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Cyflwyniad Gan 
Gyfarwyddwr BBC 
CymrU waleS

nid oes amheuaeth o gwbl fod hwn yn gyfnod 
anodd i bob darlledwr. a ninnau’n wynebu dirywiad 
economaidd digynsail, mae cwestiynau allweddol 
ynglŷn â dyfodol darlledu yng nghymru’n cael eu 
trafod yma yng nghymru ac yn San Steffan. 
mae llawer yn y fantol – gall penderfyniadau a wneir dros y 
misoedd nesaf ailddiffinio natur darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
yng nghymru am flynyddoedd lawer.

er gwaetha’r newidiadau sylweddol hyn, mae BBC Cymru wales 
wedi mwynhau blwyddyn o lwyddiant a datblygiad creadigol eithriadol.

mae ein hymdriniaeth â’r dirwasgiad a’i effaith ar bobl Cymru wedi 
bod yn dreiddgar ac yn gynhwysfawr ar y radio, ar deledu ac ar-lein. 
mae ein gorsafoedd radio wedi cynnig fforwm hollbwysig ar gyfer 
trafodaeth genedlaethol, ac mae BBC Wales Today a Newyddion wedi 
cynnig dadansoddiad dihafal ar stori gymhleth sy’n symud yn gyflym.

rydym wedi taflu golau ar y Gymru gyfoes drwy gyfresi cofiadwy 
megis Hospital 24/7, O Flaen Dy Lygaid, Changing Lives, Frontline 
Afghanistan a’n tymor arloesol yn ymwneud â phlentyndod, Beth 
‘yn ni’n ei wneud i’n plant?

mae ein cyfraniad eithriadol at rwydweithiau’r BBC hefyd wedi 
mynd o nerth i nerth – ac mae’r newyddion y caiff Casualty BBC 
one ei symud i Gymru cyn bo hir yn dyst i fedrusrwydd ac enw 
da ein timau cynhyrchu.

yn olaf, ym mis ionawr 2009, symudodd Cerddorfa Genedlaethol 
Gymreig y BBC i’w chartref newydd – neuadd hoddinott y BBC 
– yng nghanolfan y mileniwm. Cartref teilwng o’r diwedd i un o’r 
gemau sydd yng nghoron ddiwylliannol Cymru.

Menna Richards 
Cyfarwyddwr, BBC Cymru wales
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CrynodeB dwy fUnUd

Perfformiad, CynnyrCh a Gwariant  
ffeithiaU a ffiGUraU BBC CymrU waleS

Cymeradwyaeth i’r BBC ynG nGhymrU (SGôr Gymedr allan o 10)  
ffynhonnell: PBtS/tnS

06/07 6.78
07/08 6.77
08/09 6.68

Argraff gyffredinol o’r BBC

06/07 4.87
07/08 4.79
08/09 4.93

Gwerth am arian o f�’r drwydded

nifer a Gyrhaeddir ar y teledU BoB wythnoS 
ffynhonnell: BarB (wedi’i seilio ar gyrhaeddiad 15-munud)

06/07 885,000
07/08 870,000
08/09 856,000

Rhaglenni Saesneg BBC Cymru Wales 

06/07 228,000
07/08 193,000
08/09 166,000

BBC Cymru Wales ar S4C

nifer a Gyrhaeddir ar y radio BoB wythnoS (oedolion) 
ffynhonnell: rajar/ipsos mori

06/07 461,000
07/08 440,000
08/09 435,000

BBC Radio Wales

06/07 160,000
07/08 152,000
08/09 155,000

BBC Radio Cymru
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546,000 
oedolion yng nghymru a fu’n gwrando naill ai ar BBC 
radio wales a/neu ar radio Cymru bob wythnos yn 
2008/09.

52%
Canran yr oedolion yng nghymru y mae ganddynt y 
rhyngrwyd ar fand eang yn eu cartrefi.

856,000
oedolion yng nghymru a fu’n gwylio rhaglenni 
Saesneg BBC Cymru wales bob wythnos yn 2008/09 
(wedi’i seilio ar gyrhaeddiad 15-munud).

 10.6m
Gwylwyr yn y dU a wyliodd bennod olaf pedwaredd 
gyfres Doctor Who.

rhaGlenni teledU SaeSneG  
BBC CymrU waleS

06/07 814
07/08 766
08/09 721

Rhaglenni Gwreiddiol (oriau) 

BBC CymrU waleS ar S4C

06/07 506
07/08 566
08/09 590

Rhaglenni Gwreiddiol (oriau) 

nifer UniGryw Sy’n defnyddio’r wefan BoB wythnoS 
ffynhonnell: BBC

CynnyrCh BBC CymrU waleS ar Gyfer rhwydweithiaU’r BBC 
(a droSGlwyddwyd)

06/07 963,000
07/08 1,215,000
08/09 1,525,000

Sa�eoedd Saesneg BBC Cymru Wales

06/07 140
07/08 117
08/09 120

Rhaglenni Gwreiddiol (oriau) 

06/07 37,000
07/08 38,000
08/09 38,000

Sa�eoedd Cymraeg BBC Cymru Wales

06/07 34
07/08 29
08/09 25

Gwariant £M (diffiniad Ofcom*)

Mae rhagor o ffeithiau a ffigurau ar gael yn bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth

* Ar sail rhaglenni a ddarlledwyd sy’n bodloni diffiniad Ofcom o gynnyrch y Gwledydd.
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DinasyDDiaeth 
y dirwasgiad – a’i effaith ar gynulleidfaoedd ledled Cymru – oedd 
elfen amlycaf yr arlwy eleni. Cafwyd dadansoddi diduedd gan ein 
gwasanaethau newyddion a golwg ddihafal ar stori a oedd ar y naill 
law’n stori fyd-eang ac eto yn lleol iawn. At hynny, mae ein rhaglenni 
arbenigol – gan gynnwys Week In Week Out, Taro Naw, Wales at Work 
ac Eye on Wales – i gyd wedi cynnig dadansoddiad manwl o’r darlun 
economaidd wrth iddo ddatblygu.
Ar draws ein cynnyrch i gyd, rydym wedi sicrhau bod cynulleidfaoedd 
wrth wraidd ein rhaglenni. mae llinyn your stories BBC Wales Today 
wedi dod yn rhan hynod o werthfawr o’r rhaglen ac mae cannoedd 
o wylwyr yn cysylltu â hi. y ddau fater a sbardunodd y ddadl fwyaf 
bywiog ymhlith y gynulleidfa oedd argaeledd band eang – y ‘mannau 
gwan’ bondigrybwyll – a chynlluniau’r cynghorau i ddiffodd goleuadau’r 
strydoedd er mwyn arbed arian.
mae’r cydweithredu rhwng BBC Cymru a thimau newyddion y 
rhwydwaith wedi gwella’n sylweddol ers cyhoeddi Adroddiad King 
ar ddarpariaeth newyddion rhwydwaith y BBC ar gyfer pedair gwlad 
y du. mae pecyn o gynlluniau wedi arwain at roi sylw llawer mwy 
cyfoethog a chywir i straeon newyddion o gymru ar y rhwydwaith.
mae Week In Week Out wedi parhau i graffu ar fywyd Cymru drwy gynnal 
ymchwiliadau uchel eu proffil i lendid ysbytai Cymru a safonau hylendid 
cig yn lladd-dai Cymru. yn sgil yr ymchwiliad i’r ysbytai, newidiodd 
llywodraeth y Cynulliad ei threfniadau profi ar gyfer haint C. difficile.
roedd etholiadau Cynghorau Cymru ym mis mai 2008 yn brawf sylweddol 
ar y prif bleidiau yng nghymru a rhoddwyd sylw manwl i’r canlyniadau gan 
BBC Cymru gyda rhaglenni arbennig ar BBC radio wales a radio Cymru.

