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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr –  
Rhodri Talfan Davies 

‘‘ Roedd hon yn flwyddyn  
o gerrig milltir a 
phenderfyniadau 
hanesyddol – ac roedd  
BBC Cymru yno bob  
cam o’r daith.’’

Gyda’r Refferendwm ar Ewrop, etholiadau’r Cynulliad 
Cenedlaethol a llwyddiant anhygoel Cymru ym mhencampwriaeth 
Euro 2016, newyddion a chwaraeon oedd yn hawlio prif sylw 
rhaglenni BBC Cymru eleni.

Roedd y sylw i etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys 
rhaglenni cynhwysfawr dros nos gyda’r holl ganlyniadau yn fyw ar 
BBC One Wales ac S4C, ac roedd cyfres arbennig o Ask The 
Leader, bob nos ar BBC One Wales yn yr wythnos yn arwain at  
yr etholiad.

Roedd cyffro Euro 2016 yn amlwg ar BBC Cymru a 
gwasanaethau’r rhwydwaith, wrth i bump o gemau Cymru gael  
eu darlledu’n fyw ar y BBC ac S4C.

Cafwyd cynulleidfa brig o 1.27m yn gwylio buddugoliaeth Cymru 
dros Wlad Belg yn rownd yr wyth olaf; y gynulleidfa deledu fwyaf 
erioed ar gyfer digwyddiad chwareon Cymreig. Roedd hefyd yn 
drydydd ar y rhestr o gynulleidfaoedd teledu uchaf Cymru yn 
ystod y ganrif hon, gyda seremonïau agor a chau’r gemau 
Olympaidd yn 2012 yn gyntaf ac ail.

Fe nodwyd hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan gyda 
cyfres o raglenni arbennig iawn ar radio a theledu, gan gynnwys 
cofnod dadlennol Huw Edwards o’r anghyfiawnderau oedd yn 
wynebu’r gymuned yn sgîl y drychineb.

Ond efallai’n fwyaf cofiadwy oedd cerdd ddramatig Owen Sheers, 
The Green Hollow a ddarlledwyd ar BBC One Wales a BBC Four. 
Dyma ddarn o waith huawdl, hardd yn llawn dicter tawel a bu 
iddo gael y sgôr gwerthfawrogiad uchaf o unrhyw raglen deledu’r 
BBC dros y pum mlynedd diwethaf.

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales
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Crynodeb dwy funud

Teledu Saesneg BBC Cymru
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol  
Fwyaf Poblogaidd 2016/17

Cyfresi iaith Saesneg

Wales Today am 6.30pm 266,000

Iolo’s Great Welsh Parks 260,000

X-Ray (Jan – Mar) 222,000

Rhod Gilbert’s Work Experience 220,000

Weatherman Walking 212,000

Police 24/7 212,000

Anglesey: Island Life 207,000

Wales Today at 10.45pm 183,000

Kate Humble: My Welsh Sheepdog’s Tale 177,000

Cardiff: Living on the Streets 172,000

Rhaglenni iaith Saesneg

Eddie Butler’s Six Nations 302,000

Aberfan: The Green Hollow 289,000

Wales: The Road to the Euro Semi Finals 250,000

Surviving Aberfan 234,000

Roald Dah’s City of the Unexpected 233,000

BBC Cymru ar S4C
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol  
Fwyaf Poblogaidd 2016/17

Cyfresi ar S4C

Clwb Rygbi (Pro12) 56,000

Pobol Y Cwm 42,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol 35,000

EURO 2016: Gemau Cymru 35,000

Yr Eisteddfod Genedlaethol: Mwy o’r Maes 29,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau’r Hydref 24,000

Newyddion 9 20,000

Eisteddfod Genedlaethol: Seremonïau 19,000

Eisteddfod Genedlaethol: Noson o Gystadlu 18,000

Eisteddfod Genedlaethol: Prynhawn 14,000

Rhaglenni ar S4C

EURO 2016 : Merci Cymru 24,000

Newyddion y Flwyddyn 2016 23,000

Nadolig Llawen Cwmderi 21,000

Y Ras i’r Tŷ Gwyn 17,000

Argyfwng Sychder Lesotho 17,000

Ffynhonnell: BARB
Ffigyrau’n cynnwys unrhyw ail-ddarllediadau o fewn yr un wythnos

Jamie Owen a Lucy Owen, Wales Today Euro 2016: Merci Cymru
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BBC One Wales a BBC Two Wales
Bu’n flwyddyn o edrych yn ôl. Adroddwyd stori trychineb Aberfan 
mewn ffyrdd newydd 50 mlynedd yn ddiweddarach, gyda phob un o 
raglenni arbennig BBC Cymru hefyd yn cael eu darlledu ar deledu 
rhwydwaith ledled y DU. Cyflwynodd Huw Edwards Aberfan: The 
Fight for Justice, drama ddogfen arloesol ynglŷn â’r ymchwiliad. Yn y 
rhaglen ddogfen Surviving Aberfan, siaradodd pobl am yr hyn 
ddigwyddodd – a rhai ohonynt yn gwneud hynny am y tro cyntaf. 
Creodd Aberfan: The Green Hollow, cerdd ryddiaith a ysgrifennwyd 
gan Owen Sheers – gryn argraff, gyda ffigwr gwerthfawrogiad 
cynulleidfa uwch nag unrhyw raglen arall a ddarlledwyd ar BBC One 
yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Derbyniodd enwebiad BAFTA 
yn 2017 am y Ddrama Unigol Orau hefyd. A chafwyd ymateb 
cerddorol teimladwy yn Cantata Memoria gan Karl Jenkins gyda Bryn 
Terfel a nifer o gorau.

Can mlynedd ers Brwydr Mametz, aeth y cyn seren rygbi Gareth 
Thomas ar daith emosiynol i’r gofeb Gymreig, tra aeth Derek 
Brockway â’r gyfres Weatherman Walking dramor am y tro cyntaf i 
archwilio’r meysydd brwydro. Enillodd rhaglen ddogfen Owen 
Sheers The Greatest Poem of World War One: David Jones’ In 
Parenthesis wobr y Rhaglen Gelfyddydol Orau yn yr Wŷl Cyfryngau 
Celtaidd, a dilynodd In Parenthesis: The Making of the Opera 
gomisiwn Opera Cenedlaethol Cymru.

Adlewyrchwyd canmlwyddiant geni Roald Dahl mewn rhaglen 
ddogfen oedd yn olrhain hanes ei fagwraeth Gymreig a dwy raglen 
o ddathliadau City of the Unexpected.

Rhoddwyd sylw i lwyddiant tîm pêl-droed Cymru, cyn, yn ystod ac 
ar ôl yr ymgyrch lwyddiannus ym Mhencampwriaethau Pêl-droed 
Ewrop, gyda rhaglenni newydd am Gareth Bale a thîm hanesyddol 
Chris Coleman. Wrth i’r tîm gyrraedd adref, darlledwyd y cyfan yn 
fyw o strydoedd Caerdydd ac yn Stadiwm Dinas Caerdydd, lle 
ymunodd dilynwyr a chwaraewyr â’r Manic Street Preachers.

Parhaodd y cyfresi Rhod Gilbert’s Work Experience, X-Ray, Police 24/7 
ac Iolo’s Great Welsh Parks i berfformio’n dda, an yn Wales in the 
Nineties, cafwyd portread difyr o ba mor gyflym mae Cymru wedi 
newid yn ystod y degawdau diwethaf. 

Roedd nifer o’r rhaglenni dogfen sylwadol yn portreadu’r Gymru 
fodern o sawl ochr wahanol. Aeth Cardiff: Living on the Streets i’r afael â 
digartrefedd; yn Born Small – The Wedding, dilynwyd hanes James 
Lusted, a anwyd yn fyr iawn, wrth iddo briodi Chloe; adlewyrchodd 
City Road y gymuned fusnes lewyrchus mewn stryd aml-ddiwylliannol 
yng Nghaerdydd; profodd disgyblion o Gymru fanteision ac 
anfanteision system addysg wahanol yn School Swap: Korea Style; a 
chafwyd straeon lliwgar o Ynys Môn yn Anglesey: Island Life.

