaglenni’r BBC 2010/2011 87 



 

BBC Radio Scotland 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio Scotland yw cynnig gwasanaeth llafar yn bennaf i oedolion mewn amrywiaeth 
o feysydd, gan adlewyrchu materion, digwyddiadau, diwylliant a diddordebau pobl yr Alban. Yn 
ogystal â materion lleol a chenedlaethol, dylai’r rhaglenni hefyd drafod materion sydd o bwys i’r DU 
ac yn rhyngwladol o safbwynt Albanaidd. 

Dylai Radio Scotland gynnig rhaglenni lleol wedi’u targedu’n benodol a chefnogi gorsafoedd 
cymunedol y BBC. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Nod BBC Radio Scotland yw bod yn wasanaeth radio cenedlaethol ar gyfer yr Alban yn yr unfed 
ganrif ar hugain, gan gynnig newyddion a chwaraeon, cynnwys llafar o ansawdd a cherddoriaeth 
arbenigol o safbwynt Albanaidd. Yn ogystal, mae Radio Scotland yn darparu ystod eang o raglenni 
unigryw o’r Alban, yn cynnwys ymchwiliadau, drama, comedi a cherddoriaeth fyw. Mae’r orsaf am 
fod y lle cyntaf y bydd pobl yn troi er mwyn darganfod mwy am yr Alban fel ag y mae hi, ac mae’r 
orsaf yn cymryd rhan lawn mewn bywyd ar draws yr Alban. 

Er mwyn cyflawni hynny, nod Radio Scotland yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yw cynnig amserlen 
fwy cyson, gyda chynnwys sy’n berthnasol a deniadol, yn ogystal â naws gyfoes, ragweithiol a 
chadarnhaol. Bydd ein gwrandawyr yn cael rhaglenni deniadol, bywiog, naturiol ac annisgwyl. 
Bydd cysylltiad personol gyda gwrandawyr yn rhan amlwg o’n rhaglenni, yn cynnwys rhaglenni sy’n 
rhoi mwy o sylw i bobl gyffredin a materion yn ymwneud â’r teulu. 

Bydd yr arlwy newyddion yn ymateb i brif straeon y flwyddyn a byddant yn cynnwys Etholiad 
Cyffredinol 2010, y rhyfel yn Affganistan a’r economi. Byddwn yn cyflwyno rhaglen newydd fisol i’n 
harlwy fusnes a fydd yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â’r cyfryngau yn yr Alban. Byddwn 
yn parhau i gynnig rhaglenni ymchwilio rheolaidd hefyd a bydd pwyslais o’r newydd ar ryngweithio 
gyda’r gynulleidfa. 

Byddwn yn adlewyrchu’r diddordeb cyfoes cynyddol mewn cerddoriaeth draddodiadol ac arbenigol, 
yn cynnwys Celtic Connections a Gŵyl Jazz Genedlaethol Glasgow. Bydd pythefnos o raglenni 
byw yn cael eu cyflwyno o Ŵyl Ryngwladol Caeredin 2010. 

Bydd rhaglenni chwaraeon, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, golff, shinty, tenis ac athletau, yn cael eu 
cynnwys ar draws FM ac MW, a bydd yr orsaf yn darparu ei fersiwn ei hun o gystadleuaeth Cwpan 
y Byd De Affrica dros yr haf. Bydd sylw penodol yn cael ei roi i dîm yr Alban a fydd yn cystadlu yng 
Ngemau’r Gymanwlad ac i’r Albanwyr a fydd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd. 

Byddwn yn parhau i ddarlledu ar FM ac MW er mwyn goresgyn problemau gyda’r signal a 
chynyddu’r rhaglenni newyddion a chwaraeon sydd ar gael, ac yn parhau i chwilio am y ffyrdd 
gorau o ddarparu rhaglenni i gynulleidfaoedd trwy gymysgedd o ddarlledu analog a digidol, yn 
cynnwys DAB, teledu digidol daearol ac ar-lein. Byddwn yn ceisio gwella trawsyriad ar y prif ffyrdd 
teithio, fel yr A9 (rhwng Inverness a Perth). 

Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr, BBC Scotland 

Heriau allweddol Radio Scotland yn 2010/2011 
Her: Cryfhau enw da Radio Scotland fel gorsaf genedlaethol i’r Alban gyfoes. Bydd cynnwys yr 
arlwy yn unigryw, bydd trothwy o ansawdd uchel a bydd yr orsaf yn ‘cymell’ gwrandawyr. Bydd yr 
orsaf yn cynnig: 

• Newyddion, materion cyfoes a gwleidyddiaeth o’r safon uchaf, gyda phwyslais penodol ar 
Etholiad Cyffredinol 2010 a’i oblygiadau penodol ar gyfer yr Alban. 

• Rhaglenni ffeithiol sy’n berthnasol i’r Alban fodern, yn cynnwys rhaglenni am y teulu ar 
bynciau fel gofal plant, ysgariad ac addysg. Bydd Lorraine Kelly yn cyflwyno rhaglen sgwrsio. 
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• Comedi a fydd yn apelio ar draws y cenedlaethau. Bydd wyth o raglenni peilot newydd yn cael 

eu darlledu gyda’r bwriad o gomisiynu dwy gyfres gomedi newydd. 

• Dehongliadau modern o sin cerddorol yr Alban. Bydd y cyflwynwyr cerddorol poblogaidd Ricky 
Ross a Bryan Burnett yn chwarae mwy o ran ac yn cael rhaglenni hirach. Bydd cyflwynwyr 
eraill sy’n newydd i Radio Scotland, yn cyflwyno eu detholiad nhw o gerddoriaeth, yn cynnwys 
Barbara Dickson, a fydd yn cyflwyno cyfres bwysig am ddylanwad caneuon a chantorion o’r 
Alban. 

Her: Er mwyn sicrhau bod Radio Scotland yn parhau i ddarparu amrywiaeth eang o gynnwys 
nodedig, gan ymestyn y dewis i bob carfan o wrandawyr, bydd yr orsaf yn cynnig: 

• Lleisiau cyfarwydd a chyflwynwyr newydd, yn cynnwys Kaye Adams, Lorraine Kelly a Karen 
Darke, a fydd i’w clywed ar draws amrywiaeth o raglenni. 

• Mwy o bwyslais ar newyddiaduraeth wreiddiol, ymchwiliadau a rhaglenni dogfen am weithredu 
cymdeithasol. 

Her: Er mwyn adfywio a chryfhau amrywiaeth ac ansawdd y rhaglenni newyddion ar Radio 
Scotland ar gyfnodau allweddol o’r diwrnod, bydd yr orsaf yn: 

• Adfywio ac ymestyn y rhaglenni ffonio i mewn a ddarlledir bob bore yn ystod yr wythnos, trwy 
gyflwyno’r rhaglen Call Kaye Adams yn y slot 8.45–10am. 

• Mynd â rhaglen Big Debate wythnosol Brian Taylor i fwy o leoliadau o amgylch yr Alban. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Newyddion a materion cyfoes 

• Bydd sylw helaeth i’r materion a’r personoliaethau sy’n rhan o Etholiad Cyffredinol 2010 ar 
draws arlwy newyddion, materion cyfoes a gwleidyddiaeth yr orsaf. Bydd Brian Taylor yn 
cyflwyno’r Big Debate o flaen cynulleidfa fyw bob dydd Gwener. Bydd y rhaglen yn dod o 
leoliadau ym mhob cwr o’r wlad, yn ogystal ag o gymunedau’r Alban, cyn, yn ystod ac ar ôl yr 
ymgyrch. Bydd gohebwyr arbenigol yn parhau i roi sylw i faterion byd-eang o safbwynt yr 
Alban – busnes a’r amgylchedd, iechyd ac addysg, y celfyddydau a chwaraeon. 

Y Celfyddydau 
• Bydd rhaglenni ar y celfyddydau’n cynnwys y rhaglen newydd wythnosol Music Café, a 

gynhyrchir yn Inverness, a’r rhaglen wythnosol Comedy Café, a gynhyrchir yng Nghaeredin. 
Bydd cynulleidfaoedd Radio Scotland yn cael mwynhau’r gorau o ddiwylliant yr Alban, mewn 
rhaglenni a fydd yn cyflwyno ac adolygu dawn a chrefft. 

Drama 
• Bydd deuddeg o ddramâu newydd yn cael eu comisiynu – y mwyafrif ohonynt gan awduron 

newydd o’r Alban – sy’n adlewyrchu’r Alban gyfoes, gan ddod â lleisiau amrywiol i’r tonfeddi. 
Bydd themâu fel camddefnyddio alcohol a dyled yn rhan o arlwy’r tymor. 

Rhaglenni ffeithiol a rhaglenni dogfen 
• Mae Scotland At Prayer yn gyfres saith rhaglen newydd yn edrych ar hanes cythryblus crefydd 

yn yr Alban. Mae’n adeiladu ar boblogrwydd Scotland’s History, a bydd yn cael ei dilyn gan 
raglen ymchwil am Scotland’s Landscape, mewn cydweithrediad â chyfres deledu yn 2010 a’r 
hyn sydd ar gael ar y we ar y pwnc. 
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Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio Scotland 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• 43 awr o raglenni newyddion a materion cyfoes yr wythnos. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 200 awr o raglenni radio’n ymwneud â’r celfyddydau. (gan gynnwys ailddarllediadau naratif o’r 

rhaglen gelfyddydau ddyddiol). 

