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CYFLWYNIAD Y 
CYFARWYDDWR 

Pa un oedd hi? Super Saturday neu’r eiliad honno pan 
sylweddolodd merch ifanc o’r Fflint mai hi oedd pencampwraig 
taekwondo’r byd?

Efallai nad yw dewis uchafbwynt o’r Gemau Olympaidd a 
Pharalympaidd yn ystod haf llynedd yn beth doeth i’w wneud. 
Roedd popeth fel petai wedi syrthio i’w le yn ystod yr ychydig 
wythnosau arbennig hynny – ac roedd hi’n fraint i BBC Cymru 
Wales fod wrth galon y cyffro.

Cafwyd sawl achos dathlu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein 
gwasanaethau rhyngweithiol bellach yn cael eu defnyddio ar bron 
i dair miliwn o ddyfeisiau bob wythnos; mae ein rhaglenni Saesneg 
ar BBC One Wales a BBC Two Wales wedi denu’r gynulleidfa 
fwyaf ers degawd; ry’n ni wedi cryfhau ein newyddiaduraeth ar 
draws ein holl wasanaethau; a chafwyd cyfraniad anhygoel arall 
tuag at ddrama rhwydwaith y BBC o’n stiwdios newydd ym 
Mhorth y Rhath.

Ry’n ni hefyd wedi bod yn brysur yn gosod y sylfeini ar gyfer 
llwyddiannau’r dyfodol – lansiwyd BBC One Wales HD, ac mae 
ein dwy orsaf radio genedlaethol bellach ar gael ar ffonau clyfar 
a thabledi ar draws y DU drwy’r ap BBC iPlayer Radio.

Ond mae’r tirlun darlledu yn newid yn gyflym ac mae’r 
sialensau’n parhau i ddod o bob cyfeiriad. Dangosodd canlyniadau 
diweddaraf y cyfrifiad y sialensau wrth wasanaethu cynulleidfa 
Gymraeg sy’n newid yn gyflym; mae dosbarthiad cyfyngedig ein 
dwy orsaf genedlaethol yn parhau i wylltio gwrandawyr; mae 
angen datrys yr anghydfod cerddoriaeth a effeithiodd ar ein 
gwasanaethau ym mis Ionawr; ac ry’n ni’n awyddus i sicrhau bod 
y Gymru gyfoes yn cael ei hadlewyrchu’n well yn ein cyfraniad 
i raglenni rhwydwaith.

Wrth i ni gyrraedd y 50, fe fyddwn yn mynd i’r afael â’r holl 
sialensau sy’n ein hwynebu gydag uchelgais ac hygrededd. 
A hoffwn unwaith eto ddiolch i’r timau gwych y tu fewn i BBC 
Cymru a thu allan sy’n parhau i gynhyrchu cynnwys anhygoel 
ar gyfer Cymru a’r byd. 

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

‘‘ Wrth i ni gyrraedd y 50, fe 
fyddwn yn mynd i’r afael â’r 
holl sialensau sy’n ein hwynebu 
gydag uchelgais ac hygrededd. 
A hoffwn unwaith eto ddiolch 
i’r timau gwych y tu fewn i BBC 
Cymru a thu allan sy’n parhau 
i gynhyrchu cynnwys anhygoel 
ar gyfer Cymru a’r byd.’’
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CRYNODEB DWY FUNUD 

Y Chwe Gwlad
1.175m yw’r nifer o bobl yng Nghymru a wyliodd 
munudau olaf gêm y Chwe Gwlad rhwng Cymru 
a Lloegr (ar BBC One ac S4C).

Gwerthfawrogiad y gynulleidfa
90 (allan o 100) Gwerthfawrogiad y  
gynulleidfa o Iolo’s Great Welsh Parks.

Gwefannau BBC Cymru Wales
2.71m o ddefnyddwyr unigryw i wefannau  
BBC Cymru Wales bob wythnos.

Cynulleidfa
5.375m yw cyfartaledd cynulleidfa  
BBC One ar gyfer Casualty.

Ffeithiau a ffigurau am berfformiad a chynnyrch  
BBC Cymru Wales

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

Cyrhaeddiad wythnosol teledu
(yn seiliedig ar gyrhaeddiad 15 munud di-dor) (miloedd) 
Ffynhonnell: BARB 

Argraff gyffredinol 
o’r BBC

Rhaglenni Saesneg 
BBC Cymru Wales

Gwerth am arian 
o ffi’r drwydded

BBC Cymru Wales 
ar S4C

 1.175m
o bobl yng Nghymru a 
wyliodd y gêm Chwe Gwlad

2.71m
o ddefnyddwyr 
unigryw i wefannau 
BBC Cymru Wales

90
Gwerthfawrogiad 
y gynulleidfa

5.375m
Cyfartaledd cynulleidfa 
BBC One ar gyfer Casualty
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CRYNODEB DWY FUNUD 

Gwefannau BBC Cymru Wales: Porwyr Unigryw Wythnosol
(miliwn) 
Ffynhonnell: BBC

Cyrhaeddiad Wythnosol Radio (oedolion)
(miloedd) 
Ffynhonnell: RAJAR/RSMB/Ipsos-MORI

Gwefannau Saesneg 
BBC Cymru Wales

BBC Radio WalesGwefannau Cymraeg 
BBC Cymru Wales

BBC Radio Cymru

Teledu Saesneg BBC Cymru Wales
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol 
Fwyaf Poblogaidd ar gyfer 2012/13

Cyfresi Saesneg BBC Cymru Wales 

Wales Today am 6.30pm 295,000

Police 24/7 280,000

Iolo’s Great Welsh Parks 263,000

Wales in a Year 238,000

Weatherman Walking 231,000

Coming Home 213,000

X-Ray 209,000

Rhod Gilbert’s Work Experience 205,000

A Summer in Wales 199,000

Wales Today am 10.25pm 194,000

Rhaglenni Saesneg BBC Cymru Wales 

Owen Money and Friends 263,000

Barry John: The King 232,000

BBC Wales Today Olympic Torch Relay 224,000

Children in Need: The Best Bits 210,000

Playing with Poverty 159,000

BBC Cymru Wales ar S4C
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol 
Fwyaf Poblogaidd ar gyfer 2012/13

Cyfresi BBC Cymru Wales ar S4C

Y Clwb Rygbi (Pro 12) 87,000

Pobol y Cwm (Gwe) 86,000

Pobol y Cwm (Maw) 83,000

Pobol y Cwm (Iau) 81,000

Pobol y Cwm (Mer) 80,000

Pobol y Cwm (Llun) 75,000

Taro Naw 29,000

Eisteddfod Genedlaethol: Mwy o’r Maes 24,000

Pawb a’i Farn 23,000

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol 22,000

Rhaglenni BBC Cymru Wales ar S4C

Grav: ‘Sdim Cywilydd Mewn Llefain 66,000

Pobol y Cwm Nadolig 63,000

Y Clwb Rygbi: Cymru v Barbariaid 33,000

Degawdau Dewi Llwyd 25,000

Y Clwb Rygbi: Prifysgolion Caerdydd v Abertawe 20,000

Ffynhonnell: BARB 
Ffigurau’n cynnwys unrhyw ail-ddarllediadau o fewn yr un wythnos
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PERFFORMIAD Y GWASANAETHAU 

Rhaglenni Saesneg – BBC One Wales/BBC Two Wales
Mae ein rhaglenni teledu Saesneg ar BBC One a BBC Two 
Wales unwaith eto eleni wedi cyrraedd bron i filiwn o wylwyr 
bob wythnos. 

