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Mae ITV yn gonglfaen diwylliant poblogaidd mewn cartrefi ledled Cymru. Mae'n gyflogwr            
arwyddocaol sydd â thua pedwar cant o staff yn gweithio o ddeg lleoliad ar draws Cymru, gan                 
gynhyrchu gwerth tua 800 awr o raglenni teledu y flwyddyn. Mae'n cadw nifer sylweddol o               
wylwyr ar gyfer cynnwys teledu a gynhyrchir yng Nghymru ar gyfer Cymru, gan dyfu              
cynulleidfaoedd hefyd ar gyfer cynnwys newyddion gwasanaeth cyhoeddus a materion cyfoes           
ar-lein ac ar draws cyfryngau cymdeithasol. Mae'n dwyn y genedl ynghyd ar gyfer             
digwyddiadau pwysig – fel yr ydym yn gweld ar hyn o bryd gyda Chwpan Rygbi y Byd – a                   
ddarlledir yn rhad ac am ddim ar draws ITV. Fel busnes masnachol wedi'i leoli yn y DU, mae                  
ITV yn talu treth ar ei elw yma ac mae ei gyflogeion yn gwario eu cyflog yma. Mae'n tyfu                   
brandiau yng Nghymru, gan gynnig platfform hysbysebu cost-effeithiol a dibynadwy i           
lywodraeth, cyrff cyhoeddus a mentrau masnachol. Mae'n gweithio mewn partneriaeth â'r           
Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru ac ystod eang o sefydliadau masnachol a           
thrydydd sector i ddathlu'r gorau mewn bywyd yng Nghymru, gan ddarparu lluosogrwydd o ran              
y cwmpas yng Nghymraeg ac yn Saesneg ar draws rhaglenni newyddion, materion cyfoes,             
rhaglenni ffeithiol a rhaglenni plant. Mae'n gefnogwr cryf rhaglenni prentisiaeth, ynghyd â nifer             
o fentrau eraill a gynlluniwyd i gynorthwyo ac annog amrywiaeth a chynhwysiant. 

1 



PRIF UCHAFBWYNTIAU 
 

● Darlledwyd tair o'r pum rhaglen deledu fwyaf poblogaidd yng Nghymru yn 2018 gan ITV  
(I’m a Celebrity, Cwpan y Byd: Croatia yn erbyn Lloegr, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad              
Cymru yn erbyn Lloegr). Cynhyrchwyd pedwaredd rhaglen o'r bum uchaf (Bodyguard)           
gan gwmni ITV ar gyfer y BBC. 

 
● ITV fu'r darlledwr mwyaf poblogaidd o hyd yng Nghymru yn ystod yr oriau brig yn 2019.                

Mae maint y bwlch y mae o flaen BBC 1 Cymru wedi ymestyn i 2.45 pwynt erbyn diwedd                  
mis Awst 2019 (1.79 pwynt i ddiwedd mis Awst 2018) 
 

● Yn ystod 9 o'r 10 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi tyfu maint y gynulleidfa ar gyfer ein                

rhaglen newyddion ddyddiol gyda'r hwyr. Yn 2019, 22.6% oedd cyfran y gwylwyr a             

sicrhawyd gan Wales at Six ar draws 35 wythnos gyntaf y flwyddyn – 0.6% yn uwch nag                 

yr oedd yn ystod yr un cyfnod yn 2018.  

 

● Gwyliwyd cynnwys ITV Cymru dros 40 miliwn gwaith ar gyfryngau cymdeithasol i            
ddiwedd mis Awst 2019 (16m i ddiwedd mis Medi 2018) 

 
● Llwyddodd rhaglenni a gynhyrchwyd gan gwmnïau ITV i sicrhau dros ugain enwebiad            

yng Ngwobrau Bafta Cymru ym mis Hydref 2019. 
 

● Mae gennym restr sy'n tyfu o waith a gomisiynwyd ar gyfer y rhwydwaith. Darlledwyd              
dwy ffilm a oedd yn para awr, Code Blue: Murder ar rwydwaith ITV ym mis Ebrill ac                 
mae'r gwaith wedi cychwyn ar bum cyfres newydd i'r rhwydwaith. 

 
 
TROSOLWG 
 
1.1 Mae ITV Cymru Wales yn cynhyrchu gwerth tua 300 awr o raglenni teledu y flwyddyn fel                 
rhan o'i rwymedigaethau darlledu gwasanaeth cyhoeddus [y maent oll ar gael yn gyffredinol ac              
yn rhad ac am ddim i wylwyr yng Nghymru]. Mae'r rhain yn cynnwys newyddion, materion               
cyfoes, cynnwys ffeithiol ac elfennau eraill. Darlledir mwyafrif y rhaglenni yn ystod oriau brig –               
yn aml rhwng penodau dramâu parhaus hynod o boblogaidd fel Coronation Street ac             
Emmerdale. Yma, byddant yn cyrraedd cynulleidfaoedd na fyddent yn aml yn gweld cynnwys             
Cymreig gan unrhyw ddarlledwr arall. 
 
1.2 Ond mae ITV yn Fwy na gwasanaeth teledu. ITV Cymru Wales yw un o'r ddwy ffynhonnell                 
a ddefnyddir fwyaf gan bobl yng Nghymru er mwyn cael newyddion, a dim ond y BBC sydd o'i                  
flaen. Mae gennym gynllun llwyddiannus ac sy'n tyfu er mwyn sicrhau y gall cynulleidfaoedd              
fwynhau'r cynnwys DGC dibynadwy hwnnw, ac yr ymddiriedir ynddo, ar blatfformau newydd            
ar-lein ac ar draws cyfryngau cymdeithasol. Llwyddir i sicrhau'r ddarpariaeth ar-lein hon heb             
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godi unrhyw gost uniongyrchol ar y cyhoedd ac nid yw'n rhan o'n gofynion dan y drwydded.                
Mewn tirlun cyfryngau sy'n llawn cystadleuaeth, sy'n cynnwys ffynonellau gwybodaeth lluosog           
ac ofnau cynyddol ynghylch 'newyddion ffug', mae'n cynnig ffordd o gynnal ansawdd ac             
amlygrwydd cynnwys gwasanaeth cyhoeddus sy'n gwasanaethu pobl Cymru wrth iddynt symud           
eu defnydd o gyfryngau i'r amgylchedd ar-lein ac ar draws cyfryngau cymdeithasol. 
 
1.3 Rydym yn datblygu platfformau newydd er mwyn caniatáu i hysbysebwyr, gan gynnwys             
Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Dŵr Cymru, Croeso Cymru, Prifysgolion Cymru           
a nifer o sefydliadau eraill, rannu gwybodaeth bwysig yn uniongyrchol gyda defnyddwyr trwy             
gyfrwng ITV Hub. Cyflawnir hyn mewn ffordd a dargedwyd, ffordd sy'n helpu i sicrhau bod               
ymgyrchoedd marchnata mor gost-effeithiol ag y bo modd i'r sector cyhoeddus, y trydydd sector              
ac i fusnesau masnachol. 
 
1.4 Gyda'r rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus yr ydym yn eu cynhyrchu i fodloni ein             
rhwymedigaethau dan y drwydded, mae ITV yn cynhyrchu rhaglenni llwyddiannus ar lefel            
fasnachol hefyd yng Nghymru ar gyfer Rhwydwaith ITV, ar gyfer S4C ac ar gyfer darlledwyr               
eraill yn y DU. 
 
1.5 Mae ITV Cymru Wales yn ehangu amrediad ac ansawdd y rhaglenni yr ydym yn eu                
cynhyrchu yn ychwanegol i'n gofynion dan y drwydded. Mae hyn wedi arwain at lwyddiant              
sylweddol wrth sicrhau gwaith comisiwn i gynhyrchu rhaglenni am Gymru ar gyfer rhwydwaith             
ITV. Caiff y gwaith comisiwn hwn ei sicrhau yn ôl teilyngdod yn unig ac yn wyneb cystadleuaeth                 
fasnachol gref. Gwelir y llwyddiant hwn hefyd gan gwmnïau Stiwdios ITV, Boom Cymru a              
Boomerang, y maent yn parhau i sicrhau gwaith comisiwn gan amrywiaeth eang o ddarlledwyr              
ar draws y DU. 
 
