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Cyflwyniad

Bu’n flwyddyn gofiadwy mewn cymaint o ffyrdd gwahanol: o’r Cwpan Ryder yng  
Nghasnewydd i’r Refferendwm ar bwerau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol, o Etholiad 
Cyffredinol y DU i effeithiau’r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant, rhoddwyd holl sgiliau 
newyddiadurol BBC Cymru Wales ar brawf dro ar ôl tro. Ac ar bob achlysur llwyddodd 
ein timau cynhyrchu i ymateb gyda’u brwdfrydedd a’u hymroddiad arferol. 
Er bod swyddogaeth darlledwr cenedlaethol yn llawn cyfrifoldebau, ceir hefyd y fraint o 
weithio â thimau golygyddol sy’n gwbl ymroddedig i ddarparu amrywiaeth eang o raglenni 
o ansawdd uchel ar gyfer ein cynulleidfaoedd sy’n adlewyrchu’r Gymru fodern, ei diwylliant 
a’i chymdeithas. 
Ym mis Chwefror bu i ni ffarwelio â Menna Richards, ar ôl 11 mlynedd wrth lyw BBC 
Cymru. Mae’n anodd gor-bwysleisio cyfraniad Menna i’r byd darlledu. Roedd ei huchelgais 
a’i phenderfyniad di-ildio i ddangos y gallai Cymru gyrraedd y nod, nid yn unig yn y DU 
ond yn fyd-eang hefyd, yn ysbrydoliaeth i bob un ohonom. Efallai mai’r ffordd orau o gofio 
cyfraniad Menna yw’r stiwdios cynhyrchu dramâu newydd, Porth y Rhath, fydd yn agor  
yng Nghaerdydd yn ddiweddarach eleni.

Keith Jones 
Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales
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Crynodeb dwy funud

 1 miliwn
Nifer cyfartalog gwylwyr rhaglenni 
Saesneg BBC Cymru Wales bob 
wythnos yn 2010/11.

570,000
Oedolion yng Nghymru a oedd yn 
gwrando ar un ai BBC Radio Wales 
a/neu BBC Radio Cymru bob 
wythnos yn 2010/11.

8,720,000
Y gynulleidfa gyfartalog ar gyfer 
Sherlock ar BBC One y DU yn 
ystod haf 2010.

23%
Canran oedolion Cymru sy’n 
defnyddio’r rhyngrwyd drwy  
eu ffonau symudol.

Cymeradwyaeth i’r BBC yng Nghymru (sgôr cymedrig allan o 10)
Ffynhonnell: PBTS/Kantar

08/09 6.68
09/10 6.86
10/11 6.96

Argraff gyffredinol o’r BBC

08/09 856,000
09/10 947,000
10/11 1,000,000

Teledu Saesneg BBC Cymru Wales 

08/09 166,000
09/10 167,000
10/11 190,000

BBC Cymru Wales ar S4C

Gwerth am arian f�’r drwydded

08/09 4.93
09/10 5.08
10/11 5.29

Cyrhaeddiad wythnosol teledu 
Ffynhonnell BARB (yn seiliedig ar gyrhaeddiad 15 munud olynol)
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Cyrhaeddiad Radio Wythnosol (Oedolion)
Ffynhonnell: RAJAR/RSMB/Ipsos-MORI

Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol Fwyaf Poblogaidd 2010/11
Ffynhonnell: BARB

Gwefan BBC Cymru Wales: Defnyddwyr Unigryw Wythnosol 
Ffynhonnell: BBC

08/09 1,325,000
09/10 1,423,000
10/11 1,386,000

Safleoedd Saesneg BBC Cymru Wales 

08/09 155,000
09/10 147,000
10/11 150,000

BBC Radio Cymru

08/09 30,500
09/10 26,500
10/11 33,000

Safleoedd Cymraeg BBC Cymru Wales 

Cyfresi Saesneg BBC Cymru Wales 

Snowdonia 1890 309,000

Baker Boys 294,000

Wales Today am 6.30pm 273,000

Coming Home 242,000

Weatherman Walking 229,000

Rolf on Welsh Art 222,000

Rhys to the Rescue 205,000

Wales Today am 10.25pm 195,000

Hospital 24/7 181,000

Iolo’s Secret Life of Birds 180,000

Rhaglenni Saesneg BBC Cymru Wales 

Max Boyce: Live at Treorchy…Again 442,000

The Making of Snowdonia 1890 320,000

Max Boyce: The Road to Treorchy 298,000

BBC Children in Need (Cymru) 212,000

Scrum V Six Nations Preview 202,000

Cyfresi BBC Cymru Wales ar S4C

Pobol y Cwm (Gwe/Sul/Llun) 98,000

Pobol y Cwm (Mer/Iau/Sul) 92,000

Pobol y Cwm (Iau/Gwe/Sul) 91,000

Pobol y Cwm (Maw/Mer/Sul) 90,000

Pobol y Cwm (Llun/Maw/Sul) 84,000

Y Clwb Rygbi 75,000

Y Clwb Rygbi: Gemau Rhyngwladol dan 20 40,000

Eisteddfod Genedlaethol: Mwy o’r Maes 34,000

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 27,000

Pawb a’i Farn 25,000

Rhaglenni BBC Cymru Wales ar S4C

Eisteddfod Genedlaethol: Cyngerdd 
Agoriadol: Only Men/Boys Aloud

63,000

Eisteddfod Genedlaethol: Cyngerdd Cloi 47,000

Plant y Paith: Pobl Cwmhyfryd 25,000

Cyngerdd Cymry’r West End 25,000

Eisteddfod Genedlaethol: Y Gymanfa Ganu 23,000

08/09 435,000
09/10 411,000
10/11 468,000

BBC Radio Wales

Mae rhagor o ffeithiau a ffigyrau ar gael ar www.bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth
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Perfformiad y gwasanaethau 

