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‘‘ Yn ystod y misoedd nesaf fe 
welwn ni ddadl frwd ynglŷn 
â dyfodol y BBC fel rhan o’r 
broses o adnewyddu ei 
Siartr Frenhinol. I Gymru, 
bydd yna faterion sydd 
angen mynd i’r afael â nhw 
yn fuan iawn.’’

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr

Dathliad anhygoel o fywyd a gwaith Dylan Thomas oedd 
canolbwynt blwyddyn ryfeddol. O dan arweiniad BBC Cymru, 
llwyddodd i gyffwrdd ac ysbrydoli cynulleidfaoedd ar draws 
y DU mewn drama, rhaglenni dogfen, radio ac arlein.

Rwy’n credu bod stori Dylan ei hun yn dweud cymaint am 
ymrwymiad y BBC i ddatblygu a meithrin doniau disgleiriaf ein 
gwlad. Ac mae’n draddodiad sy’n parhau i ddisgleirio’n llachar.

Eleni, er enghraifft, lansiwyd cynllun datblygu newydd, Gorwelion, 
gyda Chyngor Celfyddydau Cymru – ac mae eisoes wedi ennill 
ei blwyf fel prif lwyfan Cymru ar gyfer talent cerddorol newydd. 
Ac mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi arwain y 
prosiect addysgol mwyaf o’i fath yn y DU, sef Ten Pieces, gan 
gyflwyno cerddoriaeth glasurol i dros 120,000 o blant ysgol. 

Ond wrth i rai traddodiadau barhau, mae her y newydd yn ein 
hamgylchynu. Does ond angen edrych ar pa mor gyflym mae’r 
gwasanaethau symudol wedi tyfu i wybod bod hwn yn fyd sy’n 
newid yn barhaus ac sy’n gofyn am greadigrwydd ac ystwythder 
o’r radd flaenaf. Yn ystod y misoedd nesaf fe welwn ni ddadl 
frwd ynglŷn â dyfodol y BBC fel rhan o’r broses o adnewyddu ei 
Siartr Frenhinol. I Gymru, bydd yna faterion sydd angen mynd i’r 
afael â nhw yn fuan iawn – ac rwy’n eu trafod nes ymlaen yn yr 
arolwg hwn.

Ond beth bynnag yw’r ansicrwydd sydd ar y gorwel, gallwn fod yn 
hyderus bod gan Gymru y dalent a’r dyfeisgarwch i lwyddo yma 
ac yn fyd-eang. Cipolwg yn unig a geir yn yr arolwg hwn o’r timau 
cynhyrchu anhygoel sy’n parhau i wasanaethu Cymru gyda’r fath 
angerdd. Mewn cynifer o feysydd, maen nhw’n gwneud 
gwahaniaeth go iawn, ac rwy’n ddyledus i bob un ohonyn nhw.

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr, BBC Cymru
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Ffeithiau a ffigyrau am berfformiad 
a chynnyrch BBC Cymru 

Crynodeb dwy funud

Chwaraeon y BBC yng Nghymru 
Gwyliodd traean o boblogaeth Cymru  
gêm Cymru yn erbyn Lloegr ym 
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Y BBC yng Nghymru 
Dewisodd pobl Cymru y BBC mwy 
na 7 miliwn gwaith y dydd.

 1.12m

Gwerthfawrogiad y gynulleidfa
Sgôr gwerthfawrogiad y gynulleidfa  
(allan o 100) ar gyfer rhaglen Jamie Baulch:  
Looking for my Birth Mum.

Aps
Cynnydd yn nifer y bobl sy’n  
defnyddio ap BBC Cymru Fyw.

 92 x3

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 Teledu Saesneg BBC Cymru Gwerth am arian o ffi’r 
drwydded

BBC Cymru ar S4C

7.08 7.08

2012/13 2014/152013/14 2012/13 2014/152013/14

6.89 5.64
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5.75 945
900

970 174
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Crynodeb dwy funud

Teledu Saesneg BBC Cymru
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol 
Fwyaf Poblogaidd 2014/15

Cyfresi Saesneg 

Wales Today am 6.30pm 293,000

Hotel 24/7 253,000

Iolo’s Great Welsh Parks 242,000

Weatherman Walking 227,000

Rhys Jones’s Wildlife Patrol 220,000

Coming Home 219,000

X-Ray 213,000

The Welsh Italians 212,000

Wales Today am 10.25pm 202,000

Rhod Gilbert’s Work Experience 192,000

Rhaglenni Saesneg 

High Hopes 342,000

Jamie Baulch: Looking for My Birth Mum 308,000

Being Katherine Jenkins 274,000

Under Milk Wood 261,000

Gareth Thomas: Game Changer 233,000

BBC Cymru ar S4C
Y Deg Cyfres Fwyaf Poblogaidd a’r Pum Rhaglen Unigol Fwyaf 
Poblogaidd 2014/15

Cyfresi ar S4C

Pobol Y Cwm 58,000

Clwb Rygbi (Pro12) 55,000

Yr Eisteddfod Genedlaethol: Mwy o’r Maes 27,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol 26,000

Eisteddfod Genedlaethol: Noson o Gystadlu 23,000

Eisteddfod Genedlaethol: Seremonïau 20,000

Gemau’r Gymanwlad: Y Ras i Glasgow 19,000

Newyddion 9 18,000

Eisteddfod Genedlaethol: Prynhawn 15,000

Pawb a’i Farn 13,000

Rhaglenni ar S4C

Cwmderi: Dathlu Deugain 32,000

Huw Llywelyn Davies: Tu ôl i’r Meic 21,000

Ysbyty Dan Bwysau 20,000

O’r Galon: Arwydd o Gariad 18,000

Goreuon Rygbi: Huw Llywelyn Davies 17,000

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

BBC Cymru Arlein: Porwyr unigryw wythnosol 
(miliwn) 
Ffynhonnell: BBC

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

Iaith Saesneg BBC Radio WalesIaith Cymraeg BBC Radio Cymru

2.68

3.48
3.65

0.035

0.089

0.040

2012/13 2014/152013/14 2012/13 2014/152013/14

461
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468
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144
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Perfformiad y gwasanaethau

BBC One Wales a BBC Two Wales
Denodd tymor o raglenni i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas 
dros 800,000 o wylwyr, gan ddod â’r doniau Cymreig gorau i’r sgrin, 
gan gynnwys Michael Sheen, Tom Jones a Sian Phillips mewn addasiad 
ffres ac arloesol o Under Milk Wood. Roedd A Poet in New York, gan yr 
awdur Andrew Davies, yn bwrw golwg ar ddyddiau olaf Dylan, a 
chipiodd Tom Hollander wobr yr actor gorau yng Ngwobrau’r 
Gymdeithas Deledu Frenhinol am ei bortread anhygoel o’r bardd. 

