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LLUN Y CLAWR
Y cyflwynydd Eddie Butler yn adrodd hanes tywodfaen a gerfiwyd yn ystod y 5ed ganrif neu’n gynnar yn y 6ed ganrif – un o’r 
nifer o wrthrychau hanesyddol sydd wedi cael sylw fel rhan o’n prosiect History of the World. Gellir ei gweld yn Amgueddfa 
Cymru yng nghaerdydd. Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

“ MAE LLWYddIAnT ELEnI Yn fOdd I’n HATGOffA 
BOd GALW EIn CYnULLEIdfA AM RAGLEnnI 
CEnEdLAETHOL O sAfOn UCHEL CYn GRYfEd  
AG ERIOEd.” 
MEnnA RICHARds,  
CYfARWYddWR, BBC CYMRU WALEs
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CYfLWYnIAd GAn 
GYfARWYddWR, BBC  
CYMRU WALEs
MEWn BLWYddYn PAn dROdd CYMRU GYfAn I ddIGIdOL,  
fE fU RôL dARLLEdWR CEnEdLAETHOL CYMRU Yn GLIRIACH  
nAG ERIOEd. 

Mynnai rhai y byddai’r newid i ddigidol yn newid popeth. drwy ddarlledu dwsinau o sianeli 
ychwanegol i bob cartref yng nghymru, yr oedd rhai’n rhybuddio y byddai’n cyflymu’r broses o 
wneud gwylio’r teledu’n rhywbeth mwy rhanedig, gan lacio’r rhwymau cymdeithasol a dinesig sy’n 
ein dwyn ynghyd.
Ond sylwch ar beth sydd wedi digwydd mewn gwirionedd. Yn 2009/10, yr oedd bron i filiwn o 
wylwyr – y ffigurau uchaf ers pum mlynedd – yn gwylio rhaglenni BBC Cymru Wales bob wythnos.
Yn ogystal a’r llwyddiant hwn, mae’n cynnyrch rhwydwaith wedi parhau i ddenu sylw o bob cwr o’r 
byd, gan gynnwys ymddangosiad cofiadwy Torchwood ar BBC One am y tro cyntaf a’r hudolus Last 
Chance to See ar BBC Two.
Mae’r llwyddiannau hyn, wrth gwrs, yn deyrnged i sgiliau a gallu ein timau cynhyrchu dawnus – yn 
fewnol ac yn y sector annibynnol – ac mae llawer o’r hyn a gyflawnwyd yn cael sylw haeddiannol yn 
yr adolygiad hwn. 
Ond mae llwyddiant eleni hefyd yn fodd i’n hatgoffa bod galw dyhead ein cynulleidfa mewn oes o 
ddigonedd digidol – gyda’i atyniadau diddiwedd – am raglenni cenedlaethol o safon uchel ac unigryw 
cyn gryfed ag erioed.
Ac wrth gwrs ry’n ni’n croesawu’r her a’r cyfrifoldeb.

Menna Richards 
Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales
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CRYnOdEB dWY fUnUd
PERffORMIAd, CYnnYRCH A GWARIAnT. 
ffEITHIAU A ffIGURAU BBC CYMRU WALEs.
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artalog yn y dU ar BBC One ar gyfer pob pennod o Torchwood: Children of  

Earth yng ngorffennaf 2009.

Mae ffeithiau a ffigurau pellach ar gyfer 2009/10 ar gael yn www.bbc.co.uk/cymru

CYMERAdWYAETH O’R BBC YnG nGHYMRU (sGôR CYMEdRIG ALLAn O 10)
ffynhonnell: PBTs/Tns

Argraff gyffredinol o’r BBC

07/08 6.77
08/09 6.68
09/10 6.86

Gwerth am arian o ffi’r drwydded 

07/08 4.79
08/09 4.93
09/10 5.08

CYRHAEddIAd WYTHnOsOL TELEdU
ffynhonnell: BARB (yn seiliedig ar gyrhaeddiad 15 munud)

Rhaglenni Saesneg BBC Cymru Wales 

07/08 870,000
08/09 856,000
09/10 947,000

BBC Cymru Wales ar S4C

07/08 193,000
08/09 166,000
09/10 167,000

CYRHAEddIAd WYTHnOsOL RAdIO  
(OEdOLIOn) ffynhonnell: Rajar/Ipsos MORI

BBC Radio Wales

07/08 440,000
08/09 435,000
09/10 411,000

BBC Radio Cymru

07/08 152,000
08/09 155,000
09/10 147,000

RHAGLEnnI TELEdU sAEsnEG BBC 
CYMRU WALEs 

Oriau gwreiddiol 

07/08 766
08/09 721
09/10 706

BBC CYMRU WALEs AR s4C 

Oriau gwreiddiol  

07/08 566
08/09 590
09/10 690

ALLBWn O GYMRU AR GYfER RHWYdWEITHIAU TELEdU’R BBC  
(A ddARLLEdWYd)  *Ar sail rhaglenni a ddarlledwyd sy’n bodloni diffiniad Ofcom o gynnyrch y Gwledydd.

Oriau gwreiddiol 

07/08 107
08/09 101
09/10 134

Gwariant £m (diffiniad Ofcom*)

07/08 29
08/09 25
09/10 39

dEfnYddWYR WYTHnOsOL UnIGRYW AR Y WEfAn
sylwer: Yr oedd y ffigurau a gyhoeddwyd yn Adolygiad Blynyddol 2008/09 yn cynnwys defnyddwyr byd-eang.

