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Sicrhau bod pawb sy’n talu ffi’r  
drwydded yn cael y gorau o’r BBC



Cenhadaeth y BBC

Cenhadaeth y BBC yw hysbysu, 
addysgu a difyrru. O dan amodau’r 
Siarter Brenhinol, drwy ei raglenni, 
dylai’r BBC hyrwyddo chwe diben 
cyhoeddus:

1  Cynnal dinasyddiaeth a 
chymdeithas sifil

2  Hyrwyddo addysg a dysgu

3  Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth 
ddiwylliannol

4  Portreadu’r DU, ei gwledydd,  
ei rhanbarthau a’i chymunedau

5  Dod â’r DU at sylw’r byd a’r byd  
at sylw’r DU

6   Helpu i gyflwyno manteision 
technolegau a gwasanaethau 
cyfathrebu newydd

Ymddiriedolaeth y BBC

Ymddiriedolaeth y BBC yw corff 
llywodraethu’r BBC – ac mae’n 
cynnwys deuddeg aelod dan 
gadeiryddiaeth yr Arglwydd Patten o 
Barnes. Ein gwaith ni yw cael y gorau 
o’r BBC ar gyfer pawb sy’n talu ffi’r 
drwydded. Gwnawn hyn drwy osod 
strategaeth a gweledigaeth glir i’r 
Gorfforaeth a thrwy ddal rheolwyr y 
BBC, sy’n gyfrifol am ddarparu ei 
wasanaethau, yn atebol. Ein 
cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod pawb 
sy’n talu ffi’r drwydded yn cael 
gwerth da am arian drwy sicrhau bod 
ffi’r drwydded yn cael ei gwario’n 
effeithiol ac yn effeithlon.

Mae’r cyhoedd yn 
disgwyl cynnwys 
amrywiol gan y BBC  
sydd o safon uchel  
ac yn ddibynadwy.



Rhagair y Cadeirydd

Wrth i mi ddod yn Gadeirydd, 
dywedais fod y BBC, ar ei orau, yn 
sefydliad darlledu sydd â safon a 
didwylledd unigryw. Flwyddyn yn 
ddiweddarach, rwy’n fwy 
argyhoeddedig fyth o hyn. 

Yn y bôn, mae hyn yn ymwneud â 
chynnwys. Porwch drwy’r rhestr o 
raglenni teledu a radio mewn unrhyw 
wythnos ac fe welwch sawl enghraifft 
o’r union raglenni nodedig o safon 
uchel y dylai’r BBC fod yn eu 
cynhyrchu. Heb sôn am y rhai ar-lein. 

Ac mewn blwyddyn lle cawsom yr 
hyn a deimlai fel rhes ddi-baid o 
straeon newyddion enfawr, llwyddodd 
sylw’r BBC i daro’r cydbwysedd cywir 
yn gyson rhwng ymateb yn gyflym a 
dadansoddi.

Cynhyrchu rhaglenni gwych 
gyda llai o arian
Un o’r prif heriau i ni oedd gweld sut 
gall y BBC barhau i gynhyrchu 
rhaglenni gwych gyda llai o arian, a 
bydd ein cynllun i wneud hyn yn 
cyfyngu’r effaith ar gynnwys drwy 
sicrhau bod ymdrechion yn 
canolbwyntio ar fwy o 
effeithlonrwydd cefn swyddfa. 

Mae cyflogau uwch aelodau staff 
wedi bod yn un maes lle bu’n rhaid 
gwneud newidiadau. Yn ystod y 
flwyddyn a fu, rhagorodd y BBC ar ei 
darged i gael gwared ar un rhan o 
bump o uwch reolwyr a thynnu 

chwarter eu cyflog. Byddwn yn mynd 
gam ymhellach gyda hyn yn awr gan 
gynnwys capio cyflogau’r rhai sy’n 
ennill fwyaf. 

Symleiddio system 
lywodraethu’r BBC
Rydym hefyd wedi newid rhywfaint ar 
y system lywodraethu: symleiddio’r 
drefn gwyno; rhoi mwy o rôl i Ofcom 
pan fyddwn yn ystyried cynigion ar 
gyfer gwasanaethau newydd; ac 
esbonio rolau’r Ymddiriedolaeth a’r 
Bwrdd Gweithredol. 