Roedd amrywiaeth y tymor yn nodedig. Yn Ugly Lovely Swansea: 
A Poet on the Estate heriodd ac ysbrydolodd y bardd ‘dub’ Benjamin 
Zephaniah drigolion Townhill i dalu teyrnged i’r bardd drwy 
gyfrwng barddoniaeth a pherfformio. Asesu etifeddiaeth lenyddol 
Dylan fu Owen Sheers yn A Poet’s Guide, bu Derek Brockway yn 
archwilio’r tirlun a ysbrydolodd ei waith yn Weatherman Walking, 
ac roedd rhifyn arbennig o Welsh Greats yn cynnwys straeon 
personol gan rai oedd yn ei adnabod yn dda.

O ran newyddion, edrychodd BBC Wales Today tua’r gogledd eleni 
– gan ddilyn taith ryfeddol Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn 
ogystal â goblygiadau Refferendwm yr Alban. Ar The Wales Report, 
darparodd Huw Edwards a Bethan Rhys Roberts gyd-destun 
pwysig i’r stori gyfansoddiadol wrth iddi ddatblygu.

Mewn cyfres o ymchwiliadau arbennig, bu Week In Week Out yn 
bwrw golwg ar y Jihadis o Gaerdydd a deithiodd i Syria i ymladd 
gydag ‘Islamic State’, ac roedd rhieni April Jones yn annog pobl 
oedd yn credu y gallent gam-drin plant yn rhywiol, i fynd i gael 
cymorth cyn iddyn nhw droseddu.

Arweiniodd ein hymdrech i adlewyrchu’r materion cymdeithasol 
sy’n wynebu Cymru heddiw at ddau dymor pwysig o raglenni yn 
ystod y flwyddyn – Tymor y Teulu a Tymor y Cymoedd. 

Archwiliodd y cyntaf faterion ynglŷn â mabwysiadu, ysgaru, 
bywyd pobl ifanc yn eu harddegau, anabledd a bod yn hoyw, 
gan roi cipolwg cyfoes ar fywyd y Gymru fodern. Ymhlith 

uchafbwyntiau’r tymor oedd rhaglen ddogfen deimladwy am yr 
athletwr Olympaidd Jamie Baulch, Looking for my Birth Mum; a 
phortread o’r chwaraewr rygbi Gareth Thomas, Game Changer, 
fu’n trafod agweddau tuag at rywioldeb ym myd chwaraeon 
proffesiynol. Cafodd y ddwy raglen gynulleidfa eang y tu allan i 
Gymru wrth iddynt gael eu darlledu ar BBC One ar draws y DU.

Cynhyrchwyd nifer o raglenni cofiadwy yn ystod y tymor mwyaf 
diweddar – Tymor y Cymoedd – gan gynnwys rhaglen frathog a 
dadleuol Michael Sheen Valleys Rebellion, fu’n olrhain gorymdaith y 
Siartwyr i Gasnewydd, a ysgogodd ddadl danbaid am ymgysylltu 
gwleidyddol. Ymhlith uchafbwyntiau eraill y tymor oedd How 
Green Was My Valley? A Future for the Valleys, gyda’r pensaer 
Jonathan Adams a’r hanesydd Dai Smith yn trafod dwy 
weledigaeth go wahanol ar gyfer yr ardal, yn ogystal â phortread 
angerddol Kim Howells o gelf diwydiannol y Cymoedd.

Gyda golwg ychydig ysgafnach ar fywyd y Cymoedd, daeth y rhaglen 
gomedi boblogaidd High Hopes yn ei hôl, a daeth y tymor i ben gyda 
phortread dadlennol o ddiwylliant yr ifanc – gan ganolbwyntio ar 
datŵs, lliw haul a delwedd gorfforol – yn Young, Welsh and Pretty Skint.

Ochr yn ochr â’r tymhorau arbennig hyn, gwnaeth gwylwyr barhau i 
fwynhau nifer o’r cyfresi cyfarwydd ar BBC One Wales. Parhaodd 
X-Ray, Coming Home, Rhod Gilbert’s Work Experience, 24/7, Sport Wales, 
Scrum V a Weatherman Walking i fod yn rhan annatod o’n gwasanaeth 
teledu, ac mae pob un ohonyn nhw cyn gryfed ag erioed. 

Yn ogystal, adlewyrchwyd amrywiaeth Cymru drwy nifer o 
raglenni nodedig, gyda The Hill Farm, Banking on Benefits a National 
Treasures of Wales yn archwilio daearyddiaeth, acenion, anabledd, 
rhyw, dosbarth a hil. 

Er gwaetha’r cyfyngiadau ariannol amlwg, mae’r gwasanaeth 
teledu Saesneg wedi darparu darlun amrywiol o’r Gymru fodern, 
ac mae cynulleidfaoedd wedi parhau’n gryf gyda 900,000 yn 
gwylio bob wythnos. 

Michael Sheen yn olrhain gorymdaith y Siartwyr i Gasnewydd Benjamin Zephaniah oedd y Poet on the Estate
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Perfformiad y gwasanaethau

BBC Cymru ar rwydweithiau’r BBC ar draws y DU
Arweiniodd BBC Cymru y dathliadau i nodi canmlwyddiant 
Dylan Thomas ar draws y BBC, gydag amrywiaeth o ddramâu a 
rhaglenni ffeithiol ar gyfer cynulleidfaoedd y DU. Ar gyfer BBC 
Radio 3, cynhyrchwyd Sunday Feature ar Dylan a gyflwynwyd gan 
yr awdures Gymreig Rachel Trezise a phump rhalgen The Essay 
gyda Twm Morys, Gwyneth Lewis, John Goodby, Andrew Davies 
a Kevin Powell yn ogystal â rhaglen nodwedd am y Kardomah Boys 
a gyflwynwyd gan Ian McMillan. 