Edrychwyd ar fywyd cyfoes ym mhob rhan o Gymru mewn 
cyfresi poblogaidd amser-brig. Cafwyd portreadau amrywiol 
a theimladwy o’r teuluoedd a gymerodd ran yn Wales in a Year. 
Comisiynwyd y gyfres ar adeg pan gyhoeddwyd canlyniadau’r 
cyfrifiad, a dadlennwyd bywyd yn ystod 2012 – o deulu o 
ffermwyr mynydd yn Eryri a pherchennog ffatri dillad isaf yng 
nghymoedd y de i dair cenhedlaeth o’r un teulu ar stâd y Gurnos 
ym Merthyr. 

Cafwyd cipolwg annisgwyl a chofiadwy yn Police 24/7 ar wythnos 
ym mywyd gwaith Heddlu De Cymru. Ac mewn cyfres naw rhan 
arbennig, bu’n camerâu yn dilyn hynt yr haf yn Summer in Wales 
– gan gynnwys y gwynt a’r glaw.

I’r rheiny wyliodd hanes yr efeilliaid Catherine a Kirstie yn ein 
cyfres Beautiful Lives, roedd hi’n anodd peidio cael eich cyffwrdd 
gan eu dewrder a’u golwg bositif ar fywyd. Darlledwyd rhaglen 
ddogfen arbennig a llwyddiannus wrth iddyn nhw ddathlu eu 
pen-blwydd yn 18 oed. 

Ymdopi’n ddyddiol gyda salwch meddwl parhaus oedd thema’r 
gyfres Peace of Mind. Clywyd am brofiadau o ragfarn wrth chwilio 
am waith yn ogystal â’r sialens ddyddiol o gadw’n iach. Cyflwynodd 
David Williams raglen arbennig, Playing with Poverty, lle bu’n bwrw 
golwg ar y gwirionedd y tu ôl i’r ystadegau sef bod un plentyn 
ym mhob tri yng Nghymru bellach yn byw mewn tlodi. 

Edrychodd cyfres gelfyddydol newydd Great Welsh Writers ar 
bwysigrwydd Cymru yng ngwaith pedwar o enwau llenyddol 
mawr – Leslie Thomas, Philip Pullman, Ken Follett ac Elaine 

Morgan. Yn y gyfres The Exhibitionists, cafodd pump aelod o’r 
cyhoedd fynediad i drysorau Amgueddfa Genedlaethol Cymru 
a chyfle i guradu eu harddangosfa gelf eu hunain. Cafwyd cymorth 
yr arlunydd Osi Rhys Osmond a’r darlithydd Karen Mackinnon 
a chafodd dau ohonyn nhw eu harddangosfa eu hunain yn yr adain 
newydd ar gyfer celf fodern a chyfoes. Darlledwyd portreadau 
o’r cyfansoddwr Karl Jenkins, y digrifwr Elis James a’r tenor Wynne 
Evans mewn rhaglenni dogfen unigol. A chafwyd hefyd grynodeb 
blynyddol o’r byd celfyddydol yn Arts Review.

Bu’n flwyddyn anhygoel ym myd chwaraeon – llwyddiant yn y 
Gemau Olympaidd, tîm rygbi Cymru, buddugoliaeth Abertawe yn 
Wembley, a llwyddiant Caerdydd – ac adlewyrchwyd hyn i gyd yn 
ein rhaglenni newyddion, y gyfres wythnosol Sport Wales, ac wrth 
gwrs, Scrum V. Roedd BBC Wales Today yno hefyd ar adeg arbennig 
iawn, pan enillodd Jade Jones y fedal aur gyntaf erioed i Brydain 
mewn taekwondo – a hynny’n fyw ar y bwletin hwyr.

Wrth i arwyr chwaraeon newydd ddod i’r amlwg, cafwyd rhaglen 
ddogfen deimladwy am un o gewri’r byd rygbi – Barry John: The King.

Ym myd gwleidyddiaeth a materion cyfoes, lansiwyd cyfres 
wleidyddol newydd ar nos Sul – The Wales Report with Huw 
Edwards, a darlledwyd nifer o raglenni dogfen pwysig, gan 
gynnwys Is Wales Working? gyda Steve Evans. O blith yr 
ymchwiliadau amrywiol gan dîm Week In Week Out, aethpwyd 
ar drywydd priodasau ffug yng Nghymru ac archwiliwyd rhai 
o gyflogau uchaf y sector gyhoeddus.

Gan barhau i frwydro ar ran defnyddwyr ar nos Lun, denodd 
X-Ray y gynulleidfa fwyaf ar gyfartaledd ers deng mlynedd. 
A pharhaodd ein cyfresi natur i wneud yn dda, gyda Iolo’s 
Great Welsh Parks yn denu ffigurau gwerthfawrogiad uchel 
gan y gynulleidfa. 

Catherine a Kirstie yn Beautiful Lives Wales in a Year
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PERFFORMIAD Y GWASANAETHAU 

BBC Cymru Wales ar y rhwydweithiau
Blwyddyn ers ei agor, mae Porth y Rhath yn parhau i fod yn 
rhan annatod o lwyddiant drama yng Nghymru. Daeth Doctor 
Who yn ei ôl am gyfres gyffrous, gyda rhifyn arbennig y Nadolig, 
The Snowmen, yn denu bron i ddeng miliwn o wylwyr. 

Lansiwyd ein cyfres ddrama antur newydd ar CBBC, Wizards 
vs Aliens, ac fe ddechreuodd y ffilmio ar gyfer yr ail gyfres. Aeth 
Casualty, sydd wedi ymgartrefu ym Mhorth y Rhath ers y llynedd, 
i’r afael â phynciau anodd a sensitif, gan gynnwys terfysgoedd ac 
anffurfio organau cenhedlu menywod. 

