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Yn gyffredinol, roedd 32%  o’r 
ymatebwyr yng Nghymru a oedd 
wedi dweud eu bod wedi gwylio 
nifer o benodau, un ar ôl y llall, yn 
y mis diwethaf wedi ystyried newid 
eu hymddygiad ac wedi ceisio 

lleihau’r arfer hwn. Dywedodd 
un deg saith y cant eu bod wedi 
‘dogni’ faint o deledu yr oeddynt 
yn ei wylio, dywedodd 13% eu bod 
wedi dod o hyd i weithgaredd/
diddordeb arall, dywedodd 13%  

eu bod bellach yn gwylio mwy 
o deledu byw. Fodd bynnag, 
roedd 2% wedi mynd cyn belled â 
chanslo gwasanaeth tanysgrifio.

Mae pobl Cymru’n newid y 
ffordd y maent yn gwylio, drwy 
droi at wasanaethau gwahanol 
ar gyfer anghenion gwahanol 
gan ddibynnu’n helaeth ar yr 
hyblygrwydd a’r dewis sydd ar gael 
gan wasanaethau ar-alwad a ffrydio, 
y mae modd eu gwylio yn unrhyw 
le ar unrhyw bryd. Fodd bynnag, 
mae teledu traddodiadol sy’n cael 
ei ddarlledu’n fyw yn dal i fod wrth 
galon y profiad gwylio newydd 
hwn. Pan ofynnwyd iddynt beth 
fyddent yn ei wneud gyntaf pan 
oeddynt yn dymuno gwylio rhaglen 
deledu neu ffilm, yr ateb mwyaf 
poblogaidd oedd ‘rhoi’r teledu 

ymlaen a gweld beth sy’n cael ei 
ddarlledu ar deledu byw’. Roedd 
hanner (52%) pobl Cymru wedi 
dewis yr ateb hwn. Yr ail ateb mwyaf 
poblogaidd oedd ‘mynd yn syth ar 
deledu wedi’i recordio’. Dewisodd 
13%  o’r bobl yng Nghymru yr ateb 
hwn. Dilynwyd hyn gan ‘mynd yn 
syth ar Netflix, Amazon Prime, 
Now TV neu wasanaethau ar-
alwad eraill lle’r ydych chi’n talu ffi 
tanysgrifiad bob mis amdano’ (9%). 

Fel yr ydym wedi’i amlinellu uchod, 
nid dim ond sŵn cefndir yw teledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw. Mae’n 
dal i fod yn flaenllaw o ran y lle i 

gael gwybod beth sy’n digwydd yn y 
byd a rhannu rhaglenni poblogaidd 
â ffrindiau, teulu a’r wlad. Mae 
data BARB yn dangos hyn; roedd 
pencampwriaethau Ewrop UEFA 
a Rygbi’r Chwe Gwlad ymysg yr 
wyth allan o ddeg rhaglen a gafodd 
y nifer fwyaf o wylwyr adeg eu 
darlledu ymysg pobl yng Nghymru7 
, yn hytrach na bod rhywun yn 
eu gwylio’n ddiweddarach ar 
DVR neu ar wasanaeth dal-i-fyny. 
Ten O’Clock News a phennod 
olaf The Great British Bake-Off 
ar BBC One oedd yn cwblhau’r 
deg uchaf o raglenni a gafodd eu 
gwylio fwyaf yn fyw yn 2016.

...ac mae rhai felly wedi penderfynu gwneud rhywbeth er mwyn 
newid eu harferion o wylio nifer o benodau, un ar ôl y llall

Er gwaethaf hyn, mae teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw yn 
dal i fod yn ganolog i’n harferion gwylio teledu

7  Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar ar oedolion 16 oed a hŷn yng Nghymru yn gwylio rhaglenni’n fyw adeg eu darlledu, ac eithrio unrhyw wylio’n ddiweddarach sy’n gysylltiedig. Mae hyn yn 
wahanol i’r prif raglenni sy’n cael eu dangos yn yr adran gwylio teledu a ddarlledir yn yr adroddiad hwn, sy’n seiliedig ar yr holl bobl 4 oed a hŷn yng Nghymru ac sy’n cynnwys gwylio’n fyw ac yn 
ddiweddarach am hyd at saith niwrnod ar ôl i’r rhaglen gael ei dangos. Mae’r prif raglenni’n seiliedig ar yr un bennod fwyaf poblogaidd o raglen, wedi’i hidlo ar hyd o 10 munud o leiaf. Nid yw data 
gwylio BARB yn cynnwys gwylio y tu allan i’r cartref fel mewn tafarndai a mannau cymdeithasol eraill.  
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2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru

ITV Cymru Wales

BBC Cymru Wales

Dyma drydedd flwyddyn trwydded 
deng mlynedd ITV Cymru Wales, ac 
mae gofyn iddo ddarlledu pedair awr 
o newyddion a 90 munud o raglenni 
heb fod yn rhaglenni newyddion 
bob wythnos ar ITV, ar gael ar bob 
llwyfan ac ar ei sianel HD. Gweler 
adran 3 am fanylion ynghylch 
rhaglenni newyddion rhanbarthol.

Creu’r label cynhyrchu newydd, 
Shiver Cymru, sef partneriaeth 
rhwng ITV Cymru Wales ac ITV 
Studios, oedd un o’r datblygiadau 
mwyaf arwyddocaol. Comisiwn 
rhwydwaith cyntaf Shiver Cymru 
oedd The Aberfan Young Wives’ 
Club, rhaglen ddogfen a oedd yn 
para awr, a ddangoswyd ar ITV 
ledled y DU i nodi 50 mlynedd ers 
y drychineb. Enillodd y rhaglen y 
wobr hanes yng Ngwobrau’r RTS 
2017. Creodd ITV Wales ddwy raglen 
ddogfen arall i gofio am Aberfan, 

a hynny ar gyfer cynulleidfaoedd 
yng Nghymru, yn ogystal â rhoi 
sylw helaeth i’r digwyddiadau 
cofio ar y newyddion ac ar-lein.   

Yn 2016, cafodd y rhaglen materion 
cyfoes sy’n rhedeg ers tro, Wales 
This Week, a’r rhaglen wleidyddol 
Sharp End eu hategu gan 24 o 
gyfresi a rhaglenni unigol gwahanol 
a oedd yn cael eu cynhyrchu gan ITV 
Wales a chynhyrchwyr annibynnol 
yng Nghymru. Roedd y rhain yn 
cynnwys y gyfres Crime Files (a 
wnaed gefngefn â’r gyfres Y Ditectif 
ar gyfer S4C) a The Harbour.

Ym mis Mawrth 2017 darlledodd 
Coast and Country raglen fyw 
gyntaf y gyfres o fferm ddefaid yng 
Nghymru. Roedd cyfresi newydd 
eraill yn 2017 yn cynnwys Adrian’s 
Welsh Bites a’r gyfres dair rhan 
Welsh Horse Power. Roedd Wales 
on TV yn ailedrych ar yr hanner can 

mlynedd diwethaf gyda deunydd 
archif clasurol ITV, a ddarparwyd 
gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Y tu hwnt i rwymedigaethau ei 
drwydded ar gyfer Cymru, roedd 
partneriaeth ITV â’r BBC yn parhau 
gyda’r sylw cyffredinol a roddwyd 
i Gymru ym Mhencampwriaeth 
Rygbi’r Chwe Gwlad 2017 ar 
deledu ar yr awyr am ddim.

Roedd cynnyrch iaith Gymraeg 
craidd ITV Wales, a oedd yn cael 
ei ddarparu ar sail fasnachol i S4C 
– Y Byd Ar Bedwar, Hacio a Cefn 
Gwlad – yn cyfrannu at y cynnyrch 
materion cyfoes, gan arwain at fwy o 
ddarpariaeth yn y Gymraeg. Cafwyd 
gwerthiannau pellach gyda’r gyfres Y 
Ditectif a oedd yn dychwelyd i’n sgrin. 

I gael rhagor o fanylion am 
gynnyrch a gwariant ITV Cymru 
Wales, ewch i adran 1.4.