Safleoedd Saesneg BBC Cymru Wales 

07/08 890,000
08/09 1,325,000
09/10 1,420,000

Safleoedd Cymraeg BBC Cymru Wales 

07/08 27,000
08/09 30,500
09/10 26,500

 



4 5

PERffORMIAd Y 
GWAsAnAETHAU
MAE BBC CYMRU WALEs Yn dARLLEdU 14 AWR O RAGLEnnI 
GWREIddIOL BOB WYTHnOs AR BBC OnE WALEs A BBC TWO  
WALEs. AR GYfARTALEdd, YR OEdd 947,000 O WYLWYR Yn GWYLIO 
EIn RHAGLEnnI sAEsnEG BOB WYTHnOs (2008/09: 856,000).

Yr oedd hon yn flwyddyn hanesyddol, gan mai 
Cymru oedd y gyntaf o genhedloedd y dU  
i drosglwyddo’n gyfan gwbl i deledu digidol.  
Yr oedd rhai’n credu y byddai’r trosglwyddo 
hwn yn cyflymu rhaniadau mewn gwylio. Yn 
groes i ddisgwyliadau rhai, bu cynnydd o 11%  
yn ffigurau gwylio BBC Wales o un flwyddyn 
 i’r llall i gyrraedd y lefel uchaf i gael ei chofnodi  
yn y pum mlynedd diwethaf. 
Ar draws amrywiaeth o gynnyrch, ein nod 
oedd adlewyrchu’r Gymru fodern, archwilio, 
ymchwilio, ac yn aml dathlu amrywiaeth 
gyfoethog diwylliant a chymdeithas y  
Gymru gyfoes. 

ddiwedd hydref 2009, lansiwyd tymor 
amgylcheddol – Green Wales – i roi cyd-destun 
Cymreig i drafodaethau Uwch Gynhadledd 
Hinsawdd y Byd yn Copenhagen. Bu 
amrywiaeth o raglenni – gan gynnwys cyfres 
ddogfen ‘realiti’ boblogaidd – yn edrych ar yr 
her amgylcheddol a fydd yn wynebu Cymru yn 
ystod y blynyddoedd nesaf, a chafwyd cynnwys 
a dadl gysylltiedig ar draws ein gwasanaethau 
radio ac ar-lein.
Ym mis Mawrth 2010, yr oedd rhaglen ddogfen 
deimladwy Afghanistan: Five Welsh Families yn 
ffordd amserol o atgoffa’n gwylwyr am yr effaith 
y mae’r rhyfel yn ei gael arnom ni yma yng 
nghymru. fe’i dilynwyd, yn ddiweddarach yr un 
noson, gan ddadl a gynhaliwyd yn Aberhonddu. 

fel yn achos Green Wales rhoddwyd sylw 
ehangach i’r pwnc ar draws holl wasanaethau  
BBC Cymru.
Mae ein cynnyrch newyddion a materion cyfoes 
yn parhau i ddenu sylw. Yr oedd Who Cares 
in Wales yn ymchwiliad pwysig i reoleiddio 
cartrefi gofal yng nghymru, ac yr oedd Why 
Do You Hate Me? yn amlygu’r rhagfarn y mae 
pobl ag anableddau’n gallu ei wynebu. Bu ein 
tîm materion cyfoes hefyd yn cynhyrchu proffil 
dadlennol o Rhodri Morgan, Prif Weinidog 
Cymru ar y pryd, wrth iddo baratoi i ymddeol. 
Mae chwaraeon hefyd wedi chwarae rhan 
allweddol, gyda Scrum V yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth rhagorol i ddilynwyr rygbi. 
Bu nifer o gyfresi pwysig yn edrych drwy’r 
flwyddyn ar Gymru sy’n newid. Yr oedd Crash 
yn ddrama arloesol chwe rhan a oedd yn dilyn 
criw o feddygon iau a oedd yn dechrau ar eu 
gyrfa feddygol. Rhoddodd llwyfan pwysig hefyd 
i sgriptwyr newydd o Gymru, yn ogystal â 
thalent actio a chynhyrchu. Cyflwynwyd hanes i 
gynulleidfa newydd ar BBC One Wales fel rhan  
o’r prosiect History of the World sy’n cael ei 
ddarlledu ar draws y BBC. 
Buom hefyd yn cyflwyno y goreuon ym myd 
adloniant Cymru, gan gynnwys Ruth Jones’s 
Christmas Cracker, Margaret John: National  
Treasure ar ddydd Gŵyl dewi, a Rhod Gilbert’s 
Work Experience. 
Yr oedd rhaglenni celfyddydol yn arbennig o 
gyfoethog ac amrywiol eleni ac yn eang eu 

hapêl ar yr un pryd. Yr oeddent yn amrywio o 
gyfres pum-rhan i gyd-fynd â BBC Canwr y Byd 
Caerdydd i Tim Rhys Evans o Only Men Aloud 
yn cyflwyno cyfres yn edrych ar denoriaid 
Cymru, Welsh Tenors.
Gwnaeth ein rhaglenni addysg a dysgu hefyd 
gyfraniad pwysig drwy gydol y flwyddyn. daeth 
Telly Tales â chwedlau clasurol a storïau tylwyth 
teg o bob rhan o’r byd yn fyw i gynulleidfa  
ifanc mewn cymysgedd lliwgar o actio byw  
ac animeiddio. 
Bwlio oedd pwnc ein hymgyrch gweithredu 
cymdeithasol eleni gydag Aled Haydn Jones o 
Radio 1 yn mynd ar daith emosiynol yn ôl i’w 
dref enedigol yn Aberystwyth i chwilio am 
atebion i’w gwestiwn mawr – Bullying: Why Me? 