Yn ystod y flwyddyn, daeth dwy gyfres ddrama boblogaidd a 
gynhyrchwyd yng Nghymru i ben – Merlin (a gynhyrchwyd gan 
Shine ar gyfer BBC One) a Being Human (a gynhyrchwyd gan 
Touchpaper West ar gyfer BBC Three). Mae dwy gyfres ddrama 
fawr newydd wrthi yn cael eu cynhyrchu ar gyfer BBC One.

Un o’r uchafbwyntiau ar BBC Four oedd BBC Young Musician 
of the Year a ddenodd ffigurau gwerthfawrogiad uchel gan y 
gynulleidfa a 900,000 o wylwyr ar gyfer y rownd derfynol ar 
BBC Two. Cafodd dilynwyr David Bowie fodd i fyw wrth i 
adran gerdd BBC Cymru gynhyrchu David Bowie and the story 
of Ziggy Stardust a The Genius of David Bowie ar gyfer BBC Four.

Rhoddodd Crimewatch sylw i amryw o straeon troseddol mawr 
a bu Crimewatch Roadshow ar yr awyr am bedair wythnos, gan 
arwain at arestio 12 o bobl. 

Cafwyd cipolwg dadlennol ar fywyd cudd yn Amish: A Secret Life 
ar gyfer BBC Two, a defnyddiodd y gyfres Rome’s Lost Empire ar 
gyfer BBC One, gyda Sarah Parcak a Dan Snow, dechnoleg lloeren 
i ddatgelu cyfrinachau’r Ymerodraeth Rufeinig. 

Cynhyrchwyd dros 100 o ffilmiau ar gyfer The One Show, a chafodd 
côr plant o Gymru yn canu ar draeth yng Ngŵyr, ei ddefnyddio fel 
rhan o Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd.

Bu timau cynhyrchu BBC Cymru yn nodi canmlwyddiant geni’r 
bardd R.S. Thomas – R S Thomas: Always Seeking Greater Silence 
ar gyfer Radio 3 a chynhyrchiad o’i ddrama fydryddol The Minister 
ar gyfer Radio 4. 

Parhaodd The Diaries of Samuel Pepys ar Radio 4 fel dramâu 
chwarter awr. Drama radio afaelgar arall ar gyfer Radio 4 oedd 
Cry for Me: The Battle for Goose Green gan Adrian Bean, i nodi 30 
mlynedd ers rhyfel y Falklands.

Cynhyrchwyd amrywiaeth o raglenni nodwedd trawiadol ar gyfer 
Radio 4, ac enillodd Tim Key and Gogol’s Overcoat wobr ryngwladol 
bwysig sef Gwobr Ake Blomstrom. Dathlwyd 40 mlynedd ers cais 
enwog Gareth Edwards yn erbyn Seland Newydd yn 1973 yn 
Rugby’s Greatest Try, a denodd gryn sylw ar Radio 4.

Ar Radio 3, cynhyrchodd BBC Cymru Composer of the Week, a 
bu’n rhan allweddol o dymor Piano’r orsaf. Mae ein cyfres reolaidd 
arall The Choir yn cynnwys corau o bob rhan o’r DU a ledled y byd. 
Rhoddwyd sylw hefyd i gynhyrchiad Opera Cenedlaethol Cymru 
o Lulu gan Berg.

Doctor Who – ffilmio The Snowmen Amish: A Secret Life Casualty
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PERFFORMIAD Y GWASANAETHAU 

BBC Cymru Wales ar S4C
Mae rhaglenni BBC Cymru ar gyfer S4C yn parhau i fod ymhlith 
rhaglenni mwyaf poblogaidd y sianel, gan gyrraedd 174,000 
o wylwyr bob wythnos ar gyfartaledd.

Mae Newyddion a Ffeil yn parhau i fod yn asgwrn cefn y gwasanaeth, 
ac yn ystod y flwydddyn cafwyd darllediadau cynhwysfawr o 
ddathliadau’r Jiwbilî a Thaith y Fflam Olympaidd. Cafwyd pecynnau 
estynedig ar draws ein gwasanaethau newyddion yn ystod y Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd i ddathlu llwyddiant y cystadleuwyr 
o Gymru. 

Cafwyd ymdriniaeth sensitif gan ein tîm gohebu yng nghanolbarth 
Cymru adeg diflaniad April Jones a’r chwilio am y ferch bum 
mlwydd oed o Fachynlleth a lofruddiwyd. Bu’r un tîm hefyd yn 
gohebu o’r llifogydd enbyd yn y canolbarth, tra bu’r tîm yn y gogledd 
yn dangos effaith y llifogydd a’r eira ar gymunedau.

Ym mis Medi, enillodd Newyddion wobr BAFTA Cymru am y 
rhaglen i gofio 9/11 yn Efrog Newydd. Ac ym mis Ionawr, daeth 
cyfnod Dewi Llwyd fel prif gyflwynydd Newyddion i ben ar ôl 30 
mlynedd. Mewn rhaglen ddogfen arbennig, Degawdau Dewi Llwyd, 
bu’n siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod gyda Bethan Rhys Roberts, ei 
olynydd, ynglŷn â’r prif straeon y bu’n rhan ohonyn nhw. 

Nododd ein cyfres materion cyfoes Taro Naw, 30 mlynedd ers 
rhyfel y Falklands drwy siarad ag Archentwyr o dras Gymreig 
ym Mhatagonia; ac mewn rhaglen rymus arall yn y gyfres, 
cafwyd cyfweliad gyda mam o ogledd Cymru oedd wedi bwydo 
methadone i’w babi oherwydd ei bod hi’n gaeth iddo. Siaradodd 
yn emosiynol am y diffyg cefnogaeth i bobl yn ei sefyllfa hi. 

Yn ystod y flwyddyn, fe ddeliodd Pobol y Cwm yn sensitif gyda 
straeon heriol fel cam-drin plant a lledu TB mewn gwartheg, 
yn ogystal â denu cynulleidfa gref yn gyson.

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol 2012 yn Llandŵ ym Mro 
Morgannwg, ac am y tro cyntaf, cynhyrchwyd y cyngherddau nos 
gan gwmnïau annibynnol a gomisiynwyd ar y cyd gan yr Eisteddfod 
ac S4C, gyda BBC Cymru yn gweithio ochr yn ochr fel partner 
technegol. Dyma bartneriaeth newydd sy’n galluogi S4C i gael 
mwy o fewnbwn golygyddol a defnydd o gynnwys yr Eisteddfod y 
tu hwnt i wythnos y Brifwyl ei hun.