• Nod o gomisiynu tua10% o oriau cymwys gan gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Radio nan Gàidheal 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio nan Gàidheal yw cynnig gwasanaeth llafar a cherddoriaeth gynhwysfawr ar 
gyfer siaradwyr Gaeleg sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o fathau o raglenni ac sy’n adlewyrchu 
pynciau llosg, digwyddiadau, diwylliannau a diddordebau pobl yr Alban o safbwynt Gaelaidd a 
thrwy gyfrwng yr Aeleg. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Bydd BBC Radio nan Gàidheal yn parhau i feithrin y berthynas arbennig sydd ganddi gyda’i 
chynulleidfa fel yr unig wasanaeth radio cynhwysfawr trwy gyfrwng yr Aeleg, sy’n gwasanaethu’r 
gymuned Aeleg amrywiol. Bydd Radio nan Gàidheal yn meithrin a datblygu talent newydd ac yn 
hwyluso caffael sgiliau wrth iddi barhau i ehangu apêl y gwasanaeth i amrywiaeth o 
gynulleidfaoedd. Bydd Radio nan Gàidheal yn meithrin partneriaethau cyfredol ac yn datblygu 
cysylltiadau newydd er mwyn ychwanegu gwerth i’r gynulleidfa Aeleg, gan adlewyrchu’r 
gydnabyddiaeth o fewn y gymuned Aelaidd o bwysigrwydd manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd 
ar gael. 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd Bliadhna nan Òran (Blwyddyn y Gân) yn flaenoriaeth 
olygyddol i Radio nan Gàidheal, ac yn rhoi pwyslais ar ddathlu ac ymchwilio i ganu Gaeleg a’i le yn 
niwylliant a bywyd yr Alban. Yn ystod Blwyddyn y Gân, sy’n garreg filltir yn hanes yr orsaf, bydd 
mwy o archif cynnwys unigryw'r BBC yn cael ei gynnig. Bydd adnodd ar-lein cysylltiedig ar gael a 
fydd yn ategu a chefnogi ein darllediadau. Bydd yr adnodd hwn yn gyfraniad gwerthfawr i’r dyfodol 
a bydd yn cynyddu effaith y prosiect aml-gyfrwng hwn. 

Bydd rhaglenni ffeithiol a rhaglenni dogfen sy’n ddiwylliannol nodedig yn parhau’n flaenoriaeth 
bwysig i’r gwasanaeth hwn, gan roi cyfle i archwilio a myfyrio ar faterion cyfoes perthnasol, yn 
ogystal ag archwilio’r gorffennol. 

Bydd Radio nan Gàidheal yn rhoi sylw sylweddol trwy gyfrwng yr Aeleg i ymgyrch a chanlyniadau’r 
Etholiad Cyffredinol. Bydd yn parhau i gynnig newyddion yn rheolaidd yn ystod ddyddiau’r 
wythnos. Bydd hefyd yn gwneud mwy o ddefnydd o hyblygrwydd yr amserlen newydd estynedig i 
ddarparu newyddion brys i’r gynulleidfa. 

Bydd Radio nan Gàidheal yn rhoi llwyfan i amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol trwy gyfrwng ei 
hamserlen ddyddiol gyfoethog o raglenni cerddorol. Yn ogystal, bydd yn darlledu rhaglenni am 
ddigwyddiadau a gwyliau sy’n ddiwylliannol berthnasol. 

Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr, BBC Scotland 

Heriau allweddol BBC Radio nan Gàidheal yn 2010/2011 
Cafwyd perfformiad cryf gan BBC Radio nan Gàidheal y llynedd, a llwyddodd i gynnal ei 
gyrhaeddiad. Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth hwn yn parhau i wynebu nifer o heriau. 

Her: Er mwyn cryfhau’r amserlen estynedig ddiweddar, sy’n ceisio cynnig arlwy mwy cyfoethog ac 
estynedig i gynulleidfaoedd trwy bontio’r bwlch darlledu amser cinio ac ymestyn amserlen y 
penwythnos, byddwn yn: 

• Canolbwyntio ar Feasgar, rhaglen newydd sy’n cael ei darlledu amser cinio, gan ganiatáu iddi 
ddatblygu ei hunaniaeth nodedig ei hun gan dargedu pobl 25–45 oed trwy ei dewis o bynciau 
llosg a cherddoriaeth a thrwy ymateb i straeon sy’n datblygu. 

Her: Rhannu, ymchwilio i ac ychwanegu at archif cyfoethog y BBC o ganeuon Gaeleg gyda’r 
gynulleidfa a phartneriaid allanol mewn prosiect arbennig blwyddyn o hyd, Bliadhna nan Òran 
2010. Er mwyn cyflawni’r uchelgais hon yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn rhoi 
blaenoriaeth i’r canlynol. 
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• Bydd Òran ân Là yn cyflwyno cân ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn ar Radio nan Gàidheal, a 

bydd geiriau pob cân a hanes pob canwr yn ymddangos ar y we. 

• Bydd gwefan o’r gorffennol yn cael ei chreu i wella’r arlwy i’r gynulleidfa gan sicrhau bod mwy 
o bobl yn gallu cael gafael ar ganeuon a deunydd Gaeleg yn archif y BBC. 

• Bydd Radio nan Gàidheal yn rhoi blaenoriaeth i Bliadhna nan Òran wrth ddarparu eitemau 
nodwedd a rhaglenni archif perthnasol i gyfoethogi’r amserlen a chodi proffil y brand. 

Her: Er y byddwn yn ceisio parhau’n unigryw ac o werth i’n cynulleidfa yn y cadarnleoedd, rydym 
hefyd yn bwriadu tyfu, a thrwy hynny, gadw ein cynulleidfa iau. 

• Mae’r rhaglen ddiwedd prynhawn Siubhal gu Seachd, newydd gael cynhyrchydd a 
chyflwynydd newydd. Rydym yn gobeithio adeiladu ar bersonoliaeth y cyflwynydd i ddarparu 
adloniant ac i annog rhyngweithio gyda’r gynulleidfa, gan wneud y rhaglen yn gyrchfan 
naturiol i’r rheini sy’n chwilio am gerddoriaeth gyfoes, newyddion chwaraeon a gwybodaeth. 

• Byddwn yn manteisio ar gyfleoedd i ddenu cynulleidfaoedd iau, gan weithio gyda phlant a 
phobl ifanc i greu cynnwys. Bydd fformatau Aileag a Rapal yn datblygu eu gallu i weithio gyda 
grwpiau cymunedol, ysgolion ac asiantaethau fel Fèisean nan Gàidheal a CNAG er mwyn 
hwyluso hyn. Bydd y gynulleidfa iau yn cael ei chyfeirio at y Rapal newydd a fydd yn targedu 
pobl ifanc yn eu harddegau gan ddarparu cynnwys iddynt. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Nodwedd a ffeithiol 
Fel blaenoriaeth olygyddol, Bliadhna nan Òran fydd sylfaen llawer o’r cynnwys nodwedd. Bydd 
Radio nan Gàidheal hefyd yn darparu cyfleoedd dysgu anffurfiol ar draws amrywiaeth eang o’n 
rhaglenni nodwedd, ffeithiol a dogfen. 

• Bydd sut mae cân wedi cofnodi hanes cymdeithasol yn destun cyfres o dair rhaglen yn bwrw 
golwg ar hanes ymfudo. 

• Bydd rhaglen yn dilyn taith ieithyddol gyfoes trwy dir mawr yr Alban yn edrych ar yr iaith wrth 
iddi newid. Bydd yn cymharu’r sefyllfa bresennol gyda chanfyddiadau arolwg a wnaed ym 
1955. 

• Bydd pen-blwyddi arwyddocaol yn cael eu cynnwys yn yr amserlen, gan amrywio o ben-
blwyddi penodol (er enghraifft, wyth canmlwyddiant Dinas Perth) i’r pen-blwyddi sydd wedi 
dylanwadu ar yr Alban a thu hwnt (er enghraifft, dathliad 450 mlynedd y Diwygiad). 

• Byddwn yn defnyddio’r archif yn ddoeth ac ar adegau penodol yn ein hamserlen, fel yn y 
gyfres Strì gu Sìth, a fydd yn nodi 65 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd. 

Newyddion 
• Bydd newyddion yn parhau’n gonglfaen i gynulleidfa Radio nan Gàidheal, gan ddarparu 

newyddion diduedd, cywir ac annibynnol trwy gydol y dydd, gyda bwletinau rheolaidd. Bydd yn 
rhoi sylw helaeth aml-lwyfan i Etholiad Cyffredinol 2010. 

Cerddoriaeth 
Mae cerddoriaeth yn cyfrannu’n fawr at ddenu cynulleidfa i Radio nan Gàidheal. Bydd y 
gwasanaeth yn parhau i gynnig amrywiaeth o gerddoriaeth gyfoes, draddodiadol a Cheltaidd, yn 
ogystal â rhaglenni Blwyddyn Y Gân. Bydd yn adeiladu ar gydweithio llwyddiannus gyda BBC Alba 
a Radio Scotland ac yn dod ag amrywiaeth o ddigwyddiadau i’r gynulleidfa, yn cynnwys Mod 
Cenedlaethol Brenhinol â Gŵyl Gerddoriaeth Geltaidd Ynysoedd Heledd. 