BBC One Wales a BBC Two Wales
Yn 2010/11, cafodd rhaglenni teledu Saesneg 
BBC Cymru y ffigurau perfformiad gorau 
ers blynyddoedd. Gwyliodd dros filiwn o 
wylwyr ein cynnwys bob wythnos, roedd 
ein ffigurau gwerthfawrogiad yn uwch na’r 
cyfartaledd, a denodd wyth cyfres dros 
200,000 o wylwyr. 
Drwy gydol y flwyddyn, buom yn parhau 
â’n strategaeth i ddarlledu amrywiaeth 
ehangach o raglenni ar BBC One Wales – 
rhaglenni sy’n adlewyrchu’r Gymru fodern, 
ei diwylliant a’i chymdeithas.
Roedd tair cyfres nodedig yn ganolog i’r 
amserlen. Aeth Snowdonia 1890 â dau deulu 
Cymreig yn ôl i’r gorffennol, gan ddod â 
hanes tyddynnod yr ucheldir a chwareli 
llechi Gogledd Cymru’n fyw. Adroddodd y 

1. Rolf on Welsh Art.

2. Baker Boys.

3.  Max Boyce: Live at Treorchy…Again.

21

gyfres ddrama, Baker Boys – a ysgrifennwyd 
gan Helen Raynor a Gary Owen, gydag 
Eve Myles o Torchwood yn actio – hanes 
becws yn y Cymoedd oedd am gau nes 
i’r gweithwyr ei brynu a’i redeg. Yn Rolf on 
Welsh Art edrychodd Rolf Harris ar waith 
pedwar arlunydd Cymreig enwog cyn creu 
lluniau ei hun yn seiliedig ar eu harddull.
Ymhlith y prif gyfresi dogfen roedd The 
Secret Life of Birds a gyflwynwyd gan 
Iolo Williams; Hospital 24/7 – cyfres o 
straeon personol a thriniaethau meddygol 
arloesol; a Tonypandy Riots a oedd yn nodi 
canmlwyddiant y digwyddiad cythryblus 
hwn. Ar gyfer Gŵyl Ddewi dychwelodd 
Max Boyce i Dreorci, lle cychwynnodd 
ei yrfa bron i 40 mlynedd yn ôl, ar gyfer 
cyngerdd arbennig iawn.
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Cafwyd dadl rhwng arweinwyr y pleidiau 
Cymreig fel rhan o arlwy’r Etholiad 
Cyffredinol, a chyflwynodd Huw Edwards 
y rhaglen Election Night 2010. Ym mis 
Chwefror 2011 rhoddwyd sylw i’r ymgyrch 
yn arwain at Refferendwm y Cynulliad, 
gyda Jamie Owen yn cyflwyno’r rhaglen 
ganlyniadau yn ystod y dydd. Edrychodd 
rhaglenni arbennig Wales Today ar y 
Refferendwm, cyllideb y Cynulliad ac 
Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 
Llywodraeth y DU.
Ymysg rhaglenni eraill roedd Weatherman 
Walking gyda Derek Brockway, cyfres o 
drysorau’r archif o’r enw Welsh Greats ac 
roedd apêl X-Ray – y rhaglen sy’n cynghori 
defnyddwyr – cyn gryfed ag erioed.

Cafodd ein rhaglenni chwaraeon eu 
cyfoethogi drwy gydol y flwyddyn gan  
nifer o raglenni dogfen yn adrodd hanes  
y paratoadau ar gyfer Y Cwpan Ryder yng 
Nghasnewydd. Roedd rygbi rhyngwladol  
a’r clybiau unwaith eto’n sylfaen gref i’n 
harlwy chwaraeon, gyda Sport Wales yn 
llwyfan ar gyfer pêl-droed a phob math  
o chwaraeon eraill.

3
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BBC ar S4C 
Mae adnewyddu’r Cytundeb Partneriaeth 
Strategol rhwng y BBC ac S4C am dair 
blynedd arall yn cadarnhau ein hymrwymiad 
i gyflenwi amrywiaeth o raglenni teledu 
unigryw a safonol drwy gyfrwng  
y Gymraeg. 
Mae ein rhaglenni’n parhau ymhlith y rhai 
sy’n denu’r nifer fwyaf o wylwyr ar S4C  
ac mae cyrhaeddiad wythnosol cyfraniad  
y BBC at y sianel wedi cynyddu i 190,000 
yn 2010/11, cynnydd o 14% o un flwyddyn 
i’r llall.
Sylfaen y rhaglenni a gyflenwir gennym i 
S4C oedd newyddion a materion cyfoes, 
rhaglenni o’r Eisteddfod Genedlaethol 
yng Nglynebwy, rygbi’r undeb a’r ddrama 
ddyddiol Pobol y Cwm.
Mewn blwyddyn a oedd yn llawn straeon 
gwleidyddol ac economaidd mawr, 
cynigiodd Newyddion ddadansoddiad manwl 
o straeon Cymreig, Prydeinig a rhyngwladol. 
Ychwanegodd Ffeil, y rhaglen newyddion i 
blant, at y ddarpariaeth graidd hon.
Cadarnhaodd y gyfres materion cyfoes 
Taro Naw ei henw da am ei hymchwiliadau 
trylwyr gydag adroddiadau o Gymru a thu 
hwnt. Darparodd CF99 ddadansoddiad 
gwleidyddol bob wythnos gyda phwyslais 
ar y Cynulliad Cenedlaethol tra’r ymwelodd 
Pawb a’i Farn â chymunedau ledled 