Strategol a gweithredol

Ym mis Chwefror, cyhoeddodd y 
BBC gynlluniau i fuddsoddi £8.5m 
y flwyddyn yn ychwanegol mewn 
rhaglenni teledu Saesneg ar gyfer 
Cymru. Bwriad y buddsoddiad 
newydd yw sicrhau cynnydd o 
50% mewn rhaglenni Saesneg, 
a bydd yn cael ei ddefnyddio i 
ariannu rhaglenni drama, comedi 
ac adloniant newydd. Disgwylir i’r 
buddsoddiad gynhyrchu oddeutu 
130 awr o raglenni i’w darlledu ar 
BBC One Wales, BBC Two Wales 
a BBC iPlayer. Mae’r BBC hefyd yn 
bwriadu defnyddio’r buddsoddiad 
hwn ar gyfer gwasanaethau 
newyddion, gan gynnwys ehangu 
sylw arbenigol BBC Wales a 
gwasanaethau ar-lein a symudol. 

Roedd y gwaith adeiladu’n parhau ar 
adeilad newydd BBC Wales yn y Sgwâr 
Canolog, Caerdydd, ac mae’n edrych 
yn debyg y bydd yr adeilad yn gwbl 
weithredol erbyn gwanwyn 2020. 
Fel rhan o’r broses hon o symud, 
cyhoeddwyd y bydd BBC Cymru 
Wales yn defnyddio technoleg y we 
y ‘genhedlaeth nesaf’ yn yr adeilad 
newydd. Hwn fydd cyfleuster cyntaf 
y BBC yn y DU i ddefnyddio technoleg 
protocol y rhyngrwyd (IP) ar gyfer ei 
weithrediadau cynhyrchu a darlledu.

Cyhoeddodd BBC Cymru Wales 
hefyd y byddai Archif Ddarlledu 
Genedlaethol yn cael ei sefydlu, 
mewn partneriaeth â Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru a Chronfa 
Dreftadaeth y Loteri, yn Aberystwyth 
ac mewn tri lleoliad arall: Caerdydd, 

Wrecsam a Chaerfyrddin. Bydd y 
bartneriaeth yn galluogi’r llyfrgell 
i gadw’r casgliad mawr iawn o 
recordiadau gwreiddiol yn y lleoliadau 
hyn, a sicrhau bod archif ddigidol 
BBC Wales ar gael i’r cyhoedd.

Rhaglennu

Roedd y dramâu a oedd yn 
portreadu Cymru yn cynnwys 
Ordinary Lies a Hinterland ar 
gyfer BBC One Wales. Cerdd-ffilm 
Owen Sheers, The Green Hollow, 
yn nodi  50 mlynedd ers trychineb 
Aberfan, gafodd y sgôr mynegai 
gwerthfawrogi uchaf o unrhyw un 
o gynyrchiadau’r BBC yn y pum 
mlynedd diwethaf. I gael rhagor o 
fanylion am gynnyrch a gwariant 
BBC Cymru Wales, ewch i adran 1.4.

S4C

Channel 4 yn comisiynu yn y gwledydd

Trefniadau ariannu yn y dyfodol

Yn ystod dadl yn San Steffan 
ynghylch trefniadau ariannu S4C 
ym mis Ionawr 2017, cadarnhaodd 
y Gweinidog Gwladol dros Faterion 
Polisi Digidol a Diwylliant, Matt 
Hancock AS, y byddai cyfraniad 
yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon i S4C yn 
gostwng o £6.76m i £6.06m ar 
gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Gwthio ffiniau

Cyhoeddodd S4C ei gweledigaeth 
deng mlynedd mewn dogfen sy’n 
dwyn y teitl Gwthio’r Ffiniau, ym mis 
Ebrill. Mae S4C yn galw am i gynnwys 
y sianel fod ar gael ar bob llwyfan 
newydd, gan gynnwys gwefannau 
fideos byr a llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol, ac y dylai cylch 
gorchwyl y sianel gael ei diwygio, 
gan ei gwneud yn gwmni cyfryngau 
gwasanaethau cyhoeddus yn hytrach 
na sianel deledu. Dadl y sianel yw y 
byddai’r newidiadau hyn yn rhoi mwy 
o ryddid iddi fanteisio ar gyfleoedd 

masnachol a gwneud rhaglenni 
newydd; ar hyn o bryd mae’n 
gweithio i gylch gorchwyl a luniwyd 
pan sefydlwyd y sianel yn 1982.

Mae S4C hefyd yn dweud ei bod am 
greu cynnwys sy’n “fwy perthnasol, 
cystadleuol ac amrywiol” a chynyddu 
“manteision economaidd, ieithyddol 
ac addysgol” ei gwaith. Er mwyn 
gwneud hyn, mae’n dweud bod 
angen £6m ar y sianel i sicrhau bod y 
rhaglenni ar gael ar yr holl lwyfannau 
digidol a dyfeisiau newydd.

Adolygiad gan yr Adran 
dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon

Ym mis Chwefror 2016, cyhoeddodd 
Llywodraeth y DU ei bod wedi 
ymrwymo i gynnal adolygiad 
cynhwysfawr o S4C yn 2017. 
Mae’r adolygiad yn edrych ar gylch 
gwaith, trefniadau llywodraethu 
ac ariannu’r darlledwr er mwyn 
sicrhau y gall barhau i fodloni 
anghenion cynulleidfaoedd sy’n 
siarad Cymraeg yn y dyfodol.

Symud y Pencadlys i 
Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, 
wedi cytuno i ddyrannu £3m o 
gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru 
i gefnogi prosiect diwydiannau 
creadigol Yr Egin yng Nghaerfyrddin, 
ar ôl ystyried achos busnes gan 
Brifysgol y Drindod, Dewi Sant. 
Yr Egin fydd cartref pencadlys 
S4C yng Ngorllewin Cymru.

Prif Weithredwr Newydd

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian 
Jones, wedi cyhoeddi y bydd yn 
rhoi’r gorau iddi ym mis Hydref 
eleni. Mae Owen Evans, a ymunodd 
â’r gwasanaeth sifil yn 2010 
ac sy’n ddirprwy ysgrifennydd 
parhaol Llywodraeth Cymru ar 
hyn o bryd, wedi’i benodi yn 
Brif Weithredwr newydd. 

Mae gan Channel 4 rwymedigaeth 
i gomisiynu 3% o’i gynnyrch, 
wedi’i fesur ar sail gwerth a 
swmp, gan gynhyrchwyr yn y DU 
o’r tu allan i Loegr. Bydd y ffigur 
hwn yn codi i 9% yn 2020. 

Yn 2016, gwariodd Channel 4 8.5% 
o gyllideb comisiynu’r sianel yn y 
gwledydd datganoledig. Dyma’r 
dadansoddiad yn ôl gwlad; yr 
Alban (5.2%), Cymru (2.8%) a 
Gogledd Iwerddon (0.5%). 

Yn ôl cyfanswm y rhaglenni, roedd 
comisiynau Channel 4 yn y gwledydd 
datganoledig yn cyfrif am 9.2% 
o gyfanswm yr oriau darlledu yn 
2016. Dyma’r dadansoddiad yn 
ôl gwlad; yr Alban (6.3%), Cymru 
(2.4%) a Gogledd Iwerddon (0.5%).
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Teledu Lleol

Uwchgynhadledd Cyfryngau’r IWA

Yr Wyddgrug

Ar ôl i Made Group brynu Bay 
TV, derbyniodd Ofcom gais i 
gymeradwyo darparu gwasanaeth 
yr Wyddgrug o bencadlys Made yn 
Lerpwl. Ystyriodd Ofcom y cais yn 
ofalus cyn cytuno, ar yr amod fod 
Made TV yn derbyn ymrwymiadau 
ychwanegol ar ei drwydded, er 
mwyn sicrhau bod y gwasanaeth 
yn canolbwyntio ar yr Wyddgrug. 

Mae’r ymrwymiadau i raglenni, 
wedi’u cryfhau, yn canolbwyntio ar 
ddarparu cyfweliadau, newyddion 
lleol, rhaglenni ffordd o fyw a 
materion cyfoes wedi’u cynllunio, eu 
cynhyrchu, eu cyflwyno, eu ffilmio 
a’u golygu yn ardal ddarlledu yr 
Wyddgrug. Mae hefyd yn darparu 

ar gyfer 30 munud o raglenni a 
ddarlledir am y tro cyntaf yn y 
Gymraeg bob wythnos. Mae’r 
ymrwymiadau meintiol sydd wedi’u 
cynnwys yn y drwydded (e.e. oriau 
o raglenni lleol bob wythnos) yn 
aros yr un fath â’r rhai a gynigiwyd 
yn wreiddiol gan Bay TV Clwyd.

