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Os hoffech chi wybod mwy am 
flwyddyn y BBC – gan gynnwys 
datganiadau ariannol llawn a 
pherfformiad yn erbyn ymrwymiadau 
cyhoeddus eraill – yna ewch i
www.bbc.co.uk/annualreport

“ Mae’r lefelau uchaf erioed  
o ddefnydd ar-lein a 
gwasanaethau symudol yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf  
yn dangos pa mor gyflym y 
mae BBC Cymru yn addasu  
i’r tirlun cyfryngau newydd.”
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Mae’r lefelau uchaf erioed o ddefnydd 
ar-lein a gwasanaethau symudol yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf yn dangos 
pa mor gyflym y mae BBC Cymru yn 
addasu i’r tirlun cyfryngau newydd.

Cynyddodd nifer y ceisiadau i wylio 
cynnwys BBC Cymru ar BBC iPlayer 
dair gwaith i 44 miliwn yn ystod 2018 
tra cynyddodd nifer y porwyr 
wythnosol i wasanaeth newyddion 
ar-lein BBC Cymru 18% o flwyddyn  
i flwyddyn. Gwelwyd cynnydd o  
50% hefyd yn nifer y bobl oedd yn 
lawrlwytho rhaglenni Radio Cymru  
a Radio Wales ar gyfer yr un cyfnod. 

Ochr yn ochr â’r twf digidol hwn, rwy’n 
credu ein bod yn gweld mwy o Gymru 
ar sgriniau’r DU nag erioed o’r blaen 
– diolch yn rhannol i fuddsoddiad 
£8.5m mewn cynnwys newydd a 
gyhoeddwyd ddwy flynedd yn ôl. 

Er enghraifft, Keeping Faith a Hidden, 
yw’r ddwy ddrama fwyaf llwyddiannus 
a gomisiynwyd yn lleol gan BBC 
Cymru, a chafodd y ddwy eu rhestru 
ymhlith y deg cyfres ddrama uchaf ar 
BBC iPlayer y llynedd. Gyda rhaglenni 
ffeithiol, roedd Back in Time for the 
Factory, Land of the Wild, Hayley, 
Hidden Wales a The 1900 Island  
hefyd yn llwyddiannus iawn ar  
deledu rhwydwaith. 

Wrth edrych ymlaen, rwy’n credu  
y bydd symud i’r Sgwâr Canolog  
yng nghanol dinas Caerdydd yn 
ddiweddarach eleni yn helpu i gyflymu 
ein trawsnewidiad o fod yn ddarlledwr 
traddodiadol i gyhoeddwr aml-
gyfrwng sy’n darparu gwasanaethau 
ar draws cyfryngau symudol, ar-lein  
a chymdeithasol – ochr yn ochr â’n 
gwasanaethau radio a theledu. 

Bydd y dechnoleg a’r cyfleusterau 
newydd nid yn unig yn ein helpu  
i ddod yn llawer agosach at ein 
cynulleidfaoedd, byddant hefyd yn 
trawsnewid y ffordd rydym yn meddwl 
am greadigrwydd a rhaglenni. Mae’n 
gyfle unwaith mewn cenhedlaeth –  
ac rydym yn benderfynol o wneud y 
gorau o’r cyfle. 

Rhodri Talfan Davies
Cyfarwyddwr, BBC Cymru

Cyflwyniad y  
Cyfarwyddwr
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Y Deg Cyfres Uchaf a Ddarlledwyd

Cyfresi Saesneg
Rygbi’r Undeb: Gemau’r Hydref 492,000

Wales Today am 6.30pm 210,000

Pitching In 204,000

Six Nations Sin Bin 180,000

Hidden 167,000

The Crash Detectives 165,000

X-Ray (Hydref i Ragfyr) 148,000

Children's Ward 145,000

Scrum V Six Nations Special 138,000

Secret Life of Farm Animals 135,000

Y Pum Rhaglen Unigol Uchaf a Ddarlledwyd

Rhaglenni Saesneg
Sam Warburton: Full Contact 272,000

The Brecon Beacons with Iolo Williams (ailddarllediad) 232,000

Scrum V – How Wales Won the Grand Slam 211,000

Eddie Butler's Six Nations 205,000

Weatherman Walking: Dylan's Walks (ailddarllediad) 190,000

Cynulleidfa ar gyfartaledd ar draws bob pennod  
Ffynhonnell: BARB
Mae’r ffigurau’n cynnwys unrhyw ail-ddarllediadau yn yr un wythnos

Y Deg Cyfres Uchaf ar BBC iPlayer

Cyfresi Saesneg
Keeping Faith  12,160,344

Hidden 11,731,271

Rhod Gilbert’s Work Experience 1,323,908

The Crash Detectives 1,081,870

Rygbi’r Undeb: Gemau’r Hydref 1,023,128

BBC Wales Today 916,992

Back in Time For the Factory 771,363

Scrum V 698,476

High Hopes 630,274

BBC Wales Investigates 608,318

Nifer y ceisiadau ar BBC iPlayer

Y Deg Rhaglen Uchaf ar BBC iPlayer

Rhaglenni Saesneg
Dark Son: The Hunt for a Serial Killer 566,118

Critical: Inside Intensive Care 289,812

Sam Warburton: Full Contact  210,132 

Mad About Elvis 130,367

Women’s World Cup Qualifier: Wales v England 127,964

The Toddlers Who Took on Dementia 113,668

The NHS: To Provide All People 113,204

The Tuckers 86,247

Puppy Love 85,976

Our Lives: Snowdonia Shepherdess  76,708

Nifer y ceisiadau ar BBC iPlayer

Ffeithiau a ffigyrau am berfformiad ac  
allbwn rhaglenni teledu Saesneg BBC Cymru

Crynodeb  
dau  

funud
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Y Deg Cyfres Uchaf a Ddarlledwyd

Cyfresi ar S4C
Pobol y Cwm 41,000

Clwb Rygbi (Gemau’r Pro 14) 30,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Chwe Gwlad 25,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref 25,000

Clwb Rygbi (Gemau’r Principality) 20,000

Yr Eisteddfod Genedlaethol: Mwy o'r Maes 19,000

Yr Eisteddfod Genedlaethol: Noson o Gystadlu 18,000

Newyddion 9 15,000

Yr Eisteddfod Genedlaethol: Seremoniau 15,000

Pawb a'i Farn 14,000

Y Pum Rhaglen Unigol Uchaf a Ddarlledwyd

Rhaglenni ar S4C
Goreuon Campau Cymru 2018 17,000

Bryn Fon a PTSD 15,000

Newyddion y Flwyddyn 2018 15,000

Stand Yp Cymru 13,000

Camp Lawn Cymru 2019 13,000

Cynulleidfa ar gyfartaledd ar draws bob pennod  
Ffynhonnell: BARB
Mae’r ffigurau’n cynnwys unrhyw ail-ddarllediadau yn yr un wythnos

Y Deg Cyfres Uchaf ar BBC iPlayer a Clic

Cyfresi ar S4C
Pobol y Cwm 1,170,000

Clwb Rygbi 147,500

Eisteddfod Genedlaethol 2019 72,000

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Chwe Gwlad 67,000

Newyddion 9 51,000

Newyddion S4C (bwletinau) 16,000

Newyddion a Chwaraeon 11,000

Ffeil 11,500

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref 12,000

Pawb a'i Farn 6,000

Nifer y ceisiadau ar BBC iPlayer ac ar Clic

Ffeithiau a ffigurau am berfformiad  
ac allbwn BBC Cymru ar S4C
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Crynodeb  
dau  

funud
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BBC One Wales a 
BBC Two Wales

Mae buddsoddiad ychwanegol yn y 
Siartr wedi galluogi BBC Cymru i 
fuddsoddi mewn drama, yn ogystal  
ag ehangu’r portffolio gyda 
chynnwys comedi newydd a 
rhaglenni ffeithiol cofiadwy.

Bu’n flwyddyn arall o ddramâu 
llwyddiannus. Dechreuwyd gyda 
Hidden. Wedi’i lleoli yn Eryri a’r 
cyffiniau, roedd cynulleidfaoedd ledled 
y DU wrth eu bodd gyda’r ddrama noir 
Gymreig, gyda ffigurau gwylio o tua  
10 miliwn ar BBC iPlayer. Ffilm ar ffurf 
cerdd a ysgrifennwyd gan Owen 
Sheers oedd The NHS: To Provide All 
People ac yn ganolbwynt dathliadau’r 
BBC o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
yn 70 oed, gyda chast o sêr fel Eve 
Myles, Michael Sheen, Jonathan Pryce 
a’r Fonesig Siân Phillips. Croesawodd 
BBC Cymru hefyd rai o enwau mwyaf y 
byd teledu i’r sgrîn yn Pitching In gyda 
llu o sêr adnabyddus.

Eleni, gwelwyd comedi newydd ar BBC 
Cymru – y tro cyntaf ers blynyddoedd 
lawer. Serennodd Sally Phillips yn y 
gyfres ffug-ddogfen Tourist Trap, gan 
gychwyn tymor o gomedi a oedd yn 
cwmpasu’r genre cyfan – o stand yp  
i gomedi sefyllfa. Roedd dwy sioe 
beilot, In My Skin (cyd-gomisiwn  
gyda BBC Three) a The Tuckers yn 
enghreifftiau gwych o’r adfywiad  
mewn comedi darlledu. 