Perfformiad y gwasanaethau parhad

1

Cymru i roi cyfle i’r trigolion lleol leisio’u 
barn mewn dadleuon ar bynciau’r dydd. 
Canolbwyntiodd nifer o raglenni arbennig 
ar bynciau o bwys gan gynnwys yr Etholiad 
Cyffredinol, yr Adolygiad Cynhwysfawr  
o Wariant a Refferendwm y Cynulliad. 
Mae Pobol y Cwm wedi cadw’i lle fel un  
o’r rhaglenni sy’n denu’r gynulleidfa fwyaf  
ar S4C, gan ategu lle canolog y gyfres  
yn y rhaglenni a gyflenwir gan y BBC.  
Mae cymeriadau newydd a straeon 
cryf wedi parhau i ddiddanu a denu 
cynulleidfaoedd newydd.
Mae rygbi ar lefel ranbarthol, clwb a 
rhyngwladol yn cael ei ddarlledu ar ein 
prif raglen chwaraeon Y Clwb Rygbi gyda’i 
safonau cynhyrchu uchel, ei sylwebaeth  
a sylwebyddion awdurdodol yn parhau  
i ddenu cynulleidfaoedd mawr.
Mae ein rhaglenni o’r Eisteddfod 
Genedlaethol yn ddarllediad allanol 
blynyddol pwysig. Darlledwyd yr holl 
gystadlaethau llwyfan o Lyn Ebwy,  
yn ogystal â chyfleu ehangder a bwrlwm  
yr ŵyl i’r gwylwyr.
Ar wasanaeth Cyw S4C ar gyfer y plant 
ieuengaf, manteisiodd y gyfres hudolus Plant 
y Byd a chyfres bellach o’r gyfres liwgar o 
straeon Un Tro, ar gyfleoedd i gydweithio  
â chynyrchiadau Rhwydwaith y BBC. 
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BBC Cymru Wales ar y rhwydweithiau 
Bu’n flwyddyn arall nodedig i gynyrchiadau  
o Gymru ar rwydwaith y BBC, gyda 
Sherlock, Human Planet, Upstairs Downstairs, 
Being Human, Eric and Ernie a Doctor Who  
yn creu argraff ddofn ar gynulleidfaoedd yng 
Nghymru a ledled y DU. Croesawodd BBC 
Cymru dîm Crimewatch i Gaerdydd – gyda’r 
gyfres yn awr yn cael ei darlledu’n fyw ar  
BBC One o Gymru. 
Adroddodd y gyfres anthropolegol arloesol 
Human Planet – cydweithrediad rhwng BBC 
Bristol Features a’r Uned Hanes Natur –
stori ryfeddol ymdrechion a goroesiad  
yr hil ddynol, ac enillodd ganmoliaeth  
yn fyd-eang. 
Dilynodd Between Life and Death waith 
anhygoel y meddygon yn adran gofal dwys 
Ysbyty Addenbrooke, Caergrawnt, ac mae 
tîm The One Show yng Nghymru yn parhau i 
gynhyrchu deunydd o safon uchel i’r rhaglen 
gylchgrawn. Llwyddodd Arctic gyda Bruce 
Parry a Hidden Treasures gyda Griff Rhys 
Jones hefyd i ddenu cynulleidfaoedd da  
ar BBC Two.
Ymhlith yr uchafbwyntiau cerddorol, 
roedd y Prom Doctor Who ar BBC Three, 
cystadleuaeth Young Musician of the Year  
ar BBC Two a BBC Four, a Choir of the 
Year. Ar BBC Radio 4, trafododd Robert 
Winston’s Musical Analysis y cyflyrau 

1.  Emily Tucker  
(Sioned Rees yn Pobol y Cwm).

2. Upstairs Downstairs.

2

meddygol sydd wedi poeni cyfansoddwyr 
dros y blynyddoedd, a chofnododd y gyfres 
rymus While the Boys Are Away brofiadau 
gwragedd, cariadon a mamau milwyr 
Catrawd Frenhinol Cymru.
Yn y maes drama, derbyniodd Matt Smith 
fantell Doctor Who, sydd, gyda’i gymar 
diweddaraf Amy Pond (Karen Gillan),  
a thîm golygyddol a chynhyrchu newydd,  
yn gweithio o dan arweiniad Steven  
Moffat. Yn rhifyn arbennig y Nadolig  
o Doctor Who ymddangosodd y gantores  
o Gymru Katherine Jenkins, ochr yn ochr  
â Michael Gambon.
Dyma’r tîm hefyd a ddaeth â chynhyrchiad 
newydd o Upstairs Downstairs i’r sgrÎn. 
Ymhlith y cynyrchiadau drama annibynnol 
a gynhyrchwyd drwy BBC Cymru, roedd 
Sherlock gyda Benedict Cumberbatch a 
Martin Freeman; Merlin a ddaeth â’r hud 
yn ôl i deledu nos Sadwrn; Being Human, 
a The Nativity – fersiwn deimladwy o’r 
stori gyfarwydd gan Tony Jordan. Roedd 
rhaglenni Nadolig BBC Two yn cynnwys  
Eric and Ernie gyda Victoria Wood a  
When Harvey Met Bob yn dathlu  
chwarter canrif ers Live Aid. 
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Gwnaeth y tîm drama radio gyfraniad 
pwysig hefyd, gyda chynyrchiadau 
llwyddiannus ar BBC Radio 4 yn cynnwys  
y gyfres bwerus The Song House, ac 
ymddangosiad olaf y diweddar Margaret 
John mewn drama radio yn Uncle  
Gwyn’s Posthumous Curse. 