UChafBwyntiaU’r 
rhaGlenni a’r 
GweithGarwCh
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Dysgu 
mewn cyfraniad unigryw i dymor arbennig BBC four ar ddarllen, dilynodd 
tîm ffeithiol BBC Cymru y Bardd plant, michael rosen wrth iddo geisio 
ailgyflwyno ‘pleser darllen’ i ysgol gynradd brysur yng nghaerdydd.
o ran rhaglenni plant, daeth cyfres newydd, Tellytales, â hen straeon 
yn fyw o 25 o wahanol wledydd ar draws y byd drwy ddefnyddio 
amrywiaeth arloesol o animeiddio. yn y gyfres 25-rhan ar gyfer 
CBeebies ac s4C (Un Tro) cafwyd cyfraniadau gan gannoedd o blant 
ysgol o bob cwr o dde Cymru.
parhaodd Cerddorfa genedlaethol gymreig y BBC â’i phortffolio 
o ddigwyddiadau addysg gan gynnwys cyngherddau i deuluoedd, 
prosiectau mentora a dosbarthiadau meistr offerynnol a chorawl. 
un enghraifft nodedig oedd gwaith y gerddorfa gyda’r animateur 
Andy pidcock. Ar y cyd â’r arweinydd grant llewellyn, arweiniodd 
y gerddorfa mewn dau gyngerdd i blant a chanddynt anghenion 
arbennig – gwaith a estynnir i’r gogledd y flwyddyn nesaf. 
roedd Funny Money yn dangos cyfres o gomedïau byr i gefnogi 
ymgyrch BBC Raw Money. perfformiwyd y ffilmiau byrion gan y 
digrifwr o gymro, rhod gilbert, a’u bwriad oedd ceisio cael pobl i 
ddeall yn well y peryglon sydd ynghlwm wrth drefnu digwyddiadau 
megis priodasau neu angladdau, a’r gofal y dylid ei gymryd wrth brynu 
pethau drud megis ceir.
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CReaDigRwyDD 
mae BBC Cymru wales wedi parhau i wneud cyfraniad mawr at 
rwydweithiau  teledu, radio ac ar-lein y BBC dros y flwyddyn ddiwethaf.
pedwaredd gyfres Doctor Who, gyda’r sêr david Tennant a Catherine Tate, 
oedd un o uchafbwyntiau teledu’r flwyddyn, a gwyliwyd y bennod olaf gan 
10.6 miliwn o wylwyr. darlledwyd cyfres arall o The Sarah Jane Adventures 
ar BBC one ac ar CBBC yn ystod y flwyddyn. Bu’r tîm drama’n gweithio 
hefyd gyda’r cwmni annibynnol, shine, i lansio cyfres newydd i BBC one, 
Merlin. mae ail gyfres wrthi’n cael ei chynhyrchu. 
o ran rhaglenni ffeithiol, Amazon with Bruce Parry (a gynhyrchwyd gan indus 
films) oedd un o’r uchafbwyntiau ar gyfer BBC Two. roedd y rhaglenni’n 
dilyn parry ar ei daith anhygoel ar hyd un o afonydd mwyaf y byd. Ar y 
wefan a oedd yn cyd-fynd â’r rhaglenni, ac a gynhyrchwyd gan BBC Cymru, 
cafodd cynulleidfaoedd ragolwg o’i anturiaethau ymhell cyn darlledu’r gyfres. 
parhaodd tîm ffeithiol a cherddoriaeth BBC Cymru i ddangos pa mor 
amlochrog yw eu doniau ac ansawdd y doniau hynny drwy gyflawni 
amrywiaeth o brosiectau. roedd y rheini’n cynnwys ail gyfres o 
Trees which made Britain, ffilm am yr ymerawdwr hadrian, a rhaglen 
ddogfen gynnil am yr Amish, sect gristnogol nad yw’n cael ei ffilmio’n 
aml, a hefyd sawl rhifyn o’r gyfres boblogaidd Coast.
gwnaeth ein timau cynhyrchu radio raglenni unigryw ar gyfer pob un o 
rwydweithiau radio’r BBC yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys amrywiaeth 
o gyfresi ar gyfer BBC radio 3. parhaodd yr adran drama radio i ddenu 
sylw gyda dyfnder ac amrywiaeth ei chynyrchiadau i radio 4. roedd y 
rhain yn cynnwys pennod arbennig o Torchwood i radio 4 – ac arweiniodd 
hynny at gomisiynu cyfres ar gyfer ei darlledu yn 2009. Cynhyrchodd y 
nofelydd o gymru, Charlotte greig, ei drama radio gyntaf hefyd,  
a chafodd glod gan y beirniaid am The Confession.