Gan weithio’n agos gyda BBC 
Writersroom Cymru, denodd y fenter 
newydd ‘Find Me Funny’ bron i 350  
o awduron newydd o bob cwr o Gymru 
i gyflwyno eu syniadau ar gyfer eu 
cyfresi byrion peilot cyntaf. 

Eleni, aeth ein harlwy o’r Chwe Gwlad 
â ni y tu hwnt i’r cae. Yn ogystal â’n 
darllediadau cynhwysfawr ar ddiwrnod 
gêm, rhoddodd Eddie Butler gipolwg 
ymlaen llaw i ni o’r bencampwriaeth  
yn ogystal â dadansoddiad arbenigol 
ar Scrum V, ac roedd y biopic pwerus a 
dirdynnol Sam Warburton: Full Contact 
yn ddarlun unigryw o straen bywyd 
corfforol a meddyliol byd rygbi. 

Rhoddodd Epic: Wales v England ’99 
gyfle i ni edrych yn ôl, ac mewn rhifyn 
arbennig o Tourist Trap: Six Nations 
Special gwelwyd staff di-glem Wow! 
Wales yn gwneud smonach o ymgyrch 
farchnata arall. Daeth Sin Bin yn ei ôl 
am ail gyfres ar ôl iddi ennill ei phlwyf 
fel un o sioeau mwyaf poblogaidd 
cynulleidfaoedd.

Mae wedi bod yn flwyddyn ryfeddol  
ym myd gwleidyddiaeth ac mae ein 
rhaglenni wedi bod wrth wraidd yr  
holl gyffro. Mae BBC Wales Live yn 
parhau i gynnig dadansoddiad 
arbenigol yma yng Nghymru ac yn San 
Steffan. Cafwyd mynediad arbennig i 
goridorau grym ym Mae Caerdydd yn 
Being First Minister, a ddilynodd 
Carwyn Jones yn ystod ei ddyddiau 
olaf yn y swydd. Mae BBC Wales 
Investigates bellach yn frand sydd wedi 
ennill ei blwyf am ddadlenu rhai o’r 
straeon mwyaf pwerus ar deledu. 

Cafodd ein rhaglenni ffeithiol eu 
hailfywiogi drwy roi pwyslais o’r 
newydd ar raglenni dogfen gwych.  
Mae Critical: Inside Intensive Care a 
Dark Son: The Hunt For a Serial Killer yn 
enghreifftiau nodedig a thrwy fynediad 
digynsail a chyfweliadau gonest, 
rhoddodd bersbectif unigryw i ni. 

Roedd Back in Time for the Factory yn 
gyfres deledu fawr a gynhyrchwyd 
gydag uchelgais a graddfa syfrdanol, 
gan ailadrodd stori “merched y ffatri” 
yng nghymoedd de Cymru. Roedd 
Hidden Wales a Secret Life of Farm 
Animals yn boblogaidd, yn enwedig  
ar BBC iPlayer. 

Eleni rhoddwyd pwyslais ar 
gynulleidfaoedd iau mewn drama  
a chomedi yn ogystal â ffeithiol gyda 
chynnwys fel Dirty Vegan, Hayley,  
a Help! We’re Having a Baby.

Mae rhaglenni newydd wedi cyfrannu 
at y twf mwyaf erioed yng 
nghynulleidfaoedd ar-lein BBC Cymru. 
Diolch i boblogrwydd rhaglenni 
newydd, fel Keeping Faith a Hidden, 
gwelwyd cynnydd o bron i dair gwaith 
yn nifer y ceisiadau gwylio, gan godi  
o tua 14 miliwn yn 2017 i 44 miliwn 
yn 2018. Yn y cyfamser, mae mwy o 
gynnwys BBC Cymru nag erioed yn 
cael ei ddarlledu ar deledu 
rhwydwaith, gan gynnwys rhaglenni 
fel Keeping Faith, Hidden a Sam and 
Shauna’s Big Cook-Out.  

Hidden

Matt Pritchard  
Dirty Vegan
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Gwariant rhwydwaith y BBC yng Nghymru

Mae Cymru yn parhau i ddarparu rhai 
o raglenni mwyaf poblogaidd y BBC, 
o ddrama i ffeithiol ar deledu a radio. 

Cynnwys ffeithiol

Ymddangosodd Cymru yn amlwg ar 
sianeli rhwydwaith yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf wrth i’r genedl barhau i 
chwarae rhan ganolog yn naratif y 
BBC.

Mae hyn yn cynnwys nifer o 
gomisiynau ffeithiol amrywiol fel 
Hidden Wales with Will Millard, The 
Secret Life of Farm Animals ac Andrew 
Davies: Re-writing the Classics a 
chyd-gomisiynau gan gynnwys Back in 
Time for the Factory a The 1900 Island. 
Cynhyrchwyd y rhaglenni hyn gyda 
chefnogaeth y sector annibynnol 
talentog yng Nghymru, gan greu 
cynulleidfaoedd sylweddol a dod â 
straeon newydd a diddorol am Gymru 
i sgriniau teledu ledled y DU.

Y tu hwnt i hynny, mae rhai o raglenni 
cerddorol mwyaf mawreddog y BBC 
wedi’u lleoli yng Nghymru. Eleni 
roedd yn cynnwys Cerddor Ifanc y 
BBC – cystadleuaeth sydd wedi 
datblygu enw da am ddod o hyd i sêr  
y dyfodol – tra bod Bae Colwyn wedi 
croesawu BBC Proms yn y Parc, un  
o uchafbwyntiau diwylliannol y 
flwyddyn.

Cynhyrchu dramâu rhwydwaith y BBC

Mae canolfan ddrama’r BBC ym 
Mhorth y Rhath yn parhau i fod yn 
bwerdy o greadigrwydd, gan ddarparu 
dramâu eiconig i gynulleidfa 
rhwydwaith y BBC.

Roedd llygaid pawb ar Doctor Who  
ym mis Hydref ar gyfer yr ail-lansiad. 
Camodd Jodie Whittaker i’r TARDIS 
fel y trydydd Doctor ar ddeg a’r 
Doctor benywaidd cyntaf, gan ddenu 
cryn glod. Gwelwyd newid y tu ôl i’r 
camera hefyd wrth i Chris Chibnall 
gymryd yr awenau fel arweinydd 
newydd y sioe. 

Yn y cyfamser, cafodd Casualty 
flwyddyn wych arall hefyd, gan gipio’r 
BAFTA am y Sebon a Drama Barhaus 
Orau. Gwelwyd cydweithio arbennig 
gyda Holby City wrth i gymeriadau’r 
ddwy gyfres ryngweithio a chydblethu 
straeon yn ystod dwy bennod llawn 
cyffro. Yn her i sgriptwyr a chriw fel  
ei gilydd, dyma un o uchafbwyntiau 
dramatig y flwyddyn.

O ran cynyrchiadau eraill, mae 
addasiad cyntaf wyth-rhan y BBC  
o drioleg Philip Pullman His Dark 
Materials yn parhau. Mae’r gyfres hon, 
a gynhyrchir gan Bad Wolf, yn cael ei 
ffilmio yn Wolf Studios Cymru yng 
Nghaerdydd. 

Trwy gydol hyn, mae BBC Cymru  
wedi parhau i gydweithio gyda’r 
rhwydwaith, gan rhoi rhai o’n prif 
deitlau at sgriniau rhwydwaith. Mae 
hyn yn cynnwys rhaglenni megis 
Keeping Faith, Pitching In a Hidden.

Radio rhwydwaith yng Nghymru

Darparodd BBC Cymru raglenni o 
ansawdd uchel ar radio rhwydwaith 
drwy gydol y flwyddyn.

Eleni, cafwyd cyfresi newydd o 
ddramâu radio a rhai oedd eisoes yn 
gyfarwydd wrth i’r tîm wneud camau 
breision yn y gofod digidol. Tracks: 
Chimera oedd un o ddigwyddiadau 
drama’r flwyddyn ar Radio 4 a 
helpodd i lansio BBC Sounds.

Daeth Curious Under the Stars yn 
gyfres reolaidd ar Radio 4 gyda 
phedair cyfres yn cael eu cynhyrchu 
yn ystod y flwyddyn. Lansiwyd y gyfres 
Mabinogi ar Radio 3, oedd hefyd ar 
gael fel podlediad.

Yn y Gwobrau Drama Sain, cipiodd 
Eve Myles yr Actores Orau am ei rôl 
yn y ddrama radio 19 Weeks. Yn y 
cyfamser, derbyniodd dau aelod o’r 
grŵp Welsh Voices, sy’n cael ei redeg 
gan Writersroom Cymru, eu 
comisiynau cyntaf gan Radio 4.

Cynhyrchodd y tîm ffeithiol ar radio 
rhwydwaith nifer o raglenni nodedig 
ar gyfer Radio 4 a Radio 3 ac enillodd 
gomisiynau gan BBC World Service 
hefyd. Ymhlith yr uchafbwyntiau 
roedd rhaglenni am ddatganoli;  
prif leisydd Trampolene Jack Jones; 
merched yn niwylliant Cymru, ac 
awduron Cymreig yn y Gelli.