• Bydd Rapal a rhaglenni i bobl ifanc yn parhau i danio dychymyg y gynulleidfa mewn ffyrdd 
newydd a heriol, gan annog pobl i gyfansoddi cerddoriaeth a chaneuon Gaeleg newydd a 
chyfoes. 
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• Bydd eitemau cerddorol dyddiol yn denu pobl i gymryd rhan ym mhrosiect Blwyddyn y Gân, 

gyda chaneuon wedi’u dosbarthu yn ôl themâu. Byddwn yn annog cerddoriaeth newydd a 
bydd talent newydd a’r hoelion wyth yn cael sylw ar draws y gwasanaeth. 

Dysgu 
Eleni, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu adnoddau ar-lein i gefnogi blaenoriaethau dysgu ar 
y cyd gyda BBC Alba a phrosiect Blwyddyn y Gân. 

• Fel rhan o’n hymrwymiad i ddysgwyr, bydd gwefan newydd bwrpasol ar gyfer canu Gaeleg yn 
ffynhonnell eang a chyfoethog o wybodaeth, yn ogystal ag archif sain a fideo yn ymwneud â 
chanu Gaeleg. 

• Bydd ein harlwy amrywiol yn cynnig cyfleoedd dysgu anffurfiol i oedolion, gyda dwy fersiwn o’r 
llythyr Gaeleg wythnosol i ddysgwyr, Letter To Learners, a fydd hefyd ar gael fel podlediadau. 

• Bydd Radio nan Gàidheal, trwy amrywiol raglenni, yn cyfeirio dysgwyr at yr adnoddau ar-lein 
sydd ar gael yn Gateway to Gaelic. 

Amodau: Dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio nan Gàidheal 
• Nod o gomisiynu 10% o oriau cymwys gan gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Alba 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Alba yw cynnig cymysgedd o raglenni teledu gwreiddiol, gan gynnwys rhaglenni 
a ddarlledwyd yn gyntaf ar wasanaethau eraill y BBC a rhaglenni archif. Ei nod yw cynnig rhaglenni 
sy’n targedu siaradwyr Gaeleg, y rheini sy’n dysgu’r iaith, y rheini sydd am ddysgu a’r rheini sydd â 
diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant. Ei nod yw adlewyrchu a chefnogi diwylliant, hunaniaeth a 
threftadaeth Aelaidd. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae BBC Alba yn gynnyrch partneriaeth unigryw rhwng y BBC ac MG ALBA, sy’n cyfuno 
cryfderau’r ddau sefydliad i ddarparu llwyfan i raglenni a chynnwys Gaeleg, ar deledu ac ar-lein. 

Mae BBC Alba yn cynnig cyfrwng darlledu pwerus ar gyfer rhaglenni sy’n ceisio cynrychioli pob 
agwedd ar ddiwylliant Gaeleg traddodiadol a chyfoes. Ei nod yw cynnig arlwy newydd a 
dylanwadol, sy’n canolbwyntio’n gyffredinol ar ddiwallu anghenion dau grŵp cynulleidfa: siaradwyr 
a dysgwyr Gaeleg, a chynulleidfa ehangach y DU. Ei nod yw cyrraedd a chysylltu â’r grwpiau 
cynulleidfa hyn trwy amserlen gymysg o raglenni perthnasol a deniadol. 

Bydd cynnwys BBC Alba yn unigryw o ran diwylliant a bydd yn ychwanegu gwerth ochr yn ochr â’i 
chyd-wasanaethau, Radio nan Gàidheal a bbcalba.co.uk, a gwasanaethau BBC Scotland eraill. 
Bydd y defnydd o isdeitlo ac arddull weledol unigryw o gynhyrchu yn galluogi BBC Alba i roi 
gwasanaeth darlledu unigryw i’r boblogaeth ehangach. Mae’r cynnwys yn gynhwysol ac yn 
flaengar ac yn awyddus i recriwtio cynulleidfaoedd newydd tra’n cadw a chefnogi twf y gynulleidfa 
Aeleg graidd. 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd BBC Alba yn darparu mathau gwahanol o raglenni 
gwreiddiol eang eu hapêl, fel newyddion, rhaglenni ffeithiol, cerddoriaeth a chwaraeon. Bydd yn 
darparu adloniant hefyd yn ogystal â pheth drama i’r gymuned sy’n siarad Gaeleg. 

Bydd An Là (newyddion dyddiol) yn rhoi pwyslais ar newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, 
tra bydd Eòrpa (materion cyfoes Ewropeaidd) yn parhau i gynnig dadansoddiad manwl o faterion 
cyfoes Ewropeaidd. Bydd bywydau a phrofiadau’r gymuned yn cael eu hadlewyrchu mewn cyfresi 
ffeithiol hanesyddol a chyfoes, a bydd cyfresi newydd yn archwilio pynciau sy’n amrywio o arferion 
hynafol crefyddol i linach Indiaid America. Cerddoriaeth fydd wrth wraidd yr amserlen o hyd, trwy 
ddarllediadau o ddigwyddiadau fel Celtic Connections, Gŵyl Gerddoriaeth Geltaidd Ynysoedd 
Heledd a rhaglenni i nodi Blwyddyn y Gân gan BBC Scotland. 

Bydd dysgu yn parhau i fod yn rhan allweddol o’n harlwy hefyd, gyda chyfresi gwreiddiol fel Dè a-
nis ac adnoddau dysgu mwy ffurfiol sy’n cefnogi’r cwricwlwm. Y gwasanaeth hwn fydd dewis cyntaf 
dysgwyr newydd, a bydd yn cydweithio ag asiantaethau eraill i sicrhau darpariaeth strategol o 
adnoddau dysgu i gefnogi twf yr iaith. 

Er mwyn ymestyn apêl y gwasanaeth i gynulleidfa ehangach, bydd ymdrechion yn cael eu gwneud 
i sicrhau bod BBC Alba yn cael ei chludo a’i throsglwyddo i lwyfan teledu daearol digidol 
(Freeview), yn amodol ar ganlyniad adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC. 

Ken MacQuarrie, Cyfarwyddwr, BBC Scotland 

Heriau allweddol BBC Alba yn 2010/2011 
Cafwyd perfformiad da gan BBC Alba yn ei flwyddyn gyntaf o ddarlledu, gan sefydlu cyrhaeddiad 
cyson a chael cymeradwyaeth gadarnhaol iawn ymysg gwylwyr. Fodd bynnag, mae’r sianel yn 
parhau i wynebu nifer o heriau. 

Her: Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth perthnasol ag iddo hygrededd i siaradwyr a 
dysgwyr Gaeleg, tra’n darparu cynnwys sy’n cynnig math gwahanol o wylio i gynulleidfaoedd a 
chymunedau sydd â diddordeb yn yr Alban a gweddill y DU. Byddwn yn canolbwyntio ar raglenni 
sy’n denu cynulleidfa o bob cwr o’r Alban at gynnwys ffeithiol, cerddorol a chwaraeon. 
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• Bydd y gyfres ddogfen Trusadh yn darparu rhaglenni cryf, cyfoes a ffeithiol 20 wythnos y 

flwyddyn. 
• Mae cerddoriaeth yn ffordd o ddenu pobl nad ydynt yn siarad Gaeleg at BBC Alba, ac mae’n 

ychwanegu at y portffolio o ddigwyddiadau y mae’r BBC yn ei gynnig i’w gynulleidfaoedd. 
Bydd BBC Alba yn cynnig amserlen reolaidd ac amrywiaeth eang o raglenni gyda gwell 
hyblygrwydd wrth ddarlledu o ddigwyddiadau ledled yr Alban. Mae amrywiaeth o raglenni a 
chyfresi ar y gweill, a fydd yn rhoi sylw i ddigwyddiadau cerddorol cyfoes a thraddodiadol yr 
Alban. 

• Bydd y rhaglenni arferol yn cynnwys y tri phrif fath o chwaraeon – pêl-droed, shinty a rygbi. 
• Ein nod yw darparu rhaglenni a fydd yn gwasanaethu’n well y gymuned o siaradwyr Gaeleg, 

yn cynnwys adloniant cyffredinol, rhaglenni ffeithiol a pheth drama. 
• Byddwn yn dangos rhaglenni dogfen arbennig hefyd, fel prosiect Blwyddyn y Gân, sy’n garreg 

filltir yn hanes yr orsaf, a’r Mod Cenedlaethol. 
• Bydd datblygu a darparu rhaglenni newydd gwreiddiol i blant yn flaenoriaeth comisiynu 

ynghyd â chryfhau brandiau sy’n bodoli’n barod ar gyfer pobl ifanc, fel Breab. 

Her: Byddwn yn darparu rhaglenni a dadansoddiadau cynhwysfawr o ymgyrch a chanlyniadau 
Etholiad Cyffredinol y DU, trwy gydweithio’n agos â Radio nan Gàidheal. 

• Dyma Etholiad Cyffredinol cyntaf i gael ei ddarlledu gan BBC Alba. Bydd y gwasanaeth hwn 
yn ceisio ychwanegu at amrywiaeth o raglenni etholiadol y BBC, gan gynnig newyddion, 
sylwebaeth a dadansoddiadau sydd wedi’u hanelu’n benodol at gynulleidfaoedd etholaethau’r 
Alban gan ganolbwyntio’n benodol ar etholaethau’r Ucheldiroedd a’r Ynysoedd. 

Her: Darparu adnoddau i gynorthwyo’r rhai sy’n dysgu’r Aeleg, gan geisio datblygu bbcalba.co.uk 
a’i wneud yn gyfrwng aflinol o’r radd flaenaf ar gyfer dysgu’r Aeleg. 