Ymhlith cyflwynwyr newydd BBC Cymru oedd Kate Humble  
(My Welsh Sheepdog’s Tale), Will Millard a archwiliodd yr Afon Taf ac 
Oruj Defoite a ofynnodd pam bod ei thref hi, Glynebwy, wedi 
pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd. Yn ogystal, cyflwynodd 
Hayley Pearce o The Call Centre y gyfres newydd Hayley, a 
ddarlledwyd am y tro cyntaf ar-lein ar BBC Three. Cyflwynodd 
Gareth Wyn Jones Milk Man, gan archwilio sut mae llaeth rhad sy’n 
cael ei gynhyrchu ar raddfa enfawr yn effeithio ar ffermwyr llaeth 
traddodiadol, ac aeth yr anturiaethwr Richard Parks i’r afael â 
thirluniau heriol yn Extreme Wales. 

Cafodd nifer o raglenni dogfen eu cyflwyno gan wynebau cyfarwydd, 
gan gynnwys Being Jamie Baulch: The Search for My Birth Dad; Being 
Mavis Nicholson: TV’s Greatest Interviewer; pennod awr o Coming Home 
gydag Ioan Gruffudd a Dan Snow on Lloyd George: My Great-Great-
Grandfather, cyd-gynhyrchiad gyda BBC Four. Bu’r ddarlledwraig Beti 
George yn ddewr yn gadael y camerâu i’w chartref i ddangos y realiti 
o ofalu am bartner â dementia yn Beti and David: Lost for Words.

Sian Phillips – The Green Hollow James a Chloe Born Small – The Wedding
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BBC Cymru ar rwydweithiau’r BBC
Daeth Doctor Who yn ei ôl yn 2016 ar gyfer rhaglen arbennig  
adeg y Nadolig. Roedd yn uchafbwynt arlwy’r Ŵyl gan ddenu 
cynulleidfa o 5.7 miliwn ar Ddydd Nadolig. Eleni hefyd, darlledwyd 
cyfres oedd yn seiliedig ar Doctor Who, sef Class. Wedi’i 
hysgrifennu gan Patrick Ness a’i darlledu am y tro cyntaf ar 
BBC Three, gwelwyd nifer o dalentau ifanc a chyffrous newydd  
yn y gyfres.

Dathlodd Casualty ei phen-blwydd yn 30 oed ym mis Awst  
gyda phennod estynedig arbennig, gyda thrac sain unigryw a 
recordiwyd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.  
I goroni blwyddyn hynod lwyddiannus, derbyniodd Casualty 
enwebiad BAFTA yn 2017 yn y categori Sebon a Drama  
Parhaus Gorau, a chipiodd wobr y Ddrama Orau yn y Gwobrau 
Teledu Cenedlaethol.

Yn ogystal â’r hen ffefrynnau, cynhyrchodd BBC Studios Wales 
nifer o raglenni gwreiddiol newydd hefyd. Addasiad Russell T 
Davies o A Midsummer Night’s Dream, a ffilmiwyd ym Mhorth y 
Rhath, oedd uchafbwynt Gŵyl Shakespeare y BBC. Ym mis 
Rhagfyr, darlledwyd To Walk Invisible ar BBC One. Wedi’i 
hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Sally Wainwright, bu’n olrhain 
stori gyfareddol teulu’r Brontë a’u brwydr anhygoel am 
gydnabyddiaeth. Y ddrama oruwchnaturiol o oes Fictoria  
The Living and the Dead oedd y gyntaf i ymddangos fel box set ar 
BBC iPlayer cyn y darllediad ar BBC One.

Cafodd llwyddiant War and Peace, a ddarlledwyd y llynedd,  
ei gydnabod gydag enwebiad BAFTA yn 2017 am y Gyfres 
Ddrama Orau. 

Parhaodd BBC Cymru i gynhyrchu cyfresi ffeithiol poblogaidd ar 
gyfer teledu rhwydwaith. Ar BBC One, parhaodd Bargain Hunt 
gyda chriw newydd o gyflwynwyr.

Daeth Crimewatch yn ei ôl gyda gwedd a diwyg newydd ar 
BBC One, gyda Jeremy Vine a Tina Daheley yn cyflwyno. Am y tro 
cyntaf, dangoswyd y rhaglen yn wythnosol gydol mis Medi, gyda 
phob pennod yn darlledu’n fyw o stiwdio symudol ger safle’r 
drosedd. Yn ystod y dydd ar BBC One, dychwelodd Crimewatch 
Roadshow ar gyfer yr wythfed gyfres yn ystod yr haf. 

Y tîm ffeithiol yng Nghaerdydd wnaeth gynhyrchu a datblygu’r 
gyfres ddydd newydd sbon The Fugitives, drwy ddilyn gwaith yr 
unedau Estraddodi sy’n chwilio am droseddwyr o Brydain dramor 
yn ogystal â throseddwyr Ewropeaidd sy’n cuddio yn y DU.

Cynhyrchwyd dros 100 o ffilmiau ar gyfer The One Show gan BBC 
Cymru eleni, gan arbenigo mewn newyddiaduraeth defnyddwyr, 
bwyd, hanes a’r celfyddydau.

Ym mis Tachwedd, darlledwyd The People Remember ar draws yr 
wythnos fel rhan o amserlen ddydd BBC One, gyda’r cyflwynwyr 
Sophie Raworth a’r cyn fôr-filwr JJ Chalmers.

Ac ym mis Awst, darlledodd BBC Three raglen ddogfen sylwadol 
fer Locked in My Body, oedd yn olrhain hanes Terry Newbury, a 
ddatblygodd syndrom Guillain-Barre. Nid oedd Terry yn gallu 
cyfathrebu er ei fod yn gwbl effro.

Ar radio, cynhyrchodd BBC Cymru gyfres hanes llafar o bwys  
Cold War: The Big Freeze ar gyfer BBC Radio 4. Wedi’i gyflwyno 
gan Bridget Kendall, bu’n sôn am 30 o straeon yn hanes y Rhyfel 
Oer drwy leisiau’r rheini oedd yno, gyda chyfweliadau a 
recordiwyd yn arbennig ar gyfer y gyfres. Cafodd y rhaglen 
ddogfen gerddorol Arthur Russell: Vanished into Music ei dewis 
hefyd i gynrychioli’r BBC yn y Gynhadledd Rhaglenni Nodwedd 
Ryngwladol yn Stockholm.

Pennod nodwedd Casualty i nodi ei phen-blwydd yn 30 oed Class wedi’i ysgrifennu gan Patrick Ness welwyd am y tro  
cyntaf ar BBC Three
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BBC Cymru ar S4C
Gydag etholiad, refferendwm a thîm pêl-droed Cymru yn cystadlu 
mewn twrnament rhyngwladol mawr am y tro cyntaf ers 1958, 
roedd chwaraeon a gwleidyddiaeth yn ganolog i raglenni BBC 
Cymru ar gyfer S4C yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn.

Wrth i’r ymgyrchu ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol 
ddwysáu, canolbwyntiodd Newyddion 9, Y Sgwrs a’r rhaglen drafod 
Pawb a’i Farn ar faterion oedd yn wynebu cymunedau ar draws y 
wlad. Dewi Llwyd a Vaughan Roderick oedd wrth y llyw ar y 
rhaglen ganlyniadau dros nos, gyda’r cyfan yn cael ei ddarlledu ar 
S4C a BBC Radio Cymru ar yr un pryd. Yn ogystal, darlledwyd 
Agoriad Brenhinol y Cynulliad yn fyw ym mis Mehefin.

Roedd cynulleidfaoedd hefyd wedi mwynhau’r arlwy 
cynhwysfawr o ymgyrch Refferendwm yr UE. Dadansoddwyd y 
canlyniadau mewn rhaglen fyw arall dros nos. Archwiliodd 
Newyddion 9 y goblygiadau adref a thramor, ac eglurodd bwletinau 
dyddiol Ffeil y prif bwyntiau i wylwyr iau.

Ym mis Mehefin, cafwyd cynllun uchelgeisiol gan BBC Cymru i roi 
sylw diguro i lwyddiant anhygoel Cymru ym mhencampwriaethau 
Euro 2016. Gweithiodd yr adrannau newyddion, chwaraeon a 
thechnegol yn agos gyda S4C i ddarparu cynnwys cyfoethog ac 
arlwy o’r gemau byw ar nifer o lwyfannau. Roedd yr ymdeimlad o 
falchder cenedlaethol a’r dathlu yn amlwg o’r darn agoriadol gyda’r 
actor Rhys Ifans, hyd at y sylwebaeth fyw o’r orymdaith i’w 
croesawu nôl adref.