Un pwynt i orffen. Mae Mark 
Thompson yn rhoi’r gorau i’w swydd. 
Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr 
Cyffredinol anhygoel, gan arwain  
y BBC yn ddidwyll a chydag 
ymrwymiad at werthoedd 
gwasanaeth cyhoeddus. Byddwn  
yn gweld ei eisiau’n fawr iawn a 
dymunaf bob lwc iddo.

Arglwydd Patten o Barnes CH
Cadeirydd



 

Mae ‘arall’ yn cynnwys costau newid i ddigidol, 
buddsoddi mewn technoleg newydd, costau 
rhedeg, costau casglu ffi’r drwydded, ac ati.

Ffi’r drwydded

Ariennir y BBC mewn ffordd unigryw, 
gyda rhan fwyaf o’i incwm yn dod o 
ffi’r drwydded. Ein cyfrifoldeb ni yw 
sicrhau bod yr arian hwn yn cael ei 
wario’n effeithiol. Mae ffi’r drwydded 
wedi aros ar £145.50 yn 2011/12 a 
bydd yn aros ar y lefel hon tan 2016. 
Mae pob cartref yn y DU sydd wedi 
talu am y drwydded yn talu llai na 
40c y dydd am bob un o 
wasanaethau’r BBC.

Dadansoddiad o wariant y BBC (£)
Y gwariant misol am bob ffi trwydded 
oedd:

Arall 
£2.04 
(17%)

Teledu 
£7.45 
(61%)

Radio 
£2.04 
(17%)

Ar-lein 
£0.60 
(5%)

Gwasanaethau’r BBC

Defnyddia’r BBC incwm ffi’r drwydded 
i ddarparu gwasanaethau yn cynnwys 
10 sianel teledu ledled y DU, 
10 gorsaf radio y DU, gorsafoedd 
radio lleol yn Lloegr, gorsafoedd radio 
cenedlaethol yng Ngogledd Iwerddon, 
yr Alban a Chymru a gwefan,  
bbc.co.uk. Mae’r Ymddiriedolaeth  
yn asesu perfformiad rheolwyr y BBC 
wrth gyflwyno’r gwasanaethau hyn  
ac yn eu hystyried yn gyfrifol am  
y gwasanaethau.

Teledu
BBC One
BBC Two
BBC Three
BBC Four
BBC News

BBC Parliament
CBBC
CBeebies
BBC HD
BBC ALBA

Radio
BBC Radio 1
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 5 Live
BBC 1Xtra
BBC Radio 4  
Extra

BBC Radio 5 Live 
Sports Extra

BBC 6Music

BBC Asian 
Network

BBC Local Radio
BBC Radio Cymru
BBC Radio nan 
Gàidheal

BBC Radio 
Scotland

BBC Radio Ulster/ 
Foyle

BBC Radio Wales

Ar-lein a Rhyngweithiol
BBC Ar-lein BBC Botwm Coch

bbc.co.uk


Uchafbwyntiau’r flwyddyn 

Dim ond peth o’r cynnwys y 
dywedodd ein cynulleidfaoedd 
wrthym a lwyddodd i’w hysbysu, eu 
haddysgu a’u difyrru yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf.

Drama a chomedi – Teledu: 
Sherlock; Call the Midwife; The 
Crimson Petal and the White; Luther; 
Waterloo Road; Eastenders. Y gorau 
o fyd drama ryngwladol: Borgen; The 
Killing. Drama radio: Life and Fate. 
Comedi: Rev; Mrs Brown’s Boys; 
Twenty Twelve.

Newyddiaduraeth – Ar draws pob 
cyfrwng: gwrthryfeloedd ar draws y 
gwledydd Arabaidd; sylw i economi’r 
byd ac argyfwng ardal yr Ewro.

Rhaglenni dogfennol a ffeithiol 
– Frozen Planet; Stargazing Live;  

Our War – yn nodi 10 mlynedd ers 
dechrau’r rhyfel yn Affganistan;  
The Scheme – yn dilyn bywydau 
teuluoedd ar stad dai yn Kilmarnock. 
Money Season ar BBC Two;  
The Choir: Military Wives.

Plant – Horrible Histories; 
Newsround – My Autism & Me; Blue 
Peter o’i gartref newydd yn y Ddinas 
Gyfryngau yn Salford; Deadly 60.

Chwaraeon byw – Wimbledon; 
Match of the Day Live; 
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad; 
Formula One.