1. Crash.

2.  WIld Welsh Zoo gyda Anna  
Ryder Richardson.

3. Jonathan davies – Scrum V.

4. Cyfres Green Wales.
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BBC AR S4C
Ar gyfartaledd, yr oedd BBC Cymru Wales yn 
darparu 14 awr o raglenni i S4C bob wythnos. Yr 
oedd 167,000 yn gwylio’n rhaglenni ar S4C bob 
wythnos (2008/09: 166,000).
Ers cwblhau’r newid i ddigidol yng nghymru ym
mis Mawrth 2010, mae s4C yn wasanaeth cwbl
Gymraeg am y tro cyntaf erioed. Gwelwyd 
bod hon yn adeg briodol i ehangu gwasanaeth 
newyddion y BBC ar s4C i gynnig amrywiaeth 
o fwletinau yn ystod y dydd ac yn hwyr fin nos 
i wylwyr. 
Mae’r rhaglen wleidyddiaeth wythnosol, 
CF99, wedi parhau i fod yn gyfrwng pwysig 
i drafod materion gwleidyddol, ac mae ein 
cyfresi materion cyfoes Taro 9 a Ffeil (y bwletin 
newyddion dyddiol i blant) wedi adeiladu ar 
eu cryfderau a’u harbenigedd newyddiadurol 
arbennig eu hunain. Mae Pawb a’i Farn yn 
cael ei ddarlledu’n fyw o wahanol fannau yng 
nghymru, gan roi cyfle i gymunedau fynegi  
eu safbwyntiau ar faterion lleol, cenedlaethol  
a rhyngwladol. 

Mae Pobol y Cwm, uchafbwynt arlwy min nos 
s4C, wedi dangos unwaith eto sut y mae’n gallu 
mynd i’r afael â materion cymdeithasol pwysig 
yn sensitif, mewn ffordd sy’n cael dylanwad 
ac sy’n dangos eu gallu creadigol. dyfarnwyd 
Gwobr Iechyd Meddwl yn y Cyfryngau Mind i’r  
gyfres am ei phortread o fam sengl yn goresgyn  
iselder ar ôl geni. 
Cynhyrchwyd dros 150 awr o raglenni o’r 
Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn y  
Bala yn ystod wythnos gyntaf mis Awst 2009.  
Yr oedd yn cynnwys y cystadlu o’r Bafiliwn,  
y Babell Lên a digwyddiadau o gwmpas y  
Maes mewn rhaglenni byw ac uchafbwyntiau 
bob nos. 
Mae ein prif raglen chwaraeon, Y Clwb Rygbi 
wedi cynnal ei safonau cynhyrchu uchel 
a’i phoblogrwydd ymhlith ei chynulleidfa. 
Ynghyd â gemau rhyngwladol Cymru ym 
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad a chyfres  
yr hydref, yr ydym hefyd wedi darlledu gemau 
byw ac uchafbwyntiau dwy gêm brawf Cymru 
ar eu taith haf yng ngogledd America ym 
Mehefin 2009. 

BBC CYmRU WALeS AR Y 
RhWYdWeithiAU
Mewn blwyddyn gofiadwy i gynyrchiadau  
BBC Cymru Wales ar y rhwydwaith, cawsom 
nifer o lwyddiannau creadigol a phoblogaidd 
nodedig iawn.
Yr oedd ein tîm rhaglenni ffeithiol wedi rhagori 
gyda Last Chance to See ar BBC Two, wrth i 
stephen fry a’r naturiaethwr Mark Carwardine 
gychwyn ar daith o amgylch y byd i chwilio am 
anifeiliaid sydd ar fin diflannu am byth. Bu’r tîm 
rhaglenni ffeithiol hefyd yn arwain cyfres am y 
Lleuad ar BBC four. Ymhlith yr uchafbwyntiau 
niferus yn Being Neil Armstrong gwelwyd 
Andrew smith, awdur y llyfr poblogaidd 
Moondust, yn teithio ar draws America mewn 
ymgais i ddod o hyd i’r neil Armstrong go iawn.
Ar BBC One, denodd ein drama nodedig 
Torchwood: Children of Earth – a grëwyd gan 
Russell T davies gyda John Barrowman ac Eve 
Myles yn actio – bron i 7 miliwn o wylwyr bob 
nos yn ystod ei rhediad grymus dros gyfnod o 
wythnos ym mis Gorffennaf. Yn ddiweddarach 
yn y flwyddyn, yr oedd hefyd yn amser ffarwelio 
â david Tennant, wrth iddo drosglwyddo 

mantell Doctor Who mewn pennod 
fythgofiadwy dros y nadolig. 
Ar y radio, mae ein tîm drama wedi cyfrannu 
cyfres bwysig at gyfres hirhoedlog BBC Radio 4 
Writing the Century, sy’n edrych ar yr 20fed ganrif 
drwy ddramateiddio dyddiaduron a llythyrau 
pobl go iawn. Yr oedd ein cyfraniad yn cynnwys 
dyddiaduron yr hanesydd enwog, syr Glanmor 
Williams, ac aelod o fwrdd Llywodraethu’r BBC 
a Chyngor darlledu Cymru. Yr oedd yr 
uchafbwyntiau eraill yn cynnwys drama yng 
nghyfres BBC Radio 4 Afternoon Play, Against  
the Grain gan Charlotte Greig o Gaerdydd  
ac addasiad frances Byrnes o waith Guy de 
Maupassant, Bel Ami fel rhan o gyfres y Classic 
serial ar BBC Radio 4.
Bu tîm cerddoriaeth BBC Cymru Wales yn 
gyfrifol am raglenni teledu rhagorol o brif 
gystadlaethau cerddorol y dU – BBC Canwr  
y Byd Caerdydd ym mis Mehefin a 
Chystadleuaeth Piano Rhyngwladol Leeds,  
ac yr oedd ein cyfraniad at BBC Radio 3 yn 
cynnwys datganiadau amser cinio, The Choir, 
Radio 3 Requests a rhaglen amrywiol o wyliau 
Cerddorol Cymru. 