Caerdydd

Mae’r newidiadau y bwriedir eu 
gwneud i’r amleddau a ddefnyddir 
gan deledu lleol, o ganlyniad 
i’r rhaglen i glirio 700Mhz, yn 
cyflwyno her i Made, fel y mae 
i bron bob un gweithredwr 
teledu lleol. Ar gyfartaledd, bydd 
y cyrhaeddiad is yn golygu bod 
gorsafoedd yn colli oddeutu 10% 
o’u cynulleidfaoedd DTT posib, ond 

bydd strategaeth Made Television 
yn gwneud iawn am hyn drwy 
ddosbarthu ar Virgin Media a Sky. 

Bay TV Swansea

Mae Bay TV Swansea yn darlledu 
dwy sioe fyw bob diwrnod yn 
ystod yr wythnos, yn ogystal â 
newyddion yn y Gymraeg a’r 
Saesneg, ac yn darparu pedair 
stori newyddion i BBC Wales bob 
diwrnod yn ystod yr wythnos.

Mae partneriaeth y cwmni â 
Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi 
Sant, yn galluogi’r graddedigion 
i ddod yn weithredwyr camera, 
newyddiadurwyr fideo a 
thechnegwyr stiwdio. 

Cynhaliwyd trydedd 
uwchgynhadledd cyfryngau 
flynyddol yr IWA Caerdydd, o’r enw 
‘Dyfodol y cyfryngau yng Nghymru’ 
yng Nghaerdydd ym mis Mawrth.

Roedd yr uwchgynhadledd, a 
gynhaliwyd gan y Sefydliad Materion 
Cymreig (IWA), mewn partneriaeth 
â BBC Cymru Wales a Phrifysgol 
De Cymru, ac a gefnogwyd gan 

ITV Cymru Wales, S4C a TAC, 
yn edrych ar y prif faterion sy’n 
effeithio ar y cyfryngau yng 
Nghymru, gan gynnwys gweithlu’r 
cyfryngau, y ddarpariaeth Gymraeg 
yn y cyfryngau a newyddion 
o Gymru ac i Gymru.  Roedd 
y digwyddiad yn cyd-daro â 
chyhoeddi ymgynghoriad Ofcom 
ar drwydded weithredu ddrafft 

y BBC, a mynegwyd safbwyntiau 
cryf ynghylch yr angen i ddiogelu 
swmp y rhaglenni a gynhyrchir 
yng Nghymru i gynulleidfaoedd 
Cymraeg a’r angen i sicrhau y 
byddai’r trefniadau newydd yn 
arwain at bortreadu Cymru’n well 
ar rwydweithiau teledu a radio.

Yn 2017, nid oedd 
newid yn nhreiddiad 

teledu lloeren 
mewn cartrefi yng 

Nghymru ers 2016. 

Yn ystadegol, nid oedd y nifer sy’n 
defnyddio Freeview, teledu cebl 
a  theledu daearol digidol (DTT) a 
theledu protocol rhyngrwyd (IPTV) 
hybrid  (gan gynnwys BT, EE, NowTV 
a TalkTalk)  wedi newid chwaith. 

Er nad oes gwahaniaeth o ran 
lleoliad yn y nifer sy’n defnyddio 
Freeview yng Nghymru yn 2017, 
mae’r nifer sy’n defnyddio teledu 
lloeren yng Nghymru yn uwch 
mewn ardaloedd gwledig (59% o’i 

gymharu â 43% mewn ardaloedd 
trefol) ac mae’r nifer sy’n defnyddio 
gwasanaethau cebl yn uwch mewn 
ardaloedd trefol (12% o’i gymharu 
â 0% mewn ardaloedd gwledig). 
O’i gymharu â’r DU drwyddi draw, 
mae treiddiad teledu lloeren yn 
uwch yng Nghymru, er bod cartrefi 
yng Nghymru yn llai tebygol 
na’r DU drwyddi draw o fod â 
theledu cebl (10% yng Nghymru 
o’i gymharu â 15% yn y DU).

2.2  Y nifer sy’n defnyddio 
llwyfannau teledu yng Nghymru

Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn 
teledu lloeren drwy eu prif set; mae hyn yn 
dal yn uwch nag yn y DU drwyddi draw

Ffigur 2.1: Cyfran y brif set deledu, yn ôl llwyfan

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3743 y DU, 495 Cymru, 2245 Lloegr, 510 yr Alban, 493 Gogledd Iwerddon, 249 Cymru - trefol, 246 
Cymru - gwledig, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015, 289 Cymru 2016, 495 Cymru 2017)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017, 
rhwng Cymru drefol a Chymru wledig yn 2017 ac ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru 2016 a 2017
QH1B: Pa un o’r rhain, yn eich barn chi, yw eich prif fath o deledu?
Nodyn: Ymatebion ‘Ddim yn gwybod’ yw’r canrannau eraill

1 Y gwasanaethau hybrid sy’n darparu’r mwyafrif o’u sianeli drwy’r llwyfan DTT yw’r rhain, ac sy’n cynnig sianeli a swyddogaethau ychwanegol drwy gysylltiad band eang (fel mynediad i raglenni wedi’u 
recordio a gwasanaethau fideos ar-lein). Mae Now TV yn cynnig hyn drwy ei TV Smart Box ac mae hefyd yn rhoi mynediad i sianeli a llyfrgelloedd cynnwys yn uniongyrchol drwy ei wefan a’i Ap. 
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sydd â theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd 
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig, 508 Cymru 2012, 485 Cymru 2013, 480 Cymru 2014, 485 Cymru 2015, 471 
Cymru 2016, 476 Cymru 2017)

Yn 2017, roedd gan chwe chartref 
o bob deg yng Nghymru (gyda set 
deledu) deledu drwy dalu;1  mae’r 
nifer yn is nag yn 2016 ac yn 2015, 
ac yn debyg i  2014. Mae cartrefi 
yng Nghymru mor debygol â’r 
DU drwyddi draw o fod â theledu 
drwy dalu (62% yn y DU). 

Nid yw’r nifer sy’n defnyddio teledu 
drwy dalu yn amrywio’n sylweddol 
rhwng lleoliadau trefol/gwledig 
yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r 
gostyngiad cyffredinol ers 2016 
yn y nifer sydd â theledu drwy 
dalu yng Nghymru yn sylweddol 
mewn ardaloedd gwledig yng 
Nghymru (o 65% i 53%). 

Gweler yr adran Y Farchnad mewn 
Cyd-destun am drafodaeth fwy 
manwl am y newid yn arferion 
gwylio a defnyddio yng Nghymru.

Ffigur 2.2: Canran y cartrefi sydd â theledu gwylio am ddim a theledu drwy dalu

Mae gan chwech o bob deg cartref yng Nghymru deledu drwy dalu, 
sy’n is nag yn 2016 ac yn debyg i’r DU drwyddi draw

1 Mae ‘teledu am ddim’ yn cyfeirio at gartrefi sydd ond yn derbyn Freeview neu deledu lloeren Freesat. Mae Teledu drwy dalu yn cyfeirio at yr holl fathau eraill o wasanaeth teledu.

Ymysg y cartrefi yng Nghymru sydd â 
set deledu, roedd 80% yn dweud eu 
bod naill ai’n derbyn gwasanaethau 
teledu HD neu â set deledu sy’n 
barod ar gyfer HD. Mae’r rhan fwyaf 
(69%) o gartrefi yng Nghymru sy’n 
berchen ar set deledu yn derbyn 
gwasanaethau teledu HD, gyda 10% 

arall yn dweud bod ganddynt set 
deledu sy’n barod ar gyfer HD ond 
heb fod yn derbyn gwasanaethau 
HD. Mae’r ffigurau hyn yn debyg 
i ffigurau’r DU drwyddi draw.

Yng Nghymru, mae’r rhai sydd 
mewn cartrefi â theledu mewn 
lleoliadau gwledig yn fwy tebygol 

na’r rheini mewn lleoliadau 
trefol o gael teledu sy’n barod ar 
gyfer HD, ond ddim yn derbyn 
gwasanaethau HD (16% o’i gymharu 
â 9% mewn ardaloedd trefol). Nid 
yw’r cyfanswm cyffredinol sydd 
â theledu HD yn amrywio rhwng 
lleoliadau trefol a gwledig. 

Mae gan wyth cartref o bob deg yng Nghymru set deledu 
HD, sy’n debyg i’r lefel yn y DU drwyddi draw

Ffigur 2.3: Ymwybyddiaeth o dderbyn teledu HD

Ffynhonnell:  Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd 
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw newidiadau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017 a 
rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017.
QH53: A yw’r prif deledu yn eich cartref yn set deledu HD neu’n barod ar gyfer HD?/ QH54: Er bod gennych set sy’n barod ar gyfer 
HD, er mwyn gwylio sianeli a rhaglenni teledu sy’n cael eu darlledu mewn HD, mae angen bocs pen-set HD arnoch neu deledu sydd â 
derbynnydd teledu HD ynddi. Ar gyfer y brif set deledu, oes gan eich cartref wasanaeth teledu HD?