Back in Time for the Factory
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BBC Cymru 
ar S4C

Brexit oedd ar frig yr agenda 
newyddion drwy gydol y flwyddyn 
wrth i raglenni newyddion barhau i 
fod yn rhan annatod o ddarpariaeth 
BBC Cymru ar gyfer S4C.

Gan weithio gyda swyddogion S4C  
i adolygu briff golygyddol y brif raglen 
nosweithiol, Newyddion 9, mae 
pwyslais parhaus ar straeon Cymraeg 
gwreiddiol. Roedd y sylw a roddwyd  
i ddigwyddiadau arbennig eleni yn 
cynnwys darllediadau byw o’r 
dathliadau yng Nghaerdydd yn dilyn 
buddugoliaeth hanesyddol Geraint 
Thomas yn y Tour de France 2018  
a Cymru’n Cofio 2018, Gwasanaeth 
Coffa Cenedlaethol o Eglwys 
Gadeiriol Llandaf i nodi canrif ers 
diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Ddechrau 2019, rhoddodd y rhaglen 
drafod gynulleidfaol Pawb a’i Farn  
lais i faterion sy’n effeithio ar 
gymunedau ledled Cymru gyda 
chwestiynau am Brexit yn dod i’r 
amlwg ym mhob rhifyn. Darlledwyd  
yn fyw o gynadleddau’r prif bleidiau 
gwleidyddol yng Nghymru. Gyda 
mewnbwn y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, dechreuodd Yr 
Wythnos, cyfres sy’n edrych yn ôl  
ar rai o straeon newyddion yr wythnos 
gydag isdeitlau Saesneg a’r eirfa ar  
y sgrîn fel rhan o slot dysgwyr S4C  
ar fore Sul.

Rhoddwyd sylw wythnosol i gemau 
rygbi y Pro 14 ac mae pob un o 
gemau rhyngwladol Cymru yng 
Ngemau’r Hydref a Phencampwriaeth 
y Chwe Gwlad yn rhan annatod o’n 
darpariaeth chwaraeon i S4C, o dan 
faner Clwb Rygbi. Eleni, ychwanegwyd 
darllediad byw o dair gêm Chwe 
Gwlad y Merched a thair gêm dan 20 
Cymru, yn ogystal ag uchafbwyntiau 
taith Cymru i’r Ariannin a nifer o 
gemau rygbi Uwch Gynghrair Cymru.

Dathlodd y rhaglenni Goreuon 
Campau Cymru a Camp Lawn 2019 
lwyddiant chwaraeon Cymru yn  
ystod y flwyddyn. 

Darlledir bron 90 awr o ddarllediadau 
byw o’r Eisteddfod Genedlaethol  
bob blwyddyn.

Yn sgil y Maes agored ym Mae 
Caerdydd ym mis Awst 2018 gwelwyd 
rhai newidiadau i’r amserlen a’r tîm 
cyflwyno yn ogystal â chynnydd yn 
ehangder yr arlwy. Lansiwyd yr ŵyl  
10 niwrnod ar S4C yn Croeso i’r 
Eisteddfod lle bu’r actores a’r 
cyflwynydd Ffion Dafis yn edrych  
ar rai o’r digwyddiadau ymylol a 
chyflwynodd rai o’r unigolion 
allweddol oedd yn gysylltiedig  
â’r brifwyl. 

Roedd y rhaglenni dyddiol yn cynnwys 
darllediadau byw o’r cystadlu yn 
ogystal ag uchafbwyntiau’r 
amrywiaeth enfawr o weithgareddau 
diwylliannol a drefnwyd yn ystod  
yr wythnos.

Yn ystod wythnos y Brifwyl rhoddwyd 
cyfle i selogion Pobol y Cwm ymweld  
â set Cwmderi ym Mhorth y Rhath.

 

.

Mae cyfres sebon hynaf y BBC yn 
parhau i fod yn un o brif gonglfeini 
amserlen S4C, ac mae perthynas 
waith agos rhwng BBC Cymru, 
cynhyrchwyr BBC Studios a 
swyddogion S4C wrth lunio cyfeiriad 
golygyddol y gyfres. Lle bo’n briodol, 
comisiynir rhaglenni ychwanegol 
hefyd. Eleni, yn Bryn Fôn a PTSD, 
ymchwiliodd yr actor a’r cerddor y 
cyflwr y dioddefodd ei gymeriad,  
Dr Elgan, ohono yn y gyfres. Bu 
Priodasau Cwmderi yn tyrchu drwy 
archif gyfoethog y gyfres wrth edrych 
yn ôl ar briodasau cofiadwy y gyfres.

Un comisiwn unigryw arall eleni oedd 
y rhaglen ddogfen Zimbabwe Taid a Fi, 
pan ddychwelodd Seren Jones, 
newyddiadurwraig gyda’r BBC World 
Service, i Zimbabwe, lle ganwyd ei 
mam a lle claddwyd ei thaid, Sekuru. 
Cafodd gyfweliad unigryw gydag 
Arlywydd newydd Zimbabwe, 
Emmerson Mnangagwa.   

Zimbabwe Taid a Fi
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Newyddion a Materion  
Cyfoes BBC Cymru 

Mewn cyfnod lle mae’r agenda 
newyddion yn newid yn gyflymach 
nag erioed, mae ystafell newyddion 
BBC Cymru wedi cryfhau ei allbwn, 
gan gyrraedd cynulleidfa ehangach 
nag erioed o’r blaen. 

Mae patrymau cyfnewidiol y gynulleidfa 
bellach yn glir. Er bod cyrhaeddiad 
newyddion teledu wedi gostwng yn 
gyffredinol, parhaodd y cyfryngau 
cymdeithasol a gwasanaethau ar-lein  
i dyfu’n gryf.

Mae’r allbwn Saesneg wedi 
canolbwyntio ar gryfhau ansawdd ac 
amrywiaeth ein straeon ymhellach yn 
ogystal â’n straeon fideo. Arweiniodd y 
newidiadau hyn at gynnydd o 18% 
yng nghyrhaeddiad wythnosol  
y gwasanaeth yn 2018 yn ogystal â 
chynnydd mewn cyrhaeddiad ac 
ymgysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol. 
Yn Gymraeg, mae tîm Cymru Fyw wedi 
canolbwyntio ar fideos digidol a’i arlwy 
cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r newidiadau a gyflwynwyd ym  
mis Mawrth i’r brif hafan newyddion 
(bbc.co.uk/news) bellach yn cynnig 
gwasanaeth wedi’i deilwra i 
ddefnyddwyr sydd wedi’u cofrestru  
yng Nghymru i gyfuno’r straeon mwyaf 
yn fyd-eang, y DU a Chymru ar un 
ddewislen integredig gan gynnig  
hafan newyddion i ddefnyddwyr  
sy’n adlewyrchu anghenion penodol 
defnyddwyr yng Nghymru.

Eleni gwelwyd y tîm Newyddion  
yn lansio ei gyfres fawr gyntaf o 
bodlediadau. Mae Shreds yn 
gydweithrediad arloesol rhwng y tîm 
ymchwiliadau ac adran Drama Radio y

BBC ac mae’n adrodd stori lawn 
llofruddiaeth Lynette White a’r 
camweinyddu cyfiawnder mewn  
ffordd na chafodd ei hadrodd o’r blaen.

Mae ail-fuddsoddi hefyd wedi arwain  
at gryfhau ein tîm newyddiaduraeth 
arbenigol, gyda gohebwyr newydd ar 
draws meysydd Materion Cymdeithasol, 
Materion Cartref a Chwaraeon. Roedd 
rolau Brexit penodol yn caniatáu i’n 
gwasanaethau newyddion dyddiol roi 
sylw cynhwysfawr i drafodaethau 
parhaus yn Ewrop a San Steffan a’r 
goblygiadau posibl ar lawr gwlad  
yng Nghymru.

Fe wnaeth ein rhaglenni newyddion 
ymgynnull ar College Green i gyflwyno 
rhaglenni ar sawl un o’r dyddiau 
pwysicaf, er mwyn rhoi persbectif 
Cymreig i’r gynulleidfa o’r digwyddiadau 
yn San Steffan.

Y tu hwnt i Brexit, ymhlith y straeon 
gwleidyddol mawr yng Nghymru oedd 
ethol Mark Drakeford yn Brif Weinidog 
mewn blwyddyn lle gwelwyd holl brif 
bleidiau gwleidyddol Cymru yn newid 
arweinwyr. Cafodd y darllediadau o’r 
cwest i farwolaeth Carl Sargeant eu 
harwain gan olygydd gwleidyddol 
newydd BBC Cymru, Felicity Evans. 
Roedd straeon mawr eraill y flwyddyn 
yn cynnwys llifogydd, atal prosiect 
niwclear Wylfa Newydd a gwrthod 
prosiect Morlyn Llanw Abertawe.

Cafwyd diddordeb mawr i farwolaeth 
drasig Emiliano Sala mewn awyren  
ym mis Ionawr. Bu’r timau’n gohebu  
ar y digwyddiadau yn y dyddiau a’r 
wythnosau yn dilyn diflaniad yr awyren. 