1.  Andrew Teilo (Hywel yn  
Pobol y Cwm).

2.  Mark Carwardine a stephen fry – 
Last Chance to See.

PERffORMIAd Y GWAsAnAETHAU 
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BBC RAdio WALeS 
BBC Radio Wales yw’r unig orsaf lafar Saesneg ei 
hiaith yng Nghymru, sy’n darlledu am 19 awr bob 
dydd. Ar gyfartaledd, yr oedd 411,000 o wrandawyr 
yn troi at yr orsaf bob wythnos (2008/09 435,000).
Yn ystod 2009/10 bu’r orsaf yn ymdrechu i 
ddarparu gwasanaeth ystyrlon i gynulleidfaoedd 
Cymreig drwy ganolbwyntio ar raglenni oedd 
yn dod â gwahanol elfennau’r genedl at ei 
gilydd, yn dathlu talent Cymru ac yn adlewyrchu 
bywyd yn y Gymru gyfoes.
Yr oedd newyddion a materion cyfoes yn 
ganolog i’n cynnyrch, gyda Good Morning Wales 
a Good Evening Wales yn cynnig dadansoddiad 
trylwyr o faterion lleol, cenedlaethol, Prydeinig a 
rhyngwladol. fodd bynnag, yr oedd marwolaeth 
annhymig un o brif newyddiadurwyr Cymru, 
Patrick Hannan, yn ergyd drom i’r orsaf ac  
i’n gwrandawyr. 
Yr oedd dealltwriaeth Patrick o faterion 
Cymreig yn ddigyffelyb, ac yr oedd ei sgiliau 
cyfweld a’i lais unigryw yn ddigon i roi awdurdod
i raglenni gwleidyddol yr orsaf, a bydd colled 
enfawr ar ei ôl.
Mae Radio Wales wedi parhau i ddarparu 

amrywiaeth gyfoethog o gynnyrch arbenigol 
drwy’r flwyddyn, gydag Eye on Wales, Wales@
Work a Called to Order i gyd yn rhoi sylw 
awdurdodol i faterion cyfoes, busnes a 
gwleidyddiaeth. 
Mae chwaraeon unwaith eto wedi bod yn elfen 
bwysig o arlwy’r orsaf. Yn ogystal â sylw helaeth 
i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad, buom yn 
darlledu sylwebaeth o gemau Cwpan Heineken 
yn ogystal â gemau pêl-droed Caerdydd, 
Abertawe a Wrecsam. Yn ystod gêm brawf 
gyntaf y Lludw i gael ei chynnal yng nghymru 
buom yn disgrifio’r paratoadau, y gêm ei hun  
a dadansoddiad ohoni ar draws ein rhaglenni.
Ar ddydd Gŵyl dewi, cafwyd Diwrnod 
Cerddoriaeth Cymru cyntaf yr orsaf a fu’n darlledu 
perfformiadau byw drwy’r dydd a oedd yn 
cynnwys rhai o berfformwyr mwyaf disglair 
Cymru. Yr oedd y prosiect uchelgeisiol hwn 
yn adeiladu ar ein sesiynau Evening Show byw 
(cafodd nifer ohonynt eu ffilmio ac ar gael yn 
awr i’w gweld ar-lein). 

BBC RAdio CYmRU 
BBC Radio Cymru yw unig orsaf Gymraeg y genedl, 
ac mae’n darlledu am 20 awr bob dydd. Ar 
gyfartaledd, mae 147,000 o wrandawyr yn troi  
at yr orsaf bob wythnos (2008/09: 155,000).
Yn y byd digidol cystadleuol, Radio Cymru yw’r 
orsaf fwyaf poblogaidd o hyd ymhlith siaradwyr 
Cymraeg, ar y blaen i BBC Radio 1 a 2. 
Cafodd y rhaglenni newydd a gyflwynwyd 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf dderbyniad 
cynnes. Mae gan Tudur Owen, rhaglen newydd 
y comedïwr ar amser cinio dydd sadwrn apêl 
gyffredinol. Yr oedd Yn y Ryc, rhaglen ysgafn ar 
nos Wener cyn gemau’r Chwe Gwlad gyda 
Rhodri Ogwen Williams yn boblogaidd iawn 
gyda dilynwyr y bêl hirgron. 
Yr uchafbwynt o bosib oedd y gyfres fer Unnos. 
Yr oedd y rhaglenni awr o hyd, gyda gwefan 
fywiog, yn dilyn criw o gerddorion a oedd yn 
cael eu herio i gynhyrchu record EP rhwng 
machlud a’r wawr. Yr oedd y cyflwynydd Huw 
Evans yn dilyn gweithgarwch y nos ac yn 
chwarae’r pedair cân a gynhyrchwyd.

Gwelwyd ymrwymiad Radio Cymru i fyd  
y ddrama drwy ddarlledu 15 o ddramau  
newydd. Yr oeddent yn cynnwys Nhw, drama  
a gomisiynwyd yn arbennig gan Manon steffan  
a nic Ross a oedd yn ymdrin ag effeithiau 
cymdeithasol posibl cynhesu byd-eang yn y 
dyfodol. Yr oedd y ddrama’n gonglfaen i dymor 
pythefnos o hyd yn y cyfnod yn arwain at 
Gynhadledd Copenhagen, a oedd yn cynnwys 
rhifynnau arbennig o Taro’r Post a thaith wythnos 
o hyd gan y Post Cyntaf. 
Bu Beti George yn dathlu 25 mlynedd o Beti  
a’i Phobol gyda rhaglen arbennig a ddarlledwyd 
dros gyfnod y nadolig, lle bu newid sylfaenol i’r 
drefn arferol, gyda Huw Edwards yn cyfweld a 
Beti ei hun. 
Cafodd Bwrw Golwg a Manylu eu henwebu ar 
gyfer y Gwobrau Cyfryngau Celtaidd – y cyntaf 
am raglen am ail-greu gwasanaeth crefyddol a 
ddarlledwyd o bwll glo ym 1929, a Manylu am 
bortread sensitif o deulu a gollodd eu efeilliaid  
a aned wedi’u cysylltu â’i gilydd yn fuan ar ôl  
eu geni.