Cafwyd rhaglenni byw yn ogystal â mwy nag un gerdd yr awr 
ar Radio 3 o ŵyl Twrw Talacharn y BBC, a chynhyrchodd y tîm 
Drama Radio y cynhyrchiad cyntaf erioed o The Beach of Falesa, 
sgript ffilm gan Dylan Thomas na chafodd mo’i ffilmio erioed, gyda 
Matthew Rhys. Yn ogystal, drwy gynllun talent BBC Radio Wales, 
fu’n chwilio am waith a ysbrydolwyd gan y bardd, cyflwynwyd 
pump o awduron newydd i BBC Radio 4. 

Fe barhaodd Stiwdios Porth y Rhath BBC Cymru yng Nghaerdydd 
yn parhau i gynhyrchu dramâu o safon uchel. Cafodd Doctor Who 
ei adfywio yn 2015 gyda Peter Capaldi yn camu i’r TARDIS, a 
gwyliwyd ei bennod gyntaf gan dros 9 miliwn o wylwyr ar 
BBC One. Dyma hefyd oedd y gyfres ddrama fwyaf poblogaidd 
erioed ar BBC America gyda 2 filiwn o wylwyr fesul pennod ar 
gyfartaledd. Yn ogystal, aethpwyd ar daith fyd-eang i saith dinas 
mewn 12 diwrnod, gan ddechrau yng Nghaerdydd. 

Mae wedi bod yn flwyddyn dda i Casualty, wrth i’r gyfres barhau 
i ddenu cynulleidfa gref a chipio un o Wobrau’r Gymdeithas 
Deledu Frenhinol (fe’i henwebwyd hefyd ar gyfer gwobr BAFTA). 
Cynhyrchwyd trydedd gyfres Wizards vs Aliens ar gyfer CBBC 
yn Stiwdios Porth y Rhath ac ar leoliad ar draws de Cymru. 
Dychwelodd Atlantis, a gynhyrchwyd ger Cas-gwent gan Urban 
Myth, ar gyfer yr ail gyfres a’r olaf ar BBC One. 

Daeth penllanw cystadleuaeth BBC Young Musician 2014 ym mis 
Mai. Cafodd ei gynhyrchu gan dîm Cerddoriaeth BBC Cymru 
gyda’r rowndiau rhagbrofol yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a’r 
rownd derfynol o Neuadd Usher, Caeredin gyda Cherddorfa 
Symffoni BBC Yr Alban o dan arweiniad Kirill Karabits. Enillwyd y 
gystadleuaeth gan y pianydd Martin James Bartlett, a’r 
sacsoffonydd Alexander Bone gipiodd y wobr Jazz , y ddau 
ohonynt yn ddim ond 17 mlwydd oed.

Symudodd y tîm sy’n cynhyrchu’r rhaglen ddyddiol boblogaidd ar 
BBC One, Bargain Hunt, i Gaerdydd eleni, a dathlodd y rhaglen ei 
phen-blwydd yn 15 oed ym mis Mawrth 2015. Roedd The People 
Remember yn gomisiwn newydd ar gyfer rhaglenni’r dydd, a 
ddarlledwyd o’r Imperial War Museum yn arwain at Sul y Cofio, 
gan anrhydeddu’r rhai fu mewn rhyfeloedd o’r Rhyfel Byd Cyntaf 
hyd at Afghanistan.

Dilynwyd y Cymro Ron Jones, fu’n garcharor rhyfel yn Auschwitz, 
ar ei daith emosiynol yn ôl i’r gwersyll yn From Auschwitz with Love. 
Darlledwyd y rhaglen yn wreiddiol ar BBC One Wales, ac fe’i 
dangoswyd yn ddiweddarach ar BBC One ar draws y DU ar 
Ddiwrnod Cofio’r Holocost. Cafodd ei straeon am fywyd y 
gwersyll, a adroddwyd drwy’r llythyron a anfonodd at ei bartner 
Gwladys nôl yng Nghymru, effaith fawr ar gynulleidfaoedd. 

Defnyddiodd y gyfres Voices of the First World War ar BBC Radio 4 
archifau’r Imperial War Museum a’r BBC i adrodd stori’r Rhyfel 
Mawr drwy atgofion personol a phwerus y rhai fu yno. Bydd 
rhaglenni pellach, gyda’r cyflwynydd Dan Snow, yn cael eu 
darlledu bob blwyddyn tan 2018.

Peter Capaldi yng Nghaerdydd adeg lansio taith fyd-eang  
Doctor Who Y tri gyrhaeddodd rownd derfynol BBC Young Musician 2014
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Perfformiad y gwasanaethau

BBC Cymru ar S4C
Mae ein cyflenwad o raglenni newyddion a gwleidyddol safonol ar 
S4C wedi parhau i chwarae rhan allweddol yn amserlen y sianel. 
Parhaodd Newyddion 9 i ennill enw da fel rhaglen newyddion 
sy’n gosod yr agenda yng Nghymru, ac mae ffigurau gwylio wedi 
parhau’n sefydlog gyda 18,000 o wylwyr ar gyfartaledd fesul 
rhaglen. Ym mis Ionawr 2015, cyflwynodd Bethan Rhys Roberts 
raglen arbennig yn fyw o Baris gyda’r newyddion diweddaraf 
yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol, gan fwrw golwg ar ymateb 
y Cymry oedd yn byw ac yn gweithio’n y ddinas.

Comisiynodd S4C nifer o raglenni newyddion ychwanegol yn 
canolbwyntio ar faterion a digwyddiadau penodol. Ym mis Awst, 
darparodd Cymru’n Cofio 1914 ddarllediad byw o’r gwasanaeth 
coffa yn Eglwys Gadeiriol Llandaf i nodi canmlwyddiant dechrau’r 
Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o wythnos Cymru Iach? tanlinellodd 
Ysbyty Dan Bwysau y pwysau dyddiol sy’n wynebu ein hysbytai, 
gyda mynediad i Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys Ysbyty 
Gwynedd ym Mangor.

Adlewyrchwyd y tirlun gwleidyddol sy’n newid yn barhaus yn 
ein harlwy gydol y flwyddyn, gyda’n timau newyddion yn darparu 
darllediadau cynhwysfawr o Refferendwm yr Alban. Roedd rhain 
yn cynnwys rhaglenni arbennig o’n rhaglen drafod Pawb a’i Farn, 
sylw sylweddol ar Newyddion 9 ac Y Sgwrs a rhaglen dros nos o 
ganlyniadau’r refferendwm oedd hefyd i’w chlywed ar BBC Radio 
Cymru ar yr un pryd – ein gwasanaethau yn torri tir newydd.