Mae’r	ffigur	uwchben	y	bar	yn	dangos	y	%	sydd	â	set	deledu	HD	neu’n	barod	ar	gyfer	HD
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Ymysg y rheini yng Nghymru sydd 
â theledu yn y cartref, dywedodd 
36% fod ganddynt set deledu clyfar 
(h.y. set deledu sy’n gallu cysylltu’n 
uniongyrchol â’r rhyngrwyd), 

sy’n debyg i’r DU drwyddi draw, 
ac ni fu dim newid ers 2016. 

Nid yw’r nifer sy’n berchen ar 
deledu clyfar yn amrywio yn ôl 

lleoliad yng Nghymru yn 2017 ac 
nid yw perchnogaeth wedi newid 
i raddau helaeth ers 2016 mewn 
ardaloedd trefol na gwledig.

Mae gan oddeutu un rhan o dair o gartrefi sydd â theledu yng 
Nghymru deledu clyfar, sy’n debyg i’r DU drwyddi draw

Ffigur 2.4: Y nifer â theledu clyfar 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd 
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig)
QH62: A oes unrhyw rai o’ch setiau teledu yn ‘setiau teledu clyfar’? Mae’r rhain yn fathau newydd o deledu sydd wedi’u cysylltu â’r 
rhyngrwyd ac sy’n gallu ffrydio fideo yn uniongyrchol i’ch sgrin deledu, heb fod angen cyfrifiadur, blwch ar ben y teledu na chonsol 
gemau.

Mae dros hanner holl oedolion 
Cymru (58%)2 yn gwylio ffilmiau neu 
raglenni teledu ar-lein ar unrhyw 
fath o ddyfais, ac mae pedwar o bob 
deg (42%)3 wedi gwneud hynny yn 
ystod yr wythnos diwethaf. Gwylio 
ar-lein drwy gyfrwng gwasanaethau 
darlledu dal-i-fyny neu fyw (e.e. 
BBC iPlayer, ITV Hub) yw’r dull a 
ddefnyddir fwyaf i wylio ar-alwad 
yng Nghymru; mae ychydig o dan 

hanner yr oedolion yn defnyddio 
gwasanaethau dal-i-fyny ac mae un 
rhan o dair wedi’u defnyddio yn yr 
wythnos diwethaf. Gwylio teledu 
byw ar y rhyngrwyd pan mae’n cael 
ei ddarlledu yw’r ail wasanaeth 
ar-lein a ddefnyddir fwyaf i wylio 
rhaglenni. Mae 18% o oedolion yng 
Nghymru wedi gwylio teledu byw 
ar-lein; mae 9% wedi gwneud hynny 
yn ystod yr wythnos diwethaf.

Mae oddeutu un oedolyn o bob 
deg yng Nghymru wedi gwylio 
rhaglenni neu ffilmiau ar-alwad ar-
lein gan ddefnyddio gwasanaethau 
tanysgrifio fel Netflix neu Amazon 
Prime Video neu wasanaethau 
talu-i-wylio fel iTunes neu Google 
Play. Mae llai (7%) wedi defnyddio 
rhaglenni teledu neu sianeli fideo 
proffesiynol di-dâl eraill ar-lein, 
fel  Food Tube Jamie Oliver.

Mae dros hanner oedolion Cymru yn gwylio rhaglenni neu ffilmiau 
ar-alwad, yn bennaf drwy wasanaethau dal-i-fyny

2 Mae’r mesur hwn yn groes i’r 42% sydd yn Ffigur 2.5. ar gyfer ‘Ddim wedi defnyddio’r un o’r rhain erioed’
3 Mae’r mesur hwn yn groes i’r 58% sydd yn Ffigur 2.5. ‘Ddim wedi defnyddio’r un o’r rhain yn yr wythnos diwethaf’.

Ffigur 2.5: Gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu ar y rhyngrwyd, ar unrhyw ddyfais

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn yng Nghymru (n = 495)
QH72: Ydych chi’n defnyddio unrhyw o’r mathau canlynol o wasanaeth i wylio rhaglenni teledu neu ffilmiau ar-lein drwy unrhyw fath 
o ddyfais (gan gynnwys ffôn symudol, dyfais tabled neu deledu)?/ QH73: A pha rai o’r mathau hyn o wasanaeth, os o gwbl, rydych 
chi wedi’u defnyddio yn yr wythnos diwethaf?/ QR1A/H: Oes gan eich cartref Sky+/ Sky Q?/ QR1B: Oes gan eich cartref Virgin TiVo 
neu V+? QR1C/D/E: Ydy’ch blwch Freesat / blwch Freeview neu deledu Freeview / teledu band eang yn gadael i chi recordio a storio 
rhaglenni teledu, a hefyd yn gadael ichi stopio rhaglenni teledu byw am gyfnod a’u ‘weindio’ yn ôl?
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2.3  Cynnwys teledu wedi’i ddarlledu

Diffiniadau

Gwylio teledu wedi’i ddarlledu 

Mae dadansoddiad BARB yn 
seiliedig ar y rhaglenni teledu 
wedi’u hamserlennu sy’n cael 
eu gwylio, megis rhaglenni sydd 

wedi’u rhestru yng nghylchgronau 
rhestru rhaglenni teledu neu ar 
gyfeiryddion rhaglenni electronig 
(EPGs) ar setiau teledu mewn 
cartrefi. Mae gwylio teledu wedi’i 
ddarlledu yn cynnwys rhaglenni 
teledu sy’n cael eu gwylio’n fyw 

adeg eu darlledu, recordiadau 
o’r rhaglenni hyn er enghraifft 
drwy DVR, neu wylio’r rhaglenni 
hyn drwy wasanaethau dal-i-
fyny, hyd at saith niwrnod ar ôl 
iddynt ymddangos ar y teledu.

Mae sianeli’n cynnwys yr amrywiadau HD pan fo hynny’n briodol. Mae sianeli portffolio PSB yn cynnwys eu hamrywiadau +1. *Nid yw 
S4C wedi’i chynnwys yn y dadansoddiad BARB isod

Diffiniadau o grwpiau’r sianeli

Sianeli portffolio PSB

Y bum prif sianel PSB Portffolio’r BBC Portffolio ITV Portffolio Channel 4 Portffolio Channel 5

BBC One BBC Four ITV/STV/UTV/
ITV Wales +1

Channel 4+1 Channel 5+1

BBC Two BBC News ITV2 E4 5STAR

ITV/STV/UTV/ITV Wales BBC Parliament ITV3 Film4 5USA

Channel 4 CBBC ITV4 More4 My5

Channel 5 CBeebies ITVBe 4Music Spike

S4C* Sianeli botwm 
coch y BBC

ITV Encore 4seven

CITV

Yn 2016, treuliodd pobl Cymru 
bedair awr y dydd ar gyfartaledd 
yn gwylio’r teledu. Fel yn y pum 
mlynedd diwethaf, roedd hyn yn 
uwch na holl wledydd eraill y DU 
ac yn uwch na chyfartaledd y DU 
(3 awr 32 munud yn 2016). Efallai 
fod proffil cynulleidfa Cymru’n 
egluro hyn; mae wedi bod â’r gyfran 

uchaf o wylwyr 55 oed a hŷn yn 
gyson, o’i gymharu â’r gwledydd 
eraill (53% yn 2016). Dyma’r grŵp 
oedran sy’n gwylio mwy o deledu. 

Mae gostyngiad wedi bod yn 
yr amser gwylio ym mhob un 
o’r gwledydd ers 2011. Roedd y 
gostyngiadau lleiaf yng Nghymru 

(-25 munud y dydd) ac yn 
rhanbarthau Lloegr, lleihad o 10% 
yn y ddau. Gwelwyd y cwymp 
mwyaf yng Ngogledd Iwerddon, 
gostyngiad o 14%. Roedd y cwymp 
o 12% yn yr amser gwylio dyddiol 
yn yr Alban yn debyg i’r gostyngiad 
ledled y DU yn gyffredinol.