1.6 Yn ogystal, rydym yn tyfu ac yn dyfnhau ein partneriaethau gyda sefydliadau eraill ar draws                
bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r rhain yn amrywio o'n nawdd cyfryngau ar gyfer             
Gwobrau Womenspire, a gynhelir gan y sefydliad cydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, i Pride             
Cymru – y dathliad mwyaf yng Nghymru o amrywiaeth a chynhwysiant . 
 
1.7 Yn y papur briffio hwn, byddwn yn amlinellu effaith gadarnhaol ein gwaith dros y flwyddyn                
ddiwethaf ac yn ystyried rhai o'r sialensiau yr ydym yn eu hwynebu hefyd. Ein gweledigaeth yng                
Nghymru ac ar draws ITV plc yw bod yn 'Fwy na gwasanaeth Teledu', gan ddatblygu ein                
cyfuniad unigryw a llwyddiannus o greadigrwydd a grym masnachol, a ysgogir gan fuddsoddiad             
mewn data a thechnoleg. Gellir gweld hyn yn ein trefniant arloesol gyda'r BBC, Channel 5 a                
Comedy Central i lansio gwasanaeth dal i fyny Britbox ac ailwampio gweithrediad ITV Hub. Yn               
ogystal, rydym yn datblygu cynulleidfaoedd sylweddol ar-lein – gan ddwyn cynnwys gwasanaeth            
cyhoeddus i genhedlaeth newydd o gynulleidfaoedd. Fis diwethaf, lansiwyd ein gwaith arloesi            
diweddaraf, sef The Rundown, gwasanaeth newyddion newydd i bobl ifanc 14-17 oed ar             
Instagram ac ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill. 
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1.8 Ond mae'r system DGC yn wynebu mwy o sialensiau nag erioed o'r blaen. Mae               
newidiadau mawr ym marchnadoedd hysbysebu a chlyweledol y DU yn trawsnewid y diwydiant.             
Mae marchnadoedd cenedlaethol a lleol yn rhai byd-eang nawr, lle y mae Google ac Amazon               
yn teyrnasu. Mae'r newidiadau hyn wedi cynyddu'r dewis i wylwyr ac maent yn cynnig              
cyfleoedd i ITV fel cynhyrchwr cynnwys. Rydym yn buddsoddi yn y dyfodol hwnnw: tyfu ein               
busnes cynhyrchu rhyngwladol, ein cynigion Fideo ar Alw [VOD], arloesi ym maes hysbysebu a              
lansio Britbox, ein cynnig Fideo ar Alw trwy Danysgrifio [SVOD] newydd. Ond ni all ITV ymateb                
i'r her hon ar ei ben ei hun. I fod yn blwmp ac yn blaen, llwyddiant masnachol parhaus ITV, ac                    
yn arbennig, y gwerth yr ydym yn ei gael gan drwyddedau DGC, sy'n ein galluogi i wneud y                  
cyfraniad a wnawn yng Nghymru. Mae angen i ni weld gweithgarwch diwygio beiddgar ac              
uchelgeisiol gan y Llywodraeth ac Ofcom, er mwyn sicrhau lle amlwg ar gyfer DGC, er mwyn                
gwarantu cael ein cynnwys ar blatfformau mawr ar sail amodau masnachol teg, ynghyd â              
dyfodol hirdymor diogel ar gyfer DTT (Freeview). Er nad yw darlledu wedi cael ei ddatganoli,               
gwyddom bod gan eich pwyllgor chi ddiddordeb brwd yn y pwnc ac edrychwn ymlaen i'ch               
cynorthwyo wrth i chi ystyried y mater hwn. 
 
 
CRYFHAU BRANDIAU, TYFU CYNULLEIDFAOEDD 
 
2.1 Rydym yn falch o gael bod yn rhan o'r gwasanaeth teledu mwyaf poblogaidd yng Nghymru                
yn ystod yr oriau brig. Caiff rhaglenni a gynhyrchir yng Nghymru i Gymru eu darlledu yn                
rheolaidd ochr yn ochr â rhai o'r rhaglenni sy'n sicrhau'r cynulleidfaoedd mwyaf ar draws y               
rhwydwaith – gan sicrhau cynulleidfaoedd sylweddol ac amrywiol ar gyfer ein cynnwys DGC. Ar              
draws y rhwydwaith, rydym yn gwario tua biliwn o bunnoedd ar ystod eang o gynnwys sy'n                
tarddu o'r DU, o operâu sebon i ddramâu, i gynnwys ffeithiol sy'n cael cryn effaith a chynnwys                 
materion cyfoes poblogaidd iawn. Mae'r gwaith amserlennu hwn yn sicrhau bod y            
cynulleidfaoedd mwyaf ag y bo modd ar gael ar gyfer ein cynnwys o Gymru. 
 
2.2 Unwaith eto, mae Wales at Six wedi mwynhau twf ym maint ei chynulleidfaoedd. Roedd ei                
chyfran lawn o'r ffigurau gwylio wedi codi o 21.1% yn 2017 i 22.2% yn 2018. Mae'r twf hwn                  
wedi parhau yn ystod 2019. Mae'n 22.6% ar ddiwedd mis Awst 2019 (i fyny 0.6% o'i gymharu                 
â'r un cyfnod yn 2018). 
 
2.3 Y prif ysgogwyr ar gyfer y gynulleidfa hon yw newyddiaduriaeth o ansawdd uchel – a                
ddarlledir yn fyw yn aml – am straeon sy'n bwysig i wylwyr mewn cymunedau ledled Cymru.                
Rydym wedi buddsoddi mewn rhwydwaith o systemau darlledu LiveU ar draws Cymru. Mae             
pob uned, o faint llyfr clawr papur, yn defnyddio cardiau sim ffôn symudol lluosog i anfon                
signalau o ansawdd darlledu i'n stiwdios trwy 3G, wifi neu gyswllt band eang uniongyrchol. 
 
2.4 Rydym wedi gwneud buddsoddiad sylweddol mewn newyddiaduriaeth wreiddiol ac          
arbenigol hefyd. Mae hyn yn cynnwys Adrian Masters ac Owain Phillips ym maes             
gwleidyddiaeth, Carole Green ym maes Brexit, James Crichton-Smith ym maes iechyd, Rob            
Osborne, ein gohebydd cenedlaethol sy'n canolbwyntio ar faterion mawr sy'n effeithio ar ein             
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poblogaeth, a'n hychwanegiad diweddaraf, Beth Fisher, gohebydd chwaraeon a enillodd 44 cap            
i Gymru wrth chwarae hoci, ac sy'n dwyn ymagwedd hollol unigryw ac arbennig i'n deunydd               
chwaraeon. 
 
2.5 Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwylwyr yn deall y gwahaniaethau y mae datganoli                
yn ei wneud i'w bywydau – gan wybod mai ni yn aml yw'r unig ffynhonnell y maent yn ei                   
defnyddio er mwyn cael newyddion diduedd a dibynadwy am Gymru. Rydym wedi cynyddu             
amrediad ac amrywiaeth ein straeon newyddion er mwyn sicrhau bod ein cynnwys ar y sgrin yn                
adlewyrchu bywydau ein gwylwyr. Rydym yn darlledu Wales at Six cyn rhaglen newyddion             
rhwydwaith y DU yn gynnar gyda'r hwyr – sy'n caniatáu i ni gynnig cyd-destun ac eglurder am                 
faterion ar draws y DU mewn ffordd benodol i Gymru. Mae'r uchafbwyntiau yn 2019 wedi               
cynnwys adroddiadau arbennig am bobl ifanc a throseddau cyllyll, methiannau systemig ym            
maes gofal mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, bwrw goleuni ar fyw              
fel rhiant trawsryweddol, ynghyd â sylw helaeth i ymgyrch hynod o lwyddiannus Cymru ym              
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad a'r Gamp Lawn. 
 