BBC Radio Cymru
Yn ystod 2010/11, cadwodd BBC Radio 
Cymru ei safle fel yr orsaf radio fwyaf 
poblogaidd ymhlith siaradwyr Cymraeg 
rhugl, sy’n gwrando arni fwy na’r un orsaf 
rhwydwaith y BBC neu orsaf fasnachol 
arall. Ar gyfartaledd, roedd 150,000 o 
wrandawyr yn gwrando bob wythnos  
a hynny am gyfartaledd o 13 awr  
(2009/10: 147,000). 

Roedd perfformiad cryf yr orsaf yn  
cyd-daro â newidiadau a wnaethpwyd i’r 
rhaglen frecwast 08:30, sydd nawr yn cael  
ei chyflwyno ar y cyd gan Caryl Parry Jones 
a Dafydd Du. Mae un o hoelion wyth yr 
orsaf Dai Jones wedi cadw gafael ar ei 
gyfran uchel o’r gynulleidfa ar gyfer ei  
raglen nos Sul, Ar Eich Cais.
Rhaglenni newyddion a materion cyfoes 
yw asgwrn cefn yr arlwy gyda Post Cyntaf 
estynedig, Taro’r Post, Post Prynhawn, Dau o’r 
Bae a Manylu i gyd yn cynnig dadansoddiad 
a thrafodaeth drylwyr ar straeon Cymreig, 
Prydeinig a byd-eang, gan gynnwys 
sylw manwl i’r Etholiad Cyffredinol a 
Refferendwm y Cynulliad.

Perfformiad y gwasanaethau parhad

21

1.  Garry Owen a Nia Thomas –  
Post Cyntaf.

2.  BBC Cymru yn yr  
Eisteddfod Genedlaethol.
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Cafwyd tair cyfres newydd yn ystod y 
flwyddyn gyda chantorion enwog yn 
cyflwyno, gan gynnwys cyfres dalent gyntaf 
yr orsaf, Cyfle Cothi a gyflwynwyd gan 
Shan Cothi; cyfres o sesiynau cerddorol, 
a gyflwynwyd gan y gantores roc Elin 
Fflur, a Geraint Løvgreen gyda’i gyfres 
boblogaidd Geraint Løvgreen ar Enw’r Gân. 
Mae cerddoriaeth Gymraeg yn parhau’n 
flaenoriaeth, gyda’r gyfres arloesol 
Sesiwn Unnos yn comisiynu ac yn darlledu 
cerddoriaeth newydd.
Roedd yr uchafbwyntiau eraill yn cynnwys 
ein darllediadau o ddigwyddiadau 
diwylliannol a chwaraeon pwysig megis 
Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol. 
Darparwyd sylwebaeth fyw o bob un o 
gemau rygbi rhyngwladol Cymru yn ystod 

yr Hydref yn ogystal â gemau’r Chwe 
Gwlad, ymdrechion clybiau pêl-droed 
Caerdydd ac Abertawe i ennill dyrchafiad i 
Uwch Gynghrair Lloegr a sylw cynhwysfawr 
i gystadleuaeth Y Cwpan Ryder yng 
Nghasnewydd. 
Bu tîm C2 yn datblygu eu gwaith gydag 
ysgolion Cymru a chafwyd arbrawf 
llwyddiannus gyda darllediadau dyddiol  
Dodd Com ar y we a oedd yn aml yn 
cynnwys cyflwynwyr gwadd o’r ysgolion. 
Cafodd Y Rhyfel Oer, Beti George a BBC 
Radio Cymru eu henwebu ar gyfer 
gwobrau’r Cyfryngau Celtaidd. Enwebwyd 
Beti George am ei chyfraniad neilltuol i 
ddarlledu, sy’n cynnwys dros 25 mlynedd o 
gyflwyno’i chyfres boblogaidd Beti a’i Phobol.

3.  Caryl Parry Jones a  
Dafydd Du – Dafydd a Caryl.

4. Beti George – Beti a’i Phobol.

43
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Perfformiad y gwasanaethau parhad

BBC Radio Wales
Yn 2010/11 daliodd yr orsaf ati i gyflwyno 
safbwynt Cymreig unigryw i gynulleidfaoedd 
ar faterion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
Yn ogystal â chynyddu ei chynulleidfa,  
cafodd yr orsaf hefyd ei henwebu yng 
nghategori Gorsaf y Flwyddyn yng 
Ngwobrau pwysig Sony. 
Ond profodd yr orsaf drasiedi yn ogystal  
â llwyddiant, gyda marwolaeth Stuart Cable, 
a hynny mor fuan wedi iddo ddychwelyd  
at yr orsaf.
Roedd newyddiaduraeth yn elfen ganolog 
o’n harlwy, gyda Good Morning Wales, Good 
Evening Wales a’r Radio Wales Phone-In yn 
teithio’r wlad yn ystod ymgyrch yr Etholiad 
Cyffredinol. Bu’r orsaf hefyd yn rhoi sylw 

i oblygiadau’r Adolygiad Cynhwysfawr o 
Wariant drwy lygaid etholwyr Coalition 
Street – stryd yng Nghaerdydd sy’n ffinio 
etholaethau’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid 
Rhyddfrydol. Darlledwyd canlyniadau 
Refferendwm y Cynulliad yn fyw mewn 
rhaglen arbennig a gyflwynwyd gan Felicity 
Evans a Jason Mohammad.
Yn ystod y flwyddyn, dechreuodd yr orsaf 
ddarlledu rhaglen wleidyddol newydd ar y 
penwythnos. Nod Sunday Supplement yw 
edrych ar brosesau penderfynu ar bob lefel 
o’r lleol i’r rhyngwladol. Roedd hefyd  
yn gyfle i groesawu Vaughan Roderick  
yn ôl i’r orsaf.