Cynhyrchodd BBC Cymru holl gemau Cymru mewn HD yn fyw 
ar S4C, gyda Dylan Ebenezer a Nic Parry yn arwain y timau 
cyflwyno. Yn ogystal, darlledwyd dwy raglen uchafbwyntiau Merci 
Cymru a Cewri Coleman ym mis Gorffennaf ac fel rhan o amserlen y 
Nadolig. Cafodd ambell bennod o Pobol y Cwm eu ail-ysgrifennu i 
adlewyrchu cyffro’r genedl.

Dychwelodd omnibws wythnosol Pobol y Cwm ar S4C. Parhaodd y 
gyfres hirhoedlog i dorri tir newydd – sef y ddrama barhaus 
gyntaf ym Mhrydain i bortreadu priodas o’r un rhyw. Ymdriniodd 
yn sensitif â thrais yn y cartref yn erbyn dynion, a chafodd y gyfres 
ei henwebu am wobr Mind Media am bortreadu brwydr Ffion 
gydag alcoholiaeth. Oddi ar y sgrîn, yn ystod ail flwyddyn y Cynllun 
Hyfforddi Cyfarwyddwyr, cafodd pedwar cyfarwyddwr newydd 
gyfle i gyfarwyddo pennod yr un.

Darlledwyd yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf mewn HD 
yn 2016, gyda bron i 90 awr o ddarlledu o’r Fenni. Gyda 
buddsoddiad mewn cyfleusterau newydd, wedi’u hariannu ar y 
cyd â S4C, llwyddodd BBC Cymru i ychwanegu arlwy’r Pro 12 a 
rygbi rhyngwladol at ein cyflenwad o raglenni HD ar gyfer y sianel. 
Roedd hyn yn cyd-fynd â symud arlwy Clwb Rygbi o’r Pro 12 yn ôl i 
slot mwy poblogaidd ar nos Sadwrn. Darlledwyd gêm ryngwladol 
y menywod hefyd yn fyw ar S4C am y tro cyntaf.

Ym mis Hydref 2016, cafodd Newyddion 9 ei gydnabod gan BAFTA 
Cymru am ei sylw i’r argyfwng mudo. Bu’r timau newyddion a 
materion cyfoes yn bwrw golwg ar ras arlywyddol America yn y 
rhaglen ddogfen Y Ras i’r Ty Gwyn a chafwyd bwletinau estynedig o 
Newyddion 9. Hefyd, darlledodd y rhaglen ymchwiliad arbennig ar 
effeithiau’r sychder yn Lesotho yn Ne Affrica.

Garry Owen yn ffilmio ‘Y Ras i’r Tyˆ Gwyn’ yn Cincinnati, Ohio Fe wnaeth Pobol y Cwm dorri tir newydd yn portreadu  
priodas hoyw
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Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru
Am y tro cyntaf yn ystod ymgyrch Etholiadau’r Cynulliad, cynhaliodd 
newyddion BBC Cymru ddadleuon Ask the Leader pum noson o’r 
bron. Roedd yr arddull arloesol yn rhoi cyfle i glywed ystod o leisiau 
newydd ac amrywiol yn y gynulleidfa. Gan ddarlledu o Abertawe, 
Aberystwyth a Llangollen, cyrhaeddodd y dadleuon gynulleidfa o 
299,000 yng Nghymru.

Hefyd, ymddangosodd arweinwyr y chwe prif blaid yng Nghymru yn 
y BBC Wales Leaders’ Debate gyda Huw Edwards, yn fyw o Neuadd 
Dewi Sant. Dilynwyd y rhaglen gan y BBC Wales Leaders’ Debate: 
Reaction ar BBC Two Wales a’r Wales Leaders’ Debate Phone-In ar BBC 
Radio Wales. 

Aeth pabell etholiadol BBC Cymru ar daith o amgylch Cymru, gan 
gynnig canolbwynt i’r arlwy ar draws bob llwyfan, ac i danlinellu 
materion a phryderon ar draws y wlad.

I ddenu’r gynulleidfa iau, cydweithiodd tîm gwleidyddol BBC Cymru a 
BBC Radio 1 Newsbeat i gynhyrchu fideos ar-lein How Wales Works, 
wedi’u cyflwyno gan y newyddiadurwr Steffan Powell.

Cyflwynodd Bethan Rhys Roberts a Nick Servini y rhaglen 
ganlyniadau dros nos ar BBC One Wales, gyda Dewi Llwyd a 
Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, wrth y 
llyw ar S4C. Cafodd y rhaglenni teledu eu darlledu ar BBC Radio 
Cymru a BBC Radio Wales hefyd. Roedd y gynulleidfa ar gyfer 
rhaglen BBC One Wales 70% yn uwch na 2011, gyda 750,000 yn 
gwylio (cyrhaeddiad 3 munud).

Taflodd stori fusnes fawr y flwyddyn gysgod dros ddyddiau cynnar 
ymgyrch Etholiadau’r Cynulliad. Cyhoeddodd Tata Steel ei 
benderfyniad i werthu ei safleoedd dur yn y DU, gan gynnwys Port 
Talbot. Rhoddwyd cryn sylw i’r ffrae wleidyddol ar raglenni 
newyddion BBC Cymru a newyddion rhwydwaith, a galwyd y 
Cynulliad yn ôl am yr ail dro yn ei hanes.

Darlledwyd dwy ddadl am Refferendwm yr UE ar BBC One Wales  
a S4C fel cynyrchiadau cefn-wrth-gefn. Roedd rhaglen BBC One 
Wales yn ddadl heriol gyda’r panel a’r gynulleidfa yn mynegi’n gryf 
amrywiaeth eang o safbwyntiau. Aeth Pawb a’i Farn yn fyw ychydig 
dros awr yn ddiweddarach wrth i’r criw ail-drefnu pethau’n gyflym. 
Cafodd y ddwy raglen ffigurau gwylio cryf a chryn sylw ar y  
cyfryngau cymdeithasol.

Roedd y tîm nôl ar yr awyr y noson ganlynol gyda Refferendwm Ewrop, 
gwasanaeth canlyniadau byw ar S4C a ddarlledwyd ar BBC Radio 
Cymru hefyd rhwng 10pm a 7am. Roedd cynnwys y rhaglen, a’r 
cyfraniadau Saesneg a wnaed i’r rhaglen ganlyniadau rhwydwaith, yn 
cael eu hychwanegu at y tudalennau byw ar wefan Newyddion y BBC 
yn Gymraeg a Saesneg.

Denodd gwefan Newyddion BBC Cymru gynulleidfa gref ar noson y 
refferendwm – gwnaeth 47,168 o bobl droi at y dudalen fyw dros nos a 
gwelwyd stori’r prif ganlyniadau ar y dydd Gwener 460,464 o weithiau.

Roedd y Tower, i glywed lleisiau’r bobl sy’n byw mewn stâd o dai uchel 
yn Butetown yng Nghaerdydd, yn brosiect cydweithredol arloesol 
arall. Cynhyrchwyd cynnwys ar gyfer gwasanaethau teledu, radio a 
digidol, ar BBC Cymru a’r rhwydwaith, ochr yn ochr ag amrywiaeth o 
ddigwyddiadau cymunedol. Roedd y prosiect yn cynnwys pedair 
rhaglen ddogfen ar gyfer BBC Radio 2, gan gyrraedd cynulleidfa o tua 
7 miliwn o bobl. 

Mewn wythnos o gynnwys pwerus a dirdynnol, adroddodd darn 
ar-lein BBC Cymru, a enillodd wobr, stori Aberfan hanner can 
mlynedd ers y drychineb. Gosododd record newydd ar gyfer gwefan 
newyddion y BBC am yr amser ymgysylltu – hynny yw, yr amser y 
mae person yn ei dreulio’n darllen darn ar gyfartaledd.

BBC Wales Leaders’ Debate gyda Huw Edwards Prosiect The Tower
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Chwaraeon 
Bu’n flwyddyn anhygoel i adran Chwaraeon BBC Cymru.