2.6 Mae ymchwil gan Ofcom yn ei adroddiad, Cyfryngau'r Genedl: Cymru 2019 wedi nodi              
pwysigrwydd mawr ITV Cymru fel ffynhonnell flaenllaw newyddion ar gyfer pobl Cymru. Mae'n             
nodi hefyd y llwyddwyd i gynnal y sefyllfa hon dros ddwy flynedd. 

 
 
 
2.7 Mae adroddiad Ofcom yn nodi hefyd bod gwariant ITV Cymru ar raglenni lleol wedi cynyddu                
i £6.3 miliwn yn 2018. Adroddodd yn flaenorol bod “ITV Cymru Wales wedi gwario £6.1m ar                
gynnwys newydd ar gyfer y DU yn 2017 ac mae wedi cynnal y lefel fuddsoddi hon mewn termau                  
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real er 2013.” Mae nifer yr oriau a ddarlledir wedi parhau'n sefydlog er 2009 – gan ddynodi                 
degawd lawn o sefydlogrwydd ar yr awyr wrth i ni ddatblygu cynulleidfaoedd sylweddol ar-lein              
ac ar draws cyfryngau cymdeithasol hefyd.  
 
2.8 Mae astudiaethau amrywiol wedi nodi mai oedran cyfartalog y gwylwyr sy'n gwylio             
gwasanaeth teledu llinol traddodiadol yw tua 60 oed. Ond mae gan ein platfformau cyfryngau              
cymdeithasol – megis Facebook, gynulleidfa sy'n llawer iau ar gyfartaledd (gweler isod). Mae             
hyn yn golygu bod ein cynnwys DGC yn cyrraedd grwpiau sylweddol na fyddent yn ei weld fel                 
arall efallai. 
 

 

 

 

  
 
2.9 Mae Brexit, wrth gwrs, wedi bod yn elfen gyson yn ein deunydd newyddion trwy gydol y                 
flwyddyn. Rydym wedi ceisio cynnig adroddiadau clir ac apelgar i gynulleidfaoedd newyddion            
am yr effeithiau tebygol ar gymunedau ar draws Cymru, gan gynnig trafodaeth fanylach yn ein               
rhaglen wleidyddol wythnosol, Sharp End.  
 
2.10 Adleisir ein hymdrech i sicrhau rhagoriaeth newyddiadurol a gweithgarwch adrodd straeon            
o ansawdd uchel yn y Rhaglenni Saesneg yr ydym yn eu cynhyrchu fel rhan o'n hymrwymiadau                
breiniol a'r rhaglenni Cymraeg yr ydym yn eu cynhyrchu, ar sail fasnachol, ar gyfer S4C.               
Cynhyrchwyd dau o blith y tri enwebiad am wobr Newyddion a Phynciau'r Dydd Bafta Cymru               
2019 gan ITV Cymru ar gyfer S4C: Ein Byd a Y Byd yn ei Le. Enwebwyd Velindre: Hospital of                    
Hope, a gynhyrchwyd ar ein cyfer gan Green Bay Media, am wobr y gyfres Ffeithiol Orau.                
Enwebwyd Adeola Dewis yng nghategori y Cyflwynydd Gorau am ei gwaith ar Dock of the Bay.                
Mae hyn yn dilyn llwyddiant yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru wrth i Ein Byd ennill gwobr               
Rhaglen Deledu Newyddion a Materion Cyfoes y Flwyddyn, ac enwyd Owain Phillips yn             
Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn. 
 
2.11 Rydym wedi lansio ystod eang o gyfresi ffeithiol poblogaidd ac apelgar eraill, a ddarlledir               
yn ystod oriau brig ac y maent yn aml yn sicrhau cynulleidfaoedd sylweddol. Maent wedi               
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cynnwys Fire Station 20, cyfres tair rhan a gynhyrchwyd trwy gydweithio gyda Gwasanaeth Tân              
ac Achub De Cymru ynghylch gwaith Gorsaf Dân Y Barri; Missing, cyfres pum rhan a fu'n                
gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt chwilio am bobl sydd ar goll. Ffilmiwyd hon              
'gefn wrth gefn' ar gyfer ITV Cymru Wales, ac yn Gymraeg ar gyfer S4C (Ar Goll). Roedd The                  
Village yn gyfres chwe rhan am y cymeriadau sy'n byw ac yn gweithio ym Mhortmeirion. Mae                
Return to the Mountain yn dathlu gogoniant Eryri ac mae gennym ystod eang o raglenni               
arbennig am uchafbwyntiau Cymru, a ddarlledir yn fyw ac y maent yn aml yn para awr, sy'n                 
dilyn ein tîm yng Nghwpan Rygbi y Byd yn Japan. 
 
2.12 Rhoddwyd sylw rhyngwladol i'n cyfres materion cyfoes, Ein Byd, pan fuont yn ymchwilio i               
lawdriniaethau cosmetig a'u gwaith ecsgliwsif yn ffilmio gweithdrefn Frasilaidd i lyfnu'r pen ôl             
mewn clinig yn Nhwrci. Bu'r gyfres yn dilyn rhywun a oedd yn gaeth i heroin hefyd, a                 
ddioddefodd oherwydd dylanwad deliwr cyffuriau llinellau sirol o Lerpwl. Roedd rhaglen           
ddirdynnol Y Byd ar Bedwar ynghylch cyfraddau hunanladdiad ymhlith dynion a'r ddarpariaeth            
iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru yn uchafbwynt arall, yn ogystal â'n hymchwiliad i achosion              
hanesyddol o gam-drin plant ar Ynys Bŷr ac, yn dilyn ymchwiliad tan gudd am gartref gofal ar                 
gyfer yr henoed, amlygodd y tîm bryderon a fynegwyd gan Aelodau Cynulliad ynghylch gwaith              
Arolygiaeth Gofal Cymru. Yn y cyfamser, roedd ein cyfres Y Byd yn ei Le wedi cynnwys                
cyfweliad ecsgliwsif gyda chyn brif weinidog Iwerddon, Bertie Ahern, rhaglen drafodaeth fyw            
arbennig ar gyfer S4C o'r Senedd i ddynodi 20 mlynedd o ddatganoli a rhaglen arbennig am yr                 
Etholiad Ewropeaidd a fu'n ystyried cynnydd Plaid Brexit a Change UK. 
  
ARLOESI:  EI WNEUD YN WELL FYTH 
 
3.1 Mae ITV Cymru Wales yn rhoi rhagoriaeth ac arloesi wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma                
rai yn unig o'n llwyddiannau yn ddiweddar. 
 

● Rhwydwaith o saith uned ddarlledu LiveU sy'n seiliedig ar ffonau symudol. Mae'r rhain             
yn caniatáu i ni gynhyrchu rhaglenni newyddion sy'n fyw o leoliadau lluosog ar draws              
Cymru a thu hwnt bob nos. 

 
● Cwpan Rygbi y Byd: defnyddio'r un dechnoleg LiveU er mwyn caniatáu i dîm o dri               

newyddiadurwr ddilyn tîm Cymru yn ei ymgyrch ar draws Japan – gan anfon yr              
adroddiadau diweddaraf yn ôl i Gymru. 

 
● Materion cyfoes byw ar leoliad trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Y Byd yn ei Le wedi                

darlledu'n fyw o Aberteifi i Fae Caerdydd i San Steffan – gan ganiatáu i ni gynnig y                 
darllediadau diweddaraf o'r ddadl ynghylch Brexit sy'n newid yn feunyddiol. 
 

● Creu cynulleidfa sylweddol ar raddfa ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer cynnwys           
gwasanaeth cyhoeddus. Gwyliwyd ein fideos o gynnwys Cymraeg ar Facebook 36.7           
miliwn gwaith yn ystod yr wyth mis cyn diwedd mis Awst 2019 a dros bedair miliwn                
gwaith ar Twitter. 
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● Datblygu amrediad bywiog o gynnwys materion cyfoes byr yn y Gymraeg gydag S4C fel              

rhan o frand Hansh. 
 