Cerddoriaeth – Spirit of Schubert 
– dathlu gwaith Schubert ar Radio 3; 
Proms y BBC - y gynulleidfa fwyaf 
erioed; Big Weekend Radio 1 yng 
Nghaerliwelydd. 

Uchod: BBC News yn 
gohebu o Libya

Chwith: The Choir: 
Military Wives

Uchod: Luther



Mae’r Ymddiriedolaeth yn mesur y BBC yn erbyn y pedwar amcan a nodir isod.

Sut mae’r BBC wedi perfformio eleni?

1. Datblygu hynodrwydd a safon 
cynnyrch y BBC
Eleni fe wnaeth y BBC gynnydd yn 
erbyn yr amcan hwn ond bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn ceisio cael rhagor 
o dystiolaeth o’r hynodrwydd yn y 
flwyddyn i ddod. Cynyddodd lefelau 
gwerthfawrogiad cynulleidfaoedd  
ar gyfer y rhan fwyaf o gynnyrch  
y BBC yn 2011/12.

Cyfartaledd gwerthfawrogiad cynulleidfa 
– Teledu (%)

11/12 83
10/11 82

Cyfartaledd gwerthfawrogiad cynulleidfa 
– Radio (%)

11/12 81
10/11 80

Cyfartaledd gwerthfawrogiad cynulleidfa 
– BBC Ar-lein (%)

11/12 77

10/11 80

Ffynhonnell: Arolwg BBC Pulse (gan GfK ar ran y BBC)

Ffynhonnell: Arolwg Safon BBC Ar-lein  
(eDigital Research)

Bu i gyfran y bobl a oedd yn cytuno 
bod rhaglenni teledu’r BBC yn ‘ffres 
ac yn newydd’ godi rhywfaint hefyd.
% y bobl sy’n cytuno bod rhaglenni teledu’r BBC 
yn ‘ffres ac yn newydd’

11/12 70
10/11 68

Ffynhonnell: Arolwg BBC Pulse (gan GfK ar ran y BBC)

2. Gwneud mwy i wasanaethu 
pob cynulleidfa 
Mae gwasanaethau’r BBC yn cyrraedd 
96% o oedolion y DU bob wythnos, 
ymhell dros ei darged o 90%.
% y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’r 
BBC bob wythnos

11/12 96
10/11 97

Dylai gwasanaethau’r BBC fod ar gael 
i bob cartref yn y DU sydd am eu 
derbyn. Gwnaed cynnydd mewn sawl 
ardal gyda mwy na 93% o’r DU yn 
gallu derbyn radio DAB erbyn hyn. 
Gwelwyd gwelliant hefyd yng 
nghwmpas FM BBC Radio Wales.

Mae cynulleidfaoedd yn dal i deimlo y 
gallai’r BBC wneud mwy i bortreadu 
eu gwlad neu ranbarth. Mae llai na 
hanner yr oedolion yn y DU yn credu 
bod y BBC yn perfformio’n dda o ran 
portreadu eu gwlad neu ranbarth.1

Mae dros 40% o deledu rhwydwaith 
yn cael ei gynhyrchu erbyn hyn yng 
ngwledydd a rhanbarthau’r DU. Erbyn 
2016 dylai’r ffigur hwn godi i 50%.

Ffynhonnell: Arolwg BBC Cross Media Insight gan GfK.



3. Sicrhau mwy o werth am 
arian i bawb sy’n talu ffi’r 
drwydded 
Bedair blynedd yn ôl gosodwyd her 
effeithlonrwydd i’r BBC i sicrhau 
arbedion cronnus o 3% y flwyddyn 
dros gyfnod o bum mlynedd hyd at 
fis mis Mawrth 2013 a oedd yn werth 
tua £2 biliwn i gyd a hynny heb 
effeithio ar ansawdd gwasanaethau. 
Eleni, sicrhaodd y BBC £499 miliwn  
o arbedion. 
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Sicrhawyd yr arbedion hyn heb ddim 
effaith negyddol ar niferoedd 
cyffredinol y gynulleidfa na’r sgoriau 
gwerthfawrogiad. Yn y cyfamser, 
arhosodd cyfran yr oedolion yn y DU 
a oedd yn cytuno eu bod yn cael 
gwerth da am ffi’r drwydded ar 56%.1

Eleni gosodwyd targed newydd i’r 
BBC sicrhau arbedion effeithlonrwydd 
o 11% arall erbyn 2016/17. Bydd  
yr Ymddiriedolaeth yn monitro’r 
arbedion effeithlonrwydd eraill hyn  

er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael 
eu gwneud ar draul ansawdd a 
chwmpas gwasanaethau’r BBC.