Roedd ein gwasanaethau newyddion 
hefyd yn adlewyrchu llwyddiant 
chwaraeon yng Nghymru, gan roi sylw 
cynhwysfawr i fuddugoliaeth fawr 
Cymru yn cipio’r gamp lawn yn 
ogystal â buddugoliaeth hanesyddol 
Geraint Thomas yn y Tour de France. 
Wrth ei groesawu yn ôl adref, 
rhoddwyd sylw estynedig i’r 
digwyddiad ar deledu ac ar-lein, 

 

wrth i filoedd o bobl lenwi strydoedd 
Caerdydd i ddathlu’r fuddugoliaeth.

Gwelwyd tîm cyflwyno newydd ar  
BBC Wales Today gyda Nick Servini a 
Jennifer Jones yn ymuno â Lucy Owen i 
gyflwyno’r bwletinau amser cinio, gyda’r 
nos a’r bwletin hwyr ar BBC One Wales.

Parhaodd y gyfres BBC Wales 
Investigates i greu argraff, gan 
gyflwyno nifer o straeon uchelgeisiol  
a dylanwadol. Datgelodd yr 
ymchwiliadau cudd rwydwaith o 
rwydwyr moch daear sy’n gweithredu 
yng Nghymru fel rhan o ymchwiliad 
chwe mis i’r arfer anghyfreithlon. Aeth 
y tîm i’r afael hefyd â chamfanteisio ar 
weithwyr a chaethwasiaeth fodern 
yng Nghymru. Ymchwiliodd rhaglenni 
eraill i spycops; twf y dde eithafol yng 
Nghymru; effaith gweithgareddau 
llinellau cyffuriau ac ymchwiliad i ddyn 
o Gaerdydd yng nghanol rhwydwaith 
a anfonodd arian at Isis.

Cyflwynodd BBC Wales Live nifer o 
straeon gwreiddiol a dylanwadol yn 
ystod y flwyddyn. Llwyddodd y straeon 
am briodasau dan orfod, gefeilliaid 
cyd-gysylltiedig a hunanladdiad 
darlithydd prifysgol i creu argraff ar 
gynulleidfaoedd ledled y DU, gan 
gynnwys cyfran uchel o oedolion iau.

Ar draws pob llwyfan, mae’r  
pwyslais yn parhau i fod ar gyflwyno 
newyddiaduraeth sy’n creu effaith,  
gan ddod â straeon diddorol i 
gynulleidfaoedd ledled Cymru,  
am y materion sy’n bwysig iddynt.  

Shreds

BBC Wales Live
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Chwaraeon  
BBC Cymru

Heb os, buddugoliaeth Geraint 
Thomas yn y Tour de France 2018  
cyn cael ei urddo’n Bersonoliaeth 
Chwaraeon y Flwyddyn y BBC oedd 
uchafbwyntiau’r flwyddyn eleni. 

Fe wnaeth Chwaraeon BBC Cymru 
grisialu’r eiliadau allweddol o’r ras tri 
diwrnod ar hugain, gyda sylwebydd 
BBC Cymru, Gareth Rhys Owen yn 
dod â’r holl ddatblygiadau i 
wrandawyr Radio Wales, Radio  
Cymru a Radio 5 Live, yn ogystal â 
phodlediadau cyffrous. Heidiodd 
miloedd o bobl i strydoedd Caerdydd  
i groesawu Geraint yn ôl adref.

Y tu hwnt i hynny, bu’n flwyddyn 
ddramatig i bêl-droed yng Nghymru. 
Roedd BBC Cymru wrth law i gynnig  
yr holl uchafbwyntiau, gan gynnwys 
rhediad Casnewydd yng Nghwpan yr 
FA, brwydr Dinas Caerdydd i aros yn yr 
Uwch Gynghrair, ac ymgais Abertawe  
o dan ei rheolwr newydd yn y gemau 
ail gyfle. Rhoddwyd sylw aml-lwyfan i 
gemau’r tîm cenedlaethol yn Nenmarc, 
Gweriniaeth Iwerddon, Albania a 
Sbaen, gyda sylw cynhwysfawr parhaus 
o gemau rhagbrofol yr Ewros. Cafwyd 
llif byw hefyd o gemau’r Seintiau 
Newydd yng ngemau Cynghrair 
Pencampwyr UEFA.

Llwyddodd ymgais tîm pêl-droed 
Merched Cymru yn rowndiau 
rhagbrofol Cwpan y Byd 2019 i ddal 
dychymyg y cyhoedd. Gwyliodd 
cynulleidfa o 1.1 miliwn ar BBC Two  
ar draws y DU wrth i’r tîm fethu â 
chyrraedd y rowndiau terfynol wrth i 
Loegr ennill y dydd yn Rodney Parade.

Creodd yr arlwy o Bencampwriaeth  
y Chwe Gwlad 2019, gan gynnwys Six 
Nations Sin Bin, Sam Warburton: Full 
Contact a Tourist Trap Six Nations 
Special gryn argraff ar 
gynulleidfaoedd gyda bron i filiwn o 
wylwyr yn gwylio’r gêm dyngedfennol 
rhwng Cymru ac Iwerddon. 

Denodd y gêm rhwng Cymru a Lloegr 
734,000 yng Nghymru – 69% o’r 
gynulleidfa wylio. Ar gyfartaledd, 
gwyliodd mwy na 250,000 bennod 
olaf Scrum V Six Nations in The Club i 
fwrw golwg ar yr ymgyrch, a gwelwyd 
fideos Steve Spiers i Scrum V ar 
Facebook dros filiwn o weithiau.  
Yn fyw o’r Senedd, darlledodd Radio 
Wales, Radio Cymru a newyddion 
teledu y dathliadau wrth groesawu’r 
tîm yn ôl adref.

Roedd gêm tîm rygbi cenedlaethol y 
merched yn erbyn yr Eidal ar gael i’w 
gwylio ar y Botwm Coch a darlledwyd 
y gêm yn erbyn yr Alban ar Scrum  
V Live.

Parhawyd i roi sylw cynhwysfawr  
i gemau rygbi Guinness Pro14 er 
gwaethaf colli’r hawliau darlledu  
ar deledu, ac mae Scrum V bellach  
yn rhoi sylw i Uwch Gynghrair lled 
broffesiynol y Principality mewn  
HD ar BBC Two Wales yn rheolaidd.

Y tu hwnt i bêl-droed a rygbi, mae 
BBC Cymru yn parhau i roi sylw i 
amrywiaeth o chwaraeon, gan 
gynnwys athletau, hoci iâ, bocsio, 
nofio, chwaraeon moduro a rasio 
ceffylau.

Unwaith eto cynhyrchodd BBC Cymru 
Wobrau Chwaraeon Cymru ar y cyd â 
Chwaraeon Cymru – cyfle i ddathlu’r 
doniau chwaraeon gorau yng 
Nghymru – o lawr gwlad i chwaraeon 
elitaidd. Geraint Thomas gipiodd wobr 
Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 
a derbyniodd y Farwnes Tanni Grey-
Thompson y wobr Cyfraniad Oes.

Mae gwefan a llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol Chwaraeon y BBC yn 
parhau i fod yn ganolbwynt yr arloesi 
digidol gyda phwyslais ar 
gynulleidfaoedd iau, straeon byrion 
nodedig a ffrydio byw.

Mae podlediad Elis James Feast of 
Football yn mynd o nerth i nerth gan 
gynnwys recordiadau arbennig o flaen 
cynulleidfaoedd byw. Derbyniodd 
Dystysgrif y Rownd Derfynol yng 
Ngwobrau Radio Gorau’r Byd yng 
Ngŵyl Efrog Newydd.

Rhoddodd BBC Cymru sylw i Hanner 
Marathon Caerdydd 2018, a oedd yn 
nodi 60 mlynedd ers Gemau’r 
Gymanwlad yng Nghaerdydd yn 1958.

Cafwyd cyfle i fwynhau ymgyrch 
Morgannwg bêl wrth bêl drwy wefan 
ac ap BBC Sport.  

 

Sam Warburton:
Full Contact
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Yn 2018, dathlodd BBC Radio Wales 
40 mlynedd ar yr awyr. Roedd y 
pen-blwydd yn gyfle i ddianc o’r 
stiwdio i ddweud diolch wrth 
gynulleidfaoedd ledled Cymru. 

Drwy gydol wythnos y pen-blwydd, 
aeth cyflwynwyr yr orsaf ar daith fws 
arbennig. Jason Mohammad, Eleri 
Sion a Wynne Evans oedd rhai o’r 
cyflwynwyr i ddarlledu’n fyw o’r 
stiwdio ar y bws yn Aberdâr, Kittle, 
Llandrindod, Y Bermo a Chei Connah. 
Uchafbwynt y dathliadau oedd noson 
gala o gerddoriaeth a chomedi yn 
Theatr y Grand Abertawe.

Cyflawnodd y BBC ei addewid i 
ehangu darllediadau FM Radio Wales  
i 400,000 o bobl ychwanegol ledled 
Cymru, gan fynd â’r cyrhaeddiad  
o 79% o aelwydydd yng Nghymru  
i 91%, gyda gwrandawyr y gogledd-
ddwyrain a’r canolbarth yn elwa fwyaf. 