Croesawyd lansiad S4C fel sianel gyflawn ar BBC iPlayer, gyda 
holl raglenni’r sianel ar un o lwyfannau’r BBC am y tro cyntaf. 
Rhoddodd y datblygiad gyfleoedd pellach i gynulleidfaoedd wylio 
rhaglenni teledu Cymraeg ar alw.

Gwelwyd blwyddyn o newidiadau sylweddol hefyd yn ein rhaglenni 
ar S4C, gyda nifer o raglenni yn cael eu hail-lansio yn ogystal â 
newidiadau i’r amserlen, sydd wedi cael effaith ar rai o’n prif 
gyfresi a ffigurau cynulleidfa.

Ym mis Hydref 2014, dathlodd Pobol y Cwm, cyfres sebon deledu 
hynaf y BBC, ei phen-blwydd yn 40 oed. Cydweithiodd BBC 
Cymru a S4C i nodi’r achlysur ar deledu, ar radio ac ar ddigidol gan 
gynnwys rhaglen ddogfen fu’n edrych y tu ôl i’r llenni ar bentref 
Cwmderi. Oherwydd y pwysau ariannol ar S4C, nid yw’r rhifyn 
omnibws ar ddydd Sul yn cael ei ddarlledu bellach ac mae’r gyfres 
wedi mynd lawr i bedair pennod yr wythnos o Ionawr 2015.

Symudodd Clwb Rygbi i brynhawn Sul yn dilyn dêl pedair blynedd 
newydd i ddangos cystadleuaeth y Pro 12 ar Sky, BBC Cymru ac 
S4C. Ail-lansiwyd y rhaglen o fewn Clwb, slot chwaraeon newydd 
S4C ar brynhawn Sul a chyflwynwyd lleisiau newydd i’n tîm o 
sylwebyddion fu’n cyfrannu at ein harlwy o Gemau Rhyngwladol 
yr Hydref a Phencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Mae nifer o raglenni dogfen wedi dathlu llwyddiannau’r byd 
chwaraeon. Dilynodd Gemau’r Gymanwlad: Y Ras i Glasgow 
baratoadau athletwyr ifanc o Gymru yn arwain at Gemau’r 
Gymanwlad, tra bod Huw Llywelyn Davies: Tu ôl i’r meic a Goreuon 
Rygbi Huw Llywelyn Davies wedi edrych yn ôl ar uchafbwyntiau un 
o wynebau mwyaf adnabyddus darlledu Cymraeg.

Pobol y Cwm yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed Darlledodd Newyddion 9 raglen arbennig yn fyw o Baris
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Perfformiad y gwasanaethau

BBC Radio Wales
Dros y 12 mis diwethaf, mae BBC Radio Wales wedi parhau i osod 
yr agenda newyddion cenedlaethol ac i ddathlu diwylliant 
cyfoethog Cymru. Er i’r cyrhaeddiad cyffredinol ddisgyn yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf, mae gwerthfawrogiad y gynulleidfa a’r oriau 
gwrando cyfartalog wedi parhau’n gadarn. 

Roedd agenda newyddion yr orsaf yn cynnwys darllediadau 
cynhwysfawr o uwch-gynhadledd NATO, Gemau’r Gymanwlad, 
y ddadl barhaus am wasanaethau iechyd yng Nghymru yn y 
cyfnod yn arwain at Etholiad Cyffredinol 2015 yn ogystal â dadl 
y Refferendwm ar annibyniaeth yr Alban. 

Bu hefyd yn flwyddyn o newid ar y brif raglen amser brecwast, 
Good Morning Wales, gyda’r ddarlledwraig ddawnus Louise Elliott 
yn dychwelyd i’r orsaf i ymuno ag Oliver Hides pum niwrnod yr 
wythnos. Ochr yn ochr â’r newyddion dyddiol, mae ein cyfres 
materion cyfoes Eye on Wales wedi mynd i’r afael ag ymchwiliadau 
pwysig i gyffuriau penfeddwol cyfreithlon (legal highs) a’r pwysau 
cynyddol ar y farchnad rentu preifat yng Nghymru.

Ym mis Awst 2014, bu’r orsaf yn Glasgow i sawru pob eiliad wrth i 
Gymru gipio mwy o fedalau nag erioed o’r blaen yng Ngemau’r 
Gymanwlad. Fis yn ddiweddarach, a nôl i’r Alban unwaith eto ar 
gyfer y bleidlais hanesyddol ar annibyniaeth, gan ddadansoddi’r 
goblygiadau i bobl yng Nghymru.

Darlledodd BBC Radio Wales yn fyw o’r gwasanaeth cenedlaethol 
i goffáu can mlynedd ers i Brydain ymuno â’r Rhyfel Byd Cyntaf. 
Nodwyd yr wythnosau cyntaf hynny gyda Good Morning Wales yn 
darlledu bwletinau dyddiol fel pe bai yn 1914. 

Ym mis Mai, roedd Radio Wales yng nghanol bwrlwm Twrw 
Talacharn y BBC, lle lansiwyd yr ŵyl gyda chyfweliad â chyn 
Arlywydd America, a dilynwr brwd o waith Dylan, Jimmy Carter, 
fel rhan o ddarllediad byw ar y cyd â gorsaf radio gyhoeddus 
Efrog Newydd, WNYC.

Nes ymlaen yn y flwyddyn, roedd yr orsaf nôl yn Efrog Newydd 
ar gyfer perfformiad o Under Milk Wood – gyda Michael Sheen yn 
cyfarwyddo ac yn cymryd rhan – yn fyw o lwyfan y theatr lle 
perfformiwyd y ddrama o flaen cynulleidfa am y tro cyntaf yn 1953. 

Fel rhan o’n hymrwymiad i gerddoriaeth, comisiynwyd y cyfarwyddwr 
cerdd John Quirk i gydweithio â’r seren roc o’r 80’au, Mike Peters, i 
greu trefniannau newydd o rai o brif ganeuon band Mike, The Alarm. 
Canlyniad hynny oedd cyngerdd arbennig, lle perfformiodd Mike, 
John a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o flaen rhai o 
ddilynwyr mwyaf brwd y band o ogledd Cymru – a theyrnged i 
Mike gan U2.