• Bydd adnoddau dysgu newydd yn cael eu lansio ar bbcalba.co.uk. Byddant yn cael eu 
cynllunio gan ymgynghori’n agos ag asiantaethau Gaeleg fel Bwrdd yr Iaith Aeleg, Bòrd na 
Gàidhlig, i sicrhau eu bod yn ategu adnoddau cyfredol y BBC a darparwyr eraill ac yn gwella 
ac yn ehangu’r amrywiaeth a gynigir i ddysgwyr newydd a chyfredol yr iaith. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Dogfennau 
Bydd bywyd cyfoes yr Alban ar draws ei dinasoedd, ei threfi a’i chymunedau yn cael lle amlwg yn 
amserlen oriau brig BBC Alba. 

• Bydd cyfresi arsylwadol newydd yn bwrw golwg ar waith milfeddygon yn yr Ucheldiroedd, 
bywyd yn ardal Partick, Glasgow, a gwaith ar ward famolaeth, a’r gwasanaethau fferi hanfodol 
sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i Ynysoedd yr Alban. 

Newyddion a materion cyfoes 
• Bydd cyfresi craidd An Là (newyddion dyddiol) ac Eòrpa (materion cyfoes Ewropeaidd) yn 

parhau i gynnig rhaglenni a dadansoddiadau o straeon a materion lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol. Bydd BBC Alba hefyd yn rhoi sylw sylweddol i Etholiad Cyffredinol y DU yn 2010. 

Cerddoriaeth a digwyddiadau 
• Bydd amserlen o raglenni archif a gwreiddiol yn cael eu cynnig i gefnogi prosiect Blwyddyn y 

Gân, sy’n garreg filltir yn hanes yr orsaf. 

Ffeithiol 
• Mae rhaglenni adloniant ffeithiol yn gwneud yn dda o ran siaradwyr Gaeleg a 

chynulleidfaoedd ledled yr Alban. Bydd BBC Alba yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau yn 
ei hamserlen er mwyn apelio at y cynulleidfaoedd eang hyn. Bydd y gyfres foduro boblogaidd 
Air ân Rathad, y gyfres Turas a’ Bhradain (pysgota eog) a’r gyfres Grinn (gweddnewid 
personol) yn dychwelyd. 
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Dysgu 
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu adnoddau ar-lein i roi cymorth i’n blaenoriaethu dysgu y 
cytunwyd arnynt, gan ymgynghori ag asiantaethau allweddol fel Bòrd na Gàidhlig. Bydd cyfleoedd 
dysgu ffurfiol ac anffurfiol yn cael eu cynnig yn rheolaidd o fewn yr amserlen wythnosol. 

• Mae adnodd newydd gwyddonol i blant 6–12 oed ar y gweill, a fydd yn mynd â gwyddoniaeth 
allan o’r labordy i’r byd go iawn. 

• Bydd fersiynau newydd o Igam Ogam a Tractor Tom, cyfresi wedi’u hanimeiddio ar gyfer plant 
cyn-ysgol, yn cael eu darlledu. 

Amodau: Dibenion y BBC ac ymrwymiadau BBC Alba 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Hyrwyddo addysg a dysg 
• Darlledu tua 5 awr o raglenni gwreiddiol (ac eithrio newyddion) yr wythnos, gan gynnwys 

rhaglenni a ddarlledwyd yn gyntaf ar wasanaethau eraill y BBC. Bydd dwy awr o raglenni’r 
wythnos yn targedu’r rheini sy’n dysgu Gaeleg. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• Darlledu rhaglenni newyddion byw bob nos yn ystod yr wythnos, gan gynnwys yn ystod oriau 

brig, ac adolygiad newyddion hwy ar y penwythnos. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• Comisiynu o leiaf 50% o’i rhaglenni gwreiddiol (ac eithrio newyddion), yn ôl nifer yr oriau, gan 

gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Radio Wales 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith BBC Radio Wales yw darparu gwasanaeth llafar yn bennaf i oedolion, gan gwmpasu 
ystod eang o fathau o raglenni ac adlewyrchu pynciau llosg, digwyddiadau, diwylliant a 
diddordebau pobl Cymru. Yn ogystal â materion lleol a chenedlaethol, dylai’r rhaglenni fynd i’r afael 
â materion o bwys i’r DU a gweddill y byd hefyd. 

Gweledigaeth y Golygydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Uchelgais Radio Wales yw cynhyrchu rhaglenni gafaelgar sy’n bwysig i bobl Cymru heddiw. 
Rydym yn ymdrechu i roi gwybodaeth, dadansoddi, cyffroi a difyrru’r gynulleidfa gyda chynnwys 
perthnasol ac unigryw. Ein nod yw egluro sut mae bywyd yng Nghymru yn prysur newid yn 
wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. 

Ein cyfrifoldeb ni, yn rhannol, yw adlewyrchu llwyddiannau pobl Cymru a dathlu’r pethau hynny 
sy’n uno’r genedl a’i chymunedau. Byddwn yn gwneud hyn trwy roi sylw cynhwysfawr i 
ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol, gan adlewyrchu’r angerdd y mae ein cynulleidfa’n ei 
deimlo ar yr achlysuron hyn. Lle bo’n briodol, byddwn yn cefnogi’r digwyddiadau hyn gyda 
chynnwys ar-lein er mwyn ehangu’r profiad i gynulleidfaoedd. 

Bydd yr orsaf yn dod â gwybodaeth a dadansoddiadau i gynulleidfa Cymru wrth edrych ymlaen at 
Etholiad Cyffredinol 2010 ac Etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2011. Yn ystod y cyfnod hwn 
hefyd, mae’n bosibl y cynhelir refferendwm ar sicrhau pwerau deddfu mwy sylweddol i Gymru, a 
bydd yr orsaf yn egluro a dadansoddi’r prif faterion. 

Byddwn yn canolbwyntio ar gerddoriaeth newydd o Gymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, gyda 
rhaglenni arbenigol newydd gyda’r nos ac yn ogystal â rhaglenni sydd wedi eu gweddnewid. Bydd 
doniau’r byd comedi yng Nghymru hefyd yn cael mwy o sylw ar yr orsaf, gan roi cyfleoedd i 
ddoniau newydd trwy gomisiynau newydd. 

Bydd Radio Wales yn cynrychioli Cymru gyfan. Byddwn yn rhoi cyfleoedd i bobl adrodd eu hanes 
ar raglenni lleol sy’n gysylltiedig â’r gyfres History Of The World a byddwn yn gwneud cyfraniad 
pwysig i’r prosiect hanesyddol pwysig Snowdonia 1890. 

Steve Austins, Golygydd Dros Dro, BBC Radio Wales 

Heriau Allweddol Radio Wales yn 2010/2011 
Mae Radio Wales wedi perfformio’n gyson dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, mae angen 
i’r orsaf fynd i’r afael â nifer o heriau. 

Her: Fel gwasanaeth radio cyfrwng Saesneg i Gymru, byddwn yn canolbwyntio ar greu rhaglenni 
creadigol a gwreiddiol a fydd yn ymestyn ein cyrhaeddiad ac yn gwneud yr orsaf yn fwy unigryw. 
Yn ystod 2010/2011 byddwn yn: 

• Bwrw golwg ar faterion yn ymwneud â’r Etholiad Cyffredinol trwy lygaid aelodau gwahanol 
glybiau a chymdeithasau ledled Cymru. Bydd ystyried pynciau llosg yr etholiad o safbwynt 
pobl ar lawr gwlad yn sicrhau bod ein rhaglenni’n berthnasol i’n cynulleidfa. 

• Datblygu cyfleoedd i fwy o wrandawyr ryngweithio a dweud eu hanes ar yr awyr yn ein 
rhaglenni cylchgrawn canol bore ac amser cinio. 

• Adrodd straeon sy’n adlewyrchu pobl Cymru. Byddwn yn comisiynu cyfres o straeon am rôl 
pobl Cymru mewn rhyfel – o’r Ail Ryfel Byd i Affganistan. 

• Sicrhau bod cerddoriaeth, comedi ac ysgrifennu newydd o Gymru yn cael lle mwy amlwg ar yr 
orsaf. Byddwn yn cyflwyno strategaeth gerddorol fwy cydgysylltiedig gan gysylltu ein harlwy 
arbenigol fel Adam Walton, Frank Hennessy ac Amy Wadge gyda’n darpariaeth gerddorol 
ddyddiol. Am y tro cyntaf, bydd gan gomedi slot wythnosol arbennig ar yr orsaf. 
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Her: Byddwn yn parhau i ddatblygu portreadau a rhoi sylw i ardaloedd daearyddol ledled Cymru 
trwy’r canlynol: 

• Ein rôl yn y prosiect Snowdonia 1890, sy’n garreg filltir yn ein hanes, a fydd yn mynd â ni i’r 
Gogledd-orllewin ac yn rhoi cyfle i ni drafod hanes y rhan yma o Gymru a’i phobl. 

• Mynychu digwyddiadau ledled Cymru yn ystod yr haf, yn cynnwys Gŵyl y Gelli, y Sioe Fawr 
ac Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy. 

• Darparu arlwy chwaraeon sy’n cynrychioli amrywiaeth eang o gymunedau chwaraeon. Bydd 
Cwpan Ryder a gynhelir yng Nghymru yn ystod yr Hydref a Gemau’r Gymanwlad yn rhoi hwb i 
ni yn hyn o beth, yn ogystal â’r paratoadau ar gyfer y Gemau Olympaidd. 