21

1.  Oliver Hides, Felicity Evans  
a Bethan Rhys Roberts  
– Good Morning Wales.

2.  Karl Morgan – yn fyw ar Radio 
Wales Music Day, 2011.
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Roedd darllediadau o ddigwyddiadau 
sy’n dod â’r genedl at ei gilydd yn rhan o’n 
rhaglennu craidd. Pan gynhaliwyd Diwrnod 
Lluoedd Arfog y DU yng Nghaerdydd, 
BBC Radio Wales oedd yr unig orsaf i 
ddarlledu’r orymdaith a’r Gwasanaeth 
Awyr Agored yn fyw. Roedd ein tîm 
chwaraeon yn Delhi i ddod â newyddion i’n 
gwrandawyr am lwyddiannau Cymru yng 
Ngemau’r Gymanwlad. A phan oedd sylw’r 
byd golff ar Gasnewydd yn ystod Y Cwpan 
Ryder, roedd yr orsaf yno i adrodd yr holl 
hanes, ac i glywed beth oedd cynnal un o 
ddigwyddiadau mwyaf y byd chwaraeon  
yn ei olygu i’r bobl leol.

Adlewyrchodd yr orsaf hefyd bob agwedd 
ar Gymru yn ei chynnwys ffeithiol – gan 
adrodd hanes y diwydiant llechi ochr yn 
ochr â chyfres Snowdonia 1890, er enghraifft. 
Enillodd Frank Hennessy deitl Personoliaeth 
Radio’r Flwyddyn yn yr Ŵyl Gyfryngau 
Celtaidd am ei raglen werin Celtic 
Heartbeat, a bu’n flwyddyn nodedig arall 
i’n tîm Crefydd gyda llwyddiant i All Things 
Considered yng Ngwobrau Sandford  
St Martin.

43

3.  Jason Mohammad.

4.  Louise Elliott gyda Huw Jenkins, 
Gohebydd Cymunedol BBC  
Radio Wales.
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Rhyngweithiol 
Yn ystod y flwyddyn, News Online oedd y 
cyntaf i gyhoeddi straeon ar bynciau mor 
amrywiol â salwch ymhlith yr heddlu a  
thrais yn yr ystafell ddosbarth. Rhoddodd 
Newyddion Arlein sylw cynyddol i 
newyddion o bob cwr o Gymru ac am 
Gymry dramor. Cafwyd tudalen destun  
fyw am y tro cyntaf ar gyfer diwrnod 
Refferendwm y Cynulliad, gan gynnwys 
sylwebaeth, detholiad o ddarllediadau, 
blogiau, negeseuon e-bost a chyfryngau 
cymdeithasol. 
Arweiniodd sylw cynyddol i bêl-droed 
at gynulleidfa fwy i Sport Online, gyda 
datblygiadau fel Twitter yn galluogi’r 
gynulleidfa i glywed y datblygiadau 
diweddaraf o’r Cwpan Ryder yng 
Nghasnewydd.
Datblygiad arall yn ystod y flwyddyn oedd 
uno timau Cyfryngau Newydd ac Addysg a 
Dysgu BBC Cymru er mwyn darparu arlwy 
golygyddol di-dor. Y tîm Dysgu fu’n gyfrifol 
am ddarparu’r rownd gyntaf o adnoddau 
cwricwlwm iaith Gymraeg ynghyd â 
safleoedd ar gyfer Bitesize, dinasyddiaeth 
ieuenctid ac ieithoedd lefel cynradd. 

Anogodd yr ymgyrch ddysgu ‘First Click’, 
a gyflwynwyd gan Roy Noble, wylwyr a 
gwrandawyr i fynd ar-lein am y tro cyntaf.
Cafodd rhyngwyneb Cymraeg newydd 
ar gyfer BBC iPlayer ei lansio a chrëwyd 
cynyrchiadau rhyngweithiol ar gyfer Rolf on 
Welsh Art, Weatherman Walking a Snowdonia 
1890. Ymysg y cynyrchiadau rhwydwaith 
roedd yr arloesol Doctor Who Adventure 
Games, Human Planet Explorer, Sherlock,  
The Sarah Jane Adventures, Crimewatch ac 
Ashes to Ashes.
Gan edrych i’r dyfodol, mae Strategaeth 
Arlein ar gyfer y BBC gyfan yn cael ei 
datblygu i wella ansawdd y cynnyrch.  
Bydd hyn yn arwain at Fersiwn Cymru o 
www.bbc.co.uk a fydd yn cynnig fersiwn 
bwrpasol o brif safle bbc.co.uk, a hynny’n 
awtomatig.

Perfformiad y gwasanaethau parhad
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1. Y Gerddorfa ar BBC Radio 3.

