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Annwyl Bethan, 
 
Rwy’n ysgrifennu heddiw i’ch diweddaru ar y gwaith ry’n ni wedi bod yn ei wneud i adolygu ein 
darpariaeth rhaglenni a gwasanaethau yng Nghymru, ac i rannu ein cynlluniau i gynyddu ein 
buddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg ar gyfer Cymru o 50% dros y tair blynedd nesa.  Bydd y  
cynlluniau’n gyhoeddus am 5.00 o’r gloch heno. 
 
Dros gyfnod y Siarter diwethaf, byddwch yn gwybod, o ganlyniad i ddatblygiadau fel Porth y 
Rhath, bod y BBC wedi trawsnewid faint o gynnwys sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.  Mae 
llwyddiant byd-eang cynyrchiadau rhwydweithiau’r BBC yng Nghymru wedi eu dathlu’n 
helaeth, ac ry’n ni’n benderfynol o adeiladu ar y llwyddiant hwnnw. 
 
Ond ry’n ni hefyd yn derbyn, er llwyddiant ein cynyrchiadau rhwydwaith yng Nghymru dros y 
blynyddoedd diwethaf, nad yw’r rhaglenni hynny ddim wedi gwneud digon i adlewyrchu 
Cymru.  Ym mis Mai y llynedd, fe soniais am nifer o gamau yr ydym yn eu cymryd i wella sut 
mae sianeli rhwydwaith y BBC yn adlewyrchu amrywiaeth bywyd ar draws y DU.  Mae’r rhain 
yn cynnwys:- 
 

 Penodi comisiynydd drama teledu i Gymru 

 Cyflwyno tîm Writersroom y BBC i Gymru i gefnogi datblygiad sgriptwyr drama a 
chomedi 

 Cyflwyno cronfa bortreadu gwerth £2m i gefnogi datblygiad rhaglenni ffeithiol, drama a 
chomedi i sicrhau ein bod yn adlewyrchu’r cenhedloedd datganoledig yn well 

 Cyflwyno amcanion portreadu ar y sgrîn i dimau cynhyrchu rhwydwaith gan gynnwys 
timau drama, ffeithiol a chomedi 

 Ymrwymiad parhaus i gynhyrchu o leiaf 5% o raglenni rhwydwaith o Gymru – targed 
sydd wedi ei churo yn gyson dros yr wyth mlynedd ddiwethaf diolch i lwyddiant BBC 
Cymru a chynhyrchwyr annibynnol i’r rhwydwaith.  Yn 2015/16, roedd y buddsoddiad 
yma’n werth £61.7m 

 
Er bod rhain yn gamau sylweddol, rwy wastad wedi rhannu eich pryderon -  a phryderon y 
Cynulliad Cenedlaethol – bod buddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg a wnaed yng Nghymru ar 
gyfer cynulleidfaoedd Cymru wedi disgyn i lefelau anghynaladwy yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. 
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Yn dilyn adnewyddu ffurfiol o Siarter y BBC dros yr wythnosau diwethaf, mae’n bleser gen i roi 
gwybod i chi y byddwn yn cyhoeddi yn hwyrach heddiw bod y BBC am gynyddu ein 
buddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg ar gyfer Cymru o 50% - yr ehangiad mwyaf o ran 
cynnwys teledu mewn cenhedlaeth. 
 
Bydd yr £8.5m y flwyddyn o gyllid newydd yn golygu newid sylweddol mewn rhaglenni ar gyfer 
Cymru ar draws ystod eang o genres – gan gynnwys comedi, adloniant, drama, ffeithiol a 
diwylliant – ac yn galluogi BBC Cymru i ddenu cynulleidfaoedd iau a datblygu ein 
gwasanaethau newyddion ar-lein a symudol.  Fel rhan o’n cynlluniau ar gyfer Cymru, bydd 
disgwyl i’n buddsoddiad mewn rhaglenni teledu Saesneg gyrraedd bron i £30m y flwyddyn 
erbyn 2019/20. 
 
Mae disgwyl i’r buddsoddiad newydd:- 

 

 Gyflwyno mwy na 130 awr o raglenni ychwanegol bob blwyddyn ar draws BBC One 
Wales, BBC Two Wales a BBC iPlayer 

 Gynhyrchu buddsoddiad o o leiaf £5m ychwanegol fydd i’w weld ar y sgrin drwy 
gytundebau cyd-gynhyrchu gyda darlledwyr a chynhyrchwyr eraill 

 Gefnogi sianel newydd BBC Cymru ar yr iPlayer – gan gynnig cartref newydd  i 
raglenni Cymreig ar draws pob dyfais ac ym mhob rhan o'r DU 

 Hybu portread a sylw i Gymru ar sianeli rhwydwaith y BBC – gyda’r nod y dylai o 
leiaf hanner y rhaglenni ychwanegol gael eu darlledu ar sianeli rhwydwaith y BBC yn 
y DU 

 Roi hwb ariannol i’r sector cynhyrchu yng Nghymru gyda’r holl gyllid teledu newydd 
yn agored i gystadleuaeth lawn 

 
Ochr yn ochr â’r buddsoddiad ychwanegol yma, byddwch yn ymwybodol bod y gwaith 
adeiladu ar ein canolfan ddarlledu newydd yng nghanol dinas Caerdydd yn mynd rhagddo. 
Datblygiad ein  pencadlys yn y Sgwâr Canolog yw’r prosiect adeiladu mwyaf y bydd y BBC yn 
ymgymryd ag ef yn ystod cyfnod y Siarter bresennol, ac rwy’n credu bod gan y prosiect y 
potensial i fod yn drawsnewidiol, nid yn unig i BBC Cymru, ond yn ogystal, i’r sector ehangach.  
 
Mae hefyd wedi bod yn wych gweld sut mae ein penderfyniad ni i adleoli wedi ennyn adfywiad 
ehangach o’r ardal o gwmpas yr orsaf.  Mae’r cyhoeddiad, a ddisgwylir yn nes ymlaen yr 
wythnos hon, bod Prifysgol Caerdydd am adleoli ei chanolfan cyfryngau a newyddiaduraeth 
(JOMEC) yn union drws nesaf i’n canolfan newydd ni, yn gyffrous dros ben, a bydd yn ein 
galluogi ni i gryfhau ein partneriaeth gyda’r sefydliad cenedlaethol hanfodol yma. 
 
Rwy’n  gobeithio y byddwch yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw ac edrychaf ymlaen at barhau 
â’n trafodaethau parthed datblygiad y sector cyfryngol yng Nghymru. 
 
Cofion gorau, 

 
Tony Hall 
Cyfarwyddwr-Cyffredinol 
 