Rhagorodd y BBC ar ei darged i gael 
gwared ar un rhan o bump o uwch 
reolwyr a thynnu chwarter oddi ar 
gyflogau uwch reolwyr.

4. Gosod safonau newydd o ran 
bod yn agored ac yn dryloyw 
Mae’r BBC yn rhoi mwy o wybodaeth 
erbyn hyn am ei weithgareddau 
presennol a’r hyn sydd ganddo ar y 
gweill, a sut mae’n gwario ffi’r 
drwydded. Cyhoeddir cyflogau’r rhan 
fwyaf o’r uwch reolwyr yn ogystal â 
threuliau, cofrestr rhoddion a 
lletygarwch a datganiadau o fudd 
personol. Hefyd, cyhoeddir crynodeb 
o gynllun gwaith a chyllideb sy’n nodi 
gweithgareddau presennol y BBC a’r 
rhai sydd ar y gweill.

1 Ffynhonnell: Astudiaeth gorchwyl pwrpas 2011/12 



Blwyddyn yr Ymddiriedolaeth yn gryno
Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn bodoli er mwyn cael y gorau o’r BBC 
ar gyfer pawb sy’n talu ffi’r drwydded. Mae hynny’n golygu gosod 
strategaeth a gweledigaeth glir er mwyn i bawb – yn y BBC a’r tu 
allan iddo – ddeall beth y mae’n rhaid iddo ei gyflawni. Yma, mae’r 
Ymddiriedolwyr yn esbonio sut rydym wedi gweithio er budd pawb 
sy’n talu ffi’r drwydded dros y flwyddyn ddiwethaf.

Sicrhau gwerth am arian
Mae gan y cyhoedd bob hawl i 
ddisgwyl bod ffi’r drwydded yn cael ei 
gwario’n effeithiol ac yn effeithlon. Ein 
cyfrifoldeb ni fel Ymddiriedolwyr yw 
sicrhau bod hyn yn digwydd. Rydym yn 
herio costau mewn sawl ffordd, gan 
gynnwys gosod targedau 
effeithlonrwydd ar gyfer y BBC cyfan, a 
chyfyngu cyflogau uwch weithredwyr, 
yn ogystal â chynnal rhaglen o arolygon 
manwl ar werth am arian.

‘ Rydym wedi gosod targed newydd 
ar gyfer arbedion effeithlonrwydd’

Eleni, sicrhaodd rhaglen 
effeithlonrwydd y BBC £500 miliwn  

o arbedion heb ddim effaith negyddol 
ar niferoedd cyffredinol y gynulleidfa 
nac ar werthfawrogiad o’r rhaglenni. 
Rydym yn credu y gall y BBC wneud 
rhagor o arbedion ac rydym wedi 
gosod targed newydd o 11% ar gyfer 
arbedion effeithlonrwydd erbyn 
2016/17 fel rhan o strategaeth 
ehangach y BBC, Darparu Ansawdd 
yn Gyntaf. Y flwyddyn nesaf, byddwn 
yn canolbwyntio ar sicrhau bod yr 
arbedion hyn yn cael eu gwneud heb 
beryglu’r rhaglenni nodedig a safonol 
sydd wrth fodd y cynulleidfaoedd.

Rotha Johnston, Cadeirydd Pwyllgor 
Cyllid yr Ymddiriedolaeth tan fis 
Rhagfyr 2011

Chwith: The Ten 
O’Clock News



Gwneud rhaglenni nodedig
Roedd eleni yn garreg filltir i’r 
Ymddiriedolaeth; rydym wedi gorffen 
arolygu pob un o wasanaethau 
domestig y BBC erbyn hyn. Mae’r 
arolygon hyn wedi dangos i ni y 
gwerth mawr y mae’r gwasanaethau 
hyn, sy’n amrywio o BBC One i BBC 
6Music i BBC Ar-lein, yn ei roi i bawb 
sy’n talu ffi’r drwydded. 