Cryfhawyd ein hymrwymiad i dalent cerddorol newydd hefyd. 
Cydweithiodd Radio Wales gyda BBC Radio Cymru a Chyngor 
Celfyddydau Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf prosiect 
Gorwelion, gan ddod â 12 o grwpiau cerddorol mwyaf cyffrous 
Cymru i fwy o amlygrwydd.

Gydol 2014-15, mae’r orsaf hefyd wedi partneru â Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru i adrodd straeon am rai o’r trysorau pwysicaf 
yno, yn ogystal â’r Swyddfa Eiddo Deallusol yng Nghasnewydd 
wrth i ni dreulio’r diwrnod yn dathlu creadigrwydd a syniadau 
Cymreig gwych. 

Wedi 60 mlynedd gyda’r BBC, daeth cyfnod Dewi Griffiths, 
cyflwynydd y rhaglen gerddorol String of Pearls ar Radio Wales, i ben. 
Bu’n bresenoldeb anhygoel ar yr orsaf, ac rydym yn falch bod Roy 
Noble wedi cymryd yr awenau yn slot Dewi ar fore Sul. Cwblhawyd 
y newidiadau i arlwy dydd Sul gyda chyflwynydd BBC Radio 2, Lynn 
Bowles, yn cyflwyno rhaglen sgwrsio newydd yn y prynhawn.

O ran comedi, lansiwyd cyfres sgwrsio ddychanol newydd o’r 
enw The Leak, wedi’i chyflwyno gan Tom Price. Mae rhaglen 
wythnosol Rhod Gilbert ar Radio Wales, sydd bellach yn ei 
wythfed blwyddyn, ymhlith y 30 rhaglen sydd wedi’i lawrlwytho 
fwyaf o holl raglenni’r BBC erioed.

Frankie Jones ar ei ffordd i gipio medal aur yn Glasgow Sesiwn arbennig gan Mike Peters a Cherddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC
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BBC Radio Cymru 
Blwyddyn ers lansio amserlen newydd yr orsaf, bu eleni’n gyfnod 
o adnewyddu a gwella’r arlwy arlein. Er bod y lefelau cynulleidfa 
wedi gostwng yn gyffredinol ganol y flwyddyn, mae’r chwarteri 
diweddar wedi gweld cynnydd o ran cyrhaeddiad a chyfran, gyda’r 
cynnydd digidol yn arbennig o drawiadol.

Mae ein rhaglenni newyddion a chwaraeon wedi canolbwyntio 
ar straeon mawr y flwyddyn – gan gynnig cipolwg ar oblygiadau’r 
bleidlais ‘na’ yn yr Alban, uwch-gynhadledd NATO, Gemau’r 
Gymanwlad, craffu ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru a 
dylanwad mewnlifiad ar ddyfodol y Gymraeg. Cyflwynwyd 
cymysgedd o straeon i’n gwrandawyr – y straeon rhyngwladol 
pwysicaf yn uniongyrchol i gynulleidfaoedd yn Gymraeg, ond 
gyda Dylan Jones a’i dîm boreol yn rhoi’r un sylw i’r straeon lleol 
gorau hefyd.

Lansiwyd cyfres o fentrau i gryfhau ein henw da yn rhoi’r 
celfyddydau a diwylliant Cymru wrth galon ein darlledu. Mae 
cyfraniadau ein ‘beirdd preswyl’ misol, cynllun unigryw i orsaf 
radio genedlaethol, wedi creu argraff. Gan gwmpasu popeth o 
englynion i rapio, roedd y gerdd i goffáu’r unfed awr ar ddeg o’r 
unfed mis ar ddeg gan Fardd Preswyl Tachwedd ymhlith y clipiau 
y gwrandawyd arnyn nhw fwyaf ar wefan Radio Cymru y llynedd.

Gwnaethpwyd buddsoddiad golygyddol ac ariannol sylweddol 
drwy gyflwyno eitem llyfr yr wythnos ar raglen foreol Shân Cothi 
yn ogystal â Stori Tic Toc, stori amser gwely i blant bach ar nos Sul a 
gynhyrchwyd mewn partneriaeth â gwasanaeth plant S4C, Cyw. 
Ochr yn ochr â’n dramâu a’n rhaglenni comedi, mae hyn wedi ein 
galluogi i weithio gyda 35 o awduron newydd a chyfarwydd yn 
ystod 2014/15.

Ym mis Hydref, darlledwyd o Efrog Newydd i nodi canmlwyddiant 
geni Dylan Thomas, a manteisiwyd ar y cyfle i ddathlu carreg filltir 
bwysig arall – sef pen-blwydd Pobol y Cwm yn 40 oed. Am un 
diwrnod, symudodd Llareggub i Gwmderi wrth i gast Pobol y Cwm 
gymryd rhan mewn cynhyrchiad radio o Dan y Wenallt, addasiad 
Cymraeg T James Jones o Under Milk Wood.

Rhoddwyd lle blaenllaw i becynnau, rhaglenni dogfen a dramâu i 
gofnodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’r rhaglen ddogfen 
fu’n cofio diarddel trigolion yr Almaen o Aberystwyth ym mis 
Hydref 1914, yn un enghraifft o’r straeon diddorol ond llai 
cyfarwydd â gyflwynwyd i’n gwrandwyr.

Roedd ymrwymiad yr orsaf i fod yn ‘Llais Cymru’ yn parhau’n rhan 
allweddol o’n hadduned i’r gynulleidfa. Yn ystod yr wythnos, 
rydym yn darlledu o Gaerdydd, Bangor, Caerfyrddin ac Aberystwyth, 
ac yn ystod yr haf, teithiwyd ar hyd a lled y wlad gyda’n radio glas 
enfawr. Rydym yn darlledu o bob cwr o Gymru – o wyliau 
cerddorol, sioeau amaethyddol, digwyddiadau bach a mawr, a 
darlledwyd yn fyw am dros 100 awr mewn un wythnos ym mis 
Awst o’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

Buom yn gweithio’n galed i adlewyrchu’r sin gerddorol Gymraeg 
sy’n fywiog a chyfoes, drwy Tommo a Tudur Owen yn y prynhawn, 
rhaglenni arbenigol gyda’r nos a’r bartneriaeth Gorwelion gyda 
BBC Radio Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae ein tîm 
sy’n mynd i ysgolion ar draws Cymru wedi gweithio gyda 2747 o 
ddisgyblion, a bydd partneriaeth newydd sbon gyda’r Eisteddfod 
Genedlaethol a’r Mentrau Iaith, a lansiwyd ym mis Chwefror, yn 
dod â’r talentau ifanc gorau i wrandawyr, gyda Brwydr y Bandiau ar 
ei newydd wedd.