Taniodd llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016 
ddychymyg y cyhoedd. Gwelodd neu glywodd dwy ran o dair  
o bobl yng Nghymru yr arlwy byw o’r gêm go gyn-derfynol yn 
erbyn Gwlad Belg. Roedd y gynulleidfa ar ei huchaf yn 1.27m yng 
Nghymru. Chwaraeodd BBC Radio Wales rôl allweddol o ran 
portread, gydag un oedolyn ym mhob pump yng Nghymru yn 
gwrando ar gynnwys y twrnament ar yr orsaf. Yn dilyn hynny, 
parhaodd BBC Cymru i ddilyn hynt carfan Chris Coleman yn yr 
ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd FIFA yn Rwsia yn 2018.

Cafodd gwrandawyr flas ar sylwebaethau radio pob un o gemau 
prif dimau Cymru yn y gynghrair a Chwpan yr FA yn Gymraeg a 
Saesneg. Cafodd brwydr Abertawe rhag disgyn i’r gynghrair is 
gryn sylw ochr yn ochr â brwydr Casnewydd i oroesi ymhlith 
golygfeydd o orfoledd yn Rodney Parade ar ddiwrnod olaf y 
tymor. Mae partneriaeth y BBC a BT Sport i ddarlledu Cwpan yr 
FA ar deledu yn para tan 2021.

Parhaodd BBC Cymru i gwmpasu amrywiaeth eang o chwaraeon, 
gan gynnwys haf enwog ym Mrasil pan gipiodd y Cymry record o 
bedair medal aur fel rhan o Dîm GB – y casgliad mwyaf erioed o 
fedalau gan gystadleuwyr o Gymru. Yng ngharfan Paralympaidd 
GB, cafodd yr athletwyr o Gymru saith o fedalau – gan gynnwys 
pedair medal aur. Ar BBC One Wales, dilynodd rhaglen ddogfen 
arbennig, Wales Olympic Dreams, rai o brif gystadleuwyr Cymru ar 
eu ffordd i Rio. Yn dilyn hynny, enillodd y bencampwraig 
Taekwondo, Jade Jones MBE, Personoliaeth Chwaraeon y 
Flwyddyn BBC Cymru.

Atgyfnerthwyd yr ymrwymiad tuag at newyddiaduraeth nodedig 
gydag arlwy o rygbi a phêl-droed menywod, yn ogystal â seiclo, 
criced, nofio, chwaraeon modur, snwcer a hoci iâ.

Parhaodd gwefan Chwaraeon BBC Cymru i arloesi gyda’i 
gwasanaethau testun byw a chrynodeb dyddiol, gan gyfuno’r 
gohebu gorau, fideo ffurf-fer a sylwebaeth sain. Drwy gydweithio 
mewn partneriaeth â Phêl-rwyd Cymru, fel rhan o ymrwymiad y 
BBC i gynnig mwy o ddigwyddiadau byw o’r chwaraeon sydd â 
phroffil is, darlledodd BBC Cymru arlwy digidol byd-eang o ddwy 
gêm bêl-rwyd ryngwladol rhwng Cymru a Seland Newydd ym 
mis Chwefror. Denodd y darllediadau gynulleidfa o 1.5 miliwn ar 
Facebook Live. Hefyd, yn fyw yn ddigidol, darlledwyd gemau 
pêl-droed rhyngwladol menywod Cymru yn erbyn Awstria  
ac Israel.

Parhaodd rygbi rhyngwladol i fod yn ganolbwynt. Cynyddodd Scrum 
V Six Nations Special mewn poblogrwydd, gyda chynulleidfa’r gyfres 
yn 168,000 ar gyfartaledd. A chyn y bencampwriaeth ar BBC One 
Wales, cafwyd golwg tu ôl i’r llen yn Wales Women: Inside the Scrum. 
Parhaodd BBC Cymru i ddarparu darllediadau byw o holl gemau 
rhyngwladol yr hydref a’r Chwe Gwlad ar gyfer S4C, yn ogystal â 
gemau Guinness Pro 12. Dangoswyd gêm Chwe Gwlad y Menywod 
rhwng Cymru a Lloegr yn fyw ar BBC Two Wales.

Diolch i’r tywydd hyfryd, cafwyd delweddau anhygoel o Hanner 
Marathon Caerdydd ym mis Hydref. Denodd y darllediadau ar 
BBC Two Wales 83,000 o wylwyr – cynnydd o 22,000 ers 2016. 
Roedd hefyd yn hynod boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol, 
gyda 10 miliwn o bobl yn gwylio fideo o redwr – wedi gwisgo fel 
Robin, partner Batman – yn croesi’r llinell derfyn.

Wales Women – Inside the Scrum Pencampwriaeth Euro 2016



Perfformiad y gwasanaethau
Arolwg y Tîm Rheoli 2016/17 – Cymru

Arolwg y Tîm Rheoli 2016/17 – Cymru 08

BBC Radio Wales
Bu’n flwyddyn gofiadwy arall i wrandawyr BBC Radio Wales, wrth 
i’r orsaf ddilyn Cymru yn Euro 2016. Yn ogystal â sylwebaeth lawn 
o holl gemau Cymru yn Ffrainc, anfonodd yr orsaf y cyflwynwyr 
a’r cefnogwyr brwd, Eleri Sion ac Owen Money, i ddod â holl 
fwrlwm y bencampwriaeth o safbwynt y cefnogwyr. Wrth i’r tîm 
adael am Ffrainc, cafwyd digwyddiad arbennig i nodi hynny ar y 
cyd â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sef cyngerdd o 
gyd-ganu anthemau a chaneuon pêl-droed sydd wedi dod yn 
enwog diolch i’r cefnogwyr. Cafodd y cyngerdd ei ddarlledu hefyd 
ar BBC Two Wales.

Yn yr hydref, cafwyd dathliad canmlwyddiant geni Roald Dahl. 
Dilynodd BBC Radio Wales ddigwyddiadau ‘City of the Unexpected’ 
yng Nghaerdydd ar benwythnos y canmlwyddiant. Daeth y cyfan i 
benllanw gyda chanlyniadau pleidlais gyhoeddus i ddod o hyd i 
Hoff Gymeriad Roald Dahl, mewn rhaglen gyfoethog a lliwgar a 
gyflwynwyd gan Mark Goodier – gyda Matilda yn dod i’r brig. 

Ym mis Hydref, bu BBC Radio Wales yn cofio’r digwyddiad erchyll 
sy’n parhau yng nghof y  Cymry. Hanner can mlynedd ers 
trychineb Aberfan, cafwyd darllediadau newyddion, rhaglenni 
crefyddol a phedair rhaglen ddogfen. Hefyd, darlledodd yr orsaf 
fersiwn o’r cyngerdd coffa gyda chyfansoddiad newydd Karl 
Jenkins Cantata Memoria – For the Children.

Hefyd, cydweithiodd yr orsaf gyda BBC World Service am raglen 
arbennig. O adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd, cyd-gyflwynodd 
Jason Mohammad a gohebydd Syria gwasanaeth Arabaidd y BBC, 
Rami Ruhayem, raglen am argyfwng ffoaduriaid Syria – a 
darlledwyd y rhaglen o amgylch y byd.

Ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y BBC ym mis Mehefin, cynhaliodd y 
gantores a’r gyfansoddwraig Amy Wadge, a enillodd wobr 
Grammy, ei chyngerdd mwyaf anarferol hyd yma. Ar doriad 
gwawr, ymunodd BBC Radio Wales â BBC Radio Bristol am 
ddathliad unigryw i nodi 50 mlynedd ers agor y Bont Hafren 
gyntaf, sy’n cysylltu De Cymru â De-Orllewin Lloegr. 
Cyfansoddodd Amy, oedd newydd fod yn cyfansoddi gydag Ed 
Sheeran, gân arbennig ar gyfer yr achlysur, a’i pherfformio ar ben y 
bont. Yn cyd-ganu â hi oedd côr cyfun ar hyd glannau aber yr Afon 
Hafren – gydag aelodau o gorau Renewal a Gospel Generation o 
Fryste yn ogystal ag enillwyr Gwobr Classical Brit, Only Men Aloud.