• Yn ystod y flwyddyn, rhoi cyfle i bobl ledled Cymru ddysgu am ein hanes trwy ymgyrchoedd fel 
History Of The High Street yn hydref 2010, a fydd yn ennyn trafodaeth am gymunedau’n 
ffynnu ledled y wlad. 

Her: Byddwn yn ceisio bod yn arloesol yn ein sylw i fywyd diwylliannol Cymru trwy wneud y 
canlynol: 

• Rhoi sylw i fentrau celfyddydol newydd yn ein rhaglenni ar y celfyddydau fel cynyrchiadau 
cyfrwng Saesneg y National Theatre of Wales sy’n teithio o amgylch Cymru yn ystod 2010. 

• Sicrhau ein bod yn adlewyrchu’r teimlad o achlysur cenedlaethol a geir pan gynhelir 
digwyddiadau chwaraeon fel gemau rygbi’r Chwe Gwlad trwy ymgyrchoedd a fydd yn denu 
cynulleidfa eang. 

• Cyfrannu at ymgyrchoedd sy’n rhoi cyfle i ni adrodd hanes diwylliant Cymru, fel History Of The 
World. 

• Sicrhau ein bod yn adrodd hanes yr Eisteddfod Genedlaethol sy’n dod i Lynebwy fis Awst 
2010 – un o gadarnleoedd Radio Wales ond mae’n ardal Saesneg ei hiaith. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Newyddion a materion cyfoes 

• Bydd rhaglenni Radio Wales yn parhau i gynnig dadansoddiadau deallus o straeon a 
datblygiadau yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mewn blwyddyn lle ceir Etholiad 
Cyffredinol, bydd Radio Wales yn cynnig rhaglenni wythnosol gwreiddiol ac unigryw ar faterion 
cyfoes Cymreig, gwleidyddiaeth a busnes. 

Chwaraeon 
Byddwn yn parhau’n gartref naturiol i chwaraeon Cymru, gan roi sylw cynhwysfawr i’r canlynol yn 
2010/2011: 

• Rowndiau rhagbrofol Euro 2012, y Gynghrair Bêl-droed ac Uwch-gynghrair Blue Square. 

• Paratoadau tîm Cymru dros y flwyddyn ar gyfer cwpan Rygbi’r Byd 2011. 

• Enillwyr medalau posibl yng Ngemau’r Gymanwlad. 

• Sylw helaeth a thu ôl y llenni i un o brif ddigwyddiadau chwaraeon y byd, sef y Cwpan Ryder a 
gynhelir yng Nghymru am y tro cyntaf. 

Comedi 
• Bydd Rhod Gilbert yn parhau i gael lle amlwg yn ymrwymiad yr orsaf i ddarparu comedi 

Cymreig gyda’i raglen bob bore Sadwrn a’i bodlediad. Byddwn yn cynyddu nifer y slotiau 
comedi sy’n agored i’w comisiynu yn sylweddol er mwyn rhoi cyfle i ddatblygu doniau 
perfformio ac ysgrifennu newydd o Gymru ar yr orsaf. Ein nod yw cynnig comisiynau comedi 
newydd er mwyn ychwanegu effaith a gwerth am arian. 
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Ffeithiol 
Byddwn yn cynnig amrywiaeth o raglenni dogfen sy’n herio cynulleidfaoedd ar draws y 
gwasanaeth. Byddant yn canolbwyntio ar straeon anhygoel sy’n cael eu hadrodd mewn ffordd 
afaelgar. Rydym yn bwriadu comisiynu tymhorau penodol sy’n cyd-blethu â’r canlynol: 

• Cefn gwlad Cymru, i gyd-fynd â Snowdonia1890. 

• Cymru a’i rôl yn y rhyfel, i gyd-fynd â nodi 70 mlynedd ers y bomio yn Abertawe, a’r diwrnodau 
Lluoedd Arfog sydd ar y gweill i’w cynnal yng Nghymru fis Mehefin 2010. 

• Sut beth yw bod yn berson anabl yng Nghymru yn 2010. 

Cerddoriaeth 
Rydym yn bwriadu rhoi mwy o sylw i gerddoriaeth yng Nghymru ac adeiladu strategaeth o amgylch 
cerddoriaeth newydd o Gymru a fydd yn denu cynulleidfaoedd hen a newydd yn y ffyrdd canlynol: 

• Rhoi mwy o sylw i artistiaid newydd o Gymru gyda’r nos a thros y penwythnos. 

• Plethu’r gorau a’r mwyaf hygyrch o’r artistiaid hyn i’n polisi ar y gerddoriaeth sy’n cael ei 
chwarae yn ystod y dydd. 

• Dathlu ein llwyddiannau. Byddwn yn nodi pen-blwydd Tom Jones yn 70 oed fis Mehefin ac yn 
cadw golwg ar yrfaoedd artistiaid newydd llwyddiannus fel Marina and the Diamonds. 

Law yn llaw â hyn, byddwn yn parhau i ddarlledu cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y 
BBC ledled Cymru a’r byd trwy gydol y flwyddyn. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio Wales 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• O leiaf 24 awr o newyddion a materion cyfoes yr wythnos. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• O leiaf 10% o raglenni’n cael eu comisiynu gan gynhyrchwyr annibynnol. 
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BBC Radio Cymru 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Gwasanaeth radio llafar a cherddoriaeth cynhwysfawr i siaradwyr Cymraeg yw Radio Cymru ac 
mae’n cwmpasu ystod eang o fathau o raglenni ac yn adlewyrchu pynciau llosg, digwyddiadau, 
diwylliant a diddordebau pobl Cymru. Yn ogystal â materion lleol a chenedlaethol, mae’r rhaglenni 
hefyd yn trafod materion o bwys i’r DU a gweddill y byd. 

Gweledigaeth y Golygydd ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Nod Radio Cymru yw hysbysu ac ysbrydoli cynulleidfa Cymraeg ei hiaith trwy bortreadu Cymru yn 
ei holl amrywiaeth. Fel yr unig orsaf radio cyfrwng Cymraeg, mae’n rhaid iddi gyflawni amrywiaeth 
o ddisgwyliadau y mae’r BBC yn y Saesneg yn eu cyflawni ar draws ystod o orsafoedd radio. 

Mae Radio Cymru’n ceisio ymateb i anghenion cynulleidfa trwy gynhyrchu rhaglenni llawn 
dychymyg a thrwy amserlennu medrus. Mae’r amserlen yn arwain gwrandawyr o raglenni 
newyddion yn y bore i gymysgedd cyfoethog o arlwy yn ystod y dydd, yn cynnwys materion cyfoes, 
rhaglenni ffeithiol, a newyddion, cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol, drama a rhaglenni nodwedd. 

Yn ystod blwyddyn etholiad, bydd newyddion Radio Cymru’n adrodd sut mae map gwleidyddol 
Cymru a gweddill y DU yn newid. 

Trwy gydol y flwyddyn, byddwn yn darparu rhaglenni sy’n ysgogi’r gynulleidfa i ystyried eu 
hunaniaeth Gymreig. Bydd hunaniaeth yn cael sylw yn ein harlwy o ddigwyddiadau cenedlaethol, 
yn amrywio o ddigwyddiadau celfyddydol fel yr Eisteddfod Genedlaethol i ddigwyddiadau 
chwaraeon o fri fel Gemau’r Gymanwlad, Cwpan Ryder a gemau rygbi rhyngwladol. Bydd ein 
gwasanaeth yn 2010/2011 yn adeiladu ar ein hymrwymiad i gerddoriaeth trwy roi llwyfan i 
gerddoriaeth newydd poblogaidd a gweithiau cyfansoddwyr clasurol newydd o Gymru. 

Bydd yr orsaf yn rhoi sylw i straeon pobl trwy gyfrwng dogfennau llawn dychymyg, rhaglenni 
arbenigol ac ymrwymiad i ddarlledu ledled Cymru. Bydd y straeon hyn yn difyrru, yn diddori a 
dysgu ein cynulleidfaoedd am hanes, crefydd a diwylliant Cymru a thu hwnt. Bydd ein pwyslais ar 
gyflwyno drama, comedi a dychan newydd yn hwb pellach i allu ein gwasanaeth i gyflwyno 
safbwyntiau unigryw ar hunaniaeth Gymreig. 

John Roberts, Golygydd Dros Dro, BBC Radio Cymru 

Heriau allweddol BBC Radio Cymru yn 2010/2011 
Mae amserlen newydd Radio Cymru flwyddyn yn ôl, ond mae’r orsaf yn parhau i wynebu heriau. 

Her: Byddwn yn ceisio ehangu apêl yr orsaf i wrandawyr iau, gan barhau i ddarparu rhaglenni ar 
gyfer ein cynulleidfaoedd traddodiadol. 

• Byddwn yn ymdrechu i ddatblygu ymhellach apêl Eleri a Daf, ein rhaglen foreol a ddarlledir yn 
ystod yr wythnos, a hynny i wrandawyr yn eu tridegau a’u pedwardegau. Yn ystod 2010/2011 
rydym yn bwriadu ail-lansio ein slot ieuenctid, C2, a byddwn yn amserlennu’r rhaglenni hyn ar 
adegau pan mai pobl dan 25 oed fydd canran uchaf y gwrandawyr. 