Gwelwyd twf digidol hefyd wrth  
i’r niferoedd sy’n lawrlwytho 
podlediadau Radio Wales gyrraedd 
1.7 miliwn yn 2018, gyda 2.6 miliwn  
o geisiadau pellach ar gyfer ein 
rhaglenni ar-lein. 

Ond er y twf ar-lein, mae tirlun y 
gynulleidfa radio yn parhau i fod  
yn heriol, sydd wedi sbarduno 
newidiadau i raglen newyddion  
Radio Wales adeg brecwast.

Y tu hwnt i’r orsaf, bu’n flwyddyn  
o newid sylweddol i gynulleidfaoedd 
a’r diwydiant yng Nghymru wrth i 
ddarlledwyr masnachol mawr ddod 
â’u rhaglenni brecwast lleol i ben. 

Mae newyddion a materion cyfoes yn 
parhau wrth wraidd rhaglenni Radio 
Wales. Eleni, mae’r orsaf wedi rhoi 
sylw cynhwysfawr i straeon mawr 
drwy ein rhaglenni newyddion dyddiol, 
gan gynnwys Brexit a’r newidiadau i 
arweinyddiaeth y pleidiau gwleidyddol 
yng Nghymru. Ymunodd rhaglenni 
newyddion â gweddill yr orsaf hefyd i 
nodi 70 mlynedd o’r GIG gyda chyfres 

uchelgeisiol o ddarllediadau allanol  
yn adrodd hanes y gwasanaeth  
iechyd heddiw.

Pan fydd tywydd mawr yn cyrraedd, 
mae ein cynulleidfaoedd yn aml yn 
dibynnu ar raglenni newyddion Radio 
Wales am y wybodaeth ddiweddaraf 
yn lleol, ac nid oedd Bwystfil y 
Dwyrain eleni yn eithriad.

Bu’n flwyddyn anhygoel o chwaraeon 
yng Nghymru ac roedd Radio Wales 
yno ar gyfer yr holl uchafbwyntiau. 
Geraint Thomas yn ennill y Tour De 
France, sylwebaeth lawn o Gymru  
yn ennill y Gamp Lawn ym 
mhencampwriaeth y Chwe Gwlad  
a phob cic o rediad anhygoel 
Casnewydd yng Nghwpan yr FA.

Darparodd Radio Wales sylwebaeth  
ar bob gêm bêl-droed Cymru ar ôl i 
Ryan Giggs gymryd yr awenau fel 
hyfforddwr tîm cenedlaethol y dynion. 
Dilynodd yr orsaf hefyd dîm Merched 
Cymru yn ei ymgais i gyrraedd Cwpan 
y Byd 2019.

Mae Radio Wales wastad wedi bod  
yn falch o gefnogi awduron a 
pherfformwyr comedi yng Nghymru. 
Yn ogystal â chomedi sefyllfa ffres  
a sioeau stand-yp, aeth yr orsaf gam 
ymhellach i gefnogi comedi Cymreig 
drwy ddechrau ar bartneriaeth 

newydd â Gŵyl Gomedi Machynlleth. 
Wrth gydweithio, sefydlwyd Arena 
BBC Radio Wales yn yr ŵyl, a oedd  
yn cynnwys sioe fyw arbennig gyda’r 
digrifwr Rhod Gilbert a llu o raglenni 
eraill ar draws penwythnos yr ŵyl.

Wrth i’r orsaf ddathlu ei phen-blwydd 
yn 40 oed, darlledwyd rhaglenni  
o ddigwyddiadau ym mhob rhan o 
Gymru, gan gynnwys Sioe Awyr y 
Rhyl, yr Eisteddfod Genedlaethol, 
Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Gŵyl y Gelli, 
Penwythnos Mawr Abertawe, Proms 
yn y Parc o Fae Colwyn, Gŵyl Elvis 
Porthcawl, Ffocws Cymru yn Wrecsam 
a Sioe Frenhinol Cymru.

Yn 2018 lansiwyd BBC Sounds, 
gwasanaeth ffrydio a gwrando eto  
y BBC sy’n dod â radio byw, rhestrau 
chwarae cerddoriaeth a phodlediadau 
at ei gilydd. Mae nifer o bodlediadau 
Radio Wales yn boblogaidd, gan 
gynnwys Elis James’ Feast of Football 
a’r rhaglenni comedi nos Lun.  

BBC Radio Wales

40 mlynedd ar yr awyr
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BBC Radio Cymru

Bu’n flwyddyn o arloesi a newid yn 
BBC Radio Cymru, mewn blwyddyn  
lle chwiliodd yr orsaf am gyfleoedd  
i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd  
ac i archwilio potensial llwyfannau 
newydd. 

Yn dilyn lansiad ein hail wasanaeth 
radio Cymraeg ym mis Ionawr 2018, 
mae arlwy Radio Cymru 2 o adloniant  
a cherddoriaeth o’r ansawdd uchaf 
wedi creu mwy o ymwybyddiaeth o’r 
gwasanaeth, gan arwain at daith ar 
draws y wlad ym mis Chwefror gan  
dîm Y Sioe Frecwast, i nodi’r flwyddyn 
gyntaf o ddarlledu.

Mae’r ceisiadau ar-lein am Radio 
Cymru 2 ar lwyfannau’r BBC, yn 
dangos bod yr orsaf yn llwyddo i 
gyrraedd cynulleidfaoedd iau, a bu 
hynny’n hwb sylweddol i’r tîm wrth  
i ni geisio hyrwyddo’r orsaf newydd  
fel ffynhonnell o sgwrsio, hwyl a 
cherddoriaeth. Am y tro cyntaf, mae 
gennym ddewis go iawn yn y boreau 
rhwng newyddiaduraeth wych ar  
Radio Cymru, ac adloniant ysgafn a 
cherddoriaeth ar Radio Cymru 2. Mae 
cael dwy orsaf radio Gymraeg hefyd  
yn golygu ein bod bellach yn chwarae 
mwy o gerddoriaeth Gymraeg nag 
erioed o’r blaen ar y BBC. 

Daeth cyfle arall i gyrraedd 
cynulleidfaoedd Cymraeg newydd  
yn 2018 diolch i BBC Sounds. Eleni, 
lansiodd yr orsaf ei rownd gomisiynu 
gyntaf erioed ar gyfer cynnwys unigryw 
a phwrpasol ar gyfer y gwasanaeth, 
sydd wedi’i anelu’n bennaf at y rhai dan 
35 oed. Mae hyn wedi ysgogi nifer fawr 
o syniadau newydd gan unigolion, 
grwpiau a chwmnïau – rhai ohonynt  
yn gynhyrchwyr profiadol ac eraill yn 
mentro i fyd cynhyrchu radio am y tro 
cyntaf erioed. O ganlyniad, bydd nifer  
o bodlediadau Cymraeg newydd a 
chyffrous yn cael eu lansio ar BBC 
Sounds drwy gydol 2019/20. 

Yn y cyfamser mae ffigurau gwrando 
Radio Cymru yn parhau i ddangos bod 
yr orsaf yn denu cynulleidfa gref.  

Mae’n parhau i fod yr orsaf y mae 
siaradwyr Cymraeg rhugl yn gwrando 
arni fwyaf. Mae Radio Cymru yn denu 
tua 120,000 o wrandawyr bob wythnos 
a derbyniodd y BBC tua miliwn o 
geisiadau ar-lein am raglenni’r orsaf.

Rydym yn parhau i fod yn benderfynol 
o ddarparu cyfoeth o raglenni o 
ansawdd uchel i’n gwrandawyr drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mewn blwyddyn 
wleidyddol hynod o brysur, mae’r orsaf 
wedi bod yn uchelgeisiol yn ei 
chynnwys newyddiadurol – gan ddewis 
tarfu ar yr amserlen arferol i ddod â’r 
wybodaeth ddiweddaraf a’r dadansoddi 
byw o San Steffan, Brwsel a Bae 
Caerdydd i gynulleidfaoedd wrth i 
ddigwyddiadau Brexit ddigwydd.

Roedd presenoldeb Radio Cymru yn 
ein gwyliau cenedlaethol yn bwysig eto 
eleni gan ymweld ag eisteddfodau, yn 
ogystal â nifer o sioeau a gwyliau drwy 
gydol yr haf. Mae cyd-gynyrchiadau 
Radio Cymru â Cherddorfa 
Genedlaethol Gymreig y BBC hefyd 
wedi cynnig uchafbwyntiau cerddorol 
anhygoel i’r orsaf o gyngherddau ym 
Mangor, Llandudno a’n prifddinas.

Mae creu’r ymdeimlad o fod yn rhan  
o gymuned yn bwysig iawn i Radio 
Cymru, ac mae’r ymdeimlad hwnnw o 
berthyn wedi’i atgyfnerthu drwy gydol 
y flwyddyn gan eiliadau mawr eraill ar 
gyfer y gwasanaeth.