● Lansio amrediad o gyfresi newydd arloesol ac apelgar. Bu The Village yn gyfres chwe              
rhan ddifyr a diddorol am y cymeriadau sy'n byw ac yn gweithio ym Mhortmeirion. Mae               
Welsh Lives yn dathlu cyflawniadau ystod amrywiol o bobl ar draws Cymru. Roedd Fire              
Station 20 wedi defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ym maes camerâu mini i adrodd stori             
Gorsaf dân Y Barri. 

 
● Cynhyrchom a darlledom raglen arbennig a oedd yn awr o hyd ynghylch Gwobrau             

blynyddol Dewi Sant, sy'n dathlu'r gorau o fywyd yng Nghymru. 
 

● Lansiwyd podlediadau newydd ynghylch cyfresi gan gynnwys Welsh Lives a Sharp End. 
 

● Defnyddiwyd camerâu fideo Sony F5 diweddaraf, gan gynnig ffotograffiaeth 'arddull          
sinema' i gynhyrchwyr er mwyn gwella ymgysylltiad gweledol rhaglenni ymhellach 

 
● Datblygu fideos cyfryngau cymdeithasol Point of View a oedd yn cynnwys adroddiadau            

yn y fan a'r lle o ystod amrywiol o fywydau. Gwyliwyd ein cyfres a fu'n dathlu Pride                 
Cymru 200,000 gwaith ar gyfryngau cymdeithasol yn unig. 

 
● Twf ein rhaglen prentisiaeth. Rydym wedi cynnig swyddi i ddau o'r pedwar prentis a              

ddechreuodd gyda ni yn 2018. Rydym wedi recriwtio tri prentis pellach ym mis Medi              
2019.  Fe'n henwebwyd ar gyfer Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2019. 
 

● Cydnabyddiaeth i'n gwaith ym maes hyrwyddo amrywiaeth. Mae ITV Cymru Wales wedi            
cael ei gynnwys yn y rhestr fer am wobr Darlledwr y Flwyddyn yng Ngwobrau              
Amrywiaeth Darlledu y DU y Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol. 

 
● Hyfforddiant â ffocws a datblygiad sgiliau ar draws y flwyddyn, o arweinyddiaeth a             

rheolaeth i dechnegau ffilmio a golygu uwch, gweithrediadau dronau a'r technegau           
digidol a chyfryngau cymdeithasol diweddaraf 

 
 
ITV CYMRU WALES A RHWYDWAITH ITV 
 
4.1 Mae ITV Cymru Wales yn datblygu'r talent a'r sgiliau i ddwyn straeon o Gymru i                
gynulleidfaoedd ar draws y DU. Mae'n rhestr sy'n tyfu o waith comisiwn ar gyfer y rhwydwaith                
wedi dathlu cymunedau o'r Fenai i Dyddewi – ac mae wedi dangos ymroddiad a sgiliau rhai o'n                 
datgelwyr mwyaf blaenllaw hefyd.  Comisiynwyd y rhain i gyd yn ôl teilyngdod yn llwyr. 
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4.2 Darlledwyd Code Blue: Murder, ffrwyth partneriaeth dros dair blynedd rhwng ITV Cymru             
Wales a Heddlu De Cymru ar draws y DU ym mis Ebrill 2019. Rhoddwyd canmoliaeth eang i'r                 
ddwy ffilm awr o hyd am waith y Tîm Troseddau Mawr gan heddweision uwch a nifer o wylwyr.                  
Roedd hashnod #codeblue yn un o'r tri phwnc mwyaf poblogaidd yn y DU yn ystod y darllediad.                 
Rydym yn trafod y posibilrwydd o gynhyrchu ffilmiau pellach ar hyn o bryd. 
 
4.3 Bydd The Mountain, a gynhyrchwyd gan y cwmni indi bach o Gymru, Slam Media, yn dathlu                 
harddwch Eryri ar draws rhwydwaith ITV yn ystod yr hydref eleni, a darlledir The Village – am                 
Bortmeirion (Slam Media hefyd) ar y rhwydwaith yn gynnar yn ystod yr haf flwyddyn nesaf, yn yr                 
un modd â St Davids, Britain’s Smallest City (Boom Cymru). Comisiynwyd tair cyfres arall hefyd               
gan y rhwydwaith am lwybr arfordir Cymru a dwy gyrchfan adnabyddus arall i dwristiaid yng               
Nghymru. 
 
4.4 Yn y cyfamser, mae rhwydwaith ITV wedi comisiynu cyfres deledu ias a chyffro chwe rhan                
ym mhen ucha'r farchnad, o'r enw Tenacity, gan Bad Wolf o Gaerdydd, mewn partneriaeth ag               
Entertainment One. Bydd y gwaith ffilmio yn cychwyn yn 2020. Nid oes manylion pellach wedi               
cael eu cyhoeddi eto. 
 
 
CYNHYRCHU MASNACHOL:  CEFNOGI ECONOMI GREADIGOL CYMRU 
 
5.1 Mae gan ITV amrediad o labeli cynhyrchu a busnesau yng Nghymru, yn ychwanegol i ITV                
Cymru Wales. Cynhyrchwyd rhaglenni megis Code Blue: Murder gan Shiver Cymru (y mae             
bellach wedi cael ei ail-frandio ac dwyn yr enw MultiStory Media Cymru). Mae gan ITV ddau                
gwmni cynhyrchu annibynnol sylweddol yng Nghymru hefyd. Y rhain yw Boomerang a Boom             
Cymru, sy'n cynnwys is-gwmnïau pwysig hefyd gan gynnwys Gorilla, Cloth Cat a Bait Studios.              
Rhyngddynt, maent yn llenwi rhan fwyaf o adeilad diwydiannau creadigol Gloworks ym Mae             
Caerdydd, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. 
 
5.2 Boom yw un o'r grwpiau cynhyrchu mwyaf yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd ym 1994 ac mae'n                
gwmni aml-genre dibynadwy sy'n cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys bob blwyddyn ar gyfer              
S4C, BBC, ITV a C5. Trwy ei is-adrannau cynhyrchu digidol a theledu, Boom Cymru, Boom,               
Boom Social a Boom Kids, mae gan y grŵp hanes amlwg o gynhyrchu cynnwys ffeithiol,               
adloniant-ffeithiol, adloniant, drama a deunydd i blant sydd wedi ennill gwobrau. 
 
5.3 Mae Boom Cymru wedi ymrwymo i gynhyrchu deunydd o'r ansawdd gorau i ddarlledwyr              
yng Nghymru, S4C, BBC Cymru ac ITV Cymru, ac mae is-adran Boom yn canolbwyntio ar greu                
cynnwys apelgar i ddarlledwyr rhwydwaith y DU ac i farchnadoedd rhyngwladol. Trwy Boom             
Social, maent yn gynhyrchwyr balch cynnwys cymdeithasol aml-blatfform arloesol a difyr hefyd. 
 
5.4 Fel un o gynhyrchwyr mwyaf cynnwys i blant yn y DU, mae arbenigedd Boom Kids yn                 
rhychwantu cynhyrchu cynnwys i blant o'r cyfnod cyn ysgol ac i fyny. Mae'r is-adran yn               
cynhyrchu rhaglenni i blant cyn ysgol a phlant hŷn ar gyfer S4C a'r Rhwydwaith ac mae'n cyflogi                 
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dros 50 o staff amser llawn. Mae'r adran yn safle Gloworks yn cynnwys stiwdios HD hollol                
weithredol, oriel fyw a chyfleusterau ôl-gynhyrchu helaeth. 
 
5.5 Mae'r grŵp yn cyflogi tua 230 o staff yng Nghymru, ac yn ychwanegol i'w is-adrannau                
cynhyrchu, mae'n cynnwys cyfleuster ôl-gynhyrchu blaenllaw yng Nghymru, Gorilla, cwmni          
Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad, Stiwio BAIT a brand animeiddio rhyngwladol, Cloth            
Cat. 
 