Bum mlynedd ers ei farwolaeth ddisymwth, darlledwyd Grav: 
‘Sdim Cywilydd Mewn Llefain, rhaglen ddogfen deimladwy am ei 
frwydr ar ôl colli ei goes yn 2007. Roedd yn deyrnged emosiynol 
ac addas i ddewrder un o gewri rygbi Cymru. 

Bu rygbi yn rhan annatod o’n harlwy ar S4C. Cafwyd uchafbwyntiau 
ac iselbwyntiau Gemau Rhyngwladol yr Hydref a Phencampwriaeth 
y Chwe Gwlad yn Y Clwb Rygbi, a darparodd yr arlwy wythnosol 
o gynghrair y Pro 12 wasanaeth pwysig gan gyrraedd siaradwyr 
di-Gymraeg drwy’r sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch.

Mae adnewyddu’r Bartneriaeth Strategol hyd at ddiwedd y 
cyfnod Siartr presennol ym mis Rhagfyr 2016 yn tanlinellu ein 
hymrwymiad i’r cyflenwad blynyddol statudol o raglenni i S4C.

Grav: ‘Sdim Cywilydd Mewn Llefain Degawdau Dewi LlwydCynnau pair y Fflam Olympaidd yn Abertawe
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BBC Radio Wales
Bwriad BBC Radio Wales yw darparu newyddiaduraeth, 
diwylliant a rhaglenni ffeithiol safonol i bobl Cymru. Ry’n ni wedi 
gwneud newidiadau sylweddol i’n hamserlen eleni a darparu 
amrywiaeth eang o gynnwys sy’n berthnasol i bobl ledled Cymru.

Ym mis Medi, cyflwynodd yr orsaf y newidiadau mwyaf ers 
dros ddegawd. Symudodd Jason Mohammad i ganol y bore gyda 
rhaglen sgwrsio newydd. Cyflwynodd Louise Elliott raglen newydd 
yn ystod y prynhawn gan ganolbwyntio ar adloniant a diwylliant. 
Am 9am cyflwynwyd rhaglen alw newydd Morning Call with Oliver 
Hides, gan geisio casglu barn y gwrandawyr ynglŷn â’r straeon 
sy’n datblygu ar Good Morning Wales. Symudodd Roy Noble i’r 
penwythnos ar ôl 27 mlynedd o ddarlledu yn ystod yr wythnos.  

Fel rhan o’n hamserlen newydd, cafwyd ail-fuddsoddi mewn 
swyddi cynhyrchu newydd yng ngogledd a gorllewin Cymru, 
gan ddod â lleisiau a straeon newydd ar yr awyr. Bu’n flwyddyn 
o straeon newyddion mawr, gyda’r orsaf yn darparu darllediadau 
cynhwysfawr o ddiflaniad April Jones o Fachynlleth, y stori am 
gyfres o ymosodiadau gyda char yng Nghaerdydd a’r llifogydd 
a gafwyd ar draws canolbarth a gogledd Cymru.

Roedd BBC Radio Wales yn rhan ganolog o adrodd stori’r 
Cymry yng Ngemau Llundain 2012. Am bum niwrnod, dilynodd 
yr orsaf holl daith y Fflam Olympaidd o amgylch Cymru. Yn ystod 
yr haf, llwyddodd Radio Wales i groniclo holl gyffro’r Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd. Dyma flwyddyn na welwyd mo’i 
thebyg erioed ym myd chwaraeon Cymru, ac roedd yr orsaf yn 
ei chanol hi. Cymru yn ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, 
Abertawe yn ennill Cwpan y Gynghrair, Caerdydd a Chasnewydd 
yn cael eu dyrchafu a Wrecsam yn ennill Tlws yr FA. 

Un o’n prif uchelgeisiau yw adrodd straeon newydd am Gymru. 
Eleni, cafwyd mynediad i wersyll teithwyr yn Wrecsam ar gyfer 
cyfres tair rhan Who Would Be a Gypsy? Dysgodd Simon Wright 
griw o bobl ifanc i goginio yn The Kids Who Fell in Love with Food – 
gan helpu’r orsaf i archwilio materion ynglŷn â maeth ymhlith 
plant. Cynhyrchwyd y ddwy gyfres gan y sector annibynnol, 
sy’n cyfrannu dros un rhan o bump o’n rhaglenni wythnosol 
ac eithrio newyddion.

Eleni, dechreuodd Lynn Bowles o Radio 2 gyflwyno ar Radio 
Wales, gyda rhaglen ar brynhawn Sadwrn yn ystod yr haf. 
Ymunodd y canwr opera Wynne Evans â ni hefyd. Hyrwyddwyd 
talent comedi newydd drwy’r slot ar nos Wener, gyda chyfres 
banel What’s the Story? a chyfres Chris Corcoran a Greg Davies 
Those That Can’t. Bu’r orsaf hefyd yn gweithio mewn partneriaeth 
â Radio 4 Extra i gynhyrchu sioe ‘stand up’ yng Ngŵyl Gomedi 
Machynlleth; bu cydweithio hefyd gyda Cyfle, cwmni hyfforddiant 
y diwydiannau creadigol, i gynhyrchu cynnwys rhyngweithiol ar 
gyfer ein drama dymhorol Driving Home for Christmas. A pharhaodd 
ein cysylltiad clos gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y 
BBC gyda diwrnod cerddorfaol arbennig a edrychodd ar waith 
y cerddorion ar draws ein hamserlen yn ystod y dydd.

Oliver Hides, Jason Mohammad a Louise Elliott Roy Noble
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BBC Radio Cymru
Bu BBC Radio Cymru yn darlledu amrywiaeth eang o raglenni 
a digwyddiadau byw i’n gwrandawyr yn ystod y flwyddyn. 
Ail-lansiwyd tair prif raglen newyddion yr orsaf gyda Dylan Jones 
a Kate Crockett yn ymuno â thîm y bore ar Post Cyntaf, Garry 
Owen yn symud i Taro’r Post a Dewi Llwyd yn cymryd yr awenau 
wrth Gareth Glyn ar ôl 34 o flynyddoedd ar Post Prynhawn. 

Mae ein rhaglenni newyddion a materion cyfoes yn parhau i 
lywio agenda’r orsaf, a rhoddwyd sylw manwl i’r straeon mawr. 
Y stori fwyaf oedd diflaniad April Jones ym Machynlleth. Cafodd 
y sylw a roddwyd i’r llifogydd yng nghanolbarth a gogledd Cymru, 
yn ogystal â’r stormydd eira yn y gogledd, ei werthfawrogi gan 
ein gwrandawyr.