2.  Y Gerddorfa – digwyddiad 
allgymorth.

21

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
Perfformiodd Cerddorfa Genedlaethol 
Gymreig y BBC 69 o gyngherddau yn ystod 
y flwyddyn – 58 ohonynt yng Nghymru. 
Cafodd Corws Cenedlaethol Cymreig 
y BBC flwyddyn brysur dros ben: deg 
cyngerdd gyda’r Gerddorfa, perfformiadau 
ar y cyd â Chwmni Dawns Cenedlaethol 
Cymru, a pherfformio cerddoriaeth fyw 
ar gyfer ballet newydd Stephen Petronio 
By Singing Light. Y tu hwnt i Gymru 
perfformiodd y Gerddorfa bump o 
weithiau yn y BBC Proms yn y Royal Albert 
Hall (yn cynnwys dau berfformiad Doctor 
Who) ac ymwelodd â’r Eidal ac Amsterdam, 
lle’r oedd un o’n cyngherddau yn cynnwys 
unawdwyr ifanc o Gymru: Llŷr Williams, 
Catrin Finch a Huw Williams. 
Rydym yn parhau i fanteisio i’r eithaf 
ar Neuadd Hoddinott y BBC fel gofod 
perfformio, recordio ac addysg. Mae 
ein cyfres o gyngherddau prynhawn 
yn cyflwyno repertoire nad yw’n cael 
ei chlywed yn aml, gan barhau i ddenu 
cynulleidfaoedd da. Buom hefyd yn 
arbrofi gyda chyngherddau awr ginio yn 
ystod Gŵyl Mozart BBC Radio 3 ym mis 

Ionawr 2011. Yn ystod y gaeaf, cynigiodd 
ein cyngherddau cerddoriaeth gyfoes 
gyfle unigryw i gynulleidfaoedd Cymreig 
glywed cerddoriaeth newydd o dir mawr 
Ewrop ac mae’r cyfleusterau ardderchog 
yn Neuadd Hoddinott wedi ein galluogi i 
gynnal gweithdai ar raddfa fawr – megis ar 
weithiau cyfansoddwyr cyfoes o Gymru. 
Mae’r gwaith cyngherddau’n parhau ledled 
Cymru gyda dwy gyfres danysgrifio yn 
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a Neuadd 
y Brangwyn, Abertawe, dwy daith i’r 
Gogledd ac ymddangosiadau mewn gwyliau 
cerdd yn y Canolbarth a gweddill Cymru.
Mae amrywiaeth y gwaith allgymorth  
sy’n cael ei wneud gan y Gerddorfa a’r  
Corws yn dal i gyffwrdd a chyfoethogi 
bywydau miloedd lawer o blant a 
theuluoedd yng Nghymru. 
Mae ein prosiectau perfformio ar gyfer 
offerynwyr ar bob lefel yn arwain yn amlach 
nag erioed at gyfle i chwarae ochr yn ochr 
â’r Gerddorfa. Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2011, 
daeth Corau Ieuenctid Sirol at ei gilydd i 
berfformio Carmina Burana gan Carl Orff 
gyda’r Gerddorfa a’r Corws – a hynny’n fyw 
ar BBC Radio 3. 
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1. Porth y Rhath.

2.  Eddie Butler yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol.

21

Strategaeth y Dyfodol 

Sialensau’r Dyfodol 
Yn dilyn setliad Ffi’r Drwydded yr hydref 
diwethaf, mae’r BBC wrthi’n ystyried 
sut i fynd ati i ddarparu ei rhaglenni a’i 
gwasanaethau hyd at 2017.
Golyga’r sialensau ariannol sy’n codi yn sgil y 
setliad y bydd yn rhaid i’r BBC feddwl mewn 
ffordd radical os ydym am fodloni gofynion 
ein cynulleidfaoedd; nid yn unig yn awr, ond 
hefyd ymhen chwe blynedd.
Rhaid i BBC Cymru Wales, ynghyd â 
phob rhan arall o’r gorfforaeth, ailasesu ei 
blaenoriaethau ac ystyried y ffordd orau 
i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd yng 
Nghymru: yn Gymraeg a Saesneg, ar 
deledu, radio ac ar-lein.

Mae’r gwaith hwn yn cael ei arwain gan y 
blaenoriaethau golygyddol a amlinellwyd yn 
y strategaeth Rhoi Ansawdd yn Gyntaf yn 
2010. Pum conglfaen y strategaeth hon yw:
•	Y	newyddiaduraeth	orau	yn	y	byd
•		Gwybodaeth,	cerddoriaeth	a	diwylliant	

sy’n ysbrydoli
•		Drama	a	chomedi	uchelgeisiol	o’r	DU
•	Cynnwys	rhagorol	i	blant
•		Digwyddiadau	sy’n	dod	â	chymunedau	 

a’r genedl at ei gilydd.
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3. Merlin (Shine).

4.  Stiwdios newydd BBC Cymru 
Wales yn Wrecsam – partneriaeth 
gyda Phrifysgol Glyndŵr.

43

Ein cenhadaeth mewn Cymru sy’n newid
Er gwaethaf sialensau ariannol, mae ein 
cenhadaeth yn un eglur. BBC Cymru yw’r 
darlledwr sy’n cael ei werthfawrogi fwyaf 
ac y mae pobl yn ymddiried ynddo fwyaf 
yng Nghymru. Rydym yn bodoli i helpu 
cynulleidfaoedd i ddarganfod a gwneud 
synnwyr o Gymru drwy feithrin y dalent 
orau a’r syniadau mwyaf beiddgar. Ac 
rydym yn gwneud hyn ar lwyfan sy’n ddigon 
mawr i wneud gwahaniaeth, nid yn unig i’n 
cynulleidfaoedd, ond hefyd i Gymru ei hun.
Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar 
ein rôl genedlaethol unigryw fel crëwr 
a hyrwyddwr ansawdd. Rydym yn rhoi 
pwyslais ar fuddsoddi mewn cynnwys  
sy’n amlwg yn creu gwerth i’r cyhoedd,  
sy’n hybu arwahanrwydd ac elfennau 
unigryw ein rhaglenni a’n gwasanaethau.
Mae ein hymrwymiad i adeiladu a chynnal 
gofod cyhoeddus y gall pobl Cymru 
ymddiried ynddo yn ein hysgogi, fel y mae 
cefnogi economi greadigol ein cenedl. Rhaid 
i BBC Cymru fod yn sbardun a chysylltydd  
ar gyfer y meysydd hyn – rhaid i ni  
wneud gwahaniaeth.