5.6 Enillodd Prosiect Z Boom Cymru Wobr Plant Bafta ym mis Tachwedd 2018 a Gwobr RTS                
am y Rhaglen Blant Orau ym mis Mawrth 2019. Mae'r sioe arloesol ar gyfer plant 10-13 oed yn                  
sioe realiti strwythuredig yn rhannol ac yn sioe gêm yn rhannol, wedi'i lleoli mewn byd               
apocalyptaidd dychmygol lle y mae Sombïod yn crwydro'r ddaear. Comisiynwyd fersiwn wyth            
rhan yn Saesneg gan CITV ym mis Ionawr 2019. 
 
5.7 Enillodd Mabinogi-ogi, sioe sgetsh gomedi wedi'i lleoli ym myd hudol y Mabinogion, y              
categori rhaglenni Plant yn yr Ŵyl Ffilm Geltaidd, 2019. Mae'r ŵyl, a gynhaliwyd yn Aviemore               
eleni, yn hyrwyddo iaith a diwylliant y gwledydd Celtaidd yn y cyfryngau. 
 
5.8 Mae'r brif ffilm deithio am gerddoriaeth Gymraeg, Anorac, yn arwain yr enwebiadau am              
Wobrau Bafta Cymru 2019, gyda chwe enwebiad (allan o gyfanswm o 18 i Boom), gan gynnwys                
Huw Stephens am y cyflwynydd, a cheir enwebiadau eraill am Ffilm Hir/Teledu; Golygu;             
Cyfarwyddwr:  Ffeithiol;  Ffotograffiaeth:  Ffeithiol a Sain. 
 
5.9 Yn ogystal, mae Boom Cymru wedi ysgogi diddordeb rhyngwladol yn y byd darlledu trwy Y                
Siambr – y sioe gêm danddaearol gyntaf yn y byd, a leolir yn yr atyniad poblogaidd i dwristiaid                  
yn ogofeydd llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog, Zip World. Mae'r cystadleuwyr yn            
wynebu cyfres o sialensiau arwrol wrth iddynt deithio trwy'r ogofeydd. Darlledwyd y gyfres ar              
S4C yn y gwanwyn ac mae Boom yn gweithio gydag ITV Global Entertainment nawr i werthu'r                
ffurf ar draws y byd. 
 
5.10 Mae Priodas Pum Mil, sy'n dilyn cyplau o Gymru wrth iddynt geisio priodi am lai na                 
£5,000, yn enghraifft arall o raglenni Cymraeg a ddatblygwyd yng Nghymru, y maent bellach ar               
gael i farchnadoedd rhyngwladol trwy gyfrwng perthynas Boom gydag ITV Global           
Entertainment. Mae'r bedair gyfres a gynhyrchwyd hyd yn hyn wedi bod yn hynod o boblogaidd               
ymhlith gwylwyr Cymraeg, gan arwain at gyfres ddeilliedig Prosiect Pum Mil – sy'n cynnwys              
cyfres o brosiectau DIY sy'n helpu cymunedau ar draws Cymru. 
 
5.11 Mae rhaglen One Show y BBC yn manteisio ar dalent Boom hefyd ym maes cynhyrchu                
deunydd ffeithiol. Maent wedi cynyddu nifer y ffilmiau y maent yn eu comisiynu gan Boom i 28                 
ffilm y flwyddyn, gan sicrhau marchnad arall ar draws y DU yn ystod oriau brig ar gyfer talent                  
creadigol o Gymru.   
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5.12 Mae Boom yn cynhyrchu drama hefyd – y gyfres drosedd 35 Diwrnod yw'r un amlycaf, a                 
werthwyd i ddarlledwyr yn UDA, Canada, Seland Newydd a Gwlad Pwyl. Darlledwyd fersiwn             
Saesneg llwyddiannus o'r gyfres, a gomisiynwyd gan Channel 5, ym mis Mai 2019.             
Defnyddiwyd bron yr holl griw Cymraeg gwreiddiol yn y cynhyrchiad. 
 
5.13 Bu 2019 yn flwyddyn lwyddiannus arall i Boomerang, wrth i'r label ddarparu gwerth 46 awr                
o raglenni a gomisiynwyd yn 2019, ac mae gwaith comisiwn newydd eisoes wedi cael ei               
gadarnhau ar gyfer 2020.  
  
5.14 Cafwyd lansiad llwyddiannus ail gyfres What Would Your Kid Do? ym mis Mawrth yn dilyn                
rhifyn Nadolig Arbennig yn 2018, ac enillodd y ffurf wreiddiol ddwy wobr yng ngwobrau C21 ym                
mis Ebrill yng nghategorïau “Ffurf Sioe Gêm mewn Stiwdio Gorau” a'r “Ffurf Adloniant Ffeithiol              
Gorau”. Mae ei llwyddiant rhyngwladol wedi parhau wrth gael cadarnhad bod y ffurf wedi cael ei                
gwerthu i nifer o diriogaethau a bod fersiynau lleol o'r gyfres wedi cael eu cynhyrchu yn                
Hwngari, Y Ffindir, Gwlad Belg a Thwrci. 
  
5.15 Roedd llwyddiant rhyngwladol y cwmni wedi parhau gydag Extreme Cake Makers, a             
werthwyd i dros 60 o diriogaethau ac a enillodd y wobr am y rhaglen Orau yn ystod y Dydd yn y                     
Gwobrau Darlledu. Ehangwyd brand “Extreme” yn 2019 hefyd, a darlledwyd cyfres deg rhan             
Extreme Chocolate Makers am y tro cyntaf ar Channel 4 dros benwythnos y Pasg. 
  
5.16 Roedd Who Should Stay in the UK? wedi dwyn cyfres tair rhan synfyfyriol a threiddgar i                 
BBC 2 yn ystod yr haf. Bu Boomerang yn dilyn straeon mewnfudwyr sy'n ysu i aros yn y DU a'r                    
cyfreithwyr sy'n cael y dasg o'u helpu. Mae rhai yn dod â buddsoddiad a swyddi, ac mae eraill                  
yn dod am loches a nawdd. 
  
5.17 Mae dyfodiad yr hydref yn ddechrau cyfnod o ddarlledu detholiad newydd o gynyrchiadau              
Boomerang, a'r un cyntaf yw Britain’s Naughtiest Nursery a ddarlledir ar 5STAR am y tro cyntaf.                
Roedd y gyfres 2 x 60 hon yn cynnwys creu meithrinfa arbenigol er mwyn helpu rhieni i ymdopi                  
â'u plant cyn ysgol, y mae gan bob un ohonynt broblemau ymddygiadol. 
  
5.18 Bydd Drag Kids yn dilyn yn fuan wedi hyn ar 5STAR ym mis Hydref. Mae'r ddwy rhaglen                  
ddogfen sy'n para awr yn dilyn tri theulu mewn ffordd sensitif, wrth iddynt fentro i fyd drag a'i                  
rwystrau cysylltiedig. Bydd cyfres dwy rhan olaf yn dilyn tuag at ddiwedd y flwyddyn gyda Big                
Birthers, a fydd yn ystyried y gofal mamolaeth arbenigol ar gyfer y cleifion hynny y mae eu BMI                  
yn uchel iawn, a'r problemau sy'n gallu codi yn ystod eu beichiogrwydd ac wrth roi genedigaeth. 