‘ Mae gwasanaethau’r BBC yn dod â 
gwerth mawr ond gallent fod yn 
fwy nodedig fyth’

Maent wedi rhoi cyfle hefyd i ni nodi 
meysydd lle gall y gwasanaethau 
wneud yn well eto – fel bod yn fwy 
nodedig ym mhortffolio’r BBC ac yn 
eu marchnadoedd, a bodloni 
anghenion pob cynulleidfa, gan 
gynnwys y rheini yng ngogledd 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
nad ydynt, yn draddodiadol, wedi 
gwerthfawrogi’r BBC gymaint. 

Rwy’n credu’n gryf y gall y BBC 
wneud mwy fyth i roi sylw i’r 
materion hyn sy’n bodoli ers tro byd, 
a byddwn yn parhau i ganolbwyntio 
ar y rhain wrth inni gychwyn ein  
hail gylch o arolygon o wasanaethau 
yn ddiweddarach yn 2012.

David Liddiment, Cadeirydd y 
Pwyllgor Cynulleidfaoedd a 
Pherfformiad

Sicrhau safonau golygyddol
Ar adeg pan fo’r wasg a’r cyfryngau o 
dan y chwyddwydr ar lefel nas 
gwelwyd erioed o’r blaen, rhaid i’r 
BBC ddal ati i geisio cynnal y safonau 
golygyddol uchaf. Mae hyn yn 
hanfodol i ennyn hyder 
cynulleidfaoedd – nid dim ond yn y 
cynnwys ei hun ond yn y BBC fel 
sefydliad. 

‘Mae’r safonau golygyddol uchaf yn 
hanfodol i ennyn hyder 
cynulleidfaoedd yn y BBC’

Uchod: BBC Radio 
Derby 

Chwith: Drama BBC 
One Sherlock 

Uchod: Drama BBC 
Two The Hour



Dyna pam y mae’r Ymddiriedolaeth 
wedi canolbwyntio’n gryf ar 
amhleidioldeb eleni. Cynhaliwyd arolwg 
o amhleidioldeb a chywirdeb y sylw a 
roddwyd i’r ‘Arab Spring’ – pwnc o 
ddiddordeb i gynulleidfaoedd gartref a 
thramor. Cyhoeddwyd hefyd cyfres o 
seminarau i edrych ar amhleidioldeb yn 
y sylw i faterion y dydd.

Rwy’n hyderus y bydd ein gwaith yn  
y maes hwn yn helpu i sicrhau bod y 
BBC yn rhoi amser priodol ar yr awyr 
i amrywiaeth o safbwyntiau a lleisiau; 
rhwymedigaeth bwysig i ni fel 
darlledwr dibynadwy. 

Alison Hastings, Cadeirydd y Pwyllgor 
Safonau Golygyddol

Cysylltu mwy o gynulleidfaoedd 
drwy dechnoleg newydd
Erbyn hyn, mae pobl yn disgwyl gallu 
cael gafael ar eu hoff raglenni gan y 
BBC mewn sawl ffordd – drwy 
flychau ar ben setiau teledu, 
cyfrifiaduron, ffonau symudol, tabledi, 
consolau gemau, setiau teledu sydd 
wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd. Felly 
penderfynwyd bod yn rhaid i ni 
arolygu sut mae’r BBC yn cyrraedd 
cynulleidfaoedd drwy’r holl 
dechnolegau newydd hyn, ac eleni 
cyhoeddwyd ein polisi newydd.

‘Dod â’r BBC i gynifer o bobl ag y bo 
modd mewn cynifer o ffyrdd ag y 
bo modd’

Ein man cychwyn oedd y dylai cynnwys 
y BBC fod ar gael am ddim i gynifer o 
bobl ag y bo modd mewn cynifer o 
ffyrdd ag y bo modd, ond bod yn rhaid 
gwneud hyn mewn ffordd gost-
effeithiol; a bod y BBC yn ceisio lleihau 

Uchod: Galeri 
Canolfan Chwaraeon  
y BBC

Chwith: BBC News yn 
ffilmio yn Homs, Syria

Uchod: BBC News ar 
ffonau symudol



unrhyw effeithiau andwyol y gallai ei 
weithredoedd eu cael ar y farchnad 
fasnachol. Mae pobl sy’n talu ffi’r 
drwydded hefyd yn disgwyl bod 
unrhyw gynnwys gan y BBC o safon 
uchel gyson, ac y dylai gynnwys 
nodweddion fel system reolaeth gan 
rieni a chymorth arbennig.