Yng Nghymru y mae’r lefelau gwylio teledu uchaf ar gyfartaledd, o bob un o’r gwledydd

Ffigur 2.6: Munudau o deledu sy’n cael eu gwylio bob dydd ar gyfartaledd, fesul gwlad: 2011-2016

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. 
*Nodyn: Mae’r ffigurau’n adlewyrchu’r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr.
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Yn 2016, roedd y pum prif sianel PSB 
Saesneg yn cyfrif am y rhan fwyaf o 
gyfanswm yr amser gwylio teledu 
yng Nghymru, 1.9 pwynt canran yn 
uwch na’r gyfran gyfartalog ledled y 
DU. Yng Nghymru, mae dosbarthiad 

y gyfran wylio ar draws y pum prif 
sianel PSB yn debyg i’r DU drwyddi 
draw. Mae’r gyfran uchaf gan BBC 
One, yna ITV. O’r holl wledydd a’r 
rhanbarthau, Cymru yw’r unig 
wlad lle mae cyfanswm yr amser 

gwylio yn uwch ar gyfer Channel 5 
na Channel 4. Roedd cyfran wylio 
Channel 4 yn is yng Nghymru nag yn 
unrhyw un o wledydd a rhanbarthau 
eraill y DU, a’r DU drwyddi draw.

Mae’r pum prif sianel PSB yn cyfrif am dros hanner y gwylio yng Nghymru 

Ffigur 2.7: Cyfran y pum prif sianel PSB, yn ôl gwlad a rhanbarth yn y DU: 2016 

Ffynhonnell:  BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli +1.
Nodyn: Mae’r siart yn dangos y ffigurau wedi’u talgrynnu i un lle degol. Gan eu bod wedi’u talgrynnu, mae’n bosib nad yw’r rhifau 
gyda’i gilydd yn rhoi cyfanswm cyfran y pum prif PSB.

Rhwng 2011 a 2016 bu rhywfaint 
o gynnydd yng nghyfran gyfun y 
pum prif sianel PSB yng Nghymru. 
Sbardunwyd hyn gan BBC One, gyda 
chynnydd o 2.8 pwynt canran yn y 
gyfran. Roedd gostyngiad yn y nifer 

yn gwylio’r prif sianeli PSB eraill (yn 
amrywio o 0.2 pwynt canran i BBC 
Two, 0.7 pwynt canran i Channel 4 
a Channel 5 a 0.9 pwynt canran i 
ITV). Roedd gostyngiad o 2.6 pwynt 
canran ar gyfartaledd ar draws y 

DU. Rhanbarth Gororau’r Alban 
(Border) oedd yr unig ranbarth ITV 
arall lle roedd cyfran cynulleidfa’r 
prif sianeli PSB wedi cynyddu

Mae cyfran y pum prif sianel PSB wedi cynyddu yng Nghymru ers 2011

Ffigur 2.8: Cyfran gyfun y pum prif sianel PSB: 2011 a 2016

Ffynhonnell:  BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli +1.
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Roedd cyfran gyfun cynulleidfa’r 
pum prif sianel PSB a’u sianeli 
por�folio yn 71.6% yn 2016. Er i 
gyfran wylio’r pum prif sianel PSB 
gynyddu rhywfaint yng Nghymru 
rhwng 2011 a 2016, bu mwy o 

ostyngiad yng nghyfran y sianeli 
por�folio PSB yn ystod yr un cyfnod, 
gan arwain at ostyngiad net o un 
pwynt canran. Serch hynny, roedd 
y nifer oedd yn gwylio’r teulu 
o sianeli PSB yng Nghymru yn

weddol sefydlog o’i gymharu â’r 
gwledydd a’r rhanbarthau eraill 
fel Llundain, Meridian, Gogledd 
Orllewin Lloegr a De Orllewin Lloegr

Mae cyfanswm cyfran pob un o’r pum prif sianel PSB a’u 
teulu yn weddol sefydlog yng Nghymru

Ffigur 2.9: Y newid net yng nghyfran cynulleidfa’r pum prif sianel PSB a’u sianeli portffolio: 2011 a 2016

Ffynhonnell:  BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Nodyn: Efallai na fydd y niferoedd yn gwneud cyfanswm o 100% oherwydd talgrynnu.

Roedd y bencampwriaeth UEFA 
a’r Bencampwriaeth Rygbi Chwe 
Gwlad ymhlith y rhaglenni mwyaf 
poblogaidd yng Nghymru yn 
2016. Denodd y gêm Cymru yn 
erbyn Belg, lle enillodd Cymru le 
yn y rownd gynderfynol am y tro 
cyntaf mewn twrnamaint 
sylweddol, dros filiwn o wylwyr 
ar BBC 1 gan gynrychioli 37.6% 
o’r boblogaeth yng Nghymru a 
siâr 68.1% o’r holl gynulleidfa

Teledu tra bod y gêm yn cael ei 
darlledu. Dadansoddiad o’r gêm 
wedi iddi ddod i ben cafodd y 
mwyaf o wylwyr gyda dros 1.2 
miliwn yn gwylio. Nid yw’r ffigyrau 
gwylio hyn yn cynnwys gwylio tu 
allan i’r cartref mewn tafarndai neu 
leoedd cymdeithasol eraill, felly 
mae’n debygol eu bod yn uwch.

Y rhaglen fwyaf poblogaidd ar ITV
 oedd y gêm pencampwriaeth

Ewropeaidd rhwng Cymru a 
Phortiwgal. Roedd yn agos at filiwn 
o wylwyr a siâr o 60.7% o’r 
gynulleidfa oedd yn ei gwneud hi’n 
drydydd yn y rhestr o’r 20 rhaglen 
fwyaf poblogaidd. Roedd I’m A 
Celebrity Get Me Out Of Here, 
Britain’s Got Talent a gemau’n 
cynnwys Cymru ym 
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 
a’r pencampwriaethau 
Ewropeaidd yn y rhestr hefyd.

Chwaraeon mewn deg o’r 20 rhaglen fwyaf poblogaidd yng Nghymru yn 2016 

Ffigur 2.10: Yr 20 rhaglen fwyaf poblogaidd yng Nghymru: 2016

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn, yn seiliedig ar y bennod fwyaf poblogaidd o raglen, wedi’i sgorio ar gynulleidfa gyfartalog 
000. Wedi’u hidlo ar raglenni a oedd yn para am o leiaf 10 munud. Mae sianeli’n cynnwys yr amrywiadau HD.
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Cyfran	y	pum	prif	sianel	PSB	yn	2011 Cyfran	y	sianeli	portffolio	PSB	yn	2011
Cyfran	y	pum	prif	sianel	PSB	yn	2016 Cyfran	y	sianeli	portffolio	PSB	yn	2016

-3.6	 -0.9	 -0.1	 	-5.1	 -4.7	 -3.4	 -2.7	 -4.7	 -5.0	 -3.0	 -3.3	 -2.5	 -1.0	 -1.6

Newid	yng	nghyfran	y	gynulleidfa	net	(pwyntiau	canran)

Rhaglen Sianel Dyddiad TVR % Cyfran % 

Euro 2016: Post Match BBC One 01/07/2016 1,216 42.5 68.1 

Euro 2016: Wal V Bel BBC One 01/07/2016 1,075 37.6 64.1 

Euro 2016: Wal V Por ITV 06/07/2016 983 34.4 60.7 

The Great British Bake Off BBC One 26/10/2016 850 29.7 54.1 

Six Nations Rugby: Wales V Scotland BBC One 13/02/2016 799 28.0 65.3 

I'm A Celebrity - Get Me Out Of Here! ITV 13/11/2016 795 27.7 52.7 

Six Nations Rugby: Wales V France BBC One 26/02/2016 782 27.4 52.0 

Euro 2016: Wal V Nir BBC One 25/06/2016 764 26.7 74.0 

Ten O'clock News BBC One 01/07/2016 762 26.6 54.2 

Britain's Got Talent ITV 23/04/2016 748 26.1 50.6 

Strictly Come Dancing: The Final BBC One 17/12/2016 734 25.6 53.6

Mrs Brown's Boys Christmas Special BBC One 25/12/2016 725 25.3 50.3 

Strictly Come Dancing: The Results BBC One 11/12/2016 694 24.2 46.2 

Rugby: 6 Nations Live: Ire V Wal ITV 07/02/2016 693 24.3 60.4 

Strictly Come Dancing BBC One 03/12/2016 688 24.0 51.0 

Rugby: 6 Nations Live: Eng V Wal ITV 12/03/2016 672 23.5 63.2

Euro 2016: Rus V Wal ITV 20/06/2016 659 23.0 44.1 

Call The Midwife BBC One 28/02/2016 658 23.1 43.9 

Euro 2016: Por V Fra BBC One 10/07/2016 650 22.7 49.2 

Planet Earth II BBC One 06/11/2016 647 22.6 42.1 

Cyfartaledd 000s
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Roedd y bwletin newyddion yn gynnar fin nos ar BBC One yn 
denu cyfran uwch na’r bwletin cyfatebol ar ITV Wales

Ffigur 2.11: Cyfrannau bwletinau newyddion BBC One ac ITV/STV/UTV/
ITV Cymru Wales yn gynnar fin nos, pob cartref: 2016

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Nifer y gwylwyr HD wedi’u cynnwys pan fo hynny’n briodol (gweler y blwch methodoleg 
uchod). Nodyn: Ffigurau bwletinau newyddion (‘lleol’) yn gynnar fin nos ar sail rhaglenni genre ‘newyddion rhanbarthol’, yn dechrau 
rhwng 17:55 a 18:35 ac yn para 10 munud neu fwy, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffigurau’r DU yn seiliedig ar ffigurau sy’n benodol 
ar gyfer slotiau amser bwletinau newyddion yn gynnar fin nos. O ran y bwletinau newyddion a ddarlledir yn gynnar fin nos, mae 
newyddion BBC One yn cael ei ddarlledu rhwng 18:30 a 19:00, a newyddion ITV/STV/UTV/ITV Cymru Wales yn cael ei ddarlledu rhwng 
18:00 a 18:30.