5.19 Mae gan y cwmni amrediad o raglenni dogfen unigol hefyd sy'n cael eu cynhyrchu ar hyn                 
o bryd, gan gynnwys Council House Millionaires a Filthy Family Swap ar gyfer Channel 5, yn                
ogystal â Last Minute Holiday Secrets, The Truth About Your Gut a'r ffilm gyntaf yng nghyfres                
Historic House Rescue sy'n parhau, a gomisiynwyd am bedair pennod ar draws tair blynedd ar               
gyfer Channel 4. 
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HYSBYSEBU:  TYFU BRANDIAU CYMREIG 
 
6.1 Mae ITV yn cynnig un o'r platfformau hysbysebu amlycaf, mwyaf cost-effeithiol a dibynadwy              
yng Nghymru. Fe'i ddefnyddir yn rheolaidd gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru,            
prifysgolion Cymru, Dŵr Cymru Welsh Water ac amrywiaeth eang o gyrff cyhoeddus eraill – ac               
endidau masnachol – er mwyn hysbysu'r cyhoedd. Mae wedi bod yn arbennig o bwysig wrth               
esbonio polisïau megis cyfreithiau rhoi organau, ymgyrchoedd gwrth ysmygu, sgiliau rhianta a            
cham-drin domestig. 
 
6.2 Yn ogystal, mae ITV yn cefnogi busnesau llai sy'n dymuno cynyddu eu llwyddiant              
masnachol. Mae'n hymgyrch Business For All yn cynnig ariannu hanner cost ymgyrch            
hysbysebu ar gyfer busnesau y mae teledu yn faes newydd iddynt. 
 
6.3 Rydym wedi defnyddio ein platfformau hysbysebu i gefnogi ymgyrchoedd am ffyrdd o fyw              
iach. Datblygodd ITV ymgyrch Eat Them to Defeat Them gyda Veg Power, er mwyn annog               
plant i fwyta llysiau, gan roi gwerth £2 filiwn o amser masnachol ar yr awyr i'r ymgyrch. Roedd                  
hyn yn cynnwys darlledu hysbyseb trigain eiliad pwrpasol yn ystod rhai o benodau'r rhaglenni              
mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gan gynnwys Coronation Street, The Voice, Dancing on Ice a              
Britain’s Got Talent, law yn llaw ag oriau o sylw golygyddol. Dangosodd arolwg a gynhaliwyd               
gan YouGov bod nifer a oedd yn gyfwerth â 650,000 o blant ar draws y DU wedi dweud eu bod                    
wedi bwyta mwy o lysiau ar ôl gweld yr ymgyrch. Roedd gwaith dadansoddi econometrig yn               
dangos bod yr ymgyrch wedi arwain at werth 18 miliwn yn fwy o unedau llysiau – sy'n cyfateb â                   
dogn ychwanegol o lysiau am bob aelwyd sy'n cynnwys plant yn y wlad.  
 

6.4 Rydym wedi cefnogi The Daily Mile hefyd, ymgyrch syml ac effeithiol sy'n annog plant ysgol                
i dreulio pymtheg munud y dydd yn gwneud ymarfer corff. Bellach, mae dros chwe mil a hanner                 
o ysgolion ac 1.5 miliwn o blant wedi ymrwymo i'r ymgyrch hon ar draws y DU. Gwelwyd y                  
ffigurau yn treblu ar ôl i ITV ddechrau hyrwyddo'r ymgyrch. 
 

6.5 Yn ystod yr hydref, bydd ITV yn lansio menter aml-flwyddyn newydd, sef ITV Campaign for                
Mental Wellness, fel rhan o'n hymdrech i annog deg miliwn o bobl i weithredu er mwyn                
cynorthwyo eu hiechyd meddyliol neu gorfforol erbyn 2023. Rydym yn canolbwyntio ar            
bwysigrwydd sicrhau ein bod i gyd yn gofalu am ein hiechyd meddwl mewn ffordd weithredol.               
Bydd yr ymgyrch gyntaf, Britain Get Talking, yn canolbwyntio ar ddatblygu cydnerthedd ymhlith             
plant. Mae'n un o ymgyrchoedd mwyaf y flwyddyn i ITV, ac fe'i cefnogir gan elusennau iechyd                
meddwl Mind a Young Minds. 
  
6.6 Rydym yn ysgogi newid technolegol hefyd. Mae'n platfform ITV Hub yn caniatáu i ni               
fireinio'r gweithgarwch hysbysebu ar gyfer ardaloedd bychain megis cod post unigol, tref neu sir.              
Gall ganolbwyntio ar ddemograffeg penodol hefyd megis pobl iau, gan sicrhau bod y deunydd              
yn berthnasol a gweithredu sy'n fwy cost-effeithiol. 
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SGILIAU A HYFFORDDIANT:  EIN PARATOI AR GYFER Y DYFODOL 
 
7.1 Dyfarnwyd gwobr Cyflogwr y Flwyddyn i ni yng Ngwobrau Cynghrair Sgiliau Ansawdd 2018.              
Dywedodd y beirniaid: “Mae'n amlwg bod y ffocws ar ddatblygiad personol eu prentisiaid fel              
unigolion a bydd pob un yn cael arweiniad a gwasanaeth mentora gan staff y mae ganddynt                
ddegawdau o brofiad. Mae ymrwymiad parhaus ITV i brentisiaethau yn golygu ei fod yn enillydd               
haeddiannol y wobr hon.” 
 
7.2 Dyfarnwyd Gwobr Aur i ni hefyd yng Ngwobrau Partner a Werthfawrogir Gyrfa Cymru, er               
mwyn cydnabod ein gwaith i hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc yng Nghymru am eu               
cyfleoedd gyrfa. Mae hyn wedi cynnwys partneriaeth gydag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng             
Nghaerdydd dros gyfnod o dair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym wedi bod yn cymryd                
rhan mewn prosiectau niferus, gan gynnwys helpu staff a disgyblion gyda phrosiectau llafaredd,             
ymweliadau stiwdio, anerchiadau a chyflwyniadau, a gweithdai cv a sgiliau cyfweld. 
 
7.3 Rydym wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2019. Mae trefnwyr y             
Gwobrau wedi nodi: 'Dros y bedair blynedd y mae rhaglen ITV Cymru Wales wedi bod yn                
rhedeg, mae 100% o'r prentisiaid wedi symud ymlaen i sicrhau cyflogaeth amser llawn yn y               
diwydiannau creadigol ac mae bron i 90% o'r rhai a gofrestrodd wedi dod o grwpiau anabl, Du,                 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig neu'r rhai sydd dan anfantais gymdeithasol.' Trefnir y gwobrau ar              
y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ac fe'u cynhelir             
ar 24 Hydref. 
 
7.4 Yn ogystal, rydym wedi gweithio gydag S4C i recriwtio dau newyddiadurwr ifanc a fydd yn                
cynhyrchu adroddiadau am faterion cyfoes ar gyfer gwasanaeth digidol S4C, Hansh: Dan Sylw.             
Mae'n sicrhau ein bod yn helpu i hyfforddi cenhedlaeth nesaf y newyddiadurwyr Cymraeg i greu               
cynnwys ar gyfer platfformau heddiw a phlatfformau yfory. Rydym yn cymryd rhan ym menter              
Breaking into News gyda'r Ymddiriedolaeth Cyfryngau. Mae'r rhai a gyrhaeddodd y rownd            
derfynol yn flaenorol wedi mynd ymlaen i sicrhau swyddi yn ein hystafell newyddion.  
 
 
PARTNERIAETHAU, AMRYWIAETH A CHYNWYSOLDEB 
 
8.1 Yn unol â'n gweledigaeth o fod yn Fwy na gwasanaeth teledu, rydym wedi ymrwymo i                
bartneriaeth gyda neu gynorthwyo amrywiaeth eang o sefydliadau cyhoeddus ac elusennol ar            
draws Cymru dros sawl degawd. Rydym yn meithrin partneriaethau a chynghreiriau newydd            
hefyd fel rhan o'n gwaith fel cyfrannwr allweddol i fywyd diwylliannol yng Nghymru. 
 