Dilynwyd y Fflam Olympaidd ar ei thaith o amgylch Cymru gyda 
60 o ddarllediadau gwahanol; a chafwyd darllediadau cynhwysfawr 
o Gemau Olympaidd Llundain a’r Gemau Paralympaidd, gyda’r 
pwyslais ar straeon y cystadleuwyr a’u teuluoedd.

Ymhlith arlwy Radio Cymru adeg y Jiwbilî ym mis Mehefin, 
cafwyd adroddiadau o Lundain ar gyfer ein rhaglenni newyddion, 
yn ogystal â rhaglen nodwedd arbennig – Y Jiwbilî – wedi’i 
chyflwyno gan Sian Pari Huws, gan fwrw golwg ar beth roedd 
y Jiwbilî yn ei olygu i bobl Cymru. A bu Tudur Owen yn rhoi 
gwedd ychydig yn ysgafnach ar y dathliadau. 

Yn ogystal ag Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol 
a’r Sioe Fawr, darlledwyd o rai o ddigwyddiadau eraill yr haf, gan 
gynnwys Hanner Cant – dathliad cerddorol Cymdeithas yr Iaith 
ym Mhontrhydfendigaid, lle cydweithiwyd yn agos ag S4C.

Ar ben y newidiadau i’r rhaglenni newyddion ac C2, gwelwyd 
newidiadau sylweddol eraill yn ystod y dydd hefyd. Ym mis Hydref, 
dechreuodd Iola Wyn gyflwyno rhaglen newydd o’n stiwdio 
yng Nghaerfyrddin ganol y bore, wedi’i chynhyrchu gan gwmni 
annibynnol, Telesgop. Symudodd Nia Roberts i’r prynhawn a 
chafodd Tudur Owen raglen estynedig ar brynhawn Gwener. 
Yn yr hydref, bu’r orsaf yn rhan o weithgareddau BBC Plant 
mewn Angen, wrth i Dafydd a Caryl goncro pum copa Cymru 
gydag ocsiwn ar ddiwrnod yr apêl ei hun.

Cawsom ein henwebu am Wobr Cyfryngau Celtaidd yng 
nghategori Gorsaf Radio’r Flwyddyn, ac enillodd y gyfres gerddorol 
Canu Protest wobr yn y categori Rhaglen Gerddorol Orau. 

Yn eironig, protest gerddorol aeth â’r sylw yn ystod ail hanner 
y flwyddyn, wrth i’r orsaf golli’r hawliau darlledu i gannoedd 
o ganeuon am chwech wythnos yn ystod Ionawr a Chwefror. 
Arweiniodd yr anghydfod at brotest gan rai beirdd amlwg hefyd, 
a bu’n rhaid gohirio’r gyfres Y Talwrn, er iddi ddychwelyd rai 
misoedd yn ddiweddarach. Mae’r ymdrech i ddatrys yr anghydfod 
ynglŷn â hawliau darlledu masnachol yn parhau.

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, darlledwyd Drama Unnos o’r enw 
Esgid. Cafodd y ddrama radio ei llunio, ei pherfformio a’i recordio 
dros nos yn ein stiwdios ym Mangor. 

Ymhlith uchafbwyntiau chwaraeon y flwyddyn oedd Gemau 
Rhyngwladol yr Hydref, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 
ogystal â buddugoliaethau Wrecsam ac Abertawe yn Wembley 
a dyrchafiad Caerdydd i uwch gynghrair Lloegr.

BBC Radio Cymru yn y stiwdioCyflwynwyr Post Cyntaf Kate Crockett a Dylan Jones
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Yn ystod 2012/13, fe brofodd BBC Online yng Nghymru gynnydd 
sylweddol yn nifer y defnyddwyr, arloesi mawr mewn technoleg 
newydd, cynnwys rhyngweithiol arloesol a buddsoddiad newydd 
yn yr hyn a gynhyrchir yng Nghymru ar gyfer y DU.

Defnyddiwyd ein gwasanaethau ar-lein gan 2.7 miliwn o 
ddefnyddwyr wythnosol ar gyfartaledd, sef cynnydd o 13% o’i 
gymharu â’r llynedd. Ar ein gwefannau Cymraeg, bu cynnydd o 
dros 50% yn y cyrhaeddiad i 35,000 o ddefnyddwyr bob wythnos. 

Unwaith eto, Newyddion a Chwaraeon oedd y safleoedd 
mwyaf poblogaidd, oherwydd straeon mawr fel diflaniad April 
Jones, Y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Pencampwriaeth y 
Chwe Gwlad yn ogystal â’r straeon am lifogydd, eira a llwyddiant 
parhaus Abertawe a Chaerdydd. Cyrhaeddodd ein gwasanaeth 
Chwaraeon dros 1.4 miliwn o ddefnyddwyr yn ystod wythnos 
dyrchafiad Caerdydd i’r Uwch-Gynghrair.

Gwelwyd datblygiadau technolegol mawr, gan gynnwys lansio 
fersiwn Cymru o bbc.co.uk Mae ap newydd iPlayer Radio yn 
golygu bod Radio Cymru a Radio Wales bellach ar gael ar ffonau 
clyfar ledled y DU. A galluogodd ein harlwy rhyngweithiol o’r 
Gemau Olympaidd i gynulleidfaoedd ail-wylio holl lwyddiant 
y cystadleuwyr o Gymru. Yn dilyn y Gemau, ry’n ni wedi cynnal 
ein sylw o chwaraeon merched, gan gynnwys colofn reolaidd 
ar bêl-droed merched gan Jess Fishlock, capten tîm Cymru. 

Gwelwyd twf yng ngweithgarwch cyfryngau cymdeithasol 
@BBCWales, gan ddenu 30,000 o ddilynwyr ar Twitter. Elfen 
arloesol arall o’r gwaith yma oedd y dosbarth meistr a gynhaliwyd 
ar Twitter gyda’r awdur Philip Pullman fel rhan o’r gyfres Great 
Welsh Writers.

Cwblhawyd prosiect Cymraeg newydd sy’n darparu amrywiaeth 
o gynnwys newydd o ansawdd uchel i’w ddefnyddio yn yr ysgol neu 
adref i’r rheiny rhwng saith ac 16 oed. Mae’r cynnwys yn amrywio 
o wyddoniaeth a mathemateg i ddaearyddiaeth ac ieithoedd.