Arweiniodd taith ‘Pawen Lawen’ Aled 
Hughes ym mis Tachwedd 2018 at 
45,114 ‘pawen lawen/high fives’ yn 
cael eu gwneud gan blant ac oedolion 
ledled Cymru, yn ogystal â 377 o 
fideos a gynhyrchwyd gan 
gynulleidfaoedd ac ymweliadau â 39  
o ysgolion.

Roedd ein rhaglenni i nodi diwedd  
y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnwys 
Rhyfelgan, a aeth â’r gynulleidfa ar 
daith drwy ganeuon a lleisiau’r Rhyfel 
Mawr, gyda’n tîm o gyflwynwyr yn 
adrodd y stori a’r caneuon gan Shân 
Cothi, Trystan Llŷr Griffiths a Rhys 

Meirion, yng nghwmni Cerddorfa 
Genedlaethol Gymreig y BBC.

Roedd y recordiad o ‘Titw Tomos Las’ 
gan Hogia’r Wyddfa, Band Pres 
Llareggub a Siddi, yn deyrnged 
gofiadwy i’r beiciwr Geraint Thomas  
yn ystod y Tour de France, ac fe’i 
chwaraewyd wrth ddathlu ei lwyddiant 
yn y gystadleuaeth ar risiau’r Senedd 
yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym mis Awst 2018.

Roedd tîm chwaraeon Radio Cymru 
hefyd yn rhan o rai o ddigwyddiadau 
mwyaf y flwyddyn – yn enwedig 
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a’r 
digwyddiad i ddathlu’r fuddugoliaeth 
gyda’r Prif Weinidog a Llywydd y 
Cynulliad Cenedlaethol, a ddarlledwyd 
yn fyw ar yr orsaf mewn rhaglen 
arbennig o Fae Caerdydd.

A chofnodwyd hyn i gyd ar Cymru Fyw 
hefyd wrth gwrs, yn ogystal â’n tîm 
cyfryngau cymdeithasol canolog 
newydd sydd wedi ein galluogi i 
gynhyrchu mathau newydd o gynnwys 
a chyrraedd cynulleidfaoedd mwy 
amrywiol. Bu mwy o gydweithio rhwng 
ein timau sain ac ar-lein i ddatblygu a 
hyrwyddo straeon a syniadau – ac 
edrychwn ymlaen at fynd â’r 
cydweithio hwn gam ymhellach pan 
fydd y timau’n symud i’w cartref 
newydd yn y Sgwâr Canolog yng 
Nghaerdydd.  

Dafydd a Caryl
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Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol 
Cymreig y BBC 

Ym mis Ebrill 2018 gwelwyd 
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig  
y BBC yn dathlu 90 mlynedd o 
gerddoriaeth gyda’i chyngerdd 
cyntaf wedi’i ffrydio’n fyw o  
Neuadd Hoddinott y BBC. 

Aeth y cyngerdd â chynulleidfaoedd 
ar daith drwy archif BBC NOW ac i 
ddathlu ei eiliadau hanesyddol. Mae 
gosod system aml-gamera yn Neuadd 
Hoddinott y BBC wedi galluogi BBC 
NOW i gyrraedd cynulleidfa fwy a 
mwy amrywiol ar-lein, gan agor 
profiad y neuadd gyngerdd a galluogi 
mwy o bobl i fwynhau gwaith y 
gerddorfa. Y tymor hwn, roedd 
cynulleidfaoedd BBC iPlayer a 
Facebook yn gallu gwylio ffrydiau byw 
o’r première byd o Mass via Victrix 
[1914-1918] gan y cyfansoddwr 
Stanford – i nodi 100 mlynedd ers 
diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf – a 
L’enfance du Christ gan Berlioz gyda’r 
arweinydd Syr Andrew Davis. Ym mis 
Ionawr 2019, nododd y gerddorfa 
ddeng mlynedd ers symud i’w chartref 
yn Neuadd Hoddinott ac mae’r 
system newydd hon yn esblygiad o sut 
mae ei cherddorion yn defnyddio’r 
stiwdio recordio, y neuadd gyngerdd 
a’r gofod ymarfer gwych hwn. 

Yn ystod yr haf, gwnaeth BBC NOW  
ei thaith flynyddol i Proms y BBC yn 
Llundain. Yn 2018 nodwyd 100 
mlynedd ers marwolaeth y 
cyfansoddwr Cymreig Morfydd Owen 
a daeth perfformiad y gerddorfa o 
Nocturne gan Owen â’i cherddoriaeth 
i’r amlwg yn Proms y BBC. Roedd 
hefyd yn foment bwysig i Radio Cymru 
a ddarlledodd gyngerdd y gerddorfa 
yn fyw o Neuadd y Royal Albert am  
y tro cyntaf. Gyda phum côr – Corws 
Cenedlaethol Cymreig y BBC, Corws 
Symffoni y BBC, Côr Symffoni 
Llundain a Chorau Bechgyn a 
Merched Southend – cafwyd 
diweddglo symffonig i gyfnod Thomas 
Søndergård fel Prif Arweinydd BBC 
NOW gydag wythfed symffoni Mahler.

Roedd ymddangosiadau mewn 
gwyliau eraill yn cynnwys Gŵyl 
Aldeburgh, Gŵyl Eglwys Gadeiriol 
Tyddewi a Gŵyl Ryngwladol 
Abertawe, yn ogystal â Gŵyl 
Cheltenham gyda Sheku Kanneh-
Mason. Gwelwyd cydweithrediad 
newydd rhwng Gruff Rhys a BBC 
NOW gyda gig llwyddiannus yng 
nghwmni bron i 2000 o bobl fel rhan 
o Ŵyl y Llais yng Nghanolfan 
Mileniwm Cymru i lansio albwm 
newydd Rhys, Babelsburg. 

Am y tro cyntaf ymunodd y gerddorfa 
â chriw Cyw S4C i gyflwyno cyfres o 
gyngherddau wedi’u hanelu at blant 
meithrin a theuluoedd iau. Cynhaliwyd 
y pum cyngerdd, i ddathlu pen-blwydd 
Cyw yn ddeg oed, yn Neuadd 
Hoddinott y BBC fel rhan o’r 
Eisteddfod Genedlaethol ac fe’u 
darlledwyd ar S4C. Roedd BBC NOW 
hefyd yn rhan o gyfres Discovering ... 
BBC Four, lle cyflwynodd Katie 
Derham ac aelodau’r gerddorfa The 
Young Person’s Guide to the Orchestra 
gan Benjamin Britten, clasur o’r 
neuadd gyngerdd a berfformir yn aml 
i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Mewn première byd o’r gosodiad a’r 
darn cerddoriaeth gan y cyfansoddwr 
o Gymru, John Rea, daeth BBC NOW 
ag archif sain a delweddau 

Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn fyw 
fel rhan o benwythnos agoriadol 
Prosiect Ailddatblygu Sain Ffagan. 
Parhaodd dathliad y gerddorfa o 
etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog 
Cymru yn ei chyngerdd blynyddol  
ar Ddydd Gŵyl Dewi, a archwiliodd 
fywyd nawddsant y genedl yn y 
première byd o Vita Davidis gan y 
cyfansoddwr o Gymru, Gareth Glyn,  
a berfformiwyd gan Catrin Finch. 
Anrhydeddwyd Arweinydd y 
Gerddorfa Lesley Hatfield a’r Prif 
Soddgrwth Alice Neary i gynrychioli 
Cymru a BBC NOW yn y Briodas 
Frenhinol ym mis Mai, gan ffurfio rhan 
o ensemble bach i gyfeilio i’r soprano 
Elin Manahan Thomas.

Yn ystod y daith ryngwladol eleni,  
fe wnaeth y gerddorfa feithrin cynllun 
cydweithio creadigol rhwng Tsieina  
a Chymru, gyda chefnogaeth 
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. 
Cynhaliwyd perfformiadau yng 
Nghanolfan Genedlaethol y 
Celfyddydau Perfformio yn Beijing, 
Neuadd Gyngerdd Changsha a 
Neuadd Gyngerdd Qintai yn Wuhan 
gyda’r Delynores Tsieineaidd Shimeng 
Sun a Phrif Ffliwt y BBC Matthew 
Featherstone. Yn yr ail gyngerdd yn 
Beijing, croesawodd y gerddorfa 
unawdydd gwadd Tsieineaidd, y 
soddgrythor Jiapeng Nie i berfformio 
Rococo Variations gan Tchaikovsky.  
Yn ystod cyngerdd olaf y daith yn 
Neuadd Gyngerdd Shenzhen gwelwyd 
BBC NOW yn perfformio ochr yn ochr 
â cherddorion Cerddorfa Symffoni 
Shenzhen. Roedd y cydweithio cyntaf 
hwn rhwng y ddwy gerddorfa yn gyfle 
i gyfnewid diwylliant rhwng 
cerddorion ac i ddatblygu cysylltiadau 
creadigol ar gyfer gweithgarwch yn 
Tsieina yn y dyfodol. Arweiniwyd y 
gerddorfa gan Xian Zhang, Prif 
Arweinydd Gwadd y BBC, a oedd yn 
teithio i’w mamwlad gyda cherddorfa 
symffoni Ewropeaidd am y tro cyntaf 
ac yn rhan o ymgyrch Inspiring Women 
in the Arts y British Council.  