8.2 Ym mis Ionawr, buom yn cynorthwyo Chwarae Teg, y grŵp cydraddoldeb rhywiol o Gymru,               
i lansio'u Gwobrau Womenspire 2019. Ym mis Chwefror, cynorthwyom y Sefydliad Materion            
Cymreig i drefnu Uwchgynhadledd Cyfryngau Cymru. Ym mis Mawrth, buom yn ffilmio            
Gwobrau Dewi Sant, gan gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu rhaglen awr o hyd a               
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oedd yn cyfleu uchafbwyntiau'r digwyddiad i ddathlu'r gorau o fywyd yng Nghymru. Ym mis              
Ebrill, gwelwyd People's Projects yn dychwelyd, sef menter ar draws ITV gyda Chronfa             
Gymunedol y Loteri Genedlaethol er mwyn helpu grwpiau cymunedol i wella bywydau pobl.             
Helpodd ein cynulleidfaoedd ni i benderfynu sut y byddai hyd at £150,000 o arian y loteri yn cael                  
ei wario yng Nghymru. Bu cwmnïau ITV yng Nghymru yn noddi derbyniad yn ystod noson               
agoriadol Confensiwn Dinasoedd Creadigol yng Nghaerdydd hefyd. Ym mis Mai, cefnogom           
fenter S4C i rannu arfer gorau o ran sgiliau cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein gyda'r sector               
cynhyrchu annibynnol, gan noddi a chynnal Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD Cymru            
hefyd. Ym mis Mehefin, cynhaliom ddiwrnod hyfforddiant y cyfryngau i ddwsinau o'r rhai a              
gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Womenspire 2019 – cyn darlledu cyfres arbennig o            
adroddiadau am eu gwaith. 
 
8.3 Ym mis Gorffennaf, buom yn darlledu'n helaeth o Sioe Frenhinol Cymru, lle y cynhaliom               
ddigwyddiad 'bwyta'n iach' hefyd gydag ystod eang o sefydliadau bwyd, a chynhaliom            
dderbyniad ar gyfer cymunedau sydd wedi cael budd o gael eu cynnwys yn ein rhaglenni, a                
chynigiom leoliad ar gyfer cyfarfod pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion            
Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol. Ym mis Awst, cynhyrchwyd rhaglenni pwrpasol am yr            
Eisteddfod Genedlaethol, lle y cynhaliom ddadl ynghylch dyfodol newyddiaduraeth trwy gyfrwng           
y Gymraeg hefyd, mewn partneriaeth ag S4C a Phrifysgol Caerdydd. Cefnogom gynllun Llais y              
Maes hefyd, gan gynnig y cyfle i ddarpar newyddiadurwyr Cymraeg adrodd o'r Maes. Ym mis               
Awst hefyd, ymrwymom i bartneriaeth cyfryngau gyda Pride Cymru. Gwyliwyd fideos cyfryngau            
cymdeithasol pwrpasol am Pam y mae Pride yn bwysig i mi tua 200,000 gwaith. Ym mis Medi,                 
cynhaliom ymweliad gan aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, gan arddangos eu gwaith ar Sharp             
End hefyd. Yn ogystal, cynhaliom ddiwrnod yn cynorthwyo disgyblion o Ysgol Uwchradd y             
Dwyrain Caerdydd i wella'u sgiliau siarad. Roedd hwn yn un o blith ystod eang o               
ddigwyddiadau yr ydym yn eu cynorthwyo yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn fel rhan o                
bartneriaeth hirdymor. 
 
8.4 Rydym yn arbennig o falch – ac yn gwerthfawrogi – ein Paneli Amrywiaeth ITV Cymru, sy'n                 
cyfarfod ar draws y flwyddyn yng Nghaerdydd ac yng Ngogledd Cymru. Maent yn cynnig              
dirnadaeth bwysig i'n tîm arwain ac i'n cynhyrchwyr rhaglenni o'r cymunedau amrywiol niferus a              
welir yn y Gymru fodern. Maent yn ffynhonnell straeon wrth sicrhau bod ein cynnwys yn               
ymgysylltu â chynulleidfa mor eang ag y bo modd, ac yn faen prawf pan fyddwn yn ceisio                 
cyngor am y ffordd fwyaf briodol o adrodd am faterion cymhleth neu ddadleuol weithiau. 
 
8.5 Trwy gydol y flwyddyn, byddwn yn cydweithio'n agos gydag ystod eang o gyrff cyhoeddus,               
cyrff o'r trydydd sector a chyrff darlledu yng Nghymru hefyd, gan gynnwys Bafta Cymru, y               
Gymdeithas Deledu Frenhinol, y Sefydliad Materion Cymreig, Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru,           
Prifysgol Caerdydd, Sgil Cymru a'r Clwstwr Creadigol. Rydym yn cyfrannu at nifer o fentrau              
gyrfaoedd sy'n ceisio ehangu amrywiaeth y sector darlledu, gan gynnwys y Diwrnod Agored             
Llwybrau Creadigol, sy'n arddangos ITV a gyrfa ym myd y cyfryngau i gannoedd o blant ysgol                
yng Nghymru. 
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CYMRU, SAN STEFFAN A'R BYD  
 
9.1 Mae'n iawn bod ITV yn falch o'r rôl y mae'n ei gyflawni yng Nghymru – ac o fewn y system                     
DGC ehangach. Ar yr un pryd, mae'n bwysig cydnabod y sialensiau sylweddol y mae DGC yn                
eu hwynebu – gan gyflwyno diwygiadau er mwyn sicrhau bod DGC yn parhau i ffynnu yn y                 
dyfodol. 
 
9.2 Mae'r DU ar flaen y gad o ran newidiadau mawr mewn marchnadoedd hysbysebu a               
chynnwys clyweledol. Mae marchnadoedd cenedlaethol wedi dod yn farchnadoedd byd-eang,          
lle y mae chwaraewyr byd-eang fel Google (cyfalafiad y farchnad o $860bn) ac Amazon              
(cyfalafiad y farchnad o $917bn) yn teyrnasu fwyfwy ar draws y gadwyn werth – o ran                
dosbarthu, creu cynnwys, a hysbysebu – gan weithredu ar raddfa a gyda dyfnder o ran               
mynediad i gyfalaf nas gwelwyd ei debyg erioed o'r blaen yn hanes teledu neu blatfformau               
hysbysebu eraill. 
 
9.3 Mae set fach o chwaraewyr byd-eang yn dod i'r amlwg, a'u huchelgais yw rheoli a                
chyfarwyddo'r dewisiadau a wneir mewn ystafelloedd byw ar draws y byd, gan deyrnasu'r             
gwaith o gynhyrchu cynnwys, a chadw crynswth y refeniw cysylltiedig (er enghraifft, disgwylir i              
Google a Facebook (cyfalafiad y farchnad o $510bn) gynyddu eu cyfran o'r holl hysbysebu              
digidol yn y DU i 63.3% eleni.  Erbyn 2021, disgwylir i hwn fod yn 65%, sef tua £14.7bn). 
 
9.4 Mae goblygiadau'r datblygiadau hyn nas gwelwyd eu tebyg erioed o'r blaen, yn gymysg:              
maent yn creu mwy o ddewis i wylwyr ac i hysbysebwyr, a groesawir, ynghyd â chyfleoedd                
sylweddol i nifer o gynhyrchwyr teledu, gan gynnwys Stiwdios ITV, y maent wedi dod yn               
gyflenwyr mawr i Netflix ac Amazon ymhlith eraill. Ond ar yr un pryd, maent yn peryglu                
lluosogrwydd gwasanaethau teledu ym marchnad y DU, yn enwedig gwasanaethau DGC sy'n            
siarad â dinasyddion y DU yn arbennig, gan gefnogi ein diwylliant, ein democratiaeth a'n              
heconomi. 
 
9.5 Mae'n amlwg mai'r man cychwyn i unrhyw fusnes sy'n wynebu technoleg ac ymddygiad              
defnyddwyr sy'n newid, a mwy o gystadleuaeth, yw arloesi a buddsoddi. Dyna union             
strategaeth ITV: 
 

● Tyfu ein busnes cynhyrchu cynnwys byd-eang: er 2010 rydym wedi buddsoddi'n           
sylweddol mewn creu busnes cynhyrchu cynnwys o faint yn y DU ac mewn gwledydd              
tramor, y mae bellach yn creu cynnwys gwreiddiol ar gyfer cwsmeriaid lleol mewn 12 o               
diriogaethau.  Yn 2018, cynhyrchwyd 56% o refeniw Stiwdios ITV y tu allan i'r DU. 