Parhaodd cynyrchiadau drama rhyngweithiol i wthio ein ffiniau 
creadigol gyda Pond Life – sef cyfres o bum pennod fer o Doctor 
Who yn ymddangos ar-lein ac ar y botwm coch, gyda’r bennod olaf 
yn arwain yn syth at bennod gyntaf y gyfres deledu. Yn ogystal, 
cynhyrchwyd gemau rhyngweithiol newydd a chyffrous ar gyfer 
CBBC fel rhan o gynhyrchiad Wizards vs Aliens, gan gynnwys ein 
gêm gyntaf ar gyfer ffonau symudol. 

Datblygwyd gwefan Crimewatch i gynnwys CCTV a Wanted Faces, 
gan ychwanegu at ddibenion gwasanaeth cyhoeddus y rhaglen 
i ofyn am help y cyhoedd i ddal troseddwyr.

Sefydlwyd dwy bartneriaeth bwysig, gan ddod â buddsoddiad 
newydd i Gymru. Mae’r prosiect Connected Studios yn meithrin 
cysylltiadau newydd gyda’r sector annibynnol a phartneriaid 
allweddol drwy ddefnyddio fformatau arloesol i hwyluso straeon 
‘cysylltiedig’. Mae hyn yn cynnwys math newydd o gomisiynu sy’n 
annog cwmnïau annibynnol sydd efallai heb weithio gyda’r BBC 
o’r blaen i gydweithio â ni i ddatblygu syniadau newydd, gan arwain 
at eu datblygu ar draws deg cynnyrch BBC Online ar deledu 
cysylltiedig, ffonau clyfar a dyfeisiau tabled. 

Yr ail brosiect yw’r Gofod Ymchwil ac Addysg – prosiect datblygu 
archif arloesol, fydd yn galluogi’r sector addysg i gael mynediad 
at gasgliad enfawr o raglenni’r BBC, yn ogystal â chynnwys gan 
sefydliadau partner eraill, i’w helpu i ddangos gwersi gyda fideo, 
sain, lluniau a thestun. Mae’r prosiect yma yn cael ei dreialu yng 
Nghymru gyntaf, ac os bydd yn llwyddiannus, caiff ei ehangu ar 
draws gweddill y DU.

Doctor Who ar BBC iPlayer Ap newydd BBC iPlayer RadioDigwyddiad ‘Connected Studios’ yng Nghaerdydd
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Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
Parhaodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyflawni 
ei swyddogaeth fel cerddorfa ddarlledu a cherddorfa symffoni 
genedlaethol, gyda channoedd o oriau o ddarllediadau yn ogystal 
â chyngherddau byw ar draws Cymru a thu hwnt.

Ym mis Gorffennaf, teithiodd y Gerddorfa i Tsieina, gan dderbyn 
canmoliaeth am eu perfformiadau yn Beijing, Shanghai, Shenzhen, 
Guangzhou a Tianjin. Cynhaliwyd pedwar perfformiad yn y BBC 
Proms, gyda dau o’r cyngherddau hynny yng nghwmni Corws 
Cenedlaethol Cymreig y BBC a pherfformwyr partner eraill. 
Roeddent yn cynnwys rhai o’r darnau corawl mwyaf – sef Mass 
Bernstein a Grande Messe Des Morts gan Berlioz – ac mae angen 
egni anhygoel gyda’r darnau yma i lenwi’r Royal Albert Hall. Dyma 
hefyd oedd cyngerdd olaf y Prif Arweinydd Thierry Fischer. 

Ym mis Hydref, ymunodd ein Prif Arweinydd newydd, Thomas 
Søndergård, ar gyfer ei dymor deinamig cyntaf wrth y llyw. 
Eisoes, mae pob cyngerdd yng nghwmni Søndergård yn achlysur 
go iawn, gan ddenu clod y beirniaid a chynulleidfaoedd fel ei gilydd. 
Mae Thomas wedi ymweld â lleoliadau ar hyd a lled Cymru, gan 
ddechrau ar berthynas gynnes gyda’n cynulleidfaoedd.

Ar ddechrau’r tymor, cafwyd fersiwn wych o bumed symffoni 
Sibelius, gan amlygu cysylltiad Thomas â’r repertoire Llychlynaidd. 
Ymhlith yr uchafbwyntiau, rhoddwyd sylw i waith Benjamin Britten 
i ddathlu canmlwyddiant ei eni gyda chyngherddau yn Neuadd 
Hoddinott y BBC a Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, gan 
gynnwys perfformiad bendigedig o Symffoni’r Gwanwyn yn 
ogystal â Requiem Verdi yng nghwmni unawdwyr Cymreig 
anhygoel o dan arweinyddiaeth Owain Arwel Hughes. 

Mae ein gwaith o recordio traciau sain ar gyfer dramâu teledu a 
rhaglenni eraill yn parhau i ddatblygu. Dyma gerddorfa Doctor Who 

wrth gwrs, a recordiwyd traciau sain newydd ar gyfer y gyfres 
Penguins, a chyfres ddrama newydd BBC Cymru Wales i CBBC, 
Wizards vs Aliens.

Mae ein hadran Addysg a Chymunedol yn gwneud gwaith anhygoel. 
Yr uchafbwynt oedd chwech o gyngherddau ar gyfer oedolion a phlant 
byddar a’r rhai sy’n cael trafferth clywed. Roedd y datblygiad cyffrous 
yma yn galluogi’r gynulleidfa i eistedd ochr yn ochr â’r gerddorfa ac 
i deimlo’r cryndod o’r offerynnau wrth i’r cerddorion chwarae. 
Cymerodd dros 3000 o ddisgyblion o 80 o ysgolion yng Nghymru 
ran. Denodd y prosiect sylw yn lleol ac ar draws y byd, gan gynnwys 
BBC Breakfast, BBC World a’r National Public Radio yn America. 

Galluogodd prosiect llinynnol aml-allu i 75 o chwaraewyr 
berfformio gyda’r gerddorfa mewn cyfres a drefnwyd yn arbennig 
yn seiliedig ar gerddoriaeth Tchaikovsky. Hefyd, cynhaliwyd 
prosiectau cyfansoddi i bobl o bob oed, a chyfres o gyngherddau 
rhad ac am ddim, teithiau tu ôl i’r llenni ac anerchiadau. Ymhlith yr 
uchafbwyntiau ar deledu oedd rhaglen BBC Plant mewn Angen a 
The Really Welsh Christmas Show gyda seren y West End, Sophie Evans. 

Ym mis Rhagfyr, bu Cyngerdd Carolau BBC Cymru Wales yn 
dangos talentau Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ochr yn 
ochr â’r côr arwyddo o Uned Nam Clyw Ysgol Llantarnam, 
disgyblion Ysgol Arbennig Tŷ Coch yn Nhonteg a chôr unedig 
o ysgolion cynradd yng Nghymru. Daeth 2012 i ben gyda 
chyngherddau Nadolig llwyddiannus yn Hwlffordd, gan berfformio 
gyda cherddorion ifanc ac aelodau o Gôr Ieuenctid Sir Benfro.