UChafBwyntiaU’r rhaGlenni a’r GweithGarwCh



07

y gyMuneD 
Ar draws pob gwasanaeth, parhaodd BBC Cymru wales i gyflawni 
rôl hollbwysig o ran adlewyrchu, cofnodi a dathlu amrywiaeth lawn 
bywyd Cymru ym mhob cwr o’r wlad. roedd ein cynnyrch chwaraeon 
drwy gydol 2008/09 yn dangos yr ymrwymiad hwn drwy roi sylw 
manwl ac eang i chwaraeon y brif ffrwd ac i chwaraeon mwy lleiafrifol. 
Adlewyrchwyd llwyddiannau a methiannau’r tîm rygbi cenedlaethol 
a’r clybiau ar radio, ar deledu ac ar-lein drwy Scrum V a Y Clwb Rygbi ar 
s4C. o ran criced, dangoswyd hynt a helynt amrywiol morgannwg ar 
radio ac ar-lein.
o ran pêl-droed, dilynwyd hynt tîm dan 21 Cymru a thîm cenedlaethol 
John Toshack gan orsafoedd radio BBC Cymru wales drwy roi sylwebaeth 
ar bob gêm ryngwladol lawn a chwaraewyd yn ystod y flwyddyn.
Cafwyd adroddiadau rheolaidd am hynt a helynt ein tri chlwb yng 
nghymru, gan roi sylwebaeth lawn ar gemau Caerdydd ac Abertawe yn y 
Bencampwriaeth ac yn y gemau Cwpan, ac i ymdrech wrecsam i adennill 
ei le yn y gynghrair Bêl-droed. rhoddwyd sylw helaeth hefyd ar bob 
gwasanaeth i daith hanesyddol Caerdydd i rownd derfynol Cwpan yr fA.
parhaodd Sport Wales (BBC Two wales) i bennu’r agenda newyddiadurol 
yn ogystal ag adlewyrchu chwaraeon lleiafrifol drwy roi pwyslais ar bobl 
ifanc ac ar chwaraeon menywod. Ac, ym mis rhagfyr 2008, dathlodd 
rhaglen personoliaeth Chwaraeon y flwyddyn BBC Cymru lwyddiannau 
cenedlaethol a lleol ym maes chwaraeon ar draws amrywiaeth eang  
o feysydd.
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ByD-eang
rhoddwyd sylw cynhwysfawr i ddigwyddiadau yn y du ac i 
ddigwyddiadau drwy’r byd gan Newyddion ar s4C, gan gynnwys 
etholiadau arlywyddol yr unol daleithiau a’r gemau olympaidd a 
pharalympaidd yn Beijing. Ar drothwy etholiadau udA, aeth dewi 
llwyd ar farathon o daith o Cardiff-by-the-sea yng nghaliffornia i 
fangor, pennsylvania, ar Arfordir y dwyrain, er mwyn clywed barn 
pobol y wlad wrth iddynt fwrw eu pleidlais.
yn Beijing, aeth tîm amlgyfrwng chwaraeon BBC Cymru wales ati 
i ddilyn hynt a helynt yr holl gystadleuwyr o gymru, gan gynnwys y 
medalau aur a gafodd y rhwyfwr Tom James, y beicwyr, nicole Cooke 
a geraint Thomas, ac ymdrechion david davies a enillodd fedal arian 
ar ôl perfformiad arwrol yn y gystadleuaeth nofio 10k i ddynion. 
Bythefnos wedyn, enillodd paralympiaid Cymru a’r rhai sy’n hyfforddi 
yma gyfanswm rhyfeddol o 16 medal aur, gyda phedwar medal aur 
david roberts yn golygu ei fod wedi llwyddo i ennill yr un nifer ag yr 
enillodd y fonesig Tanni grey-Thompson yn ystod ei gyrfa hithau, 
sef un-ar-ddeg.
Cadwodd BBC radio wales a radio Cymru y genedl ar ei thraed 
yn oriau mân y bore wrth iddynt ddarlledu gornest olaf Joe 
Calzaghe yn erbyn roy Jones Jnr yn fyw o madison square garden 
yn efrog newydd. y BBC oedd y cyntaf i gyhoeddi ei ymddeoliad, 
a rhoddwyd sylw arbennig i hynny ar BBC radio wales, radio 
Cymru ac ar-lein.

UChafBwyntiaU’r rhaGlenni a’r GweithGarwCh
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DigiDoL 
prin fis sydd cyn i ni newid i deledu digidol yng nghymru, felly mae’r 
BBC wedi parhau i weithio’n glos gyda digital uK i sicrhau bod modd i 
aelwydydd ledled Cymru ddewis ar sail gwybodaeth wrth droi at ddigidol.  
o ran dAB (radio digidol), mae arlwy rhwydweithiau radio’r BBC 
yn y du wedi parhau i dyfu yng nghymru. fodd bynnag, ychydig o 
gynnydd a welwyd o ran BBC radio wales neu radio Cymru gan fod 
y dirywiad economaidd wedi taro’r ehangu ar amlblethi masnachol 
lleol. mae’r BBC yn dal i weithio’n glos gydag ofcom a llywodraeth 
y du i geisio datrys y problemau dosbarthu sylweddol sy’n wynebu’r 
ddwy orsaf. 
mae BBC Cymru wedi parhau i hybu ei gwasanaethau band eang ar 
hyd ac ar led Cymru, ac mae llwyddiant BBC iplayer wedi galluogi 
cynulleidfaoedd yng nghymru i fwynhau amrywiaeth o raglenni ar-alw 
am y tro cyntaf erioed, gan gynnwys llawer o’r rhaglenni y mae’r BBC 
yn eu darparu ar gyfer s4C. 
mae arloesi wedi bod wrth wraidd strategaeth ddigidol BBC Cymru 
ac mae amrywiaeth o brosiectau amlblatfform – gan gynnwys Scrum V, 
What are we doing to our kids?, Not in my Nature ac arlwy’r Eisteddfod – 
wedi archwilio ffyrdd newydd o ryngweithio gyda gwylwyr a gwrandawyr. 
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Perfformiad y 
GwaSanaethaU

BBC one wAles A BBC Two wAles
a’r newid i ddigidol ar y gweill, roedd 2008/09 
yn flwyddyn o newid a phontio ym maes teledu 
Saesneg. wrth i BBC 2w ffarwelio â ni, y 
flaenoriaeth fu datblygu rhaglenni a gâi argraff 
fawr ac sy’n gallu chwarae rôl gynyddol amlwg yn 
yr oriau brig ar BBC one wales, gan sicrhau bod 
ein buddsoddiad golygyddol yn dwyn y ffrwyth 
mwyaf o ran y gynulleidfa.

drwy gydol y flwyddyn, bu BBC Cymru wales 
yn arloesi gyda rhaglenni cofiadwy o safon a’r 
rheini’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan y 
gynulleidfa. yn Coal House at War, cafodd y 
gwylwyr eu cludo’n ôl i 1944, ac agorwyd y drws 
ar hanes cyfoes i gynulleidfaoedd o bob oed. 
roedd yn arbennig o boblogaidd, yn enwedig 
ymhlith teuluoedd ifanc.