Cyw a’r Gerddorfa
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BBC Digidol

Mae personoli wedi bod yn ganolog i 
weithgareddau digidol y BBC yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda 
phwyslais ar annog mwy o bobl i 
greu ac i fewngofnodi i gyfrifon y 
BBC. 

Mae sicrhau amlygrwydd i deitlau 
allweddol BBC Cymru ar hafan BBC 
iPlayer wedi cynyddu eu hamlygrwydd 
gyda ffigurau gwylio trawiadol ar 
gyfer rhaglenni fel Keeping Faith a 
Hidden a nifer y ceisiadau am gynnwys 
BBC Cymru ar iPlayer yn treblu yn 
ystod 2018.

Eleni, gwelwyd mwy o gynnwys  
wedi’i deilwra ar hafan bbc.co.uk  
ar gyfer cynulleidfaoedd sydd wedi’u 
mewngofnodi yng Nghymru. Erbyn 
hyn mae defnyddwyr yn gweld 
cyfuniad gwych o’r gorau sydd gan y 
BBC i’w gynnig, o Gymru, y DU a  
thu hwnt.

Mae Bitesize a Dysgu yn faes lle mae 
lleoliad yn bwysig – oherwydd mae 
gwahaniaeth sylweddol rhwng y 
cwricwlwm mewn gwahanol rannau 
o’r DU.

Yn y cyd-destun hwnnw, mae  
Bitesize yn parhau i wasanaethu 
cynulleidfaoedd ledled Cymru. Eleni, 
ychwanegwyd cynnwys newydd ar 
draws nifer o bynciau TGAU, gan 
gynnwys Astudiaethau Crefyddol, 
Daearyddiaeth, Cemeg, Bioleg, Ffiseg 
a Hanes (yn Gymraeg a Saesneg).

Yn ogystal, datblygwyd cynnwys ar 
gyfer Mathemateg Cyfnod Allweddol 
2 (Cymraeg), Cymraeg Cyfnod 
Allweddol 3 yn ogystal â chynnwys ap 
mewn Cemeg, Ffiseg, Astudiaethau 
Crefyddol, Daearyddiaeth a Hanes.

Lansiwyd y gwasanaeth cyfryngau 
cymdeithasol newydd, BBC Sesh, ym 
mis Ebrill 2018. Llwyfan newydd sbon 
ar gyfer lleisiau ifanc a oedd heb eu 
clywed o’r blaen ledled Cymru.

Mae’r cyfranwyr yn amrywio o Evrah 
Rose, yr artist llafar o Wrecsam; y 
blogiwr digidol am awtistiaeth, Katy 
Gough; a’r digrifwyr Leroy Brito ac 
Ignacio Lopez – maen nhw i gyd wedi 
cynhyrchu fideos sydd wedi’u gwylio 
dros dair miliwn o weithiau. Mae BBC 
Sesh hefyd wedi bod yn rhan o 
sesiynau a gweithdai allgymorth 
ledled Cymru, wedi llwyfannu noson 
gomedi stand-yp i ddigrifwyr newydd 
ac wedi cydweithio â BBC Radio 1.

Eleni hefyd gwelwyd twf trawiadol 
yng nghyfrifon Facebook a Twitter 
BBC Cymru wrth iddo barhau i 
ehangu ei apêl.

Ar Facebook, mae cyfartaledd 
niferoedd y defnyddwyr sy’n 
ymwneud â’r cynnwys ac yn gwylio’r 
cynnwys fideo bedair gwaith yn  
uwch nag yn 2017/18. Yn yr un 
modd, mae’r niferoedd sy’n  
ymwneud yn wythnosol â chyfrif 
Trydar @BBCWales wedi mwy na 
dyblu hefyd, a chyfartaledd y 
niferoedd sy’n gwylio’r fideos dair 
gwaith yn uwch.

Buom yn gweithio mewn 
partneriaeth ag S4C a’r Eisteddfod 
Genedlaethol i brofi sut gellid 
defnyddio Realiti Estynedig (AR) i 
ddarparu cynnwys i gynulleidfaoedd 
yn ystod digwyddiadau mawr. Roedd 
ap dwyieithog ‘AR y Maes’ yn 
caniatáu i ymwelwyr â’r Eisteddfod 
gael mynediad i gynnwys AR wrth 
grwydro’r maes. Roedd defnyddwyr 
yn gallu gweld drwy furiau Canolfan 
Mileniwm Cymru a gwylio Cerddorfa 
Genedlaethol Gymreig y BBC yn 
ymarfer, aethpwyd ar daith gerddorol 
rithwir o amgylch y Bae yng nghwmni 
Huw Stephens a gwelwyd hanes Bae 
Caerdydd yn dod yn fyw.

 

Mae’r arlwy dramâu digidol yn parhau 
i dyfu gyda chynnwys digidol o 
ansawdd uchel i gyd-fynd â dramâu 
gwych y BBC fel Doctor Who, Luther  
a Les Miserables. Enillodd y cynnwys 
ddwy Wobr Promax yn 2018-19, ar 
gyfer Peaky Blinders a Requiem.

Cyflwynodd y tîm hefyd Doctor Who 
Live Lesson – gweithgaredd a anelwyd 
at gyfoethogi’r cwricwlwm i ddysgwyr 
7-11 oed ledled y DU ac adnodd 
gwerthfawr i athrawon. 

ap AR y Maes
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Partneriaethau Creadigol

Mae BBC Cymru yn parhau i weithio 
gydag amrywiaeth o sefydliadau er 
mwyn gwneud y gorau o’r 
cysylltiadau creadigol ledled Cymru.

Mae’r cyrff hyn yn cynnwys 
sefydliadau diwylliannol cenedlaethol 
a rhanbarthol, prifysgolion, 
sefydliadau hyfforddi, lleoliadau, 
awdurdodau lleol, elusennau, grwpiau 
gwirfoddol a sefydliadau masnachol.

Partner Creadigol Cymru
Mae’r bartneriaeth ag It’s My Shout 
wedi bod yn uchafbwynt wrth i BBC 
Cymru weithio gyda chymunedau 
amrywiol ledled Cymru i ddatblygu 
gwneuthurwyr ffilmiau ac actorion 
sy’n dechrau ar eu gyrfaoedd. 
Comisiynwyd a darlledwyd pedair 
rhaglen ddogfen o ansawdd uchel  
o dan y faner New Voices from Wales.

Yn ogystal, cefnogodd BBC 
Writersroom Cymru awduron newydd 
a phrofiadol. Datblygwyd menter ar y 
cyd â Hartwsood West, a ariannwyd ar 
y cyd â’r ScreenSkills High-End TV 
Fund, i ganfod a datblygu’r awduron 
teledu mwyaf cyffrous sydd â 
chysylltiad cryf â Chymru. O’r 150 o 
geisiadau, dewiswyd dau awdur – Alan 
Harris a Fflur Dafydd. Mae’r ddau 
bellach yn derbyn bwrsariaeth 6 mis  
i ddatblygu drama wreiddiol i’r BBC  
o dan arweiniad Russell T Davies, y 
sgriptiwr enwog o Gymru. 

Bu Writersroom Cymru hefyd yn 
gweithio gyda BBC Plant mewn 
Angen i ddod ag awduron a 
phrosiectau Plant mewn Angen ledled 
Cymru at ei gilydd i gynhyrchu syniadau 
drama aml-lwyfan sy’n portreadu 
cymunedau sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol ac sy’n adlewyrchu Cymru 
ehangach, mwy amrywiol.

Gan weithio gyda BBC Music, 
cynhyrchodd BBC Writersroom Cymru 
ffilmiau micro-gomedi ar gyfer y 
Penwythnos Mawr. Arweiniodd 
gwahoddiad agored a gweithdy gydag 
awduron newydd at gynhyrchu 
Porta-Lols gan Kirsty Roderick,  
yn ogystal â dwy ffilm fer arall a 
ddosbarthwyd ar y gwasanaeth 
cyfryngau cymdeithasol, BBC Sesh. 

Gweithiodd BBC Writersroom Cymru 
mewn partneriaeth ag amrywiaeth o 
wyliau i gynnig gweithdai a sgyrsiau 
pwrpasol ar gyfer awduron a darpar 
awduron, gan gynnwys: 

• Gŵyl Gomedi Machynlleth 

• Gŵyl Crefft o Gomedi

• Gŵyl Ysgrifennu y Fenni

Yn ogystal, roedd gan BBC Cymru 
bresenoldeb fel rhan o’r mentrau 
canlynol: 

• Dinasoedd Digidol

• Bwletin Ysgol y BBC

BBC Writersroom Cymru

Arolwg Tîm Rheoli 2018/19 – Cymru



14

Partneriaethau Creadigol

Gorwelion/Horizons
Yn ystod 2018/19, parhaodd prosiect 
Gorwelion/Horizons, partneriaeth â 
Chyngor Celfyddydau Cymru, i gefnogi 
a hyrwyddo gwaith artistiaid cerddorol 
newydd o Gymru. Mae Gorwelion/
Horizons yn chwarae rôl bwysig wrth 
gefnogi talent cerddorol newydd yng 
Nghymru; mae’n cwmpasu ystod 
amrywiol o arddulliau cerddorol, ac  
yn cefnogi prosiectau cydweithredol  
ar lawr gwlad ac ar raddfa lawer mwy.