• Mae’n rhaid i’n gwasanaeth fod yn berthnasol i bob cwr o Gymru, gyda phrofiadau ein holl 
gymunedau’n cael eu cynrychioli ar draws ein harlwy. Bydd cyfresi allweddol yn cael eu 
darlledu o wahanol leoliadau ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Bydd Hywel Gwynfryn yn 
gwibio ar hyd a lled y wlad yn ei rôl fel llysgennad yr orsaf, gan gyflwyno eitemau i’n rhaglenni 
dyddiol yn ogystal ag eitemau ar-lein. 

• Bydd Radio Cymru’n ceisio cyrraedd y gynulleidfa mewn ffyrdd ffres a llawn dychymyg a 
hynny ar lwyfannau’r cyfryngau newydd mewn amgylchedd digidol sy’n newid byth a beunydd. 
Bydd Radio Cymru hefyd yn parhau i weithio ar sicrhau bod ein brand ar gael ar draws 
llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol. 
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Her: Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant ein harlwy gwleidyddol gan ddilyn hynt a helynt Etholiad 
Cyffredinol y DU yn 2010 yn llawn, a rhoi sylw treiddgar i’r ymgyrch a phynciau llosg yr etholiad 
yng Nghymru. 

• Bydd rhaglen ganlyniadau arbennig yn dod â chanlyniadau o bob cwr o Gymru a’r DU yn fyw 
i’r gwrandawyr ac, wrth i senedd a llywodraeth newydd y DU gael eu ffurfio, bydd Radio 
Cymru’n cyflwyno dadansoddiadau treiddgar i’w chynulleidfa. 

• Oherwydd bod gan Lywodraeth Cynulliad Cymru bwerau dros feysydd pwysig fel iechyd ac 
addysg, bydd egluro i’n cynulleidfaoedd pa feysydd polisi sy’n ddatganoledig yn brif her wrth i 
ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol ddatblygu. 

• Bydd rhaglenni newyddion dyddiol a rhaglenni gwleidyddol arbennig yn edrych ymlaen at 
etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2011 trwy gydol y flwyddyn. Ychwanegiad arall posibl 
at y calendr gwleidyddol prysur yw refferendwm ar bwerau pellach i’r Cynulliad Cenedlaethol. 
Os cynhelir y bleidlais yn ystod y flwyddyn, bydd Radio Cymru’n darparu rhaglenni a 
dadansoddiadau manwl o’r ymgyrch a’r canlyniadau. 

Her: Byddwn yn cryfhau rôl Radio Cymru yn datblygu doniau newydd. Byddwn yn rhoi pwyslais ar: 

• Gerddoriaeth boblogaidd newydd – trwy ein slot ieuenctid C2 a’r gystadleuaeth ar gyfer talent 
newydd cerddorol, Brwydr y Bandiau. Bydd rhaglen 10pm ar nos Fercher yn parhau’n llwyfan 
ar gyfer creu fformatau newydd a chyffrous, fel Sesiwn Unnos, lle mae cerddorion ac artistiaid 
yn derbyn her i gyfansoddi, ysgrifennu, recordio a chyhoeddi EP dros nos. 

• Drama, comedi, dychan – unwaith eto, bydd Radio Cymru’n comisiynu o leiaf 12 drama radio 
newydd, yn ogystal â chydweithio ag Eisteddfod yr Urdd i ddarlledu unrhyw ddramâu addas 
sy’n ennill gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ar C2, mae rhaglen y digrifwr Daniel Glyn 
ar nos Fercher yn rhoi llwyfan i ddigrifwyr Cymraeg eraill ac mae hefyd yn rhoi sylw i dalent 
newydd. Bydd ein cwis newyddion yn dychwelyd, a byddwn hefyd yn ceisio comisiynu rhaglen 
ddychan newydd yn ystod y flwyddyn. 

• Cyflwynwyr – yn ystod y flwyddyn byddwn yn datblygu C2 ar y we, gan gynnig cyfleoedd i bobl 
gyd-gyflwyno rhaglenni. Byddwn hefyd yn defnyddio taith ysgolion a cholegau C2, gan gyd-
weithio’n agos â’n partner, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, i ganfod a datblygu doniau newydd. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Newyddion 

• Byddwn yn datblygu ein cyfresi newyddion Post Cyntaf, Taro’r Post a Post Prynhawn, gyda’r 
nod o wella’r ddarpariaeth newyddion o bob cwr o Gymru, yn ogystal â newyddion y DU a 
newyddion rhyngwladol. Bydd pwyslais ychwanegol ar fwy o straeon lleol. 

Digwyddiadau 
Bydd Radio Cymru’n parhau i roi sylw cynhwysfawr i’r prif ddigwyddiadau cenedlaethol. 

• Mae uchafbwyntiau’n cynnwys Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol 
a Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru. 

• Yn ogystal, byddwn yn adlewyrchu nifer o brif ddigwyddiadau eraill trwy ddarllediadau allanol 
sylweddol. 

Arloesi 
• Mae’r orsaf yn ceisio defnyddio technoleg newydd a dulliau sy’n llawn dychymyg i ateb mwy a 

mwy o ddisgwyliadau ein cynulleidfa. Yn dilyn arbrofion llwyddiannus i osod delweddau a 
gwella cynnwys ar y wefan y llynedd, byddwn yn ceisio datblygu ymhellach ddulliau arloesol o 
ddarparu’n cynnwys, er enghraifft, trwy gydweithio â Pawb a’i Farn y BBC a ddarlledir ar S4C 
ac C2 yn ystod cyfnod yr etholiad. 
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Cerddoriaeth glasurol 

• Byddwn yn parhau i ddatblygu ein cydweithrediad â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y 
BBC. Mae rhaglen eleni yn cynnwys gweithiau pwysig gan gyfansoddwyr o Gymru, cyngerdd 
byw ar Ddydd Gŵyl Dewi a rhaglen fyw o’r Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig, lle bydd y 
cystadleuydd i gynrychioli Cymru’n cael ei ddewis ar gyfer Canwr y Byd, Caerdydd. 

• Radio Cymru yw’r darlledwr gwadd ar gyfer y gystadleuaeth ragarweiniol hon. Byddwn yn 
cymryd camau cychwynnol hefyd i gomisiynu prosiect cerddorfaol newydd uchelgeisiol a fydd 
yn seiliedig ar chwedlau Cymru. 

Rhaglenni dogfen a ffeithiol 
Bydd ein rhaglenni dogfen a ffeithiol swmpus yn ceisio diffinio amrywiaeth eang y Gymru gyfoes. 
Byddant yn cynnwys: 

• Mwy na brics a morter – cyfres am ymlyniadau emosiynol i adeiladau. 

• Llythyr i... – cyfres deimladwy wrth i fam neu dad, partner neu blentyn olrhain perthynas 
emosiynol ddwys. 

• Cofion Annwyl – hanes trwy lythyron personol a myfyrdod. 

Crefydd 
• Bydd Bwrw Golwg, Dweud eich Dweud a Dal i Gredu, sef arlwy materion crefyddol a moesol 

Radio Cymru nid yn unig yn pwyso a mesur y prif ddigwyddiadau yn y calendr crefyddol, ond 
byddant hefyd yn ceisio diffinio’r newid mewn agweddau tuag at grefydd ffurfiol yn ogystal â 
ffwndamentaliaeth. Bydd y rhaglenni hefyd yn cyflwyno’r ddeialog aml-ffydd wrth iddi 
ddatblygu, a byddant yn adlewyrchu’r diddordeb cynyddol yn y byd ysbrydol a mudiadau 
crefyddol newydd. 

Cerddoriaeth 
• Bydd gan yr orsaf gyfraniad allweddol tuag at ddatblygu cerddoriaeth newydd o Gymru trwy 

gomisiynu cerddoriaeth sesiwn yn gyson ar gyfer C2 (y rhaglenni ieuenctid), Brwydr y Bandiau 
a Gwobrau Roc a Phop, yn ogystal ag ar gyfer ein rhaglenni fel Gwyliwch y Gofod i fandiau 
Cymraeg sydd heb eu harwyddo. Mae’r orsaf hefyd yn chwarae llawer iawn o gerddoriaeth 
boblogaidd Cymraeg ac rydym yn rhan fawr o greu a chyhoeddi’r siart gerddoriaeth Gymraeg, 
siart C2. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio Cymru 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• O leiaf 16 awr o newyddion a materion cyfoes yr wythnos 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• O leiaf 10% o raglenni’n cael eu comisiynu gan gynhyrchwyr annibynnol 
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BBC Radio Ulster/Foyle 
Cylch gwaith y gwasanaeth 
Cylch gwaith Radio Ulster/Foyle yw darparu gwasanaeth llafar yn bennaf, gan gwmpasu 
amrywiaeth eang o wahanol fathau o raglenni ac adlewyrchu holl agweddau ar fywyd yng 
Ngogledd Iwerddon. Dylai ei rhaglenni roi sylw helaeth i faterion, diddordebau a digwyddiadau lleol 
a rhoi sylw hefyd i ddatblygiadau cenedlaethol a rhyngwladol. 