Parhaodd BBC Radio Wales ei chydweithrediad blynyddol gyda 
BBC Radio 4 Extra yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth, gan 
gynhyrchu digwyddiad stand-yp ar gyfer y ddwy orsaf a fersiwn 
fyw o gwis Rhod Gilbert Jest a Minute – sef ffrwd fyw aml-gamera 
gyntaf yr orsaf.

Ar ddiwedd 2016, penodwyd Colin Peterson yn Olygydd newydd 
yr orsaf. Wrth edrych ymlaen at ddathliadau penblwydd yr orsaf 
yn 40 oed yn 2018, mae’r ffocws ar gefnogi newyddiaduraeth sy’n 
berthnasol i’n cynulleidfa, chwaraeon sy’n dod â’r genedl at ei 
gilydd, amrywiaeth a dyfnder ehangach ar raglenni dydd, 
atgyfnerthu’r gefnogaeth am gomedi gwreiddiol, a gwella 
amrywiaeth ar yr awyr. Mae’r orsaf eisoes wedi cyhoeddi rhai 
cyflwynwyr newydd, gan gynnwys cyflwynydd BBC Wales Today 
Lucy Owen a chyn gyflwynydd BBC Radio 2 Janice Long.

Janice Long – un o’r cyflwynwyr newydd ar BBC Radio Wales Mae Amy Wadge yn canu uwchben yr afon Hafren ar gyfer 
Diwrnod Cerddoriaeth y BBC
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BBC Radio Cymru 
Roedd 2016-17 yn flwyddyn o ddathlu i BBC Radio Cymru – 
dathlu carreg filltir bwysig yn hanes yr orsaf.  

Yn 40 oed, mae BBC Radio Cymru’n dal i ddenu bron i ddwy ran o 
dair o’r holl wylio a gwrando ar raglenni  Cymraeg, a’r pen-blwydd 
yn gyfle i sicrhau bod yr orsaf yn edrych tua’r dyfodol yn yr oes 
ddigidol, yn ogystal ag edrych yn ôl i’r dyddiau cynnar. 

Mae cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr orsaf wedi targedu, a 
denu gwrandawyr newydd o’r genhedlaeth 25 - 44 yn bennaf yn 
ystod y flwyddyn. Erbyn hyn, mae mwy o ddilynwyr gan gyfrif 
Twitter BBC Radio Cymru na’r un cyfrif uniaith Gymraeg arall, ac 
yn ystod blwyddyn o arloesi, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn 
yr arfer o wrando trwy‘r ap BBC iPlayer Radio a DAB.  

Fis Hydref, lansiwyd cynllun peilot uchelgeisiol ar yr ap BBC iPlayer 
Radio drwy Gymru ac ar DAB yn y De Ddwyrain i roi dewis o 
raglenni yn y Gymraeg i wrandawyr bob bore. Roedd BBC Radio 
Cymru Mwy yn cynnig rhaglenni hwyliog, llawn cerddoriaeth, ac 
yn rhoi llwyfan i dalent cyflwyno newydd sbon. 

Daeth yr arbrawf i ben ar fore Ionawr 3ydd 2017, 40 mlynedd union 
ers lansio BBC Radio Cymru fel gorsaf genedlaethol, ond parhau 
wnaeth y dathlu. Mae’r orsaf eisoes wedi rhoi croeso cynnes yn ôl i 
rai o leisiau‘r gorffennol, cael cyfle i fwynhau aur o’r archif, mwynhau 
cyngerdd y dathlu gyda Cherddorfa Genedlaethol y BBC - ac 
addewid o flwyddyn lawn o ddathlu i ddod.

Dathlu wnaeth pawb wrth i dîm sylwebu BBC Radio Cymru 
ddilyn y tîm pêl-droed cenedlaethol bob cam o’r ffordd gynhyrfus 
i rownd gyn-derfynol Euro 2016. Gyda help y gwrandawyr a’i gôls, 
fe ddaeth ymgyrch yr orsaf, ‘Rhedeg i Paris’ yn rhan ganolog o’r 
dathliadau, a phan ddaeth y tîm yn ôl i Gymru, roedd BBC Radio 
Cymru yno’n darlledu’n fyw o ganol y torfeydd.

I’r gwasanaeth newyddion roedd hi’n flwyddyn lle roedd rhoi 
gogwydd Gymreig ar ddigwyddiadau o bwys, ym Mhrydain a 
ledled y byd, yn bwysicach nag erioed.  Ar cyd ag S4C, fe fu’r orsaf 
yn darlledu’n fyw yn ddi-dor am 12 awr yn ystod etholiad y 
Cynulliad fis Mai. Roedd lleisiau’r gwrandawyr yn rhan ganolog o’n 
darlledu ar ymgyrch y refferendwm ar adael yr Undeb 
Ewropeaidd fis Mehefin, ac fe ddaeth tîm gohebu’r orsaf â’r 
diweddaraf i wrandawyr wrth i derfysg daro Paris ac wrth i’r Unol 
Daleithiau ethol Arlywydd newydd.  

Mae ymfalchïo yn niwylliant a hanes unigryw Cymru wedi bod  
yn llinyn arian drwy gydol hanes BBC Radio Cymru, a doedd y 
flwyddyn aeth heibio ddim yn eithriad. Fe ddarlledwyd  Hanes yr 
Iaith mewn Hanner Can Gair – hanner cant o bytiau sy’n dirwyn 
datblygiad y Gymraeg ac aeth BBC Radio Cymru ati i nodi tri 
chanmlwyddiant geni’r emynydd, William Williams Pantycelyn. 

Roedd llwyddiant i’r orsaf eleni hefyd yn yr Ŵyl Cyfryngau 
Celtaidd ar Ynys Manaw, gyda rhaglen ddogfen rymus ar 
drychineb Aberfan, sioe foreol Aled Hughes a’r orsaf ei hun, yn 
ennill tair prif wobr. 

Radio Cymru Mwy Pen-blwydd BBC Radio Cymru yn 40
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Digidol
Datblygodd BBC Cymru arbenigedd mewn Rhith Realaeth a fideo 
360 i gwrdd â’r diddordeb cynyddol mewn sain a fideo trochi. Gan 
weithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr adran ymchwil a datblygu, 
sefydlodd BBC Cymru y system ddeuseiniol gyntaf ar gyfer 
cynyrchiadau’r BBC, gan arwain at y ddrama estynedig gyntaf gyda 
sain 3D, A Midsummer Night’s Dream. Hefyd, cynhyrchodd y tîm 
drama digidol fersiwn ddeuseiniol o un o benodau Doctor Who, y 
rhaglen gyntaf i gynnwys technoleg sain 3D ar BBC iPlayer. Cafodd 
y ddrama ar gyfer cynulleidfaoedd iau, Class, ei marchnata’n 
fyd-eang gyda chyhoeddiadau fideo 360 ar gyfer BBC Three a 
gêm symudol newydd ar gyfer dilynwyr Doctor Who, lle cafwyd 
cyfle i hedfan y TARDIS mewn 360. Mae’r gwaith hyn wedi gosod 
y sylfeini ar gyfer mwy o waith datblygu VR yn ystod 2017-18.

Parhaodd gwefan Doctor Who i ddenu cynulleidfa fawr. Yn ystod y 
cyfnod darlledu, dyma wefan ffuglennol fwyaf poblogaidd y BBC. 
Yn fyd-eang, cafodd bron i filiwn o ddefnyddwyr unigryw 
wythnosol yn ystod cyfnod darlledu’r gyfres. Mae safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol Doctor Who yn parhau i fynd o nerth i 
nerth gyda 1.6 miliwn o ddefnyddwyr Twitter a 416,000 o 
ddilynwyr Instagram. 

Ym mis Ebrill 2016, cyhoeddwyd mai Pearl Mackie fyddai’r 
cydymaith newydd. Diolch i’r cydweithio gyda BBC Sport, 
datgelwyd y cyfan adeg hanner amser yn rownd gyn-derfynol 
Cwpan yr FA ar BBC One. Gwelwyd rhai o’r ffigyrau digidol uchaf 
hyd yma fel rhan o ymgyrch integredig – yn ddigidol ac ar yr awyr.