Mae’r deuddeg o artistiaid a 
ddewiswyd eleni wedi elwa ar 
gyfleoedd i gyrraedd cynulleidfaoedd 
newydd, gan gynnwys cyfleoedd  
i berfformio mewn gwyliau a 
digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, 
fel Penwythnos Mawr Radio 1  
yn Abertawe.

Cefnogi’r Economi Greadigol 
Ym mis Medi, gweithiodd y BBC gyda 
nifer o bartneriaid o fewn y Clwstwr 
Creadigol yng Nghaerdydd ar gais 
llwyddiannus i Gyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Mae Clwstwr Creadigol yn 
bartneriaeth gyda Phrifysgol 
Caerdydd, Prifysgol De Cymru a 
Phrifysgol Metropolitan Caerdydd,  
yn ogystal â Llywodraeth Cymru,  
pob un o brif ddarlledwyr Cymru a 
dros 60 o fusnesau’r diwydiant sgrîn. 
O ganlyniad i’r cydweithio hwn, 
sicrhawyd buddsoddiad ymchwil 
gwerth miliynau o bunnoedd i 
economi greadigol Cymru. Bydd yn 
canolbwyntio ar ddiwydiannau sgrîn  
a newyddiaduraeth gydag 
ysgolheigion o dair prifysgol Caerdydd 
yn datblygu ymchwil a all helpu’r 
sector creadigol, sydd eisoes yn 
ffynnu, i gyrraedd ei lawn botensial.

Mae BBC Cymru yn parhau i fod  
yn ymrwymedig i ddatblygu’r 
genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr 
cynnwys, yn enwedig y rhai o grwpiau 
sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. 
Pwyslais yr ymdrechion hyn oedd 
lansio cynllun Prentisiaeth 
Newyddiaduraeth Ddigidol. Wedi’i 
ddatblygu mewn partneriaeth â 
Choleg Caerdydd a’r Fro, mae’n rhoi 
blas o newyddiaduraeth ddigidol i 
gannoedd o bobl ifanc mewn 
lleoliadau ledled Cymru, gan gynnwys 
Beddau, Llanhari, Aberdâr, Porth, 
Aberystwyth, Hwlffordd, Dinbych-y-
pysgod, Llanelli, Bangor, Bae Colwyn, 
Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd. 
Drwy’r cynllun hwn, bydd 10 
ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn 
prentisiaethau newyddiaduraeth 18 
mis yn BBC Cymru gan ddechrau ym 
mis Medi 2019.

Etifeddiaeth 
Cymerwyd camau pellach eleni i 
gwblhau’r broses o ddigido archif 
ddarlledu BBC Cymru. O ganlyniad  
i’r dasg anferthol hon sy’n cynnwys 
180,000 o asedau darlledu, mae’r 
BBC yn gobeithio datblygu Archif 
Ddarlledu Genedlaethol i Gymru 
mewn partneriaeth â Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru. Bydain ymuno 
ag archifau ITV a S4C yn ogystal â'r 
archif sgrîn a sain yn Aberystwyth.

Yn amodol ar sêl bendith terfynol 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri, nod y 
bartneriaeth yw adrodd hanes Cymru 
drwy ffilm, teledu a radio. Byddai’r 
cynnwys digidol ar gael i’w weld gan y 
cyhoedd ac ymchwilwyr yn y Llyfrgell 
Genedlaethol ond hefyd mewn 
canolfannau newydd yng Nghaerdydd, 
Caerfyrddin a Wrecsam.

Gorwelion/Horizons
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Teledu a Radio BBC Cymru – 2018/19 
Ffigurau Arolwg Blynyddol

 Amcangyfrif o’r incwm 2018/19 2017/18 

 DU  3,690  3,830 

 Cymru 184 191

 Gwariant fesul gwasanaeth
  Gwariant uniongyrchol ac anuniongyrchol sydd yn ymwneud  

â rhaglenni sydd wedi eu cynhyrchu yng Nghymru

 Cynnwys rhwydwaith  2018/19 2017/18 

 Teledu (gan gynnwys chwaraeon a phlant)  49   50 

 Radio  3   3 

 Ar-lein a Botwm Coch  1   1 

 Cyfanswm gwariant rhwydwaith  53   54 

  

 Cynnwys Lleol 2018/19 2017/18 

 Teledu – BBC One a BBC Two  33   35 

 Radio Wales  15   15 

 Radio Cymru  14   14 

 Ar-lein a Botwm Coch  11   8 

 Cyfanswm gwariant lleol  73   72 

 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC  5   5 

 S4C  22   26 

 Datblygu  1   – 

 Dosbarthu  25   26 

 Cyfanswm  179   183

 Dadansoddiad o’r gwariant fesul gwasanaeth 2018/19 2017/18  

 BBC One  66   72 

 BBC Two  13   12 

 BBC Four  3   1 

 CBBC  –   – 

 CBeebies  –   – 

 Radio 3  2   2 

 Radio 4  1   1

 Oriau teledu  

 Oriau ‘optio’ lleol (gan gynnwys ailddarllediadau)

     

 BBC One a BBC Two  2018/19 2017/18

 Drama, comedi, adloniant, cerddoriaeth
 a’r celfyddydau  36   27 

 Newyddion a materion cyfoes dyddiol  
 ac wythnosol   382   381 

 Chwaraeon a hamdden  143   141 

 Addysg, ffeithiol a chrefydd  65   63 

 Oriau Gwreiddiol  626   612 

 Ailddarllediadau  99   50 

 Cyfanswm Oriau  725   662 

  

 S4C 2018/19 2017/18 

 Drama, comedi, adloniant,
 cerddoriaeth a’r celfyddydau  168  174 

 Newyddion a materion cyfoes
 dyddiol a wythnosol  255   263

 Chwaraeon a hamdden 133  97 

 Addysg, ffeithiol a chrefydd  1  2 

 Oriau Gwreiddiol 557 535 

 Ailddarllediadau  125   135 

 Cyfanswm Oriau 682   670  

  

 BBC Radio Wales 2018/19 2017/18 

 Newyddion a materion cyfoes  1,826   1,755 

 Cyffredinol  5,483   5,529

 Oriau Gwreiddiol  7,309   7,284 

 Ailddarllediadau 143   191

 Cyfanswm Oriau  7,452   7,474

 BBC Radio Cymru 2018/19 2017/18 

 Newyddion a materion cyfoes  1,177   1,283 

 Cyffredinol  6,083   5,403 

 Oriau Gwreiddiol  7,260   6,686 

 Ailddarllediadau  371   372 

 Cyfanswm Oriau  7,631   7,058 

 Nifer y staff 2018/19 2017/18 

 Nifer y bobl ar gyfartaledd sy’n cael eu cyflogi yn y flwyddyn   

 Unigolion sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol i gefnogi’r gwasanaethau a gynhyrchir yng Nghymru 990  950 

 Unigolion sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar draws yr holl wasanaethau gan gynnwys swyddogaethau cymorth 1,231  1,208
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Pennaeth Comisiynu
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Rhys Evans
Pennaeth Strategaeth ac Addysg

Michael Garvey
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Sian Gwynedd
Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys

Garmon Rhys
Pennaeth Newyddion

Rhuanedd Richards
Golygydd BBC Radio Cymru a  
Cymru Fyw

Colin Paterson
Golygydd BBC Radio Wales

Gareth Powell
Prif Swyddog Gweithredol

Richard Thomas
Pennaeth Digidol a Marchnata

Geoff Williams
Pennaeth Chwaraeon
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Manylion cyswllt
Os oes gennych gwestiwn, sylw neu gŵyn ynglŷn â 
rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru neu unrhyw elfen  
o waith y BBC cysylltwch â'r Uned Gwasanaethau 
Cynulleidfa.

Bydd pob adborth yn cael ei gofrestru’n ofalus ac yn cael  
ei gyfeirio’n rheolaidd at reolwyr a thimau golygyddol.

Ffôn: 03703 500 700
Llinellau ar agor yn ystod yr wythnos 9.30am–5.30pm 
(heblaw am wyliau banc).

Ni chodi’r mwy na chyfraddau rhifau daearyddol 01/02  
ar gyfer galwadau i rifau 0370 ledled y DU. Mae’n bosib y 
bydd galwadau’n cael eu recordio ddibenion hyfforddiant.

Gwefan: bbc.co.uk/aboutthebbc/cymruwales
Ysgrifennwch at:
Gwasanaethau Cynulleidfa
BBC Cymru Wales
Bangor
LL57 2BY

Cwynion: i gael mwy o wyboadaeth  
am broses gwynion y BBC ac i  
gyflwyno cwyn ar-lein, ewch i
bbc.co.uk/complaints

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

Gellir atgynhyrchu testun y ddogfen hon yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled ag y caiff ei wneud yn gywir 
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid 
cydnabod y BBC wrth wneud hyn.

BBC Cymru Wales 
Y Ganolfan Ddarlledu  
Caerdydd CF5 2YQ 
bbc.co.uk/cymru 
© BBC 2019