Gweledigaeth y Cyfarwyddwr ar gyfer y gwasanaeth yn 2010/2011 
Mae Radio Ulster/Foyle yn ceisio cynrychioli’r llu o wahanol agweddau ar fywyd yng Ngogledd 
Iwerddon. Mae’n cyfuno rhaglenni arbenigol a phrif ffrwd ac yn denu cynulleidfa fawr. Mae 
cynnwys y gymuned yn rhan allweddol o gylch gwaith ac apêl yr orsaf. Mae’r orsaf yn darparu 
fforwm ar gyfer trafodaeth ac mae’n rhoi cyfle i ddoniau ysgrifennu a chynhyrchu. Mae’n 
ffynhonnell ddibynadwy ar gyfer newyddion a gwybodaeth ac mae ei rhaglenni yn cynrychioli 
amrywiaeth a thraddodiadau unigryw Gogledd Iwerddon. 

Mae cynnal amrywiaeth a chyrhaeddiad ein harlwy yn golygu heriau creadigol a heriau eraill. Mae 
Radio Ulster/Foyle yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd lleol, a nod allweddol fydd sicrhau bod 
egni’r orsaf yn parhau trwy ei hamserlen ac addasiadau eraill, yn cynnwys mwy o gydweithio 
rhwng timau cynhyrchu yn Belfast a Foyle. Byddwn yn darlledu’n allanol hefyd ac yn gwneud 
defnydd o fentrau eraill i feithrin ein perthynas â chynulleidfaoedd lleol. Byddwn yn parhau i feithrin 
talent newydd a syniadau newydd am raglenni. Bydd ein portffolio cerddoriaeth yn cael ei 
adnewyddu a byddwn yn cyfrannu at nifer o fentrau’r BBC, yn cynnwys ymgyrchoedd gweithredu 
cymdeithasol newydd. 

Bydd ymchwil ymhlith ein cynulleidfa, cymryd rhan ac adborth yn ein harwain ym mhopeth a 
wnawn. Rydym eisiau adeiladu ar gryfderau ac enw da Radio Ulster/Foyle a cheisio dod o hyd i 
gydbwysedd priodol rhwng parhad a newid ar draws amserlen yr orsaf. 

Peter Johnston, Cyfarwyddwr, BBC Northern Ireland 

Heriau allweddol Radio Ulster/Foyle yn 2010/2011 
Her: Mae angen i ni gynnal ehangder ac apêl arlwy Radio Ulster/Foyle, gan ddatblygu cyfresi 
presennol a cheisio canfod fformatau, doniau a syniadau newydd. Rydym eisiau dod o hyd i ffyrdd 
mwy effeithiol hefyd o adlewyrchu ac ymchwilio i draddodiadau lleol ac amrywiaethau mewn 
cerddoriaeth, chwaraeon, crefydd a’r celfyddydau. 

• Byddwn yn ymestyn ein harlwy cerddorol arbenigol i gynnwys rhaglenni sy’n adlewyrchu 
cerddoriaeth gorawl a mathau gwahanol o gerddoriaeth pib a drwm. Byddwn hefyd yn 
adnewyddu ein darpariaeth o gerddoriaeth bip, drymiau a bandiau pres. 

• Byddwn yn datblygu ein rhaglenni iaith leiafrifol a’r arlwy cysylltiedig, yn cynnwys cyfres 
newydd uchelgeisiol ar y cysylltiad hanesyddol rhwng Ulster a’r Alban. 

• Byddwn yn parhau i ddatblygu rhaglenni’r prynhawn ar Radio Ulster a ddarlledir ar ddyddiau’r 
wythnos ac ar y penwythnos, gan geisio gwella apêl yr arlwy hwn. 

• Byddwn yn creu slot pwrpasol ar gyfer lleisiau newydd a rhaglenni arbrofol. 

Her: Byddwn yn cyflwyno cyfres o newidiadau i amserlen Radio Foyle i adlewyrchu cyfleoedd 
golygyddol newydd a’n huchelgais i wneud y gorau o’i effaith a’i fanteision. 

Byddwn yn datblygu rôl yr orsaf fel canolfan gynhyrchu ar gyfer gwasanaethau rhanbarthol y BBC, 
ac ar yr un pryd yn cynnal ei chylch gwaith lleol a’i llais unigryw. 

• Bydd Arts Extra yn cael ei gynhyrchu yn Radio Foyle unwaith yr wythnos, gan ategu ei 
raglenni a’n darpariaeth ar y celfyddydau yn y gogledd orllewin. Bydd Radio Foyle hefyd yn 
darparu rhaglenni cerddorol ar gyfer Radio Ulster ar brynhawniau Sul. 
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• Bydd bwletinau newyddion Radio Foyle yn ystod yr wythnos yn cael eu hymestyn tan 6pm. 

• Byddwn yn cyflwyno rhaglen gylchgrawn newydd amser cinio ar Radio Foyle a byddwn yn 
ailwampio amserlen fore’r orsaf gyda sioe frecwast newydd. 

Her: Byddwn yn gwella swyddogaeth Radio Ulster/Foyle fel llwyfan i gerddorion, cyfansoddwyr a 
pherfformwyr newydd a chyfarwydd. Byddwn hefyd yn ceisio ymestyn cysylltiadau’r BBC gyda 
chymunedau lleol trwy bartneriaethau a digwyddiadau darlledu allanol. 

• Byddwn yn annog ysgrifennu newydd fel rhan o’r gyfres College Of Comedy. 

• Bydd Gŵyl Gerddoriaeth Radio Ulster a’r Fringe yn cynnwys sesiynau byw, seminarau a 
digwyddiadau eraill mewn chwe lleoliad rhanbarthol. 

• Bydd Hugo’s Country Afternoon yn cynnwys rhaglen uchelgeisiol o ddarllediadau allanol a 
pherfformiadau cerddorol byw. 

• Bydd Your Place And Mine yn cynrychioli lleisiau, straeon a digwyddiadau lleol gan 
ddefnyddio ei dîm o ohebwyr cymunedol. 

• Bydd Radio Ulster yn cefnogi’r gwaith o ddarparu hyfforddiant a digwyddiadau eraill ar gyfer 
grwpiau sy’n rhan o fentrau radio cymunedol yng Ngogledd Iwerddon. 

Her: Mae’n rhaid i ni geisio adlewyrchu’r amrywiaeth eang o ddatblygiadau gwleidyddol a 
datblygiadau eraill sy’n effeithio ar gymunedau lleol. Mae’n rhaid i’n rhaglenni newyddion a 
materion cyfoes ddarparu gohebu a dadansoddi awdurdodol, gan ddefnyddio rhwydwaith y BBC o 
ohebwyr arbenigol a rhanbarthol. 

• Byddwn yn rhoi mwy o sylw i straeon a materion sy’n effeithio ar gymunedau yn ne Antrim, 
Tyrone a gogledd Down gyda chymorth gohebwyr newydd sydd yn yr ardaloedd hynny. Ni 
fyddwn yn parhau gyda’n bwletinau newyddion yn ystod dyddiau’r wythnos o stiwdio radio’r 
BBC yn Enniskillen a byddwn yn adleoli’r adnoddau a ddefnyddiwyd er mwyn datblygu 
newyddion o Fermanagh a Tyrone ar draws y teledu, y radio ac ar-lein. 

• Byddwn yn rhoi sylw helaeth i o etholiadau Senedd San Steffan, yn cynnwys cyfweliadau a 
dadansoddiadau fel rhan o Inside Politics a chyfresi eraill. 

• Bydd Good Morning Ulster a Talkback yn cynnwys darllediadau newyddion allanol, gan ddod 
â dimensiwn lleol ychwanegol i’n sylw i’r prif straeon a datblygiadau. 

• Byddwn yn parhau i ddarparu rhaglenni materion cyfoes hwy, yn cynnwys amrywiaeth o 
raglenni dogfen ar gyfer cynulleidfaoedd radio lleol a rhwydwaith. 

Uchafbwyntiau rhaglenni eraill 
Cerddoriaeth 

• Byddwn yn ymchwilio i archif rhaglenni gwych Radio Ulster mewn cyfresi’n cynnwys Live At 
The Beeb, a fydd yn dod â recordiadau o ddigwyddiadau cerddorol byw i genhedlaeth newydd 
o wrandawyr. 

• Bydd Cerddorfa Ulster yn parhau i gyfoethogi ein portffolio o raglenni cerddorol gyda’i 
recordiadau o gyngherddau a’i ddigwyddiadau. 

Ffeithiol 
• Byddwn yn darlledu amrywiaeth o raglenni fel rhan o fenter uchelgeisiol, newydd ac aml-

lwyfan BBC Northern Ireland, The History Of Ireland. 

• Bydd Kevin And Sadie yn bwrw golwg deimladwy ar y gorffennol, yn seiliedig ar gyfres o 
nofelau Joan Lingard i bobl ifanc, Troubles. 

Materion Cyfoes 
• Bydd The Stephen Nolan Show yn parhau gyda’i ymchwiliadau a’i drafodaethau sy’n cael eu 

llywio gan y gwrandawyr, yn cynnwys darllediadau allanol arbennig. Bydd cylch gwaith 
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golygyddol Talkback yn parhau i ymateb i newidiadau yn yr agenda newyddion ehangach, gan 
ddefnyddio technoleg newydd i gysylltu â phryderon gwrandawyr. 

• Byddwn yn bwrw golwg ar faterion iechyd a dietegol mewn cyfres newydd, How To Live To Be 
100. Bydd adnoddau ar-lein yn cyd-fynd â’r gyfres. 

Chwaraeon 
• Bydd Saturday Sportsound yn cael diwyg newydd a bydd yn rhoi mwy o sylw i ddigwyddiadau 

a gemau chwaraeon yn y gogledd orllewin. 