Cynhyrchodd BBC Cymru ddigwyddiad #SherlockLive lle gwelwyd 
Sherlock ei hun yn ‘hacio’ i fewn i gyfrif Twitter BBC One i brofi 
gallu’r gynulleidfa i ddatrys achos rhyngweithiol ecsgliwsif. 
Arweiniodd at gynnydd o dros 150,000 o ddilynwyr Twitter 
newydd ar gyfer BBC One, gan ddenu dros 23 miliwn o 

argraffiadau ar ddiwrnod y digwyddiad (3 miliwn yw’r 
cyfartaledd). Cafodd #SherlockLive ei gydnabod yn fyd-eang wrth 
iddo ennill y People’s Choice Webby Award am y Digwyddiad 
Cyfryngau Cymdeithasol Gorau. Cafodd ei roi ar restr fer 
Gwobrau Digidol Broadcast hefyd.

Parhaodd y tîm digidol yng Nghymru i gefnogi cynyrchiadau 
rhwydwaith a lleol, gyda’r bwriad o ehangu a dyfnhau ymgysylltiad 
y gynulleidfa â chynnwys teledu. Yn ystod Euro 2016, ffilmiodd 
BBC Cymru ddeunydd ecsgliwsif gyda’r digrifwr Elis James ar gyfer 
sianeli cyfryngau cymdeithasol adran Chwaraeon BBC Cymru, 
wrth iddo ddilyn perfformiad gwych Cymru. Cafodd y cynnwys ei 
ddefnyddio ar Match of the Day, BBC Radio 5 Live a The One Show.  

Teledu yw’r brif ddyfais ar gyfer defnyddio BBC iPlayer, gan 
gyfrannu at 42% o’r ceisiadau am raglenni yn ystod 2016-17, o’i 
gymharu â 27% yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Gan adeiladu ar 
lwyddiant Young Welsh and Pretty Skint yn 2016, dangoswyd cyfres 
BBC Cymru Hayley ar BBC Three cyn y darllediad ar BBC One 
Wales. Roedd pob un o’r penodau ar gael ar BBC iPlayer fel box 
set ac ar gael am gyfnod estynedig o 180 diwrnod. Cafodd y gyfres 
ei chroesawu gan gynulleidfa BBC iPlayer a dyma’r rhaglen y 
gofynnwyd amdani fwyaf ar BBC Three yn ystod yr wythnos 
gyntaf. Ymhlith y rhaglenni a ddenodd gynulleidfaoedd sylweddol 
ar iPlayer oedd Born Small: The Wedding, Police 24/7, Fat v Carbs with 
Jamie Owen a Cardiff: Living on the Streets, gyda phob un ohonynt â 
chynnwys oedd yn apelio’n benodol at gynulleidfaoedd iau.

#SherlockLive Elis in Euroland
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Dysgu
Mae addysg wrth wraidd cenhadaeth y BBC ar gyfer y Siarter 
nesaf ac mae’n parhau i fod yn rhan allweddol o ddibenion 
cyhoeddus y BBC. 

Parhaodd BBC Bitesize, yr adnodd sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm 
ac sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hastudiaethau, i berfformio’n gryf 
gyda’n cynulleidfaoedd gyda 80% o blant oed uwchradd yn y DU 
bellach yn ei ddefnyddio. Eleni, parhaodd BBC Cymru i fuddsoddi 
yn y gwasanaeth gyda chynnwys newydd i adlewyrchu’r 
cwricwlwm Cymreig.

Lansiwyd cynnwys dysgu dwyieithog newydd i gefnogi arholiadau 
TGAU newydd yng Nghymru mewn Bioleg a Ffiseg, yn ogystal ag 
adnoddau ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Am y tro cyntaf ar Bitesize, 
cynhyrchwyd deunydd animeiddio ar gyfer plant oed cynradd i 
gefnogi’r broses o ddysgu Cymraeg fel ail iaith. Yn 2017, 
datblygwyd y llwyfan digidol ymhellach i sicrhau hyd yn oed mwy o 
ryngweithio, ymarferoldeb a dysgu addasol i fodloni anghenion y 
gynulleidfa. Bydd y gwaith hwn yn parhau tan 2018.

Rhoddwyd cyfle i ysgolion yng Nghymru gymryd rhan yn y fenter 
Bwletin Ysgol y BBC, lle mae myfyrwyr 11 i 16 oed yn cael cyfle i 
gynhyrchu straeon newyddion ar gyfer cynulleidfaoedd go iawn. 
Cynhaliodd BBC Cymru weithdai a chyfleoedd mentora, gan 
alluogi myfyrwyr i ddweud eu straeon ar radio ac ar-lein.

Yn 2016, dosbarthwyd y cyfrifiadur codio BBC micro:bit, sydd tua’r 
un maint â cherdyn credyd, i bob disgybl blwyddyn 7 ar draws y 
DU, ac mae bellach wedi cael ei drosglwyddo i sefydliad addysgol 
er mwyn sicrhau ei fod yn ysbrydoli cenedlaethau newydd o 
arloeswyr digidol.

Yn The Mind:Set, gwelwyd pobl ifanc yn hyfforddi ac yn helpu pobl 
ifanc i baratoi ar gyfer arholiadau, ar ôl bod trwy’r profiad eu 
hunain. Roedd yr hyfforddwyr yn cynnig cyngor ar sut i ymdopi â 
misoedd llawn straen yr arholiadau. Roedd adnoddau ar gael yn 
Gymraeg a Saesneg, a darlledwyd yr ymgyrch ar BBC Radio 
Cymru, BBC Radio Wales a’r cyfryngau cymdeithasol.

Ymgyrch ddwyieithog arall oedd BBC Terrific Scientific sy’n 
ysbrydoli disgyblion 9-11 oed a’u hathrawon drwy ymchwiliadau 
gwyddonol hygyrch. Mae’r ymgyrch ddwy flynedd wedi’i 
chynllunio i wneud pynciau STEM yn fwy hygyrch ac mae’n cael ei 
threfnu mewn partneriaeth â’r Wellcome Trust. Mae adran 
Ddysgu’r BBC wedi cynhyrchu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 
yn Gymraeg a Saesneg o’r enw #CaruDarllen #LovetoRead. Wedi’i 
hanelu at bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, y bwriad oedd annog pobl 
i sgwrsio am lyfrau yn ogystal ag apelio at gynulleidfa ehangach. 
Yng Nghymru, cymerodd Cerys Matthews, Colin Jackson a Jamie 
Baulch ran, gydag awduron, wynebau cyfarwydd, cerddorion a’r 
cyhoedd yn ychwanegu at yr ymgyrch.

Disgyblion o Ysgol Gyfun Tonyrefail yn cyfweld â  
Chris Coleman ar gyfer Bwletin Ysgol y BBC BBC Bitesize
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Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC
Yn ystod haf 2016, gwelwyd amrywiaeth ddeinamig o gyngherddau 
yn y BBC Proms gyda thri premiere byd-eang, gan gynnwys Cello 
Concerto y Cyfansoddwr Cysylltiedig Huw Watkins, a ysgrifennwyd 
gan ei frawd Paul Watkins. Arweiniodd y Prif Arweinydd Thomas 
Søndergård ddau o’r Proms, gan gynnwys symffonïau gan Dvořák a 
Brahms; ac arweiniodd Mark Wigglesworth y Gerddorfa a’r Corws 
ar gyfer A Child of our Time gan Tippett.

Yng Nghymru, daeth Søndergård â thymor 2015/16 y Gerddorfa i 
ben gyda dau berfformiad anhygoel gyda’r feiolinydd Nicola 
Benedetti, ac agorwyd tymor 2016/17 – sef tymor o adrodd 
straeon – gyda Firebird gan Stravinsky. Ymhlith uchafbwyntiau eraill 
y tymor oedd Daphnis et Chloe gyda Tadaaki Otaka a St John Passion 
adeg y Pasg, wedi’i gyfarwyddo gan John Butt, lle cafwyd 
perfformiadau trawiadol gan y Corws a’r Gerddorfa. 