Cyfoethogi gofod cyhoeddus Cymru
Mae ein treftadaeth a’n perthynas â 
chynulleidfaoedd ledled Cymru’n golygu  
bod cyfrifoldeb unigryw a sylweddol  
arnom i gyfoethogi a chynnal gofod 
cyhoeddus Cymru.
Mae ein cynulleidfaoedd yn disgwyl i BBC 
Cymru fod yn ffynhonnell gwbl ddibynadwy 
o newyddion cywir a diduedd; yn gefnogwr 
gwreiddioldeb, creadigrwydd a rhagoriaeth; 
buddsoddwr mewn talent Gymreig; ac i 
gynnal y safonau a’r gwerthoedd uchaf posib.
Ar adeg pan mae’r cyfryngau’n wynebu 
her na welwyd ei thebyg o’r blaen, mae 
ein cynulleidfaoedd am i ni chwarae rhan 
ganolog yn eu bywydau ac ym mywyd 
Cymru a’r DU yn gyffredinol –  
yn gydymaith cyson iddynt.
Er gwaethaf sialensau sylweddol setliad Ffi’r 
Drwydded, bydd BBC Cymru yn parhau  
i ganolbwyntio ar:
•		newyddiaduraeth	o	safon	uchel	sy’n	 

gosod agenda sy’n adlewyrchu pob rhan  
o Gymru
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1. Kirsty Young (Crimewatch).

2. Sherlock – Hartswood Films.

3.  Huw Edwards yn cyflwyno Election 
2010 ar BBC One Wales.

21

Strategaeth y Dyfodol parhad

•		adeiladu	ar	elfennau	unigryw	ein	cynnyrch	
ffeithiol a gwybodaeth ar draws radio 
a theledu, gydag ymrwymiad cynyddol 
i gynhyrchu cynnwys heriol sy’n dangos 
amrywiaeth bywyd yng Nghymru 

•		adlewyrchu	ac	adrodd	ar	ddiwylliant	a	
cherddoriaeth gyfoes

•		datblygu	enw	da	Cymru	fel	canolfan	
o safon ryngwladol ar gyfer dramâu 
a rhaglenni ffeithiol, a gweithio â 
phartneriaid i wella sut y mae Cymru’n 
cael ei phortreadu ar draws cynnyrch 
rhwydwaith y BBC

•		rhoi	sylw	arbenigol	i	ddigwyddiadau	
pwysig a chwaraeon sy’n dod â’r genedl  
at ei gilydd.

BBC Cymru Wales a’r Iaith Gymraeg
Bu dyfodol darlledu yn y Gymraeg yn 
y penawdau yn ystod y deuddeng mis 
diwethaf, ac mae penderfyniad Llywodraeth 
y DU i ofyn i’r BBC ddarparu’r rhan fwyaf 
o gyllid S4C o 2013 ymlaen wedi codi 
amheuon gwirioneddol ymhlith rhai pobl.
Er bod y trafodaethau pwysig rhwng 
Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C 
yn parhau, mae BBC Cymru yn barod i 
gryfhau ein perthynas hir â S4C. 

Rydym wedi gwneud cynnydd eisoes. Cyn 
i Lywodraeth y DU wneud ei chyhoeddiad 
yn yr hydref, roedd timau rheoli BBC 
Cymru ac S4C wedi cytuno i edrych ar 
ffyrdd newydd o gydweithio a fyddai’n 
helpu i leihau unrhyw waith sy’n cael ei 
ddyblygu, ac a fyddai â’r potensial i ddiogelu 
buddsoddiad mewn cynhyrchu rhaglenni.
Rydym hefyd wedi ffurfio partneriaeth  
â S4C a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gynnal 
adolygiad pellgyrhaeddol o gynulleidfaoedd 
Cymraeg – a sut y mae eu defnydd o’r 
cyfryngau’n newid. 
Mae cydweithredu mwy clos wedi  
arwain at fuddiannau uniongyrchol i 
gynulleidfaoedd. Mae penderfyniad S4C  
i alluogi gwylwyr i wylio’i raglenni drwy  
BBC iPlayer yn dangos gwerth posibl 
unrhyw gydweithredu pellach. 
Er y bydd y trefniadau newydd ar gyfer 
cyllido S4C yn y dyfodol yn sicr o olygu 
sialensiau i’r ddau ddarlledwr, mae BBC 
Cymru yn parhau’n argyhoeddedig mai 
partneriaeth a chydweithrediad yw’r ffordd 
orau o sicrhau ffyniant a llwyddiant darlledu 
yn y Gymraeg ar draws pob platfform yn  
y dyfodol. 
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3

BBC i Gymru gyfan
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae BBC 
Cymru wedi atgyfnerthu ei hymrwymiad i 
wasanaethu pob rhan o’r genedl. Roedd ein 
sylw trylwyr i Refferendwm y Cynulliad fis 
Mawrth yn rhywbeth a gyffyrddodd â phob 
rhan o’r wlad a bu’r penderfyniad hwn i 
adlewyrchu’r darlun lleol yn sail i’n sylw  
i Etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai 2011. 
Rydym wedi gweithio’n galed hefyd i 
gryfhau’r sylw a roddir i’r Gogledd yn 
fwyaf arbennig. Roedd llwyddiant ac effaith 
Snowdonia 1890 yn uchafbwynt cofiadwy, a 
chafodd groeso brwd gan gymunedau lleol 
yr ardal. Llwyddodd pob rhaglen yn y gyfres 
i ddenu mwy na 300,000 o wylwyr.
Ochr yn ochr â’n rhaglenni, rydym hefyd 
wedi gosod sylfeini newydd ar gyfer 
llwyddiant yn y Gogledd yn y dyfodol. Ym 
mis Mawrth 2011, agorodd BBC Cymru ei 
stiwdios newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr, 
Wrecsam. Yn ogystal â chadarnhau ein 
hymrwymiad cryf i wasanaethu’r gogledd 
ddwyrain, bydd y ganolfan yn galluogi’r BBC 
i ffurfio partneriaeth â’r Brifysgol mewn 
prosiectau addysgol ac i gynnig lleoliadau 
galwedigaethol i fyfyrwyr.