yn fwy diweddar, yn nhymor plant BBC Cymru 
What are we doing to our kids? archwiliwyd 
amrywiaeth o faterion cymdeithasol cyfoes, 
gan gynnwys magu plant, tlodi a chynhwysiant. 
fel rhan o’r tymor hwn, yng nghyfres BBC 
one wales Changing Lives, gwelwyd brodyr a 
chwiorydd yn eu harddegau’n newid aelwyd 
am wythnos, gan ddangos gwahanol agweddau 
teuluoedd at ddisgyblu, bwyd a gwaith tŷ. 
mewn rhaglen ddogfen ar yr oriau brig, One 

Family in Wales (a gyflwynwyd gan y Golygydd 
Gwleidyddol Betsan Powys), tynnwyd sylw 
at effaith ddinistriol tlodi ar blentyndod ac ar 
ddyheadau personol. Gwelodd chwarter miliwn 
o wylwyr yng nghymru y rhaglen heriol a 
grymus hon ar BBC one wales.

roedd yr ymrwymiad hwn i raglenni cyfoes, 
trawiadol hefyd yn ysbrydoliaeth i’r gyfres ddiweddar 
ar BBC one wales Hospital 24/7. fe’i darlledwyd yn 
ystod un wythnos ym mis ionawr 2009 a llwyddodd 
BBC Cymru i grisialu bywyd yn ysbyty athrofaol 
Cymru ddydd a nos am saith niwrnod. y canlyniad 
oedd darlun grymus o waith y timau ymroddedig 
sy’n achub ac yn gwella bywydau cleifion bob dydd 
o’r wythnos. ar drywydd tebyg, roedd Somebody’s 
Child yn archwilio straeon personol plant a phobl 
ifanc agored i niwed, gan wneud hynny drwy 
gyfrwng gwaith Barnardos Cymru.

dychwelodd y gyfres comedi sefyllfa High Hopes, 
gan yr awdur Boyd Clack, yn hydref 2008. mae’r 
gyfres wedi’i lleoli yn y cymoedd a chafwyd 
chwe rhaglen lwyddiannus iawn. Bu cyfres olaf 
y ddrama hirhoedlog Belonging unwaith eto’n 
boblogaidd iawn. Bydd BBC Cymru yn lansio 
dwy ddrama newydd ar yr oriau brig yn ystod y 
ddwy flynedd nesaf.
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newyddiaduraeth oedd conglfaen ein gwasanaeth 
teledu Saesneg o hyd. Gwelwyd bwletinau 
BBC Wales Today gan 1.2 miliwn o wylwyr bob 
wythnos yng nghymru, gyda’r gynulleidfa yn ystod 
yr wythnos am 6.30pm ar gyfartaledd yn 266,000. 
darparwyd gwasanaeth newyddion a chwaraeon 
cynhwysfawr, awdurdodol gan newyddiadurwyr 
Wales Today ym mhob cwr o Gymru bob dydd 
drwy gydol y flwyddyn.

Sicrhaodd Dragon’s Eye, am.pm a The Politics Show 
fod materion gwleidyddol yng nghymru’n cael 
eu hadlewyrchu’n gywir ac yn eang a bod digon 
o le i ddadlau’n heriol.

ar BBC two wales, parhawyd i gynnig 
rhaglenni sy’n archwilio tirwedd Cymru.  yn 
Hidden Histories – prosiect partneriaeth gyda 
Chomisiwn Brenhinol henebion Cymru – 
dilynwyd y gwaith i ddadlennu agweddau ar 
hanes Cymru sydd wedi’u claddu yn y dirwedd.

mae BBC Cymru yn ceisio cynnig amrywiaeth 
o raglenni celfyddydol sy’n apelio at wahanol 
gynulleidfaoedd – o raglenni poblogaidd a’r rhai 
sy’n dathlu llwyddiant (megis proffil o enillwyr 
cystadleuaeth Last Choir Standing y llynedd – 
only men aloud) i raglenni mwy archwiliol (gan 

gynnwys ffilm gan y nofelydd o Gymro James 
hawes am franz Kafka).

mae’r gyfres On Show hefyd wedi archwilio 
traddodiad y melinau gwlân yng nghymru, a 
gwaith yr arlunydd argraffiadol alfred Sisley 
(y bwriad oedd bod hynny’n cyd-daro ag 
arddangosfa o’i waith yn amgueddfa ac oriel 
Genedlaethol Cymru).

mewn cyfres lwyddiannus i BBC one wales, 
cynigiodd Welsh Greats safbwynt newydd gan sêr 
yr oes hon ar fywydau perfformwyr Cymreig o 
bwys o’r gorffennol gan gynnwys aled Jones yn 
sôn am Syr harry Secombe, Cerys matthews yn 
sôn am dorothy Squires a daniel evans yn sôn 
am richard Burton.

ar BBC two wales, parhawyd i gynnig rhaglenni 
sy’n archwilio tirwedd a hanes Cymru mewn 
cyfresi megis Secret Wales a gyflwynwyd gan 
Sara edwards a roy noble, a Big Country a oedd 
yn edrych ar fywyd ym mharciau Cenedlaethol 
Cymru.  

Coal House at War. What are we doing to our kids?

“ Yn What are we doing to our kids? 
archwiliwyd cyfres o faterion 
cymdeithasol cyfoes, gan gynnwys 
magu plant, tlodi a chynhwysiant.”
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Perfformiad y GwaSanaethaU

BBC Cymru wAles Ar s4C 
wrth i’r gynulleidfa prysur droi oddi wrth 
wasanaeth analog dwyieithog S4C at S4C digidol, 
bu BBC Cymru wales yn chwarae rôl ganolog o 
ran cefnogi’r sianel – gyda Newyddion a Pobol y Cwm 
yn cynorthwyo i adeiladu cyfran S4C o’r gwylwyr 
ymhlith cynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith yn ystod 
oriau hynod gystadleuol yr hwyr. 

Parhaodd ein gwasanaeth newyddion bob nos ar 
S4C, Newyddion, i berfformio’n gryf yn 2008/09.  
er gwaetha’i slot anodd am 7.30pm, mae’r cynnydd 
yn ffigurau gwylio’r wythnos yn ystod y pedair 
blynedd diwethaf wedi parhau yn 2008/09. 

Cwblhaodd y rhaglen drafod wleidyddol 
wythnosol CF99 ei blwyddyn lawn gyntaf yn 2008, 
a chryfhaodd Taro Naw ei henw da am ei gwaith 
ymchwil trwyadl a’i gallu i adrodd straeon yn dda. 