Ymunodd y Prif Arweinydd Gwadd newydd Xian Zhang â theulu 
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ym mis Medi, gan 
ddechrau gyda pherfformiadau disglair o Tchaikovsky yng 
Nghaerdydd a’r Drenewydd. Dychwelodd Zhang i helpu i ddathlu 
dwy foment bwysig ar yr awyr - Pass the Baton! i nodi 70 mlynedd 
o BBC Radio 3 gyda cherddorfeydd a chorau talentog y BBC; a 
Diwrnod Rhyngwladol Menywod, lle perfformiodd y Gerddorfa, 
y Corws a chôr plant o’r Rhondda, Côr y Cwm, premiere byd o 
Speak Out gan Kate Whitley, lle defnyddiwyd geiriau araith Malala 
Yousafzai i’r Cenhedloedd Unedig yn 2013.

Mewn blwyddyn o gydweithio, gweithiodd y Gerddorfa gyda Ballet 
Cymru am y tro cyntaf fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni 
Roald Dahl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Hefyd, cyflwynwyd 
Messiah yn Neuadd Dewi Sant, lle cyfeiliodd Cerddorfa Opera 
Cenedlaethol Cymru i Gorws Cenedlaethol Cymreig y BBC am y 
tro cyntaf. Yn Abertawe, cafodd y Gerddorfa y fraint o berfformio 
ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru adeg agor campws 
newydd Prifysgol Abertawe.

O dan arweiniad Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, British 
Council Cymru, Ein Rhanbarth ar Waith a Phrifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant, mae cerddorion o’r Gerddorfa ac arbenigwyr 
iaith wedi bod yn gweithio gydag athrawon yn Abertawe, Sir Gâr a 
Cheredigion i ddatblygu dulliau creadigol o ddysgu Cymraeg, 
Sbaeneg a Saesneg. Mae’r prosiect, sy’n cael ei ariannu gan y Paul 
Hamlyn Foundation, yn edrych ar sut mae elfennau cerddorol iaith 
fel rhythm, ail-adrodd ac odl, yn gallu helpu dysgu.

At hynny, mae rhaglen o weithgareddau’r Gerddorfa gydag 
ysgolion wedi arwain at brosiectau ledled y wlad, gyda 
chyngherddau i ysgolion yn Llandudno, Merthyr Tudful a 
Chasnewydd fel rhan o BBC Ten Pieces – lle cyflwynodd y 
Gerddorfa wers a ffrydiwyd yn fyw i ysgolion ar hyd a lled y wlad. 

Unwaith eto, mae cerddorion ifanc brwdfrydig wedi cael y cyfle i 
eistedd ochr yn ochr â’r Gerddorfa. Ym mis Hydref, rhannodd 
aelodau o Gerddorfa Ieuenctid Cymru y llwyfan yn y cyngerdd 
Halloween Spooktacular. Yng Ngogledd Cymru, ymunodd 
cerddorion ifanc â ni am sesiwn ym Mangor, a chwaraeodd 
myfyrwyr cerddoriaeth mewn ymarferion fel rhan o’r 
bartneriaeth barhaus rhwng Coleg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Fel rhan o’i hymrwymiad parhaus i ehangu cysylltiadau gyda 
chynulleidfaoedd newydd ac ifancach, gweithiodd y Gerddorfa 
gyda Cian Ciaran o’r Super Furry Animals i ddatblygu dehongliad 
cerddorol o Rhys a Meinir – stori hynafol o’r gogledd wledig – gyda 
Rhys Ifans yn adrodd y stori yn Gymraeg. Cafodd y perfformiad 
cyntaf ei ddarlledu’n fyw o Neuadd Hoddinott ar BBC Radio 
Cymru, gydag ail berfformiad yn Pontio ym Mangor. Fel band 
swyddogol Doctor Who, roedd hi’n gam naturiol i’r Gerddorfa 
berfformio diwrnod o gerddoriaeth o’r ffilmiau a rhaglenni teledu 
cult ym mis Mawrth 2017. Llwyddodd Geek Musique i ddenu 
cynulleidfaoedd newydd ar gyfer dau gyngerdd a gyflwynwyd gan 
Robert Llewellyn (sef Kryten o Red Dwarf ).

Cyngerdd Arddangosol Xian Zhang Cyngerdd Geek Musique
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Partneriaethau
Parhaodd y Bartneriaeth Gwerth Cyhoeddus rhwng BBC Cymru 
a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda’r prosiect cerddoriaeth 
gyfoes Gorwelion yn cael ei gynnal am y drydedd flwyddyn. Daeth 
yn bresenoldeb cyfarwydd yn rhai o wyliau cerddorol mwyaf y 
DU, gan gynnwys Great Escape, Liverpool Sound City, Truck 
Festival a Gŵyl Rhif 6 – gan helpu artistiaid o Gymru i ddod o hyd i 
gynulleidfaoedd newydd a chodi eu proffil o fewn y diwydiant 
cerddoriaeth yn ehangach. 

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill oedd cyfleoedd i artistiaid 
Gorwelion chwarae ar lwyfannau BBC Introducing ar draws y DU, 
ac i gael amser ar yr awyr ar BBC 6Music a BBC Radio 1. 
Dewiswyd y band o Gaerdydd Tibet gan Steve Lamacq ar gyfer ei 
lwyfan yn y Great Escape, chwaraeodd Afro Cluster yn 
Glastonbury, dewiswyd Castles i chwarae yng ngwyliau Reading a 
Leeds, ac ym mis Mawrth eleni, chwaraeodd Casi ar lwyfan BBC 
Introducing yn yr SXSW yn Austin, Texas – un o bedwar o 
artistiaid i gael eu dewis i berfformio.

Stori arall o lwyddiant i’r prosiect Gorwelion oedd gweld Violet 
Skies o Gas-gwent yn cael eu dewis ar gyfer dwy ŵyl yn Tsieina, ar 
ôl cael eu gweld ar Lwyfan Gorwelion yn Liverpool Sound City yn 
gynharach yn y flwyddyn.

Cafodd BBC Proms yn y Parc ei lwyfannu yng Ngogledd Cymru 
am y tro cyntaf ym mis Medi. Daeth miloedd o bobl i Barc Eirias 
ym Mae Colwyn i fwynhau perfformiadau gan y gantores a’r 
gyfansoddwraig a enillodd wobr Grammy, Amy Wadge, a Tony 
Hadley o Spandau Ballet.

Ym mis Tachwedd, Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe oedd 
lleoliad noson o godi arian ar gyfer BBC Plant mewn Angen, gan 
gynnwys darllediad byw yn ystod rhaglen yr apêl ar BBC One.

Parhaodd BBC Cymru i gydweithio’n agos â S4C gyda 
phartneriaeth gref ar raglenni sy’n mynd y tu hwnt i’r 520 awr 
statudol o raglenni teledu a ddarperir gan BBC Cymru. Mae’r 
gyfres ddrama Hinterland/Y Gwyll yn gyd-gomisiwn y BBC a S4C, 
ac mae’n cael ei dosbarthu’n fyd-eang erbyn hyn. Ymhlith y 
prosiectau drama sydd ar y gweill mae drama ias a chyffro newydd 
gydag Eve Myles, Keeping Faith/Un Bore Mercher. Mae cynnwys S4C 
hefyd ar gael ar BBC iPlayer gyda dros 100,000 yn troi at y 
rhaglenni bob wythnos, gan gyfrannu hyd at 3% o holl oriau  
gwylio S4C. 

Daeth mawrion y byd chwaraeon at ei gilydd i Neuadd Hoddinott 
ym Mae Caerdydd ar gyfer y Gwobrau Chwaraeon Cymru blynyddol 
– i ddathlu un o’r blynyddoedd gorau yn hanes chwaraeon Cymru. 
Mae’r digwyddiad, sy’n dathlu llwyddiant elitaidd ac ar lawr gwlad, 
yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, y 
sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu ac hyrwyddo 
chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Parhaodd BBC Cymru i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau i 
ehangu’r cyfleoedd i bobl o grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli i 
weithio yn y BBC a’r diwydiannau creadigol ehangach. I gefnogi twf 
Caerdydd fel prifddinas greadigol, mae BBC Cymru yn rhan o 
rwydwaith Caerdydd Creadigol a Phartneriaeth Addysg 
Greadigol y ddinas, sy’n creu cysylltiadau agosach rhwng y sector 
creadigol ac ysgolion uwchradd.