Cymru ar rwydweithiau’r BBC 
Er gwaethaf y cyfyngiadau ariannol yr ydym 
yn eu hwynebu, rydym yn hyderus y gall ac 
y bydd yn rhaid i gyfraniad Cymru at 
rwydweithiau’r BBC barhau i dyfu.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ein 
timau mewnol a’r sector annibynnol wedi 
dangos eu gallu a’u penderfyniad i ddisgleirio 
ar lwyfan y DU.
Ochr yn ochr â llwyddiant ein timau 
mewnol, mae The Indian Doctor (a 
gynhyrchwyd gan Rondo), Merlin (Shine), 
Sherlock (Hartswood Films), a Being Human 
(Touchpaper Wales) i gyd wedi amlygu’r 
dalent sydd bellach yn bodoli yn y sector 
greadigol ehangach yng Nghymru.
Fel rhan o ymrwymiad parhaus y BBC  
i gynyddu cynyrchiadau rhwydwaith o’r 
cenhedloedd datganoledig, bydd agor 
stiwdios Porth y Rhath ym Mae Caerdydd 
yn ddiweddarach eleni’n gweithredu fel 
canolbwynt newydd a dynamig i’r 
diwydiannau creadigol yng Nghymru. 
Gydag arwynebedd o 175,000 troedfedd 
sgwâr, a naw stiwdio, bydd Porth y Rhath yn 
sicrhau bod y cyfleusterau mwyaf modern 
posibl ar gael i gynhyrchu dramâu yng 
Nghymru. Ochr yn ochr â’r datblygiad 
pwysig hwn, byddwn yn parhau i weithio  
â’r sector annibynnol a sefydliadau addysg  
a hyfforddi i sicrhau bod Cymru’n cadw’i lle 
fel grym o bwys mewn cynyrchiadau 
rhwydwaith. 
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Y prif flaenoriaethau ar  
gyfer y flwyddyn nesaf

•		byddwn	yn	cynyddu	gwerth	cyhoeddus	
ein gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer 
Cymru, gan ganolbwyntio ar gynnwys 
a rhaglenni unigryw sy’n adlewyrchu a 
phortreadu’r Gymru fodern

•		byddwn	yn	adolygu	ein	portffolio	o	
raglenni a gwasanaethau yn dilyn setliad 
Ffi’r Drwydded

•		byddwn	yn	gweithredu	ar	ganfyddiadau	
Adolygiadau Trwydded Gwasanaethau 
Ymddiriedolaeth y BBC o BBC Radio 
Wales a BBC Radio Cymru a byddwn  
yn gweithio ag eraill i wella mynediad  
at wasanaethau radio cenedlaethol  
BBC Cymru

•		byddwn	yn	gweithio	i	ddarlledu	ein	
rhaglenni cenedlaethol mewn Manylder 
Uwch ac yn parhau i adeiladu ar ein 
cyfraniad at wasanaethau rhwydwaith y 
BBC, gan weithio ag eraill i wella’r portread 
o Gymru ar wasanaethau DU y BBC. Fel 
rhan o’r strategaeth hon, byddwn yn agor 
stiwdios newydd Porth y Rhath a hynny ar 
amser ac o fewn y gyllideb.
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Manylion cyswllt

Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn 
am raglenni neu wasanaethau BBC Cymru 
Wales, neu unrhyw agwedd arall ar waith 
y BBC, cysylltwch â’r Uned Gwasanaethau 
Cynulleidfaoedd. 
Bydd pob adborth yn cael ei gofrestru’n 
ofalus ac yn cael ei ddosbarthu’n rheolaidd 
i’r timau golygyddol a’r rheolwyr.
Rhif ffôn: 03703 500 700

Mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30am a 
7.30pm yn ystod yr wythnos (heblaw 
gwyliau banc). Ni fydd galwadau i’r rhif 
cyfradd Prydain gyfan 0370 yn costio 
mwy na galwadau i rifau daearyddol 01/02. 
Gallwn recordio galwadau at ddibenion 
hyfforddi.
Gwefan:  
www.bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth
Ysgrifennwch at:  
Gwasanaethau 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/complaints

http://www.bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth
http://www.bbc.co.uk/complaints
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Y Tîm Rheoli yng Nghymru

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Cymru

Clare Hudson, Pennaeth Rhaglenni 
(Saesneg) 

Mark O’Callaghan, Pennaeth 
Newyddion a Materion Cyfoes

Cathryn Allen, Pennaeth Datblygu 
Darlledu

Gareth Powell, Prif Swyddog 
Gweithredol

Jude Gray, Pennaeth Adnoddau Dynol 
a Datblygu

Rhodri Talfan Davies, Pennaeth 
Strategaeth a Chyfathrebu



Dylunio 
luminous.co.uk

http://www.luminous.co.uk


British Broadcasting Corporation
Broadcasting House
London W1A 1AA
bbc.co.uk
(h) BBC 2011

http://www.bbc.co.uk