1.  Roy noble a stuart Cable – 
Wales Music Day.

2. Rhod Gilbert.

3. Beti George.

4. Tudur Owen.

PERffORMIAd Y GWAsAnAETHAU 
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PERffORMIAd Y GWAsAnAETHAU 

AR-LeiN
Ar gyfartaledd, yr oedd gwefannau Saesneg  
BBC Cymru yn derbyn 1.4 miliwn o ymwelwyr 
unigryw o’r DU bob wythnos (2008/09: 1.3  
miliwn). Yr oedd y gwefannau Cymraeg yn denu 
26,500 o ddefnyddwyr unigryw wythnosol 
(2008/09: 30,500).
Yr oedd y safleoedd newyddion, chwaraeon 
a dysgu’n parhau i fod yn sail i berfformiad ein 
gwefannau yn 2009/10. Cafwyd 1.7 miliwn o 
ymwelwyr unigryw wythnosol yn ystod eira  
mis Ionawr 2010 wrth i rieni a theithwyr droi  
at y we i weld pa ysgolion oedd ar gau ac i gael  
y newyddion teithio diweddaraf.
Yn saesneg, cafodd gwasanaethau Celfyddydol  
a Hanes eu lansio. Cafodd y wefan dinasyddiaet
ieuenctid – PS – hefyd ei lansio ac yr oedd bbc.
co.uk/wales yn chwarae rhan flaenllaw mewn 
comisiynau aml-lwyfan fel y tymor Green Wales 
a A History of the World in 100 Objects. 
Yn Gymraeg, cafodd safleoedd newydd eu 
lansio ar gyfer Bitesize, Pobol y Cwm, y safle 
Cerddoriaeth a’r safle Un Tro i blant. Gwelwyd 
gwefan BBC Radio Cymru hefyd yn 

h

perfformio’n arbennig o dda gydag adran  
C2 newydd. 
Bu cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â gwefan 
BBC Radio Wales, a chafodd hyn ei hybu gan 
ryngwyneb newydd BBC iPlayer a chynlluniau 
fel Wales Music Day yr orsaf (gyda sesiynau 
radio’n cael eu ffilmio a’u rhoi ar y wefan).  
Yr oedd podlediadau hefyd yn boblogaidd gyda 
saith gwaith yn fwy yn lawrlwytho Rhod Gilbert’s 
Best Bits.
Gwelwyd timau ar-lein y rhwydwaith yn 
mwynhau eu blwyddyn fwyaf llwyddiannus 
hyd yma gyda safleoedd newydd sbon yn cael 
eu lansio ar gyfer Doctor Who, Torchwood, The 
Sarah Jane Adventures, Ashes to Ashes a Mistresses. 

 Enillodd gwefan Merlin wobrau BAfTA Cymru 
a’r Ŵyl Gyfryngau Celtaidd ac enwebwyd 
y wefan Last Chance to See ar gyfer Emmy 
Rhyngwladol. Yr oedd y cynhyrchiad Doctor 
Who Dreamland yn nodi symudiad llwyddiannus 
i fyd animeiddio.

CeRddoRfA GeNedLAethoL 
GYmReiG Y BBC
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yw unig 
gerddorfa symffoni broffesiynol y genedl. Cyflwynodd 
77 o gyngherddau yn ystod y flwyddyn – gyda 63 
ohonynt yn cael eu cynnal yma yng Nghymru.
Hon oedd blwyddyn lawn gyntaf y gerddorfa 
yn ei chartref newydd – neuadd Hoddinott 
y BBC yng nghanolfan Mileniwm Cymru 
yng nghaerdydd. Llwyfannwyd dros 20 o 
ddigwyddiadau yn ein pencadlys newydd, gan 
gynnwys cyfres o ddigwyddiadau min nos dros y 
gaeaf a oedd yn canolbwyntio ar gyfansoddwyr 
cyfoes a chyfres yn ystod y dydd yn seiliedig ar 
gomisiynau o’r gorffennol.
Mae neuadd Hoddinott y BBC hefyd wedi 
gweithredu fel canolfan ar gyfer digwyddiadau 
addysgol, gweithdai cymunedol, recordiadau 
masnachol a digwyddiadau cyhoeddus a drefnir 
gan y BBC (y diweddaraf oedd rownd gyn-
derfynol Cerddor Ifanc y Flwyddyn) ac eraill.
Bydd ein gwaith â phlant ag anghenion  
arbennig yn parhau i gael ei ddatblygu’n raddol 
ledled Cymru ac mae’r mentora proffesiynol 

i gyfansoddwyr Cymreig bellach wedi’i 
ehangu y tu hwnt i fyfyrwyr i gynnwys gwaith 
cyfansoddwyr hŷn sy’n byw ac yn gweithio  
yng nghymru.
Mae ymrwymiad y gerddorfa i deithio ar hyd 
a lled Cymru cyn gryfed ag erioed, a gwelwyd 
cyfres o gyngherddau yn neuadd dewi 
sant, Caerdydd a neuadd y Brangwyn yn 
Abertawe; dwy daith yn y Gogledd; a chyfres 
o ymddangosiadau yn y Canolbarth ac mewn 
gwyliau cerdd yng nghymru.
Yr oedd chwe chyngerdd yn cynnwys Corws 
Cenedlaethol Cymreig y BBC, a aeth i Baris i 
gymryd rhan mewn dau berfformiad o nawfed 
symffoni Beethoven yng ngŵyl st. denis. 
Bu’r gerddorfa hefyd yn ymgymryd â thaith 
lwyddiannus o saith cyngerdd yng ngogledd 
sbaen gyda’r Prif Arweinydd, Thierry fischer.

1. Gwefan BBC Radio Cymru.

2. neuadd Hoddinott y BBC.

