
 
 
 
 

 
 
Rhodri Talfan Davies 

Cyfarwyddwr 

BBC Cymru 

19 Chwefror 2019 

Annwyl Rhodri, 

Cynrychiolaeth o Gymru ar y BBC 

Rwy'n ysgrifennu ar ôl i nifer o bobl fynegi pryderon i mi ynghylch y portread 
o Gymru yn y rhaglen gomedi 'Pitching In'. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i 
ofyn am ddiweddariad ar y gwaith y mae BBC Cymru yn ei wneud i wella'r 
gynrychiolaeth a'r portread o Gymru ar BBC Cymru a rhwydwaith y BBC. 
 
Gyda hyn mewn golwg, byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech ddarparu'r 
wybodaeth a ganlyn. 
 

1. Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd y BBC £8.5 miliwn y flwyddyn o 
gyllid newydd ychwanegol ar gyfer rhaglenni Saesneg Cymru. Beth yw'r 
lefel fuddsoddi bresennol yn erbyn y targed hwn? 
  

Pan gyhoeddwyd y cyllid hwn, dywedodd y BBC y byddai'n gwneud y 
canlynol: 
 

• [C]yflwyno mwy na 130 awr o raglenni ychwanegol bob blwyddyn ar 
draws BBC One Wales, BBC Two Wales a BBC iPlayer. 

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

• Darparu ystod lawn o raglenni i hysbysu, addysgu ac adlonni – gan 
gynnwys comedi, drama ac adloniant ychwanegol. 

• Cefnogi 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. 

• Rhoi hwb ariannol mawr i'r sector cynhyrchu yng Nghymru gyda'r holl 
gyllid teledu newydd yn agored i gystadleuaeth lawn. 

 

A allech roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd presennol tuag at y 
nodau hyn? 

 

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2017/wales-investment
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2. Byddai hefyd yn ddefnyddiol cael diweddariad ar Writersroom Cymru, a 
sefydlwyd gan y BBC ym mis Mawrth 2017, i hyrwyddo talent ysgrifennu 
newydd a phrofiadol yng Nghymru, ac i wneud y canlynol: 

…create bespoke opportunities for writers Welsh writers, writers living 
and working in Wales, and also writers who can authentically depict 
Welsh stories and Welsh characters and reflect the culture of Wales in 
their writing. 

 

3. Pan ddaeth Elan Closs Stephens i'n cyfarfod ar 26 Medi, esboniodd 
waith Pwyllgor Cymru y mae'n ei gadeirio. A allwch roi rhagor o 
fanylion am ganlyniad ei waith a'r ffyrdd y mae'r BBC yn casglu barn 
cynulleidfaoedd yng Nghymru, a sut y mae hyn yn cyfrannu at y 
rhaglenni a wneir? 

 
4. Byddai gennyf ddiddordeb hefyd mewn unrhyw waith arall yr ydych yn 

ei wneud i wella'r gynrychiolaeth o Gymru ar draws allbynnau'r BBC a 
chryfhau'r sector cynhyrchu a'r dalent greadigol yng Nghymru.   

 

Yn gywir,   

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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