Credaf fod ein polisi syndicetio 
newydd yn cyflawni hyn i gyd, ond yn 
gadael digon o hyblygrwydd i’r BBC 
addasu ar gyfer newidiadau 
technolegol yn y dyfodol.

Diane Coyle, Cadeirydd y Pwyllgor 
Cymeradwyo a Strategaethau

Diwygio system gwyno’r BBC
Wrth ymdrin â chwynion, nid yw’r BBC 
wedi llwyddo bob amser i symud 
gyda’r dechnoleg gyfathrebu fel 
negeseuon e-bost a rhwydweithiau 
cymdeithasol. Ar ben hynny, er bod y 
rhan fwyaf o’r bobl sydd wedi cwyno 
wedi bod yn fodlon ag ymateb 
cychwynnol y BBC, yn rhy aml mae’r 
rheini sy’n apelio yn credu bod y 
system yn araf ac yn orgymhleth. 
Felly gofynnodd yr Ymddiriedolaeth 
am arolwg sylfaenol i ddod o hyd i 
ffordd symlach, fwy ymatebol a 
chost-effeithiol o ymdrin ag oddeutu 
chwarter miliwn o gwynion y flwyddyn.

‘ Ffordd symlach, fwy ymatebol a 
chost-effeithiol o ymdrin â chwynion’

Rydym wedi cytuno ar welliannau i’r 
system gwyno er mwyn ei chyflymu 
a’i symleiddio, ac er mwyn cyfeirio 
adnoddau i’r mannau y mae 
gwirioneddol eu hangen yno. Os bydd 
y BBC yn gwneud rhywbeth yn 
anghywir, dylai’r newidiadau hyn 
sicrhau bod y cwynion yn cyrraedd y 
bobl yn gyflymach sydd yn y sefyllfa 
orau i ymdrin â hwy. Ac os bydd y 
BBC yn gwneud llanast llwyr o bethau 
weithiau, dylai sicrhau ei fod yn 
gwneud iawn am hyn mewn modd 
clir ac amserol.

Richard Ayre, Cadeirydd y Bwrdd 
Cwynion ac Apeliadau

Isod: Sgrin cartref 
Xbox iPlayer



Cysylltu â ni 

Os oes gennych sylwadau neu 
gwestiynau am waith yr 
Ymddiriedolaeth, ysgrifennwch atom 
drwy’r post neu drwy e-bost, neu 
ffoniwch ni.

BBC Trust 
180 Great Portland Street 
London W1W 5QZ

Ffôn: Ymddiriedolaeth y BBC 
Llinell wybodaeth 03700 103 100†*

Ffôn testun: 03700 100 212* 
E-bost: trust.enquiries@bbc.co.uk

bbc.co.uk/bbctrust
†  Gall galwadau gael eu recordio at ddibenion 

hyfforddi

*  0370 – codir cyfradd y DU ar gyfer rhifau 
01 a 02 ar y rhifau hyn

Adroddiad Blynyddol y BBC
Os ydych am gael mwy o wybodaeth 
am flwyddyn y BBC – yn cynnwys 
datganiadau ariannol llawn a 
pherfformiad pob gwasanaeth yng 
ngoleuni’r datganiad polisi rhaglenni, 
yna ewch i: 
bbc.co.uk/annualreport

Lluniau clawr (gyda’r cloc o’r gornel  
chwith uchaf): Rev; Call the Midwife;  
Frozen Planet; The Shadow Line; Blue Peter;  
BBC Philharmonic yn cyflwyno … Nero’s 
Dubstep Symphony; rhaglen Drive.

Ffotograffiaeth: Mae’r ffotograffau a 
ddefnyddir dan hawlfraint y BBC neu cânt eu 
defnyddio dan delerau cytundeb PACT. Rhaid 
cael caniatâd gan y sawl sydd â’r hawlfraint cyn 
ailgynhyrchu unrhyw ffotograff.

Argraffwyd ar bapur wedi’i 
ailgylchu 100%

Sicrhau bod pawb sy’n talu ffi’r  
drwydded yn cael y gorau o’r BBC

mailto:trust.enquiries@bbc.co.uk
bbc.co.uk/bbctrust
bbc.co.uk/annualreport
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