2

10

1



12 13

BLAEnORIAETHAU’R dYfOdOL
AR dRAWs EIn HOLL WAsAnAETHAU – TELEdU, RAdIO AC AR-
LEIn – BYdd BBC CYMRU WALEs Yn sICRHAU BOd AnsAWdd Yn 
CAEL BLAEnORIAETH WRTH I nI WEITHIO I ddIWALLU AnGHEnIOn 
CYnULLEIdfAOEdd Y RHWYdWAITH AC Yn GEnEdLAETHOL.

CYmRU AC AdoLYGiAd 
StRAteGAeth Y BBC
Mae Adolygiad strategaeth diweddar y BBC – 
sy’n awr yn cael ei ystyried gan Ymddiriedolaeth 
y BBC – wedi gweithredu fel fframwaith i 
edrych o’r newydd ar rôl BBC Cymru ym 
mywyd y genedl ac ym mywydau’r unigolion 
hynny sy’n talu’r drwydded ym mhob rhan  
o Gymru.
Mae’r strategaeth hon yn cyfarwyddo’r BBC  
i roi ansawdd yn gyntaf; i wneud llai o bethau’n 
well; gwarantu mynediad i bawb; gwneud i 
ffi’r drwydded fynd ymhellach; a gosod ffiniau 
newydd iddo’i hun.
O dan y strategaeth hon, bydd y BBC yn 
canolbwyntio ar bum prif flaenoriaeth 
olygyddol: 

Y NeWYddiAdURAeth oRAU YN Y BYd
Portreadu bywyd dinesig a democrataidd 
gartref a thramor – drwy newyddion, materion 
cyfoes a gwybodaeth di-duedd a chywir.

GWYBodAeth, CeRddoRiAeth A 
diWYLLiANt YSBRYdoLediG
Cyfoethogi bywydau pobl – cyflwyno 
gwybodaeth, cerddoriaeth a diwylliant  
i feddyliau, llygaid a chlustiau newydd.

dRAmA A Chomedi PRYdeiNiG 
UCheLGeiSioL
Cyffroi a diddanu cynulleidfaoedd – gyda storïau 
am eu bywydau a’r byd o’u cwmpas.

CYNNWYS eithRiAdoL i BLANt
Rhyfeddu a synnu cynulleidfaoedd ifanc –  
helpu plant i archwilio’u byd mewn gofod 
cyhoeddus diogel.

diGWYddiAdAU SY’N dod A 
ChYmUNedAU A’R GeNedL YNGhYd
Bod yno ar gyfer y dU gyfan – ar adegau o 
argyfwng, cofio a dathlu drwy ddigwyddiadau 
pwysig, chwaraeon ac adloniant.
Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn llunio 
ymateb manwl BBC Cymru i’r strategaeth – ac 
yn amlinellu meysydd allweddol o flaenoriaethau 
i’r dyfodol. Bydd y gwaith hwn yng nghymru’n 
seiliedig ar nifer o themâu allweddol a oedd 
wedi’u hamlinellu yn strategaeth y BBC.

RôL BBC CYmRU WALeS i AdeiLAdU 
Gofod CYhoeddUS CYmRU 
Yr hyn sy’n ganolog i Adolygiad strategaeth y 
BBC yw’r penderfyniad i gynnal ac adeiladu 
‘gofod cyhoeddus’ y dU – gofod annibynnol, 
sydd heb ei gyfyngu gan furiau talu.
Yn y gofod cyhoeddus hwn, nid oes rhwystrau 
rhwng y cyhoedd a’r wybodaeth sydd ei hangen 
arnynt i ddod i’w casgliadau eu hunain am 
faterion pwysig y dydd, nac ychwaith rhyngddynt
a’r adnoddau addysgol a diwylliannol a allai 
gyfoethogi eu bywydau eu hunain a bywydau  
eu teuluoedd.
Mae gan Gymru ei gofod cyhoeddus arbennig  
ei hun, wrth gwrs. Ac mewn gwlad sy’n dal i 
gyfarwyddo â hunan lywodraeth, mae’n ofod 
gwerthfawr a bregus – sy’n cael ei fygwth gan 
bwysau enfawr cyfryngau’r dU a’i fygu gan y 
pwysau ariannol y mae cymaint o ddarparwyr 
cyfryngau masnachol lleol yn eu profi.

Credwn y dylai BBC Cymru weithredu fel  
y prif gorff sy’n gwarantu’r gofod cyhoeddus 
cenedlaethol hwn bob amser, gan ddefnyddio’n 
dibenion cyhoeddus a braint ffi’r drwydded i 
sicrhau llif di-dor o fuddsoddiad i raglenni o’r 
safon uchaf a’r dalent genedlaethol orau.
Rhaid i BBC Cymru hefyd barhau i weithredu 
fel catalydd a chysylltydd o fewn gofod 
cyhoeddus Cymru. Yr ydym mewn sefyllfa 

 unigryw i gynorthwyo sefydliadau a grwpiau 
eraill i gyrraedd ac i gyfoethogi’r cyhoedd, ac  
i helpu’r cyhoedd i ganfod ac i gael y gorau 
o’r sefydliadau hynny. Bydd partneriaethau â 
sefydliadau diwylliannol a dinesig eraill yn parhau 
i fod yn strategol ac yn ganolog i syniad BBC 
Cymru ohono’i hun.