I gefnogi uchelgais Cymru i fod yn genedl wirioneddol greadigol, 
mae BBC Cymru wedi cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd addysgol 
ar draws y wlad, gan gynnwys partneriaeth newydd gyda 
Chanolfan Berfformio Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant i ddatblygu sgiliau cynhyrchu mewn dramâu teledu. 

Yn ogystal, cynigiodd BBC Cymru 12 o brentisiaethau mewn 
drama, ffeithiol, chwaraeon, digidol a dysgu.

Band Gorwelion, Afro Cluster yng Ngŵyl Rhif 6 Jade Jones yn derbyn gwobr Personoliaeth Chwaraeon  
BBC Cymru Wales 2016 gan Syr Gareth Edwards



Teledu Saesneg BBC Cymru  2016/17 2015/16
Oriau 
Rhaglenni gwreiddiol 595 641 
Ail-ddarllediadau  69 56
Cyfanswm  663 697

£M* 31.3 31.7
Cost yr awr £K**  52.6 49.5

S4C 2016/17 2015/16
Oriau
Rhaglenni gwreiddiol 548 516
Ail-ddarllediadau  101 100 
Cyfanswm   649 616

£M* 29.2 28.0
Cost yr awr £K**  53.4 54.2

Dadansoddiad o’r Cynnyrch (Oriau) 
BBC Wales 2016/17 2015/16
Rhaglenni gwreiddiol 
Drama, Comedi, Adloniant, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau  14 26
Newyddion Dyddiol, Wythnosol, a Materion Cyfoes 390 399
Chwaraeon a Hamdden 128 150
Addysg, Ffeithiol a Chrefydd 63 66
 595 641
Ail-ddarllediadau  69 56
Cyfanswm   663 697

BBC Cymru ar S4C  2016/17 2015/16
Drama, Comedi, Adloniant, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau  173 168
Newyddion Dyddiol, Wythnosol a Materion Cyfoes 273 264
Chwaraeon a Hamdden  102 81
Addysg, Ffeithiol a Chrefydd 0 3
 548 516
Ail-ddarllediadau  101 100 
Cyfanswm   649 616
S4C - Cynnyrch Arall (y tu allan i darged y siartr) 88 63

Niferoedd staff 2016/17 2015/16
Mae’r nifer cyfartalog yn adlewyrchu’r unigolion    
hynny sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol i gefnogi’r  
gwasanaethau a gynhyrchir gan BBC Cymru
Nifer cyfartalog y bobl sy’n cael eu cyflogi yn ystod y flwyddyn  1187  1232
Mae niferoedd 2015/16 yn cynnwys 225 o weithwyr a  
drosglwyddodd i BBC Studios yn Ebrill 2016.   

BBC Radio Wales  2016/17 2015/16
Oriau
Rhaglenni gwreiddiol 7303 7110 
Ail-ddarllediadau  290 329
Cyfanswm  7593 7439

£M*  14.2 15.1 
Cost yr awr £K** 1.9 2.1

BBC Radio Cymru  2016/17 2015/16
Oriau 
Rhaglenni gwreiddiol  6912 6305
Ail-ddarllediadau  350 695
Cyfanswm  7262 7000

£M*  13.6 14.2 
Cost yr awr £K** 2.0 1.6

BBC Radio Wales 2016/17 2015/16
Rhaglenni Gwreiddiol 
Newyddion a Materion Cyfoes  1818 2145
Cyffredinol 5485 4965
 7303 7110 
Ail-ddarllediadau  290 329
 7593 7439

BBC Radio Cymru 2016/17 2015/16
Rhaglenni Gwreiddiol 
Newyddion a Materion Cyfoes 1327 1401
Cyffredinol 5585 4904
 6912 6305
Ail-ddarllediadau  350 695
 7262 7000

BBC Radio 1 - 5   2016/17 2015/16
(heb gynnwys cynnyrch cerddorfaol)
Oriau rhaglenni gwreiddiol 334 379
£M  1.7 1.9
Cost yr awr £K*  5.1 5.0

Cynnwys Cerddorfaol BBC Radio 3 
Oriau rhaglenni gwreiddiol  65 65
£M  1.4 1.4
Cost yr awr £K*  13.0

*  Gwariant uniongyrchol ac anuniongyrchol, gan gynnwys dyraniadau o ran Hawliau Chwaraeon, Adeiladau a gorbenion eraill sy’n cael eu rhannu.
^   Roedd y gwariant a gyhoeddwyd mewn adroddiadau blynyddol blaenorol ddim yn cynnwys dyraniadau o ran Hawliau Chwaraeon, Adeiladau a gorbenion 

eraill sy’n cael eu rhannu.  Yn seiliedig ar hynny, byddai’r gwariant yn: Teledu Saesneg 2016/17: £20.6m (2015/16: £22.5m); S4C 2016/17: £20.9m (2015/16: 
£20.3m); Radio Wales 2016/17: £10.0m (2015/16: £10.3m); Radio Cymru 2016/17: £9.9m (2015/16: £10.1m).

**  Mae ffigyrau cost yr awr yn eithrio ail-ddarllediadau.
*** Yn seiliedig ar ddiffiniadau Ofcom o gynyrchiadau teledu dilys yn y flwyddyn galendr.
^^  Gwariant ddim yn cynnwys dyraniadau o ran Hawliau Chwaraeon, Adeiladau a gorbenion eraill sy’n cael eu rhannu

Cynnwys BBC Cymru ar gyfer  Oriau rhaglenni  Gwariant Canran o wariant
rhwydweithiau teledu’r BBC*** gwreiddiol £m rhwydwaith y BBC

2014  219 55.3 6.5%
2015  299 59.2 7.1%
2016  271 48.8 5.8%
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Ffeithiau a ffigyrau
BBC Cymru mewn manylder



Arolwg y Tîm Rheoli 2016/17 – Cymru

Arolwg y Tîm Rheoli 2016/17 – Cymru 15

Y tîm rheoli

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Nick Andrews
Pennaeth Comisiynu

Zoë Baker
Uwch Bartner Busnes Adnoddau Dynol

Rhys Evans
Pennaeth Strategaeth ac Addysg

Michael Garvey
Cyfarwyddwr Cerddorfa a Chorws 
Cenedlaethol Cymru

Sian Gwynedd
Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys

Mark O’Callaghan
Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes

Colin Paterson
Golygydd BBC Radio Wales

Gareth Powell
Prif Swyddog Gweithredol

Richard Thomas
Pennaeth Digidol a Marchnata

Geoff Williams
Pennaeth Chwaraeon

Betsan Powys
Golygydd BBC Radio Cymru a  
BBC Cymru Fyw
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Cysylltu

Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gwyn ynglŷn â rhaglenni neu 
wasanaethau BBC Cymru, neu unrhyw agwedd arall o waith y 
BBC, cysylltwch â’n huned Gwasanaethau Cynulleidfa.
Mae’r holl adborth yn cael ei gofrestru’n ofalus a’i ddosbarthu’n 
rheolaidd i’r timau golygyddol a’r rheolwyr.

Ffôn: 03703 500 700

Mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30am–5.30pm Llun-Gwener 
(heblaw gwyliau banc). Ni fydd galwadau i’r rhif 0370 yn costio 
mwy na galwadau i rifau daearyddol 01/02. Gall galwadau gael eu 
recordio at ddibenion hyfforddi.

Gwefan: bbc.co.uk/aboutthebbc/cymruwales/?lang=cy

Ysgrifennwch at:
Gwasanaethau’r Gynulleidfa
BBC Cymru Wales
Bangor
LL57 2BY

Cwynion: am ragor o wybodaeth am broses gwyno’r BBC ac i 
gyflwyno cwyn ar-lein, ewch i
bbc.co.uk/cwynion



Lluniau 
Mae’r lluniau a ddefnyddir yn © BBC, yn cael eu defnyddio o dan 
delerau cytundeb PACT neu gyda chaniatâd o lefydd eraill. Rhaid 
gofyn caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint cyn i unrhyw luniau gael 
eu hatgynhyrchu.

Gellir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng ar yr amod y gwneir hynny mewn ffordd  
gywir nad yw’n gamarweiniol. Mae’n rhaid ei achredu i’r BBC.

BBC Cymru Wales 
Y Ganolfan Ddarlledu 
Caerdydd CF5 2YQ 
bbc.co.uk/cymru 
© BBC 2017