Yn ystod y flwyddyn hefyd, ffarweliwyd â David Murray, 
Cyfarwyddwr y Gerddorfa ers 1999. David a lywiodd y gerddorfa 
i’w chartref newydd yn Neuadd Hoddinott y BBC. Mae David 
Jackson, cyn Bennaeth Cerdd BBC Cymru Wales, wedi ymuno 
fel Cyfarwyddwr Dros-Dro, hyd nes y penodir olynydd. 

Teimlo cryndod y bas dwbl mewn un o ddigwyddiadau cymunedol y gerddorfaCerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Gyngerdd Beijing
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Er gwaethaf y sialensau ariannol ry’n ni wedi’u hwynebu yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf, mae yna nifer o lwyddiannau golygyddol 
amlwg a llwyddiannau o safbwynt y gynulleidfa.

Wrth i ni agosáu at ein pen-blwydd yn 50, does dim lle i laesu 
dwylo. Mae yna bartneriaethau, talentau a syniadau newydd 
i’w datblygu a gorwelion digidol newydd i’w harchwilio.

Mae ein cenhadaeth yn glir: ry’n ni yma i helpu cynulleidfaoedd 
ddarganfod a gwneud synnwyr o Gymru – ac i hyrwyddo’r dalent 
orau a’r syniadau mwyaf beiddgar ar gyfer cynulleidfaoedd 
cenedlaethol a ledled y DU. Ac fe wnawn hynny ar gynfas digon 
mawr i wneud gwahaniaeth nid yn unig i’n cynulleidfaoedd, ond i 
Gymru ei hun.

Wrth roi’r uchelgais hon ar waith, ein nod yw cael ein cydnabod 
fel sefydliad sydd â:

 hyder, effaith a gwreiddioldeb yn ein cynnwys,

 hymrwymiad unigryw i ddatblygu ein hased pwysicaf –  
y bobl sy’n gweithio gyda ni ac i ni,

 gallu i ysbrydoli partneriaethau a chydweithio tu fewn  
a thu allan i’r BBC.

Mae’r adran hon o’r arolwg yn amlinellu sawl uchelgais 
allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Cefnogi ansawdd ac arbenigrwydd 
Yn 2014, bydd Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu canmlwyddiant 
geni Dylan Thomas – a bydd BBC Cymru Wales yn archwilio ei 
gyfraniad i fywyd llenyddol, yn lleol a rhyngwladol, yn un o’r tymhorau 
o raglenni mwyaf uchelgeisiol erioed ar deledu, radio ac ar-lein.

Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn newyddiaduraeth arbenigol 
ac ymchwiliadol – gan gydnabod rôl hanfodol ein gwasanaethau 
newyddion a materion cyfoes wrth galon ein bywyd cenedlaethol. 
Ein nod yw cynnig newyddiaduraeth sy’n mynd o dan groen 
Cymru, gan ganolbwyntio ar yr arbenigol a’r gwreiddiol.

Bydd y flwyddyn sydd i ddod hefyd yn gweld BBC Cymru yn 
darlledu rhai o’i dramâu mwyaf erioed am Gymru ar gyfer Cymru. 
Bydd cyfres dditectif newydd Hinterland/Y Gwyll (wedi’i chyd-ariannu  

gyda S4C) yn datgelu ochr dywyllach bywyd yng ngorllewin Cymru; 
bydd The Indian Doctor yn dychwelyd gyda phortread cynnes o 
wahaniaethau diwylliannol ym mhentrefi glofaol y de; a bydd dau 
gynhyrchiad drama yn nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas. 

Byddwn hefyd yn ail-wampio ein gwasanaeth ar-lein Cymraeg er 
mwyn cynnig gwasanaeth mwy cyfoes a gwahanol i ddefnyddwyr. 
Yn ogystal â chryfhau’r gwasanaeth newyddion rhyngweithiol, 
bydd y gwasanaeth yn helpu defnyddwyr i wneud y gorau o 
gynnwys ac adnoddau Cymraeg sydd ar gael mewn llefydd eraill 
ar y rhyngrwyd.

Sicrhau mynediad i raglenni a gwasanaethau cenedlaethol
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ry’n ni wedi gwneud cynnydd 
sylweddol wrth fynd i’r afael â nifer o’r materion dosbarthu 
sy’n wynebu gwasanaethau’r BBC yng Nghymru – ond mae 
mwy eto i’w wneud.

Lansio BBC One Wales HD oedd y datblygiad technolegol 
mwyaf arwyddocaol yn hanes ein gwasanaethau teledu yma yng 
Nghymru ers dyfodiad teledu lliw. Mae mwy o waith ar y gweill 
i asesu dyfodol BBC Two Wales.

Ochr yn ochr â hynny, fe gynyddodd nifer y bobl sy’n gallu derbyn 
BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ar DAB 25% wrth lansio 
trosglwyddyddion digidol newydd yng ngogledd ddwyrain 
Cymru ym mis Mawrth 2013. Ac yn ddiweddarach eleni, bydd 
Ymddiriedolaeth y BBC hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer 
darparu gwelliannau pellach i FM ar BBC Radio Wales.

Mae’r ffordd y mae defnyddwyr yn defnyddio ffonau clyfar a 
thabledi wedi symud ymlaen yn gyflym yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf – ac ry’n ni wedi canolbwyntio cryn dipyn ar sicrhau 
bod Radio Wales a Radio Cymru ar gael yn amlwg ar y 
gwasanaethau hyn.

Mae ap BBC iPlayer Radio a lansiwyd yn ddiweddar yn galluogi 
gwrandawyr i wrando’n fyw ar y ddwy orsaf – neu wrando eto 
ar raglenni’r o’r saith niwrnod diwethaf. Yn ystod y flwyddyn nesaf, 
byddwn yn ychwanegu nodweddion newydd fydd yn galluogi’r 
rhai sy’n defnyddio dyfeisiau symudol i lawrlwytho rhaglenni radio 
a’u storio am hyd at 30 diwrnod.

The Indian Doctor
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Adlewyrchu a chynrychioli Cymru ar rwydweithiau’r  
BBC ar draws y DU
Mae llwyddiant ein canolfan gynhyrchu drama newydd ym 
Mhorth y Rhath yn rhoi’r sylfaen cryfaf posib i ni ar gyfer cryfhau 
ein cyfraniad tuag at raglenni rhwydwaith y BBC.