2

1.  BBC Canwr y Byd Ekaterina 
shcherbachenko.

2. Dreamland.
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BLAEnORIAETHAU’R dYfOdOL 

Rhoi ANSAWdd YN GYNtAf
Yn y dyfodol, bydd y BBC yn canolbwyntio 
mwy nag erioed ar fod yn grëwr ansawdd. 
Byddwn yn rhoi mwy fyth o bwyslais ar fathau 
o gynnwys sy’n hybu gwerth cyhoeddus ac sydd 
mewn mwyaf o berygl o gael eu hesgeuluso neu 
o brofi diffyg buddsoddiad gan eraill. fel gweddill
y BBC, bydd hyn yn golygu bod yn rhaid i BBC 
Cymru gymryd camau pellach i wneud ein 
rhaglenni a’n gwasanaethau’n fwy unigryw  
ac arbennig nag erioed o’r blaen.
Yr ydym eisoes wedi cyflawni llawer ar y daith 
hon. Mae Coal House, Frontline Afghanistan, All 
Things Considered ar Radio Wales, Taro’r Post ar 
Radio Cymru, Scrum V, ein drama rwydwaith 
Torchwood, y gyfres materion cyfoes Taro Naw  
a BBC Canwr y Byd Caerdydd – i enwi dim ond 
rhai – i gyd yn adlewyrchu’r uchelgais a fydd yn 
rhaid nodweddu ein holl raglenni yn y dyfodol.

Rhaid i ni fod yn fentrus a gofalus wrth ail asesu’n 
blaenoriaethau. Mae’r cyhoedd yn disgwyl i BBC 
Cymru fod yn ffynhonnell gwbl ddibynadwy o 
newyddion cywir a diduedd; yn gefnogwr diflino 
o wreiddioldeb a rhagoriaeth; buddsoddwr 
mewn talent genedlaethol, ac yn gynheiliad  

 y gwerthoedd a’r safonau uchaf.
 

GWNeUd LLAi o BethAU’N WeLL
Bydd rhoi ansawdd yn gyntaf yn golygu ei  
bod yn anorfod y bydd yn rhaid i ni wneud 
penderfyniadau anodd ac ailedrych ar ein 
blaenoriaethau. Ar adeg anodd yn ariannol, 
bydd yn rhaid i ni fod yn fwy eglur ac agored  
nag erioed ynghylch cwmpas a graddfa’n 
gweithgareddau. 
Tan y blynyddoedd diwethaf, yr oeddem yn gallu 
cynnal ac yn wir cynyddu’n buddsoddiad mewn 
gwasanaethau traddodiadol ar yr un pryd â 
lansio rhai digidol newydd, yn enwedig ar-lein. 
Ond ar adeg o gyfyngu ar ffi’r drwydded, cyllid 
cyhoeddus a’r refeniw sydd ar gael i gyfryngau 
masnachol, nid yw bellach yn bosibl nac yn 
ddymunol i wneud hyn. 
Bydd BBC Cymru felly’n wynebu dewisiadau 
anodd o fewn ei bortffolio i sicrhau bod y 
gwasanaethau a gynigir yn canolbwyntio ar  
y prif flaenoriaethau cynnwys a amlinellwyd  
yn Adolygiad strategaeth y BBC. 

Mae’r gwaith hwn wedi dechrau eisoes. Yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf yr ydym wedi 
dod ag amryw o raglenni i ben. Er bod elfennau 
o’r gynulleidfa’n sicr yn eu gwerthfawrogi, nid 
oeddent yn cynhyrchu digon o werth 
cyhoeddus i gyfiawnhau parhad yn y 
buddsoddiad ynddynt. O’r ochr arall, mae 
cyfresi eraill – gan gynnwys Scrum V, y 
gwasanaeth Newyddion a chyfresi ffeithiol 
sylweddol, fel Coal House – wedi derbyn mwy  
o sylw a buddsoddiad. Rhaid i’r broses hon o 
ail-flaenoriaethu barhau.

2

1, 2 Torchwood.
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BLAEnORIAETHAU’R dYfOdOL 

Y SefYdLiAd CYhoeddUS mWYAf 
AGoRed AC YmAteBoL YNG 
NGhYmRU 
I baratoi’i hun ar gyfer y dyfodol, rhaid i’r BBC 
hefyd ddangos parodrwydd a gallu ym mhopeth 
a wna i gymryd rhan mewn trafodaeth agored 
amdano’i hun, ei werthoedd a’i weithrediadau. 
Bydd sut y bydd BBC Cymru yn cyflawni’i 
genhadaeth genedlaethol ar gyfer y genedl  
yn ddialog rhwng y BBC a’i gynulleidfaoedd  
a’i gyfranwyr – gan ateb galw’r cyhoedd yng 
nghymru am lefelau uwch o atebolrwydd.
I’r perwyl hwn, rhaid i ni roi gwybodaeth 
amdanom ein hunain a’n gweithgareddau, nid  
yr isafswm gofynnol yn unig, ond mewn ffordd 
sy’n gosod safon uchel o ran gonestrwydd, 
symlrwydd ac atebolrwydd. Yr ydym eisoes 
wedi cymryd camau pwysig i gyflawni’n 
hymrwymiad i fod yn arweinydd mewn 
tryloywder yn y sector cyhoeddus, gyda 
datgeliadau sy’n mynd yn llawer pellach na’r  
hyn a geir gan sefydliadau tebyg.

Yn rhannol, mae bod yn dryloyw ac atebol  
yn golygu bod yn agored o ran egluro’n 
gweithredoedd a’n penderfyniadau ac ymateb  
i feirniadaeth, gan amddiffyn ein rhyddid 
golygyddol holl bwysig ar yr un pryd. Yn fwy 
sylfaenol fyth, mae’n golygu dod â’r gynulleidfa  
at y broses o gynhyrchu, gyda chynulleidfaoedd 
yn mwynhau perthynas newydd â rhaglenni 
a gwasanaethau wrth i’w hadweithiau gael eu 
hintegreiddio â ffurf y cynnwys ei hun.