Newyddion rhanbarthol 
a sianeli HD

Channel 3/ITV

Ar hyn o bryd, nid yw ITV yn 
darlledu amrywiadau HD o’i 
rhaglenni newyddion rhanbarthol 
ar gyfer ei holl ranbarthau.  Ar 
gyfer rhai ardaloedd, mae hyn 
yn golygu mai fersiwn HD y tu 
allan i’r rhanbarth o newyddion 
y rhanbarth sy’n cael ei ddangos 
ar sianel HD ITV. Mae London, 
Meridian, Cymru, Central, 
Granada, STV* ac UTV** yn 
cynnig y gwasanaeth HD ar bob 

llwyfan ar hyn o bryd, ac mae 
Anglia, Yorkshire a Tyne Tees 
yn ei gynnig ar rai llwyfannau’n 
unig.^ Yn yr ardaloedd eraill, nid 
y newyddion lleol a ddangosir ar 
y sianel HD yw’r newyddion lleol 
ar gyfer y rhanbarth hwnnw (e.e 
yn  rhanbarth Gororau’r Alban 
(Border), newyddion Granada 
sy’n cael ei ddangos). Mae’r siart 
isod yn cynnwys yr holl wylio i 
unrhyw raglen newyddion yn 
gynnar yn fin nos, hyd yn oed 
os nad y rhaglen honno yw’r 
rhaglen berthnasol i’r ardal. 

BBC One

Mae gan BBC One sianeli HD ar 
gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon sy’n dangos newyddion 
rhanbarthol mewn HD. Ar hyn 
o bryd, nid yw BBC One HD yn
rhanbarthau Lloegr yn gallu
dangos newyddion lleol (mae
neges yn dweud wrth y gwylwyr
am droi i BBC One yn ystod y
slot newyddion rhanbarthol).
Mae’r siart isod yn adlewyrchu’r
gwylio a wneir i raglenni
newyddion yn gynnar fin nos ar
BBC One HD, lle y mae ar gael.

Cafodd Wales Today, bwletin 
newyddion BBC One yn gynnar 
fin nos, gyfran gyfartalog o 30.7% 
o’r holl wylio yng Nghymru rhwng 

6.30pm a 7.00pm yn 2016. Roedd 
hyn ychydig yn uwch na chyfartaledd 
y DU ar gyfer BBC One am yr un 
slot amser. Denodd ITV News at 

Six gyfran is na Wales Today. Serch 
hynny, gyda 22.3% o’r gyfran am 
6pm, roedd yn uwch na chyfartaledd 
y DU ar gyfer Channel 3. 

Yng Nghymru yn 2016, dywedodd 
oddeutu chwech o bob deg (63%) o 
oedolion 16 oed a hŷn mai’r teledu 
oedd eu prif ffynhonnell ar gyfer 
cael newyddion y DU a newyddion y 

byd. Dywedodd 14% mai gwefannau 
neu apiau oedd eu prif ffynhonnell 
ar gyfer cael newyddion,4 ac roedd 
7% yn dweud radio. Mae’r rhain 
yn debyg i’r cyfartaledd yn y DU, 

ond mae oedolion yng Nghymru’n 
fwy tebygol na’r rhai yn y DU 
drwyddi draw i ddefnyddio papurau 
newydd wedi’u hargraffu fel eu prif 
ffynhonnell ar gyfer newyddion.

Teledu yw’r brif ffynhonnell newyddion ar gyfer dros chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru

Ffigur 2.12: Prif ffynonellau ymatebwyr ar gyfer newyddion y DU a newyddion y byd, yn ôl gwlad: 2016

Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom 2016
Sail: Pawb (2,069); Lloegr (1,591); yr Alban (179); Cymru (144); Gogledd Iwerddon (155). Wedi’u procio, un cod

NEWS

63% 14% 7%12% 3%

Teledu

Radio
Papurau

Newydd

Ddim yn 

darllen/gwylio/

gwrando ar 

newyddion

Gwefan

neu ap

Ffynonellau cyfryngau torfol ar gyfer 
newyddion y DU a’r Byd yng Nghymru

4 Mae’r rhain yn cynnwys darlledwyr, papurau newydd, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau neu apiau eraill *Newyddion rhanbarthol Glasgow yn cael ei ddangos.

**Cyflwynwyd HD UTV ym mis Hydref 2016.

^Ar 31 Mawrth 2016, lansiodd  ITV y rhanbarthau hyn mewn HD ar Sky a Freesat (Freeview a Virgin Media i ddod).
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ITV/STV/UTV/
ITV	Wales
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Mae’r adran ganlynol 
yn amlinellu gwariant 

ac oriau rhaglenni  

ar gyfer gwylwyr yng Nghymru, 
yr Alban, Gogledd Iwerddon a 
rhanbarthau Lloegr, a ddarperir 
gan y BBC ac ITV/ STV/ UTV.

Nid yw’r ffigurau’n cynnwys 
rhaglenni iaith Gymraeg a Gaeleg 
ond maent yn cynnwys rhywfaint 
o wariant ar raglenni Gwyddeleg 
gan y BBC. Mae adran 5 yn 
cynnwys manylion am S4C.

Mae ffigurau ariannol hanesyddol 
wedi’u haddasu ar gyfer 
chwyddiant gan ddefnyddio CPI, 
a oedd yn arbennig o uchel yn y 
cyfnod o 2007 i 2013. Oherwydd 
natur fasnachol sensitif y data, 
mae ffigurau gwariant y BBC 
ac UTV wedi’u cyfuno.

1.4  Rhaglenni teledu ar gyfer 
gwylwyr yng Nghymru

Diffiniadau

Rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu 
am y tro cyntaf  
Rhaglenni a gomisiynir gan 
sianel gwasanaeth cyhoeddus 
drwyddedig, neu ar ei chyfer, 
gyda’r bwriad o’u dangos am y 
tro cyntaf ar deledu yn y Deyrnas 
Unedig yn y flwyddyn gyfeirio.

Rhaglenni a brynir i’w dangos am 
y tro cyntaf 
Rhaglen barod a brynir gan 
ddarlledwr oddi wrth ddeiliad 
hawliau arall ac a ddarlledir 
am y tro cyntaf yn y DU yn 
ystod y flwyddyn gyfeirio. 

Ailddarllediadau  
Pob rhaglen nad yw’n cyfateb i’r 
un o’r ddau ddiffiniad uchod.

Gwariant ar gynnyrch  
Mae’n cynnwys yr holl gostau 
a wynebir gan y darlledwr sy’n 
gysylltiedig â chreu neu brynu 
rhaglenni. Mae’r rhain yn cynnwys 
costau cynhyrchu uniongyrchol 
ac anuniongyrchol ar gyfer 
cynyrchiadau mewnol a chostau 
trwyddedu ar gyfer rhaglenni a 
gomisiynir ac a brynir, ac nid yw’n 
cynnwys costau sy’n gysylltiedig 
â marchnata a dosbarthu.

Yn 2016, gwariodd y BBC ac ITV/
STV/UTV £276m ar gynhyrchu 
rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu 
am y tro cyntaf yn benodol ar gyfer 
gwylwyr yng Nghymru, yr Alban, 
Gogledd Iwerddon a rhanbarthau 
Lloegr, cynnydd o £4m mewn 
termau real o un flwyddyn i’r llall.6  
I’r gwrthwyneb, roedd gwariant BBC 

Cymru Wales ac ITV Cymru Wales ar 
raglenni gwreiddiol y DU i’w darlledu 
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru wedi gostwng 7.8% mewn 
termau real rhwng 2015 a 2016.