Crefydd 
• Bydd Sunday Sequence yn rhoi sylw cynhwysfawr i grefydd a moeseg, yn cynnwys 

datblygiadau sy’n effeithio ar sefydliadau crefyddol. 

Ymgyrchoedd 
• Byddwn yn rhoi sylw i waith elusennau lleol trwy ddarlledu apeliadau rheolaidd a byddwn yn ei 

gwneud yn haws i wrandawyr gyfrannu ac i gael mwy o wybodaeth am y sefydliadau dan sylw. 

• Byddwn yn cyfrannu at ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol y BBC, yn cynnwys Headroom, 
a fydd yn edrych ar faterion iechyd meddwl. 

• Byddwn yn datblygu nifer o fentrau cymunedol a rhaglenni fel rhan o fenter y BBC, A History 
Of The World In 100 Objects, yn cynnwys rhaglen ddogfen am Syr Hans Sloane. 

Comedi 
• Bydd ein cyfres boblogaidd The Folks On The Hill ar gael fel podlediad a byddwn yn ceisio 

cynnal llwyddiant cyfresi comedi arloesol eraill, yn cynnwys Great Unanswered Questions a 
The Blame Game. 

Amodau: dibenion y BBC ac ymrwymiadau Radio Ulster/Foyle 
Oni nodir yn wahanol, isafswm oriau neu ganrannau yw pob ymrwymiad ac maent yn cynnwys rhaglenni gwreiddiol, 
ailddarllediadau a rhaglenni a brynir. Mae pob amod yn flynyddol oni nodir yn wahanol. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
• Dros 27 awr o newyddion a materion cyfoes ar Radio Ulster yr wythnos. 

• Dros 8 awr o newyddion a materion cyfoes ar Radio Foyle yr wythnos. 

Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
• 20 awr o gomedi newydd. 

• O leiaf 10% o raglenni’n cael eu comisiynu gan gynhyrchwyr annibynnol. 

Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
• 220 awr o raglenni mewn ieithoedd lleiafrifol brodorol, gan gynnwys rhaglenni Gwyddeleg a 

Sgoteg Ulster. 
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Ymrwymiadau pellach 
Ymrwymiadau pellach yn ymwneud â rhaglenni 
Gwasanaethau mynediad 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i isdeitlo 100% o raglenni BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, 
CBeebies, Sianel CBBC a’r BBC News Channel yn 2010/2011, ac i ddarparu iaith arwyddion ar 5% 
o raglenni’r sianeli hynny. Yn ogystal, darperir isdeitlau ar o leiaf 810 awr o BBC Parliament trwy’r 
flwyddyn ac ar y rhan fwyaf o raglenni BBC HD. Mae’r BBC hefyd wedi ymrwymo i lun-ddisgrifio 
10% o raglenni cymwys BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBeebies a Sianel CBBC yn 
2010/2011. 

O dan y Cytundeb, mae’r BBC wedi’i rhwymo gan god Ofcom o ran darparu ar gyfer pobl fyddar a 
phobl â nam ar eu golwg. Mae’r BBC wedi cytuno ar bolisïau ac wedi paratoi Llawlyfr Cynhyrchu 
sy’n gosod disgwyliadau ar gyfer gwneuthurwyr rhaglenni ac wedi cyhoeddi Guidelines for Visually 
Impaired Television Audiences. Caiff ein polisïau ar hygyrchedd gwefannau eu cyhoeddi ar-lein yn 
bbc.co.uk/guidelines/futuremedia. 

Ymrwymiadau pellach y BBC 
Mae ymrwymiad y BBC i gynulleidfaoedd yn ymestyn y tu hwnt i’r polisi ar gyfer gwasanaethau 
unigol, gan gynnwys ymrwymiadau arwyddocaol sy’n berthnasol ar draws gwasanaethau. 

Amrywiaeth 
Nod y BBC yw adlewyrchu amrywiaeth gwirioneddol y DU yn ei rhaglenni a chynnig rhywbeth i 
bawb yn y DU trwy ei gwasanaethau teledu, radio ac eraill. 

Mae pob cynnig newydd am raglenni yn cynnwys datganiad amrywiaeth yn nodi sut bydd y 
rhaglen, lle bo’n briodol, yn cyflawni ymrwymiad y BBC i adlewyrchu amrywiaeth y cyhoedd sy’n 
talu ffi’r drwydded, ar y sgrin ac oddi arni. Bydd y BBC yn parhau i asesu effaith yr ymrwymiad hwn 
a bydd yn parhau i ddatblygu mecanweithiau ychwanegol i wella amrywiaeth, o safbwynt rhaglenni 
a chyflogaeth. Mae’r BBC wedi helpu i ddatblygu’r Cultural Diversity Network (CDN) Diversity 
Pledge ac wedi’i lofnodi. Nod yr addewid hwn yw annog cwmnïau cynhyrchu annibynnol yn y 
diwydiant i ystyried amrywiaeth mewn ffordd eang. 

1 Mynediad 
Y BBC yw un o sylfaenwyr y Broadcasting and Creative Industries Disability Network (BCIDN), ac 
mae wedi ymrwymo i: 

• Gynyddu nifer y bobl anabl ar yr awyr ac ar y sgrin. 

• Cynyddu nifer y bobl anabl yn y gweithlu drwyddo draw. 

• Cynyddu mynediad i wasanaethau, ar yr awyr ac oddi arno. 

• Sicrhau mynediad i’w hadeiladau. 

2 Gwasanaethau’r BBC i bawb 
Bydd y BBC yn parhau i sicrhau bod yr holl wasanaethau ar gael i bawb ac yn cael eu darlledu am 
ddim a bod pobl sy’n talu ffi’r drwydded yn gallu cael mynediad iddynt trwy gyfryngau newydd wrth 
i dechnolegau perthnasol ddatblygu. Mae gwasanaethau digidol ar gael ar Freeview, lloeren a 
chebl i’r graddau ac yn y ffordd y mae pob llwyfan yn ei ganiatáu. 
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3 Hyfforddi 
Bydd y BBC yn parhau i fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu ei staff i gyd er mwyn cefnogi’r 
gwaith o ddarparu rhaglenni neu wasanaethau cyhoeddus y DU, i’w cynnwys yn unrhyw rai o’r 
gwasanaethau hynny. Bydd hefyd yn parhau i wneud cyfraniad strategol at y gwaith o baratoi a 
chynnal gweithlu hynod fedrus ledled y diwydiant clyweledol, ac at sicrhau bod y gweithlu hwnnw’n 
gystadleuol. Fel rhan o’r cyfraniad hwnnw, bydd y BBC yn rhedeg cynlluniau penodol i ddenu a 
datblygu doniau amrywiol yn y diwydiant darlledu. 

4 Atebolrwydd 
Mae’r BBC yn sefydliad agored a thryloyw sy’n ennyn ymddiriedaeth y cyhoedd y mae’n ei 
wasanaethu. Bydd yn trafod â’i chynulleidfaoedd er mwyn dysgu ganddynt ac ymateb yn onest i’r 
hyn sydd ganddynt i’w ddweud. 

Mae gwasanaeth gwybodaeth y BBC ar gael i gynulleidfaoedd 24 awr y dydd trwy’r flwyddyn ac 
mae’n ymdrin â thua 1.5 miliwn o gysylltiadau dros y ffôn, e-bost a thrwy lythyr bob blwyddyn. 
Mae’r rhain yn cynnwys ymholiadau cyffredinol, llinellau cymorth, gwasanaethau tocynnau a 
sylwadau neu gwynion am gynnwys rhaglenni. Caiff ansawdd yr ymateb i bryderon y gynulleidfa ei 
fonitro’n ofalus ac mae’n destun arolwg annibynnol o foddhad cwsmeriaid. Yn ogystal, bu’r 
cyfleuster cymorth ar-lein awtomatig newydd o gymorth i bobl a oedd yn defnyddio BBC iPlayer a 
gwasanaethau eraill, mewn rhyw 10 miliwn o sesiynau defnyddwyr. 

Mae gan y BBC broses ymdrin â chwynion sy’n ei gwneud hi’n hawdd i’r cyhoedd wneud cwyn 
ffurfiol a chael ymateb cyflym. Mae yna broses apelio dau gam i unrhyw un sy’n anfodlon â’r 
ymateb cychwynnol. Pwyllgor Safonau Golygyddol yr Ymddiriedolaeth yw trydydd cam a cham olaf 
y broses yn y BBC. (Gweler bbc.co.uk/complaints). 

Mae’r BBC yn trefnu ymgynghoriadau cyhoeddus rheolaidd ac yn cynnal ymchwil helaeth i’r 
gynulleidfa i wrando ar farn y bobl sy’n talu ffi’r drwydded. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau ad 
hoc i ddiddordebau ac anghenion gwahanol rannau o’r gynulleidfa a gwerth gwasanaethau 
penodol, a’r defnydd a wneir ohonynt, yn ogystal ag arolwg misol parhaus sy’n olrhain barn y 
gynulleidfa am y sefydliad a’i raglenni. Yn ogystal, mae rhwydwaith o Gynghorau Cynulleidfa 
annibynnol gwirfoddol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhoi adborth 
uniongyrchol ar wasanaethau’r BBC trwy Ymddiriedolaeth y BBC. 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn adrodd ar berfformiad y BBC o’i gymharu â’r ymrwymiadau yn y 
Datganiadau hyn yng Nghyfrifon ac Adroddiad Blynyddol y BBC 2010/2011, a gyhoeddir ym mis 
Gorffennaf 2011. 
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