Parhaodd Pawb a’i Farn i ddarlledu o wahanol 
leoliadau ar draws Cymru bob wythnos. Gwnaeth 
y rhaglen hon yn arbennig o dda yn 2008, a 
llwyddwyd i addasu’r fformat ar gyfer radio Cymru 
hefyd. ddechrau mis rhagfyr daeth Pawb a’i Farn  
a Taro’r Post radio Cymru at ei gilydd i gynnal  
cyd-ddarllediad unigryw i drafod newid yn  
yr hinsawdd.

yn America 08: Dewi Llwyd ar Daith, teithiodd ein 
cyflwynydd Newyddion rheolaidd ar hyd ac ar led 
yr Unol daleithiau i drafod yr etholiad arlywyddol 
gydag americanwyr Cymraeg eu hiaith. ar y daith 
o Cardiff-by-the-Sea yng nghaliffornia i fangor, 
Pennsylvania, cyfarfu dewi ag amrywiaeth eang  
o bobl a chanddynt safbwyntiau gwahanol iawn at  
y problemau sy’n wynebu Uda.

yn ystod ein sylw drwy’r wythnos i’r Eisteddfod 
Genedlaethol yng nghaerdydd, darlledwyd 131 awr 
o raglenni ar S4C, yn ogystal â rhoi sylw ‘botwm 
coch’ i weithgareddau’r Babell lên.

llwyddodd drama ddyddiol y BBC Pobol y Cwm 
i gynnal ei safle fel rhaglen fwyaf poblogaidd y 
sianel sy’n cael ei gwylio’n feunyddiol. llwyddodd 
i gynnal y safon dros y blynyddoedd diwethaf ac 
mae’r tîm cynhyrchu’n dal i arloesi a datblygu’r 
ddrama hirhoedlog. 

mae buddsoddi ar y cyd ag S4C mewn hawliau 
rygbi yng nghymru’n dal i dalu ar ei ganfed gan i ni 
ddenu cynulleidfaoedd rhagorol i wylio Cynghrair 
magners. mae arlwy unigryw Y Clwb Rygbi yn denu 
rhai o gynulleidfaoedd mwyaf S4C yn gyson. 

CF99 gyda Bethan Rhys Roberts a Vaughan Roderick.
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BBC rAdio Cymru
BBC radio Cymru yw gorsaf Gymraeg 
genedlaethol y BBC ar gyfer Cymru. y llynedd, 
cyrhaeddodd yr orsaf 155,000 o wrandawyr yr 
wythnos (2007/08: 152,000). 

Cyflwynodd BBC radio Cymru amserlen newydd 
ar gyfer y bore a’r prynhawn yn yr hydref – gyda 
Jonsi yn symud i’r prynhawn, ac Eleri Siôn a Dafydd 
Du yn lansio sioe frecwast newydd yn y bore.

Symudodd enillydd un o wobrau’r Cyfryngau 
Celtaidd, dylan Jones (Taro’r Post) i slot cynharach 
am 12pm a lansiodd nia (roberts) ei sioe ei hun 
ganol bore. yn y cyfamser, dechreuodd hywel 
Gwynfryn ar brosiect newydd i feithrin cysylltiad 
â gwrandawyr ac â chymunedau ledled Cymru 
mewn rôl deithiol newydd.

yn ogystal â rôl newydd hywel, aeth nifer o 
raglenni ar daith yn ystod y flwyddyn – aeth O Lan 
i Lan Garry owen ar daith cyn yr etholiad, aeth 
dewi llwyd ar y ffordd gyda Manylu – Hawl i Holi 
ddechrau’r haf, cwblhaodd C2 eu taith bedair 
wythnos o gwmpas ysgolion ym mis hydref a mis 
tachwedd ac ar ddiwedd y flwyddyn, cofnodwyd yr 
ymateb drwy’r wlad i’r wasgfa economaidd yn Taith 
y Papurau Bro ar Post Cyntaf.

Bu’n flwyddyn gerddorol iawn – yn enwedig i 
gorau Cymru yn y cyfryngau. ar Gystadleuaeth 
Corau Meibion Radio Cymru, gwelwyd 12 o gorau 
meibion yn brwydro dros gyfnod o naw wythnos i 
gyrraedd y rownd derfynol ym mis tachwedd – ac 
roedd hynny’n cyd-daro â Chyngerdd Glanaethwy, i 
ddathlu pen-blwydd ysgol Glanaethwy yn 18 oed 
o Ganolfan y mileniwm. Cofnodwyd ymgais only 
men aloud i gyrraedd y brig yn siartiau’r nadolig 
mewn proffil o’r côr yn y gyfres gelfyddydol 
wythnosol Stiwdio.

Bu cyflwynwyr gwadd adnabyddus yn darlledu’n 
gyson drwy gydol y flwyddyn. Cyflwynwyd cyfresi 
gan Cerys matthews, Bryn terfel, Geraint Jarman 
ac elin manahan thomas; a rhaglenni arbennig ar 
gyfer y nadolig hefyd gan rhodri ogwen williams, 
aled Jones a rhydian roberts. 

rhai o’r uchafbwyntiau eraill oedd Dyddiadur y Lludw 
– dyddiadur ar ffurf radio, testun a fideo gan Beti 
George o’r ariannin yn sgil ffrwydro’r llosgfynydd 
yn Chile, a’r sylwebaeth Gymraeg gyntaf erioed ar 
radio ledled y dU drwy wasanaeth Botwm Coch y 
BBC yn ystod Gêm derfynol Cwpan yr fa rhwng 
Caerdydd a Portsmouth.

Eleri Siôn a Dafydd Du.

“ dechreuodd hywel Gwynfryn ar 
brosiect newydd i feithrin cysylltiad 
â gwrandawyr ac â chymunedau 
ledled Cymru.”
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BBC rAdio wAles
BBC radio wales yw’r unig orsaf genedlaethol 
Saesneg ei hiaith yng nghymru. y llynedd, 
cyrhaeddodd yr orsaf 435,000 o wrandawyr yr 
wythnos (2007/08: 440,000) 

wrth i radio wales ddathlu ei phen-blwydd yn 
30 oed, yr orsaf hon oedd gwasanaeth cynhenid 
mwyaf poblogaidd Cymru o hyd. rhoddwyd 
gwedd newydd i amserlen bore Sul ac 
atgyfnerthwyd yr amserlen yn ystod yr wythnos 
ar ôl ei hail-lansio gan gyfrannu at flwyddyn 
gref arall.