Ers 2011 mae gwariant 
trwyddedeion y BBC a Channel 3 ar 
gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu 
am y tro cyntaf yn benodol ar 

gyfer gwylwyr yng ngwledydd a 
rhanbarthau’r DU wedi gostwng 
£12m. Mae hyn yn cynrychioli 
cyfradd twf blynyddol cyfansawdd 
negyddol o  -0.9%. Ers 2011, mae’r 
un ffigur yng Nghymru wedi 
gostwng £3m,  -1.7% y flwyddyn ar 
gyfartaledd ers 2011, a’r gostyngiad 
mwyaf ymysg gwledydd y DU.

Gostyngodd gwariant BBC Cymru Wales ac ITV Cymru Wales ar gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu 
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 8% mewn termau real rhwng 2015 a 2016

Ffigur 2.13: Gwariant ar gynnyrch gwreiddiol y gwledydd a’r rhanbarthau 
a ddarlledir am y tro cyntaf gan y BBC/ITV/STV/UTV

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016).
Nodyn: Data ar wariant ar raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. 
Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg 
gan y BBC. O 2014 ymlaen, mae gwariant ITV Border ar gynnwys yn benodol ar gyfer gwylwyr yn yr Alban yn cael ei neilltuo i’r Alban, 
ac mae gweddill gwariant ITV Border yn cael ei neilltuo i Loegr. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys rhwydwaith.

6 Yng Ngogledd Iwerddon, byddai modd egluro’r cynnydd mewn gwriant yn rhannol oherwydd bod ITV wedi cymryd UTV drosodd yn 2016. Cyn i ITV gymryd UTV 
drosodd, nid oedd UTV yn codi costau staff ar gyfer eu rhaglenni newyddion, ac yn dyrannu costau uniongyrchol yn unig.  O 2016 ymlaen, mae ITV wedi dyrannu 
costau staff perthnasol ar gyfer rhaglenni newyddion UTV, ac mae hyn yn gyson â dull gweithredu’r cwmni ar draws gweddill rhwydwaith ITV. 

£252m £245m £228m
£178m £180m £175m £172m £162m £163m £160m £161m

£41m £36m
£34m

£29m £28m £27m £24m £27m £27m £28m £31m

£74m
£74m

£60m

£58m £58m £58m £54m £53m £69m £55m £57m

£37m £43m

£39m

£32m £28m £29m £28m £26m
£27m

£28m £26m

£405m £397m

£361m

£297m £293m £288m £279m £269m
£286m

£272m £276m

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%	newid 1	flwyddyn 5	
mlynedd
CAGR

Y	DU 1.5% -0.9%

Cymru -7.8% -1.7%

Yr	Alban 3.2% -0.2%

Gogledd	
Iwerddon 13.4% 3.1%

Lloegr 0.6% -1.6%



36 37

36 37

36 37

36 37

36 37

36 37

36 37

2 Teledu a chynnwys clyweledol ofcom.org.uk2 Teledu a chynnwys clyweledolAdroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017 - Cymru

Ffigur 2.14: Cyfanswm y gwariant gan y BBC/ITV/STV/UTV ar gynnyrch y gwledydd/rhanbarthau: 2016

Ffynhonnell: Darlledwyr.
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond 
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys 
rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr  ITV Border yn yr Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.

Gwariodd BBC Cymru Wales ac ITV 
Cymru Wales £26m ar raglenni Saesneg 
yn unig ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 
yn 2016, gan gynnwys rhaglenni 
a brynwyd ac ailddarllediadau. 
Roedd gwariant ar raglenni heb fod 

yn newyddion neu faterion cyfoes 
yn cyfrif am ychydig o dan hanner 
cyfanswm y gwariant (£13m); roedd 
newyddion yn cyfrif am 38% arall 
(£10m), gyda materion cyfoes yn 
cyfrif am y £4m oedd yn weddill.

Yn ogystal â hyn, gwariodd y BBC 
£29.2m ar gynnwys ychwanegol i S4C 
yn 2016/17, ar ben y £75m sy’n dod 
yn uniongyrchol o ffi’r drwydded. 

Gwariodd BBC Cymru Wales ac ITV Cymru Wales £26m ar raglenni 
Saesneg yn unig ar gyfer gwylwyr yng Nghymru yn 2016

Ffigur 2.15: Newid yng nghyfanswm y gwariant ar gynnyrch y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl genre a gwlad: 2011-2016

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016). 
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond 
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys 
rhwydwaith. Roedd y gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi’i rannu rhwng Lloegr a’r Alban o 2014 ymlaen ac wedi’i 
briodoli i Loegr yn unig cyn 2014. 

Gostyngodd gwariant BBC 
Cymru Wales ac ITV Cymru 
Wales ar gynnyrch y gwledydd 
a’r rhanbarthau, gan gynnwys 
ailddarllediadau a rhaglenni a 
brynir, mewn termau real 8% rhwng 
2015 a 2016 a 2% ar gyfartaledd 
y flwyddyn ers 2011. Mae eu 
gwariant ar raglenni heb fod yn 

newyddion/materion cyfoes ar 
gyfer gwylwyr Cymru wedi gostwng 
18% ers 2015, ac mae’n cynrychioli 
cyfradd twf blynyddol cyfansawdd 
negyddol o  -3% ers 2011. 

I’r gwrthwyneb, mae gwariant BBC 
Cymru Wales ac ITV Cymru Wales 
ar raglenni materion cyfoes ar gyfer 

gwylwyr yng Nghymru wedi cynyddu 
mewn termau real, a hynny ers 2015 
(11%) ac ers 2011 (ar gyfartaledd 
o 5% y flwyddyn). Er bod gwariant 
ar newyddion wedi cynyddu 
2% mewn termau real rhwng 
2015 a 2016, mae wedi gostwng 
yn gyffredinol ar gyfartaledd 
o 2% y flwyddyn ers 2011.

Mae gwariant ar raglenni wedi gostwng yn y flwyddyn ddiwethaf, yn arbennig 
ar gyfer rhaglenni heb fod yn newyddion nac yn faterion cyfoes.

Y DU Lloegr G. Iwerddon Yr Alban Cymru 

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

Materion Cyfoes 9% 2% 20% -2% 22% 19% -16% 2% 11% 5%

Newyddion 1% -1% -2% -2% 16% 5% 9% 3% 2% -2%

Rhaglenni heb fod yn 
newyddion/materion cyfoes

1% -2% 36% 3% 7% -2% 5% -2% -18% -3%

Cyf. Gwariant yn 2016 £277m £161m £31m £58m £26m

Y DU Lloegr G. Iwerddon Yr Alban Cymru 

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

1fl 5ml   
CAGR

Newid mewn gwariant 2% -1% 1% -2% 13% 3% 4% -1% -8% -2%

£14m £6m £6m £4m

£144m

£13m £19m
£10m

£3m

£13m

£33m

£13m

£161m

£31m

£58m

£26m

Lloegr Gogledd	Iwerddon Yr	Alban Cymru

Materion	cyfoes

Newyddion

Rhaglenni	heb	fod	yn	newyddion	/	materion	cyfoes
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259 84 110 46

3,873
363

399
350

52
198

327

216

55 40

109

60

2,682 255

507

258

1 59

430

21

Lloegr Gogledd	Iwerddon Yr	Alban Cymru

ITV/STV/UTV	-rhaglenni	
heb	fod	yn	newyddion	/	
materion	cyfoes

ITV/STV/UTV	- newyddion

ITV/STV/UTV	- materion	
cyfoes

BBC	- rhaglenni	heb	 fod	yn	
newyddion	/	materion	
cyfoes

BBC	- newyddion

BBC	- materion	cyfoes

6,922	awr
+2%

999	awr
+6	%

1882	awr

-21%

Cyfanswm	oriau	2016

Newid	ers	2015

951	awr

-2%

Ffigur 2.16: Oriau cynnyrch gwreiddiol y gwledydd/rhanbarthau i’w 
darlledu am y tro cyntaf, yn ôl genre a darlledwr: 2016

Ffynhonnell: Darlledwyr.
Nodyn: Data ar oriau’r rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. 
Nid yw’r oriau yn cynnwys cynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o oriau o raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid 
yw’r ffigurau hyn yn cynnwys oriau cynnwys rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr ITV Border yn yr 
Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.