Mae eisoes yn cael ei chydnabod fel canolfan ragoriaeth o bwys 
rhyngwladol, ac mae gan y tîm enw da am ddatblygu a chynhyrchu 
cyfresi gwych yn fewnol neu gyda chwmnïau cynhyrchu 
annibynnol. Ochr yn ochr â’r llwyddiant drama, ry’n ni’n brysur 
hefyd yn cryfhau ein cyfraniad at raglenni ffeithiol y rhwydwaith 
ar deledu, yn ogystal â radio rhwydwaith.

Er bod cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi dylanwad creadigol 
BBC Cymru Wales ar raglenni rhwydwaith, maen nhw hefyd yn 
dweud eu bod am weld Cymru yn cael ei hadlewyrchu’n well ar 
rwydweithiau’r BBC. Mae rhai o’r bylchau mwyaf o ran cyflawni 
dibenion cyhoeddus y BBC yng Nghymru yn ymwneud â 
phortreadu Cymru i weddill y DU, a phortreadu diwylliant a 
chymunedau Cymru i weddill y DU.

Ry’n ni’n gwneud cynnydd tuag at yr amcan hwn, ond mae llawer 
o le i wella. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ry’n ni wedi bod yn 
gweithio mewn  ffordd mwy cydweithredol gyda chomisiynwyr 
rhwydwaith y BBC, a gwelir enghreifftiau o hynny gyda The Story 
of Wales a Rhod Gilbert’s Work Experience yn cael effaith ar 
gynulleidfaoedd ledled y DU. 

Yn ystod y flwyddyn bresennol, bydd The Call Centre ar BBC 
Three, Hinterland, The Indian Doctor, Springwatch, Helicopter Rescue, 
Rhys Jones’ Wildlife Patrol a BBC Cardiff Singer of the World i gyd yn 
adlewyrchu agweddau gwahanol o Gymru a’r profiad Cymreig 
i gynulleidfaoedd y DU ar deledu. A byddwn ni’n sicrhau bod 
ein dathliadau o ganmlwyddiant geni Dylan Thomas yn taro tant 
ar draws y DU.

Partneriaethau a chydweithio
Mae BBC Cymru Wales yn benderfynol o fod yn fwy agored 
ac uchelgeisiol yn y ffordd mae’n gweithio mewn partneriaeth 
gydag eraill er budd cynulleidfaoedd a’r bywyd cenedlaethol 
yng Nghymru. Ry’n ni wedi gwneud cynnydd wrth ddatblygu’r 
partneriaethau pwysig hyn yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

Mae cynulleidfaoedd eisoes yn elwa o’r berthynas waith agos 
gyda S4C. Ry’n ni wedi gweithio gyda’n gilydd i gryfhau ac ail-lansio 
ein gwasanaeth newyddion nosweithiol, Newyddion 9; cafwyd 
sawl cyd-gynhyrchiad nodedig; ac ry’n ni’n gweithio gyda’n gilydd 
ar hyn o bryd i archwilio’r cyfleoedd o gyd-leoli’r ddau ddarlledwr 
ar un safle. 

Yn ystod y gwanwyn eleni, fe gyhoeddwyd partneriaeth strategol 
newydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Gan adeiladu ar ein 
gwaith ar y cyd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
a The Space, bydd y cytundeb newydd yma yn golygu mwy o 
gydweithio rhwng y ddau sefydliad i ddatblygu a chyfoethogi 
proffil celfyddydol Cymru ac i rannu sgiliau a seilwaith digidol.

Ar wahân i hynny, ry’n ni hefyd yn cydweithio gyda Llywodraeth 
Cymru a’r sector addysg ehangach yng Nghymru i helpu i greu 
porth dysgu newydd, Hwb, a byddwn yn parhau i weithio’n 
agos gyda nifer o sefydliadau cenedlaethol allweddol eraill, gan 
gynnwys Undeb Rygbi Cymru, National Theatre Wales a’r 
Eisteddfod Genedlaethol.

Newyddion 9Rhod Gilbert’s Work Experience
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 Byddwn yn parhau i gryfhau effaith ac arbenigedd 
gwasanaethau’r BBC i Gymru, ac yn parhau i wella 
gwreiddioldeb ac arbenigedd ein newyddiaduraeth.

 Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y BBC i 
helpu i wella’r ffordd y mae Cymru yn cael ei phortreadu 
a’i chynrychioli ar rwydweithiau’r BBC.

 Byddwn yn ceisio ymestyn apêl a chyrhaeddiad ein gwasanaeth 
radio ac ar-lein Cymraeg.

 Byddwn yn cryfhau ein partneriaethau gydag amrywiaeth 
o gyrff cenedlaethol er mwyn archwilio ffyrdd newydd o 
ddarparu gwerth cyhoeddus gyda’n gilydd.

 Byddwn yn cryfhau ein cyfraniad at ddrama rhwydwaith 
a chynyrchiadau ffeithiol ar deledu a radio.

 Byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gefnogi’r 
arlwy cynhwysfawr i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas 
a chanmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, yn ogystal 
â Gemau’r Gymanwlad yn 2014.
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CYSYLLTU 

Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn ynglŷn â rhaglenni neu 
wasanaethau BBC Cymru Wales, neu unrhyw agwedd arall ar 
waith y BBC, cysylltwch â’n huned Gwasanaethau Cynulleidfa.

Bydd yr holl adborth yn cael ei gofrestru’n ofalus a’i ddosbarthu’n 
rheolaidd i’r timau golygyddol a’r rheolwyr.

Ffôn: 03703 500 700

Mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30am–7.30pm Llun-Gwener 
(heblaw gwyliau banc). Ni fydd galwadau i’r rhif 0370 yn costio 
mwy na galwadau i rifau daearyddol 01/02. Gall galwadau gael 
eu recordio at ddibenion hyfforddi.

Gwefan: www.bbc.co.uk/cymru/gwybodaeth

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

Cwynion: am ragor o wybodaeth am broses gwyno’r BBC ac i 
gyflwyno cwyn ar-lein, ewch i 

www.bbc.co.uk/complaints



Arolwg y Tîm Rheoli 2012/13 – Cymru  15

AROLWG Y TÎM RHEOLI 2012/13 – CYMRU

Y TÎM RHEOLI

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales

Clare Hudson
Pennaeth Cynyrchiadau

Gareth Powell
Prif Swyddog Gweithredol

Adrian Davies
Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau 
Saesneg

Sian Gwynedd
Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau 
Cymraeg

Mark O’Callaghan
Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes

Richard Thomas
Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu 
a Chynulleidfaoedd



Ffotograffiaeth
Mae’r lluniau a ddefnyddir yn © BBC neu yn cael eu defnyddio 
o dan dermau’r cytundeb PACT. 

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