● Tyfu ein cynnig Fideo ar Alw [VOD]: rydym wedi datblygu ITV Hub i fod yn blatfform                
cynnwys ar-lein mawr sydd ag 28 miliwn o danysgrifwyr, ac mae dros 79% o'r holl bobl                
ifanc 16-34 oed yn y DU wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth, a gwelwyd cynnydd o 32%               
yn y ffigurau gwylio dros y flwyddyn ddiwethaf (dros 446 miliwn awr o wylio ar-lein y                
llynedd). 
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● Arloesi ym maes hysbysebu: mae cyfuniad cyrhaeddiad torfol a hysbysebu wedi'i           
dargedu mewn amgylchedd diogel brand yn golygu y gallwn gynnig rhywbeth pwerus a             
chystadleuol i hysbysebwyr. Bydd ein cytundeb trwyddedu a wnaethpwyd gydag          
Amobee yn ddiweddar, cwmni technoleg hysbysebu digidol byd-eang, yn cyflymu          
datblygiad ein gallu hysbysebu VOD gan gynnwys safon ar gyfer y diwydiant o ran VOD               
(sy'n cyfateb â'r system linol sefydledig). 

● Ymuno â'r farchnad Tanysgrifio i Fideo ar Alw [SVOD]: cyn bo hir, byddwn yn lansio               
Britbox mewn partneriaeth â'r BBC – SVOD cyffrous newydd sy'n canolbwyntio ar y DU,              
ac sy'n cyfuno'r gorau o blith cynnwys ITV a'r BBC gyda gwaith comisiwn gwreiddiol              
newydd ar gyfer y DU. 

 
9.6 Diben y mentrau hyn i foderneiddio ein busnes yw parhau i gynnig elw deniadol i'n                
buddsoddwyr, ond hefyd, cynnal model busnes sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cynnwys            
teledu gwreiddiol yn y DU ar yr un pryd. 
 
9.7 Ond ni all ITV ymateb i'r her hon ar ei ben ei hun. A dweud y gwir yn blaen, llwyddiant                     
masnachol parhaus ITV, ac yn arbennig, y gwerth yr ydym yn ei gael gan drwyddedau DGC,                
sy'n ein galluogi i wneud y cyfraniad a wnawn yng Nghymru, cyfraniad y mae cwmnïau               
byd-eang megis Amazon a Google yn annhebygol iawn o'i wneud fyth. Mynegwyd yr achos              
dros ddiwygio sylfaenol ac ar unwaith mewn ffordd bwerus gan Mark Thompson yn ddiweddar.              
Fel cyn Brif Gyfarwyddwr y BBC a Phrif Weithredwr presennol New York Times, efallai bod               
ganddo ef ddirnadaeth nas gwelir ei thebyg gan unrhyw un arall, o ddarlledu gwasanaeth              
cyhoeddus a'r byd masnachol ar ddau ben yr Iwerydd.  Gwnaeth y sylw canlynol: 
 

“Nid oes amheuaeth bod rheolyddion ac adrannau perthnasol y llywodraeth yn gwneud            
digon o waith da hefyd ar draws y maes anodd hwn sy'n esblygu yn gyflym. Hoffwn                
ddweud wrthynt: mae plismona'r traeth am ysbwriel yn weithgarwch rhinweddol, ond           
mae'n bryd edrych allan dros y môr.  Mae'r band llwyd ar y gorwel yn tswnami.” 

 
9.8 Rydym yn cytuno ac rydym wedi cael ein calonogi gan alwad yr Ysgrifennydd Gwladol yn                
ddiweddar i Ofcom “feddwl yn fawr” yn ei Adolygiad DGC a gyhoeddir cyn bo hir. Ceir sawl                 
maes y gellir gwneud diwygiadau synhwyrol ynddynt yn ein barn ni, a fydd yn cynnal ac yn                 
cryfhau system DGC, gan helpu statws DGC i barhau i fod yn hyfyw ac yn ddeniadol. Bydd                 
angen i'r camau i ddiwygio'r system fod yn radical ac yn bellgyrhaeddol ond rydym yn nodi rhai                 
enghreifftiau yn unig isod. 
 
9.9 Yn gyntaf, yn dilyn casgliad Ofcom “Bod angen deddfwriaeth newydd er mwyn cynnal lle               
amlwg DGC a chynorthwyo cynaladwyedd y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus,” rydym yn galw            
ar y Llywodraeth i anrhydeddu ei hymrwymiad i ddiwygio'r rheolau amlygrwydd, gan ddwyn             
ddeddfwriaeth i rym cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau y caiff amlygrwydd DGC ei                 
ymestyn i blatfformau ar-lein byd-eang newydd ac i ddarpariaeth cynnwys DGC ar alw. 
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9.10 Ond ni fydd amlygrwydd yn unig yn ddigon i gynorthwyo DGC os bydd yr amodau er mwyn                  
darparu cynnwys i blatfformau yn atal DGCwyr masnachol rhag cylchredeg arian o weithgarwch             
gwylio mewn ffordd deg neu feithrin perthynas uniongyrchol gyda'u gwylwyr. Yn ail, credwn felly              
bod angen cael cyfundrefn cynnwys newydd er mwyn gwarantu cyffredinoliaeth DGC, gan            
alluogi DGCwyr hefyd i drafod amodau masnachol teg gyda phlatfformau er mwyn cynnwys, er              
mwyn cadw ein refeniw hysbysebu, er mwyn cael mynediad i ddata, ac ar gyfer ymarferoldeb               
megis PVRs cwmwl ac osgoi hysbysebion, gan sicrhau'r cyllid sy'n angenrheidiol er mwyn             
sicrhau buddsoddiad mewn cynnwys DGC dros y tymor hir. 
 
9.11 Yn ogystal, rydym yn gofyn i Lywodraeth y DU ac i Ofcom ddiogelu dyfodol Teledu                
Daearol Digidol [DTT]. Mae Freeview ar gael yn gyffredinol yn y DU i 98.5% o aelwydydd, ac                 
fe'i ddefnyddir mewn 18m o gartrefi yn y DU ac ar 10m o brif setiau teledu. Mae'n cynnig                  
mynediad i nifer fawr o sianelau DGC a sianelau nad ydynt yn rhai DGC am ddim ble bynnag y                   
byddwch yn byw yn y DU, gan alluogi pawb, beth bynnag fo eu sefyllfa ariannol, i gymryd rhan                  
ym mywyd y DU – trwy fanteisio ar y cynnwys teledu gorau yn ddi-dâl. Mae'n hollbwysig bod                 
platfform DTT yn gallu manteisio ar sbectrwm sylweddol dros y tymor hir er mwyn ei alluogi i                 
barhau i ffynnu a chynnig dewis eang o sianelau, ac yn anad dim, heb gael ei gosbi neu ei                   
amharu gan ymyriadau polisi a fyddai'n ei wanhau neu'n ei danseilio. 
 
9.12 Mae diwygio cynhwysfawr, gan gynnwys y mesurau a nodir uchod, yn hollbwysig os yw               
ITV yn mynd i barhau i gyflawni rôl allweddol ym mywyd diwylliannol ac economaidd Cymru ac                
ar draws gweddill cenhedloedd a rhanbarthau y DU. Byddai'n hawdd i leisiau Cymreig arbennig              
fynd ar goll yn y drafodaeth am y newidiadau seismig hyn. Edrychwn ymlaen at ymgysylltu â'r                
pwyllgor, aelodau eraill y Cynulliad Cenedlaethol a'r cyhoedd yn ehangach ynghylch sut y gellir              
osgoi hynny – a sut y gellir cynorthwyo cynnwys gwasanaeth cyhoeddus yr ymddiriedir ynddo              
am nifer o flynyddoedd i ddod. 
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