Shân Cothi ar hyd a lled Cymru Stori Tic Toc mewn partneriaeth â S4C
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Arlein a dyfeisiau symudol
Mae BBC Cymru yn parhau i gryfhau ei gwasanaethau arlein, gan 
gydnabod bod canran gynyddol o bobl yng Nghymru bellach yn 
gweld gwasanaeth arlein a symudol y BBC fel eu ffynhonnell 
bwysicaf o newyddion a chwaraeon. 

Trodd tair miliwn a hanner o borwyr unigryw (neu ddyfeisiau) 
at ein gwasanaethau digidol bob wythnos yn ystod 2014/15. 
Ac ochr yn ochr â hynny, mae dilynwyr cyfrifon BBC Cymru ar 
Twitter a Facebook wedi cynyddu i 474,000. Dangoswyd grym y 
cyfryngau cymdeithasol o fewn rhai grwpiau pan gyrhaeddodd 
cyfrif Twitter Doctor Who 1.2 miliwn o ddilynwyr eleni.

Bu’n flwyddyn fawr i BBC iPlayer. Yn gyntaf oll, lansiwyd S4C ar 
y gwasanaethau ar-alw yn yr hydref, gan ddatblygu nifer fawr o 
ddilynwyr yn gyflym. Dyma enghraifft wych arall o’r bartneriaeth 
sydd wedi datblygu’n gyflym rhwng y ddau sefydliad yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf. Roedd hwn yn garreg filltir bwysig. Am 
y tro cyntaf, mae holl raglenni radio a theledu Cymraeg ar gael 
i gynulleidfaoedd ar draws y DU ar un gwasanaeth integredig 
sydd ar gael, bron iawn, ar bob dyfais a sgrin.

Ochr yn ochr â S4C, lansiwyd BBC Cymru Fyw – ein gwasanaeth 
arlein Cymraeg newydd ym mis Mai 2014, gan gynnig ffenest i’r 
we yn Gymraeg a Chymru yn ehangach (dyma ap Cymraeg cynta’r 
BBC). Mae nifer y defnyddwyr eisoes wedi treblu mewn byr 
amser. Yn gyffredinol, mae nifer y porwyr unigryw wythnosol i’r 
holl gynnwys arlein Cymraeg wedi cynyddu o tua 40,000 i 89,000, 
gyda’r iPlayer yn cyfrannu’n sylweddol at y cynnydd hwnnw.

Lansiwyd BBC One Wales a BBC Two Wales ar iPlayer hefyd, gan 
alluogi defnyddwyr i wylio’r gwasanaethau’n fyw unrhyw le yn y 
DU. Gyda chynnwys bellach ar gael am 30 diwrnod a chategori 
Cymru newydd, mae’r cyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd 
yn sylweddol. Er enghraifft, gwyliodd 240,000 o bobl Young, Welsh 
and Pretty Skint ar iPlayer, er i’r rhaglen gael ei darlledu ar deledu 
yng Nghymru’n unig.

Yn ystod tymor Dylan Thomas, lansiwyd E-lyfr arloesol ar gyfer 
y BBC i ddathlu gwaith yr awdur a dangoswyd yr animeiddiad 
Hunchback in The Park ar iPlayer yn gyntaf. Cipiodd y Wobr 
Animeiddio yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd. 

Fel rhan o’r cyfresi canllaw iWonder y BBC, cynhyrchwyd How do 
Rugby Players Survive such Big Hits?, gan dîm Week in Week Out cyn 
Gemau Rhyngwladol yr Hydref, ac edrychwyd arno 330,000 o 
weithiau.

Roedd 2014/15 hefyd yn flwyddyn bwysig i gynulleidfaoedd iau 
gyda lansiad gwefan newydd Bitesize, ochr yn ochr â chynnwys 
dwyieithog newydd ar gyfer Mathemateg, Drama a Dysgwyr 
Cymraeg. Yn ogystal, roedd gêm codio The Doctor and the Dalek 
yn rhan bwysig o lansiad y fenter Make it Digital i ysbrydoli pobl 
ifanc i fod yn greadigol gyda chynnwys digidol.

The Doctor and the Dalek - rhan o fenter Make it Digital Ap Cymraeg cyntaf y BBC – Cymru Fyw



Arolwg y Tîm Rheoli 2014/15 – Cymru 10

Arolwg y Tîm Rheoli 2014/15 – Cymru

Perfformiad y gwasanaethau

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC 
Penllanw eleni oedd rôl y Gerddorfa ym mhrosiect arloesol ac 
uchelgeisiol BBC Music, Ten Pieces, sy’n cyflwyno cerddoriaeth 
glasurol i blant ar draws y DU. Dyma’r prosiect addysgol mwyaf 
erioed yn hanes y Gerddorfa. 

Wedi’i weld gan dros 120,000 o bobl ifanc yn barod, rhyddhawyd 
ffilm Ten Pieces mewn sinemâu ar draws y wlad ym mis Hydref, 
gyda Take Over Days mewn ysgolion a chyngherddau byw hefyd. 
Daw’r prosiect i ben gyda dwy gyngerdd arbennig yn y BBC 
Proms yn Neuadd Frenhinol Albert ym mis Gorffennaf 2015. 

Yn ystod y flwyddyn, cafwyd nifer o berfformiadau cofiadwy gan 
Brif Arweinydd y Gerddorfa, Thomas Søndergård, gan gynnwys 
Shostakovich, Mozart a Sibelius. Yn y BBC Proms, archwiliodd 
gerddoriaeth ei famwlad drwy waith Nielsen a Sibelius. Cafwyd 
perfformiad hyfryd o Symffoni Rhif 1 Elgar yn y Proms hefyd gyda 
Mark Wigglesworth.