GWNeUd i ffi’R dRWYdded fYNd 
YmheLLACh 
Erbyn diwedd 2012/13, bydd adrannau 
cynhyrchu BBC Cymru wedi cyflawni yn erbyn 
targed effeithlonrwydd blynyddol o tua 5%. Yn 
gyffredinol, mae’r BBC ar y trywydd i ryddhau 
£2biliwn mewn arbedion cronnus erbyn hynny, 
gan gyrraedd y targed o 3% o arbedion net 
cyffredinol y flwyddyn drwy gydol setliad 
cyfredol y drwydded.
ni fydd y chwyldro digidol na’r angen i’r BBC 
anelu at y nod o ansawdd uwch ar gost is yn 
dod i ben yn 2013. Ond bydd yn rhaid targedu 
effeithlonrwydd cynnwys yn ofalus yn y 
dyfodol: oherwydd ar ôl dros ddau ddegawd 
o effeithlonrwydd blwyddyn ar ôl blwyddyn, ni 
ellir gostwng rhai cyllidebau rhaglenni’n llawer 
mwy (os o gwbl) heb iddo effeithio ar ansawdd.

Bydd yn rhaid rhoi pwyslais arbennig, felly, ar 
gostau gorbenion a seilwaith. Mae’r BBC fwy 
neu lai wedi haneru’r gyfran o ffi’r drwydded 
sy’n cael ei wario ar y rhain yn ystod y deng 
mlynedd diwethaf. Yn ystod cyfnod nesaf ffi’r 
drwydded, hyd at 2016/17, mae’r BBC wedi 
gosod targed iddo’i hun o gwtogi chwarter  
arall ar ei gostau gorbenion a seilwaith, i lai na  
9c ym mhob punt o ffi’r drwydded – gyda’r 
arbedion yn cael eu buddsoddi mewn cynnwys 
o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y pum 
blaenoriaeth cynnwys. 

2

1.  Jamie Owen a Louise Elliott yn 
paratoi i gwrdd â’u cynulleidfa – bu 
nifer ohonynt yn brysur yn helpu i 
wau sgarff dros filltir o hyd i gefnogi 
tîm Chwe Gwlad Cymru.

2. Gwefan Cymru Wales.

1
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AMCAnIOn AR GYfER 2010/11
BLAEnORIAETH BBC CYMRU WALEs dROs Y fLWYddYn nEsAf fYdd 
CYnYddU GWERTH CYHOEddUs EIn GWAsAnAETHAU.

•  Byddwn yn darparu rhaglenni awdurdodol o 
safon uchel ar Etholiad Cyffredinol y dU, yn  
y cyfnod yn arwain at Etholiad y Cynulliad yn 
2011, a’r refferendwm cenedlaethol posibl ar 
bwerau deddfu.

• By ddwn yn adeiladu ar werth cyhoeddus ein 
gwasanaeth cenedlaethol i Gymru, gan roi 
pwyslais ar gynnwys a rhaglenni unigryw sy’n 
adlewyrchu ac yn portreadu’r Gymru fodern.

•  Byddwn yn cydweithio â phartneriaid a 
rhanddeiliaid ar draws y diwydiant radio i 
ymestyn cyrhaeddiad Radio Wales a Radio 
Cymru – ac i sicrhau bod y gwasanaethau 
cenedlaethol hanfodol hyn ar gael i bawb.

•  Byddwn yn adolygu’n portffolio cyfan  
o wasanaethau yng ngoleuni Adolygiad 
strategaeth y BBC, gan ganolbwyntio ar 
ansawdd ein cynnyrch.

•  Byddwn yn gweithredu’r Bartneriaeth 
strategol newydd rhwng Ymddiriedolaeth  
y BBC ac Awdurdod s4C.

• By ddwn yn dal ati i ddatblygu’n cyfraniad 
pwysig at y rhwydwaith, gan ddatblygu’r 
dalent a’r seilwaith sydd eu hangen i gyrraedd 
targedau anodd Ymddiriedolaeth y BBC ar 
gyfer y twf yng nghyfraniad cenhedloedd y 
dU at y rhwydwaith. Byddwn yn cwblhau 
canolfan gynhyrchu drama newydd BBC 
Cymru ym Mae Caerdydd ar amser ac  
o fewn y gyllideb.

CYsYLLTIAdAU 

Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn 
ynghylch rhaglenni neu wasanaethau BBC 
Cymru Wales, neu unrhyw agwedd arall ar 
waith y BBC, cysylltwch â’n Huned Gwasanaeth 
Cynulleidfaoedd.
Bydd yr holl adborth yn cael ei gofrestru’n ofalus 
a’i ddosbarthu’n rheolaidd i dimau golygyddol  
a’r rheolwyr.
ffôn: 03703 500 700
Mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30am a 7.30pm 
yn ystod yr wythnos (heblaw gwyliau banc).  
nid yw’r gyfradd a godir ar alwadau i rifau  
0370 yn ddim mwy nag i rifau daearyddol  
01/02. Gall y galwadau gael eu recordio at 
ddibenion hyfforddi.
Gwefan: www.bbc.co.uk/cymru
Ysgrifennwch at: Gwasanaeth Cynulleidfaoedd, 
BBC Cymru Wales, Bangor LL57 2BY
Cwynion: am ragor o wybodaeth am broses 
gwyno’r BBC ac i gyflwyno cwyn ar-lein, ewch i 
www.bbc.co.uk/cwynion
Y llynedd, cafodd y BBC dros 3.3 miliwn o 
gysylltiadau gyda’r cyhoedd.

I gael gwybod rhagor am BBC Cymru Wales 
ac am ein gwasanaethau, ein rhaglenni, ein 
gweithgareddau a’n digwyddiadau, ewch i  
www.bbc.co.uk/wales  
www.bbc.co.uk/cymru 

www.bbc.co.uk/cymru
www.bbc.co.uk/cwynion
www.bbc.co.uk/wales
www.bbc.co.uk/cymru
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Y TÎM RHEOLI
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nigel Walker, Pennaeth newid a 
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Cathryn Allen, Pennaeth datblygu 
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