Ruth Jones’ Sunday Brunch oedd canolbwynt 
amserlen newydd yr hydref. Uchafbwynt y sioe 
ddwyawr oedd darllediad allanol byw o ynys y 
Barri cyn y nadolig.

roedd rhaglenni comedi a drama’n dal yn rhan 
bwysig o’r amserlen gyda’r dramateiddiad cyntaf 
o nofelau ditectif poblogaidd malcolm Pryce, 
Aberystwyth Mon Amour. aeth sioe Sadwrn y 
digrifwr rhod Gilbert a’i bodlediad wythnosol o 
nerth i nerth.

mae rhaglen newyddion y bore Good Morning 
Wales bellach yn darlledu saith niwrnod yr 
wythnos, gan gynnig dadansoddiadau ac 

adroddiadau manwl i gynulleidfaoedd Cymru 
am faterion sy’n ymwneud â Chymru a’r byd. 
rhoddwyd sylw cynhwysfawr i’r etholiadau lleol 
fel rhan o arlwy gwleidyddol cyffredinol BBC 
Cymru. roedd y rhaglen ffonio ddyddiol yn 
llwyfan i gynulleidfaoedd yng nghymru ddweud 
eu dweud am bynciau cenedlaethol y dydd.

mae llwyddiant Cymru yn y byd chwaraeon 
wedi bod yn ganolbwynt allweddol i’r orsaf gyda 
Chaerdydd yn cyrraedd rownd derfynol Cwpan 
yr fa ac ymgyrch Chwe Gwlad 2009, a chafwyd 
amrywiaeth o ddarllediadau allanol a diwrnod yn 
Stadiwm y mileniwm i ddathlu ei phen-blwydd 
yn ddeg oed.

Parhaodd y rhaglenni materion crefyddol 
llwyddiannus All Things Considered i greu argraff 
gan gynnig amrywiaeth o raglenni rhagorol. eleni, 
enillodd cyfweliad roy Jenkins â John humphrys 
wobr radio ymddiriedolaeth Jerusalem ac 
enillodd y gyfres wobr aur arbennig hefyd yng 
ngwobrau’r Cyngor darlledu Cristnogol.

ail-lansiwyd ac ailfrandiwyd gwefan newydd ar 
gyfer yr orsaf ac roedd hynny’n gyfle i ddatblygu 
presenoldeb ar-lein BBC radio wales ac i 
integreiddio rhaglenni’r orsaf â BBC iPlayer.

Perfformiad y GwaSanaethaU

Ruth Jones.

“ Sunday Brunch oedd canolbwynt 
amserlen newydd yr hydref.”
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BBC Cymru wAles Ar-lein
tyfodd cynulleidfa ar-lein BBC Cymru wales 
yn gryf yn 2008/09 i fwy na 1.5 miliwn o 
ddefnyddwyr unigryw yr wythnos, dros 300,000 
yn uwch na’r cyfartaledd yn 2007/08. 

Bu 2008/09 yn gyfnod o dwf cyflym yn y 
datblygiad ar-lein, wrth i fand eang gyrraedd mwy 
a mwy o bobl ledled Cymru.  erbyn hyn, mae 
41% o oedolion yng nghymru’n defnyddio’r 
rhyngrwyd bron bob dydd, o’i gymharu â 25% yn 
2005, ac ymwelodd un o bob pump o oedolion 
Cymru ag un o wefannau BBC Cymru y llynedd.

mae’n fwy trawiadol byth bod tri o bob pump 
oedolyn yng nghymru bellach yn ymwybodol o’r 
gwasanaeth ar-alw newydd, BBC iPlayer, ac mae 
un o bob pump wedi’i ddefnyddio. yn ystod y 
flwyddyn, lansiwyd yr iPlayer Cymraeg hefyd, gan 
gynnig profiad cwbl ddwyieithog i ddefnyddwyr.

lansiwyd sawl hafan newydd ar gyfer bbc.co.uk/
wales a bbc.co.uk/cymru ac mae’r gwledydd eraill 
wrthi yn awr yn mabwysiadu eu fformat. lansiwyd 
categorïau cynnwys newydd ar gyfer cerddoriaeth, 
hanes, natur a’r celfyddydau – pob un â 
thudalennau porth a chynnwys newydd wedi’u 
hanelu at y cynulleidfaoedd ar-lein allweddol hyn. yn 
Gymraeg, lansiwyd y cylchgrawn celfyddydau a’r 
blog Cylchgrawn.

lansiwyd gwefannau newydd gan radio Cymru 
a radio wales, gydag elfennau arloesol megis 
iPlayer radio, podlediadau a fideos ar-lein o 
sesiynau cerddorol.

darparwyd cynyrchiadau amlblatfform a 
gomisiynwyd yn lleol ar gyfer Coal House at War, 
Not in My Nature, y tymor Plentyndod, Beth ‘yn 
ni’n ei wneud i’n plant?, yr eisteddfod Genedlaethol, 
Pobol y Cwm a Mastermind Plant Cymru.

mae tîm ar-lein BBC Cymru wedi sefydlu’i hun yn 
brif ganolfan y BBC ar gyfer drama amlblatfform 
i’r rhwydwaith drwy gyfrwng cynyrchiadau 
rhyngweithiol megis Doctor Who, Merlin, 
Torchwood, The Sarah Jane Adventures, Mistresses ac 
Ashes to Ashes. Cyrhaeddodd gwefan Doctor Who 
gynulleidfa wythnosol o 1 miliwn o ddefnyddwyr 
erbyn diwedd y bedwaredd gyfres. Cynhyrchodd 
y tîm hefyd wefannau ffeithiol cofiadwy, megis 
Amazon a Last Chance to See.

yn 2008/09, lansiwyd system ar-lein newydd 
hefyd i sicrhau bod gwefan yn gefn i bob rhaglen 
deledu a radio – gan gynnwys holl gynyrchiadau 
BBC Cymru. nid oedd hynny’n wir am ond un o 
bob pump o raglenni’r BBC cyn hynny.

Hafan BBC Cymru Wales. Hafan Beth ‘yn ni’n ei wneud i’n plant?
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CerddorfA genedlAeThol  
gymreig y BBC
roedd 2008/09 yn flwyddyn hanesyddol i’r 
Gerddorfa, ac agorwyd ei chartref newydd 
neuadd hoddinott y BBC yng nghanolfan y 
mileniwm ym mis ionawr 2009. 

mae’r neuadd newydd yn cadarnhau rôl y 
Gerddorfa wrth wraidd bywyd cerddorol 
cenedlaethol Cymru, ac mae’n tanlinellu 
ymrwymiad hanesyddol a dwfn y BBC i 
ymdrechion a llwyddiannau cerddorol ledled y dU.

mae neuadd hoddinott y BBC yn cynnig 
cyfleuster arbennig ar gyfer ymarfer, recordio a 
pherfformio ac mae hynny’n golygu bod modd 
yn awr i bobl Cymru fwynhau llawer mwy ar 
waith y Gerddorfa.

yn ogystal â’n cyfres o gyngherddau tanysgrifio 
yn neuadd dewi Sant yng nghaerdydd ac yn 
neuadd y Brangwyn, abertawe, mae BBC now 
wedi dechrau cyfres ychwanegol o gyngherddau 
yn neuadd hoddinott y BBC sy’n canolbwyntio 
ar repertoire Cymreig ac ar weithiau gan 
gyfansoddwyr o bwys nad yw eu gwaith yn cael ei 
glywed yn aml mewn neuaddau cyngerdd.

rhoddodd y Gerddorfa 67 o gyngherddau yn 
ystod y flwyddyn, 59 o’r rheini yng nghymru.  
roedd saith cyngerdd yn cynnwys Corws 
Cenedlaethol Cymreig y BBC –  ac ymwelodd 
hwnnw hefyd â Pharis i ganu mewn perfformiad 
o Et in terra pax frank martin gyda’r ensemble 
orchestral de Paris, dan arweiniad Prif 
arweinydd y Gerddorfa, thierry fischer.