Cwmpaswyd amrywiaeth o ddathliadau a gwyliau yn ein 
cyngherddau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y 
cyngherddau yng Nghaerdydd, Abertawe a Bangor fel rhan o 
ddathliadau Dylan Thomas yn cynnwys cerddoriaeth gan Daniel 
Jones, Mervyn Burtch ac Alun Hoddinott, premiere byd gan 
Andrew Lewis, a chwblhawyd A Dylan Thomas Trilogy gan John 
Corigliano. I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod, Jessica 
Cottis fu’n arwain y Gerddorfa mewn cyngerdd o weithiau 
cyfansoddwyr benywaidd, yn fyw ar BBC Radio 3.

Gweithiodd y Gerddorfa yn agos gyda gwyliau a hyrwyddwyr 
allweddol ledled Cymru, gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth, Hafren, Gŵyl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe, 
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, Gŵyl 
Gregynog a Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Roeddem yn falch iawn o gael perfformio gyda Bryn Terfel yn 
ystod BBC Proms yn y Parc yn Abertawe, ac roedd yn bleser ei 
groesawu’n ôl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 2015, a gyd-ddarlledwyd 
yn fyw ar BBC Radio Cymru, Radio Wales a Radio 3, yn ogystal â 
chael ei ddangos ar S4C.  

Mae gweithgaredd addysgol arloesol y Gerddorfa wedi parhau 
eleni, wrth i ni gydweithio’n agos â phartneriaid ar draws Cymru. 
Mae ein cysylltiadau gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Chôr 
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wedi rhoi cyfle i’r genhedlaeth 
nesa o gerddorion gydweithio ochr yn ochr â’n cerddorion ni. 
Uchafbwynt nodedig oedd y gerddorfa ieuenctid o 80 a 
berfformiodd gyda ni ym Mangor ddiwedd Hydref 2014, gan 
weithio ar gerddoriaeth Ten Pieces.

Arweiniodd Thomas Søndergård y Gerddorfa mewn nifer 
o berfformiadau cofiadwy

Cyflwynwyd cerddoriaeth glasurol i dros 120,000 o blant ysgol 
drwy’r cynllun Ten Pieces
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Edrych ymlaen
Rhodri Talfan Davies

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd cryn drafod ar ddyfodol y BBC wrth i 
Siartr Frenhinol y gorfforaeth gael ei hadnewyddu gan Lywodraeth y 
DU. Er bod cryn dipyn o’r trafod wedi canolbwyntio ar ddiffyg rhaglenni 
Saesneg ar gyfer Cymru, mae Rhodri Talfan Davies yn dweud bod 
heriau a chyfleoedd eraill yn wynebu darlledu yng Nghymru.

Sialens dinasyddiaeth Cymru
Mae arlwy gynhwysfawr newyddion a materion cyfoes BBC 
Cymru wrth galon ein sefydliad. Ein hymrwymiad yw dweud hi 
fel y mae ac i fwrw golwg ar bob twll a chornel o fywyd Cymru. 
Mae miliwn a hanner o wylwyr yn gweld bwletin Wales Today pob 
wythnos – ac mae wedi profi’n syndod o gadarn yng nghanol 
stormydd digidol y blynyddoedd diweddar.

Ond er gwaethaf llwyddiant a chyrhaeddiad ein gwasanaethau 
darlledu ac arlein ym maes newyddion, mae cryn dipyn eto 
i’w wneud i gyrraedd cynulleidfaoedd sydd ddim yn troi at 
wasanaethau BBC Cymru.

Mae ein hymchwil ein hunain yn dangos yn glir bod dealltwriaeth 
y cyhoedd o wleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus yng Nghymru, 
gryn dipyn yn is na’u gafael ar wleidyddiaeth y DU. Er bod naw 
ym mhob deg oedolyn wedi dweud bod ganddyn nhw 
ddiddordeb mewn newyddion yng Nghymru, dangosodd ein 
harolwg diweddaraf mai dim ond hanner yr oedolion yng 
Nghymru oedd yn gallu dweud pa blaid oedd yn llywodraethu 
ym Mae Caerdydd, a dim ond 27% oedd yn gallu enwi Prif 
Weinidog Cymru heb gymorth. Dylai mynd i’r afael â’r diffyg 
gwybodaeth yma fod yn flaenoriaeth i bawb sy’n poeni am 
lywodraethiant ddemocrataidd Cymru.

O ran y BBC, mae gennym ddau gyfrifoldeb. Yn gyntaf, mae’n 
rhaid i ni barhau i chwilio am gyfleoedd newydd i ehangu a 
chryfhau ein harlwy newyddion o Gymru. Wrth i bolisïau 
cyhoeddus ymrannu ar draws y DU, mae’n rhaid i ni sicrhau bod 
y portffolio o wasanaethau newyddion sy’n cael ei ddarparu gan 
y BBC yng Nghymru mor berthnasol â phosib, yn cyrraedd 
cynifer o bobl â phosib, ac yn adlewyrchu realiti’r DU sy’n newid 
ac yn ymrannu’n gyflym.

Ochr yn ochr â hynny, mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb yng 
Nghymru yn gallu troi at wasanaethau cenedlaethol y BBC. 
Dyna pam ein bod wedi blaenoriaethu’r buddsoddiad yn 
BBC One Wales HD y llynedd ac yn brwydro’n galed i ehangu 
cyrhaeddiad DAB radio ar gyfer Radio Cymru a Radio Wales. 
Rydym wedi gwneud cynnydd go iawn hefyd. Yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf, mae’r cyrhaeddiad wedi dyblu, ac rydym wedi 
ehangu’r cyrhaeddiad yng ngogledd-orllewin Cymru yn ddiweddar. 
Rydym yn disgwyl i’r cyrhaeddiad gynyddu i 86% erbyn canol 2016.

Mae’r rhain yn gamau pwysig ac angenrheidiol – ac yn dangos 
ymrwymiad y BBC i helpu cynulleidfaoedd ym mhob rhan o 
Gymru wneud synnwyr o’n cenedl ein hunain, ac i chwarae rôl 
lawn yn natblygiad ein democratiaeth ifanc. Mae Adolygu’r Siartr 
yn gyfle i ni nodi’r camau pwysig nesaf. 

Ein hymrwymiad i amrywiaeth
Dair blynedd yn ôl, gosodwyd nod clir iawn gennym i wella’r 
ffordd rydym yn adlewyrchu gwir amrywiaeth Cymru ar yr awyr. 
Roedd ein nod yn syml: portreadu Cymru fel y mae. Nid y Gymru 
ramantus, nid y darlun cerdyn post neu’r ganolfan dreftadaeth, 
ond realiti bywiog, blêr ac amrywiol cenedl fodern. Nid ymarfer 
er mwyn gallu rhoi tic yn y bocs oedd hyn, ac rwy’n falch iawn nad 
felly y bu. 

Yn hytrach, rydym wedi cael ein gwobrwyo gyda chynnwys fel 
Tymor y Cymoedd a Poet on the Estate a dorrodd dir newydd wrth 
bortreadu realiti’r bywyd modern Cymreig. Rwy’n gwybod bod 
timau cynhyrchu ym mhob rhan o BBC Cymru bron iawn – ac 
ar draws y sector annibynnol – wedi bod yn meddwl yn ofalus 
ynglŷn â sut gall eu rhaglenni bortreadu amrywiaeth bywyd 
cenedlaethol Cymru.

Ochr yn ochr â’r ymdrechion sy’n cael eu gwneud ar raglenni, rydym 
hefyd yn cydnabod bod angen i ni wneud lllawer mwy i gynnig 
cyfleoedd yn BBC Cymru i bobl o amrywiaeth ehangach 
o gefndiroedd. 

Nid mater o wneud y peth iawn yn unig yw hyn – mae hefyd 
yn hanfodol ar gyfer ein dyfodol creadigol. Nid oes lle i 
greadigrwydd ffynnu yn niwydiant darlledu Cymru sydd 
ond yn edrych oddi mewn.

Darlun artist o bencadlys arfaethedig newydd BBC Cymru fel rhan 
o ddatblygiad y Sgwâr Canolog
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Edrych ymlaen Prif flaenoriaethau’r 
flwyddyn nesaf

Mae creadigrwydd ac arloesed yn ffynnu ar amrywiaeth, sialens, 
meddwl radical a syniadau sy’n mynd yn erbyn y llif. Os ydym am 
fod ar ein gorau, mae angen i ni edrych yn fwy manwl am ddoniau 
fydd yn helpu i dorri tir newydd a rhoi rhai o’r hen draddodiadau 
o’r neilltu.

Felly, beth rydym yn ei wneud i fynd i’r afael â’r her? 

Yn gyntaf, rydym yn darparu mwy o gyfleoedd gwaith nag erioed 
o’r blaen, ac yn taclo’r ffaith bod gormod o agweddau o’r byd 
darlledu bellach ar gyfer graddedigion yn unig bron iawn.

Pan ddechreuais fel Cyfarwyddwr BBC Cymru, dim ond dau 
neu dri prentisiaeth neu gyfle i hyfforddi oedd ar gael bob 
blwyddyn i’r rheiny heb radd. Erbyn diwedd eleni, rydym yn 
anelu at gynyddu’r nifer hwnnw i 25 – deg gwaith yn fwy. 
A bydd hynny tua 2% o’n gweithlu. 

Rydym eisoes yn gweld manteision y llif newydd yma o dalent 
ar draws ein cynyrchiadau yn stiwdios drama Porth y Rhath, yn 
Llandaf a gydag amrywiaeth o bartneriaid o fewn y diwydiant. 
Rwy’n falch dros ben ein bod wedi cael ein henwi yn ‘gyflogwr 
y flwyddyn’ yng Ngwobrau Prentisiaethau Cenedlaethol Cymru 
yn ddiweddar. 

Rydym hefyd wedi ehangu ein cyfleoedd profiad gwaith ffurfiol 
yn BBC Cymru, gan ganolbwyntio ar y cyfleoedd i’r grwpiau sy’n 
cael eu tangynrychioli.

Yn drydydd, rydym wedi penodi arbenigwraig llawn amser i 
ganolbwyntio ar recriwtio talent o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli 
yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am agor y drysau i unrhyw un sydd 
â’r dalent iawn a’r angerdd am yr hyn ry’n ni’n ei wneud. Rydym 
yn awyddus i ganfod, annog a datblygu’r amrywiaeth ehangaf posib 
o ymgeiswyr ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol.

I gloi, rydym yn brysur yn cwblhau cynlluniau i symud ein prif 
bencadlys o Landaf i ardal y tu allan i orsaf drenau Canol Caerdydd. 
Bydd y momentwm yn cynyddu cyn gynted ag y cawn sêl bendith 
terfynol, ac yna byddwn yn gadael gogledd Caerdydd, a rhoi ein 
hunain yng nghanol bywyd y ddinas. Rwy’n credu ei fod yn gyfle 
unigryw i gryfhau ein perthynas gyda nifer o gymunedau’r brifddinas. 

�� Sicrhau ein bod yn darparu blwyddyn o uchafbwyntiau 
creadigol eithriadol i gynulleidfaoedd yng Nghymru a’r DU, 
gyda chynnwys arloesol o safon uchel.

�� Ehangu cyrhaeddiad ac effaith ein gwasanaethau newyddion a 
chwaraeon ar ddyfeisiau symudol ac ar gyfryngau cymdeithasol.

�� Adlewyrchu amrywiaeth y Gymru fodern yn well ar draws ein 
rhaglenni cenedlaethol a’r rhwydwaith.

�� Gwneud BBC Cymru yn lle symlach, gwell a mwy creadigol 
i weithio ynddo.

�� Sicrhau bod ein cynlluniau i symud i’r Sgwâr Canolog yng 
nghanol dinas Caerdydd yn darparu’r gwerth gorau am arian.

�� Asesu sut gall y cynlluniau myBBC ein galluogi i ddarparu 
cynnwys a gwasanaethau wedi eu personoli yn fwy i bobl 
ar draws Cymru.
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Cysylltu

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

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

Ffôn: 03703 500 700

Mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30am–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: bbc.co.uk/aboutthebbc/cymruwales/?lang=cy

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

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

bbc.co.uk/cwynion
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Y tîm rheoli

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr BBC Cymru 

Adrian Davies
Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau 
Saesneg

Sian Gwynedd
Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau 
Cymraeg

Clare Hudson
Pennaeth Cynyrchiadau

Mark O’Callaghan
Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes

Gareth Powell
Prif Swyddog Gweithredol

Richard Thomas
Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu 
a Chynulleidfaoedd
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