Cafwyd dau benodiad artistig o bwys yn ystod 
y flwyddyn: ymunodd Simon holt â ni fel 
Cyfansoddwr Cysylltiedig, ac mae eisoes wedi 
cyfansoddi dau ddarn cyffrous i ni, Troubled light 
a St. Vitus in the kettle. mae françois-Xavier 
roth, ein harweinydd Gwadd Cysylltiedig yn 
gymeriad carismatig ac mae ei repertoire eang 
yn cydweddu â repertoire y Gerddorfa ei hun.

yn anffodus, ni fu’r flwyddyn ddiwethaf heb 
ei thristwch – syfrdanwyd pawb pan fu farw’r 
arweinydd emeritus richard hickox yn sydyn ac 
yn annhymig ym mis tachwedd 2008. Gwnaeth 
gyfraniad eithriadol at waith ac enw’r Gerddorfa, 
ac mae pawb yn gweld ei eisiau.

Perfformiad y GwaSanaethaU

Neuadd Hoddinott y BBC.

“ mae’r neuadd newydd yn atgyfnerthu 
rôl y Gerddorfa wrth wraidd bywyd 
cerddorol y genedl yng nghymru.”
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esTyn AllAn i’r gymuned
Parhaodd diwrnodau agored yma i Chi BBC 
Cymru i ddenu ymwelwyr yn eu miloedd. daeth 
cyfanswm o 7,000 o bobl i’r diwrnodau agored 
yma i Chi yn wrecsam ac yng nghwmbrân gan 
roi cyfle i’r cyhoedd ymwneud ag oddeutu 23 o 
wahanol raglenni ac adrannau BBC Cymru. 

dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r BBC hefyd 
wedi cael presenoldeb cryf mewn gwahanol 
ddigwyddiadau. yn y Sioe arddwriaeth frenhinol 
yng nghaerdydd ac yng ngŵyl Gerdded môn, 
cynhaliwyd ymgyrch Breathing Places. yn Sioe 
amaethyddol Cymru yn llanelwedd cafwyd 
rhagolwg o gyfres hanes amlblatfform BBC 
Cymru Coal House at War ac yn y Sioe aeaf, 
canolbwyntiwyd ar gasglu ymateb y cyhoedd  
i’r gyfres.

Cynllun iAiTh gymrAeg y BBC 
mae’r BBC wedi ymrwymo i drin y Gymraeg 
a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ei fusnes 
cyhoeddus yng nghymru. Bwrdd rheoli BBC 
Cymru wales sy’n gyfrifol am weithredu a 
monitro Cynllun iaith Gymraeg y BBC. Caiff y 
cynllun ei asesu nesaf yn ystod 2009/10.

elusennAu
yn ystod 2008/09 darlledodd BBC Cymru 
wales ddeg o raglenni elusennol ar y radio – yn 
Gymraeg ar BBC radio Cymru ac yn Saesneg ar 
BBC radio wales – a darlledwyd pedair rhaglen 
elusennol ar y teledu yn Saesneg ar BBC one 
wales.

Cynhyrchwyd pum rhaglen ar-lein ar gyfer 
gwefannau BBC Cymru wales yn Gymraeg ac 
yn Saesneg. mae gwybodaeth ychwanegol yn dal 
ar gael ar Ceefax. mae gwybodaeth fanwl am 
bob darllediad elusennol ac am bolisi darlledu 
elusennol y BBC i’w gweld ar wefan y BBC (bbc.
co.uk/walescharities a bbc.co.uk/elusennau).

plAnT mewn Angen
roedd cyllideb y grant, o dros £2.8miliwn, yn fwy 
nag erioed, a llwyddwyd i wneud gwahaniaeth 
mawr yng nghymru, gan fod mwy o gyfle i 
gynnig nawdd mwy cynaliadwy am dair blynedd i 
lawer o brosiectau. Serch hynny, cafwyd ceisiadau 
am werth dros £14miliwn i gyd, felly bu’n rhaid 
gwneud llawer o benderfyniadau anodd. er 
gwaethaf effaith y dirwasgiad, gwelodd apêl Plant 
mewn Angen Cymru ym mis tachwedd gynnydd o 
29% o ran incwm ers y llynedd.

“ er gwaethaf effaith y dirwasgiad, 
gwelodd apêl Plant mewn Angen 
Cymru ym mis tachwedd gynnydd o 
29% o ran incwm ers y llynedd.”
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BlaenoriaethaU ar 
Gyfer y flwyddyn neSaf

meiThrin gwerTh y gynulleidfA 
yng nghymru AC Ar 
rwydweiThiAu’r BBC
Blaenoriaeth BBC Cymru wales dros y 
flwyddyn nesaf fydd sicrhau cymaint o werth 
a dylanwad ag y bo modd o ran ein cynnwys 
ar bob platfform. mae pob rhan o’r BBC yn 
wynebu targedau effeithlonrwydd parhaus, felly 
bydd angen i ni asesu’n drwyadl ac yn rheolaidd 
ymhle y gall y buddsoddi gael y dylanwad 
mwyaf. er enghraifft, byddwn yn dal i gynyddu’n 
presenoldeb ar BBC one wales, gan ymestyn 
lled ac apêl ein rhaglenni ar hoff sianel Cymru.

Byddwn yn dal i weithio’n glos gyda’n partneriaid 
yn S4C er mwyn sicrhau bod ein Partneriaeth 
Strategol arloesol yn dal i ddiwallu anghenion 
cynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith mewn byd 
amlblatfform.  er gwaethaf rhai o’r anawsterau 
y mae’r bartneriaeth wedi’u hwynebu dros 
y misoedd diwethaf, yr ydym yn dal yn 
argyhoeddedig ei bod yn llwyfan hollbwysig er 
mwyn cyflawni cyfrifoldebau’r ddau ddarlledwr i 
gynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith.

Byddwn hefyd yn dal i dyfu’n cyfraniad sylweddol 
at y rhwydwaith, gan ddatblygu’r dalent a’r 
seilwaith y mae eu hangen i wireddu targedau 
heriol ymddiriedolaeth y BBC o ran twf y 
rhwydwaith yng nghenhedloedd y dU. mae’r 
targedau hyn yn gyfle creadigol o bwys ar gyfer 
y sector creadigol drwyddo draw yng nghymru, 
ond bydd angen i ni gynllunio’n ofalus er mwyn 
sicrhau ein bod yn gallu ateb yr her a osodwyd.

Bydd BBC Cymru yn gweithio mewn 
partneriaeth â’i chydweithwyr ar y rhwydwaith 
i sicrhau bod nifer gynyddol o gomisiynau’r 
rhwydwaith dros y blynyddoedd nesaf yn 
adlewyrchu lleisiau a diddordebau’r Gymru 
gyfoes. yn yr un modd, byddwn yn parhau 
i gryfhau’n perthynas â’n cydweithwyr ar 
rwydwaith newyddion y BBC er mwyn sicrhau 
bod Cymru’n cael ei hadlewyrchu’n llawnach yn 
arlwy newyddion y dU. 

er bod y newid i deledu digidol bron wedi’i 
gwblhau, erys nifer o anawsterau sylweddol o 
ran dosbarthu. mae’n hollbwysig ein bod yn dal i 
weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ledled 
y diwydiant radio er mwyn sicrhau bod radio 
wales a radio Cymru ar gael yn ehangach ar 
daB – ac er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau 
cenedlaethol hollbwysig hyn ar gael i bawb.
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effaith aR y gynuLLeiDfa 
Cynyddu’r gynulleidfa y mae rhaglenni saesneg BBC Cymru yn eu 
cyrraedd ar BBC one wales a BBC Two wales.

PaRtneRiaeth newyDD 
Cynorthwyo i sicrhau partneriaeth strategol newydd gydag s4C 
sy’n diwallu anghenion a disgwyliadau newidiol gwylwyr Cymraeg 
sy’n talu ffi’r drwydded.

twf y RhwyDwaith 
Cefnogi strategaeth ‘out of london’ y BBC drwy gryfhau ein 
cyfraniad at rwydweithiau’r BBC ar deledu, radio ac ar lein – a 
gweithio mewn partneriaeth â chomisiynwyr y rhwydwaith er 
mwyn cynorthwyo i wella’r ffordd y caiff Cymru ei phortreadu yn 
y cynnwys hwn.

aRLwy aR y RaDio 
sicrhau bod BBC radio wales a BBC radio Cymru ar gael i 
wrandawyr ledled Cymru drwy weithio gyda phartneriaid i ddatrys 
yr anawsterau presennol sy’n wynebu dAB/fm.

PRif fLaenoRiaethau aLLweDDoL 
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SUt i GySylltU Â’r BBC

os hoffech chi wybod mwy am flwyddyn y BBC – gan gynnwys 
datganiadau ariannol llawn a pherfformiad pob gwasanaeth  
yn erbyn ei ddatganiad o Bolisi rhaglenni – ewch i  
www.bbc.co.uk/annualreport.

os hoffech chi wybod mwy am sut y caiff BBC Cymru wales  
ei redeg, ewch i www.bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth 

adran wybodaeth y BBC yw man cyswllt ein cynulleidfa  
â’r BBC. os oes gennych chi gwestiwn, sylw, cwyn neu awgrym 
am raglenni a gwasanaethau’r BBC, ysgrifennwch atom yn y 
cyfeiriad hwn:

Adran wybodaeth y BBC
Bangor 
ll57 2By

ffôn: 03703 500 700* (mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd,  
saith diwrnod yr wythnos. efallai y caiff galwadau eu monitro  
neu eu recordio at bwrpas hyfforddiant.)  
ffôn testun: 03700 100 212* 
ffacs: 0141 307 5770
*  Gelwir rhifau 0370 yn rhifau ‘ledled y DU’ ac nid ydynt yn costio mwy na  

ffonio rhifau daearyddol 01 a 02.

Bwrdd Rheoli BBC 
Cymru Wales

O’r chwith i’r dde:

Rhes Uchaf 
Menna Richards, 
Cyfarwyddwr, Cymru

Clare Hudson, Pennaeth 
Rhaglenni (Saesneg)

Ail res 
Nigel Walker, Pennaeth 
Newid a Chyfathrebu 
Mewnol 

Mark O’Callaghan,  
Pennaeth Newyddion 
a Materion Cyfoes

Trydedd Res 
Keith Jones, Pennaeth 
Rhaglenni (Cymraeg 
a Chyfryngau Newydd)

Cathryn Allen, Pennaeth 
Datblygu Darlledu 

Pedwaredd Res 
Gareth Powell, Prif 
Swyddog Gweithredol

Pumed Res 
Jude Gray, Pennaeth 
Adnoddau Dynol 
a Datblygu

Rhodri Talfan Davies, 
Pennaeth Strategaeth 
a Chyfathrebu
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“ RYDYM WEDi TAflU 
GOlAU AR Y GYMRU 
GYfOES MEWN ffORDD 
NAS GWElWYD 
O’R BlAEN.” 
Menna RichaRds

“ MAE BBC CYMRU WEDi 
RHOi SYlW MANWl 
i’R DiRWASGiAD 
AR DRAWS POB 
PlATffORM.” 
MaRk 
O’callaghan

“ YN GYMRAEG, EiN 
NOD YW DARPARU 
NEWYDDiON, 
GWYBODAETH AC 
ADlONiANT O SAfON 
AR DElEDU, AR RADiO 
AC AR lEiN.” 
keith JOnes

“ MEWN HiNSAWDD 
ECONOMAiDD 
fREGUS, RYDYM Ni’N 
CANOlBWYNTiO 
AR Y RHAGlENNi A’R 
GWASANAETHAU Y MAE EiN 
CYNUllEiDfAOEDD Ni’N EU 
GWERTHfAWROGi fWYAf.” 
gaReth pOwell

“ EiN HER DROS Y 
flWYDDYN NESAf 
YW MEiTHRiN EiN 
DYlANWAD AR 
BBC ONE WAlES.” 
claRe hudsOn

“ MAE’N HANfODOl 
fOD EiN RHAGlENNi 
Ni’N PARHAU i 
ADAEl ARGRAff AR 
GYNUllEiDfAOEDD GAN 
WNEUD GWAHANiAETH 
GWiRiONEDDOl.” 
RhOdRi talfan 
davies