Yn 2016, cynhyrchodd BBC Cymru 
Wales ac ITV Cymru Wales 951 
awr o raglenni gwreiddiol o’r 
DU i’w darlledu am y tro cyntaf 
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru. 
Roedd hyn yn ostyngiad o 2% (16 
awr) ers 2015. Yn erbyn y patrwm 

cyffredinol hwn, mae’r oriau wedi 
cynyddu mewn dau gategori ers 
2015: Newyddion y BBC, o dair awr, 
a materion cyfoes ITV, 15 awr.

Mae cynyrchiadau’r BBC yn cyfrif 
am dros 60% o’r holl gynnwys 

gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu 
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr 
yng Nghymru, sef 612 awr. 
Mae newyddion yn cyfrif am 
bron i ddwy ran o dair o’r holl 
oriau ar draws y BBC ac ITV.

Mae nifer yr oriau o raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf 
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi gostwng ers 2011 

Ffigur 2.17: Cost yr awr cynnyrch y gwledydd a’r rhanbarthau i’w darlledu am y tro cyntaf, yn ôl gwlad: 2011-2016

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016).
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond 
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys 
rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr ITV Border yn yr Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.

Yn 2016, roedd cost yr awr 
cynnyrch gwreiddiol y gwledydd a’r 
rhanbarthau i’w darlledu am y tro 
cyntaf yng Nghymru, sef £27,600, 
yn uwch na chyfartaledd y DU 
(£25,700). Mae’r gost yr awr hefyd 
yn uwch nag yn Lloegr, ond yn is nag 
yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mewn termau real, dros y cyfnod o 
bum mlynedd, mae cost cynnwys 
gwreiddiol y gwledydd i’w ddarlledu 
am y tro cyntaf wedi gostwng 
rhywfaint yng Nghymru, 0.4% 
ar gyfartaledd bob blwyddyn (o 
£28,200). Mae hyn yn wahanol 
i’r patrwm cyffredinol yn y DU, 

ac yng Ngogledd Iwerddon a’r 
Alban, lle mae’r gost yr awr wedi 
cynyddu rhwng 0.7% a 9.2% ar 
gyfartaledd bob blwyddyn ers 2011.  

Mae cost yr awr rhaglenni i’w darlledu am y tro cyntaf ar 
gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi gostwng

£25k £26k
£29k

£20k

£28k
£26k

£23k

£31k £30k
£28k

Y	DU Lloegr Gogledd	Iwerddon Yr	Alban Cymru

2011

2016

+0.7% 5	mlynedd	CAGR-2.1% +1.6% +9.2% -0.4%
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Yn 2013, 
cytunodd S4C ag 

Ymddiriedolaeth y 
BBC y byddai S4C 
yn cael ei chyllido’n 

rhannol gan ffi’r 
drwydded deledu. 

Fel rhan o delerau’r cytundeb, 
byddai S4C yn cael £76.3m ym 
mlwyddyn ariannol 2013/2014, a 
fyddai’n gostwng o un flwyddyn i’r 
llall i £74.5m yn 2016/20175. Bydd y 
lefel hon o gyllid yn cael ei chynnal 
tan ddiwedd trefniadau cyfredol ffi’r 
drwydded yn 2022.6 Darparodd yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon £6.8m i S4C yn y 
flwyddyn hyd at Ebrill 2017 hefyd. 
Mae’r 2% o gyllid sy’n weddill yn 
dod o weithgareddau masnachol 
a refeniw hysbysebu S4C.

Mae gan y BBC rwymedigaeth 
statudol i ddarparu deg awr o 
gynnwys yr wythnos am ddim i S4C. 
Gwneir hyn ar ffurf y gwasanaeth 
Newyddion, yr opera sebon Pobol 
y Cwm a rhai rhaglenni chwaraeon 

a digwyddiadau arbennig ar hyn 
o bryd. Cytunwyd mai gwerth 
hyn fyddai £19.4m y flwyddyn. Ar 
gyfer y flwyddyn ariannol 2016/17, 
mae’r BBC yn amcangyfrif mai 
cyfanswm y gost o ddarparu’r 
rhaglenni i S4C, gan gynnwys costau 
cyffredinol canolog, yw £29.2m. 
Yn ogystal â hyn, gwariodd S4C 
£64.7m ar raglenni Cymraeg.

Roedd gwariant S4C (heb gynnwys 
gwariant y BBC ar gynhyrchu y 
soniwyd amdano eisoes) ar raglenni 
a gomisiynwyd i’w dangos am y 
tro cyntaf wedi gostwng mewn 
termau real yn 2016/17. Er bod y 
gwariant ar y rhan fwyaf o genres 
wedi aros yn weddol sefydlog, 
gwelwyd rhai yn gostwng hefyd, 
yn arbennig chwaraeon a drama.

2.5  Rhaglenni Cymraeg

Gwariant a chynnyrch yn yr iaith Gymraeg

Ffigur 2.18: Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf

£62m
yn 2016

£9m

£3m
£2m

£1m

£7m £10m

£14m

£15m

Cerddoriaeth
a’r Celfyddydau

Plant

Cerdd ac
adloniant ysgafn

Materion cyfoes

Ffeithiol
cyffredinol

Drama
Crefyddol

Chwaraeon

NEWS

Ffynhonnell: S4C. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016 ). Nodyn: Nid yw hyn yn cynnwys rhaglenni a 
ddarparwyd gan y BBC o dan y rhwymedigaeth statudol.

5 http://www.s4c.cymru/c_press_level2.shtml?id=726
6 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/s4c/2016/cy_chairman_letter.pdf 

Ffigur 2.19: Math o gynnyrch Cymraeg ar S4C, yn ôl oriau

Ffynhonnell: S4C

Roedd cyfanswm nifer yr oriau 
a ddarlledwyd gan S4C yn 2016 
wedi gostwng 416 awr i 6306 awr. 
Roedd y rhan fwyaf o’r gostyngiad 
hwn mewn rhaglenni a brynwyd 
i’w darlledu am y tro cyntaf, a oedd 
yn gostwng o 418 awr yn 2015 
i 31 awr yn 2016. Ar ddechrau 
haf 2016, rhoddodd S4C y gorau 

i ddarlledu trafodion Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru gyda’r nos, felly 
nid yw’r oriau hyn wedi’u cynnwys 
yn oriau’r rhaglenni a brynwyd 
i’w darlledu am y tro cyntaf.

Roedd oriau rhaglenni statudol y 
BBC  wedi cynyddu 4 awr, i 538 awr 
yn 2016 ac roedd rhaglenni wedi’u 
comisiynu gan y BBC i’w darlledu 

am y tro cyntaf wedi cynyddu o 13 
awr yn 2015 i 20 awr yn 2016.

Ailddarllediadau oedd y rhan 
fwyaf o allbwn y sianel o hyd 
(3,968 awr), sef 63% o’r holl 
raglenni yn ystod y flwyddyn. 
Roedd 2,073 awr o raglenni plant 
wedi cael eu hailddarlledu.

711 640 567 535 531 534 538

3,371 3,254 3,717 3,737 3,876 3,919 3,968

351 482
342 470 452 418

3114 13
13 10 13 13 20

1,772 1,830
1,990 1,968 1,916 1,838

1,749

6,219 6,219
6,629 6,720 6,788 6,722

6,306

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rhaglenni	a	gomisiynir	i’w	darlledu	am	y	tro	cyntaf		(annibynnol) Rhaglenni	a	gomisiynir	i’w	darlledu	am	y	tro	cyntaf		(BBC)
Rhaglenni	a	brynir	 i’w	dangos	am	y	tro	cyntaf Ailddarllediadau
Statudol	y	BBC	
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59%	 55%	
49%	 49%	 51%	 49%	

8%	
6%	

6%	 5%	 6%	 7%	

13%	
18%	 21%	 24%	 22%	 23%	

11%	
10%	 12%	 11%	 10%	 8%	

7%	 7%	 8%	 8%	 7%	 9%	
1.6%	 1.7%	 1.4%	 1.8%	 2.7%	 2.5%	
0.8%	 0.9%	 0.9%	 0.8%	 0.9%	 1.0%	
0.2%	 0.8%	 0.8%	 0.6%	 0.7%	 0.7%	

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Llundain Canolbarth	a	Dwyrain	Lloegr Gogledd	Lloegr De	Lloegr Yr	Alban Cymru Gogledd	Iwerddon Arall

Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr
Nodyn: Nid yw’r gwariant hwn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith. Mae’r categori ‘arall’ yn cyfeirio at raglenni wedi’u 
gwneud gan gynhyrchwyr o fewn dalgylch yr M25, sy’n cyfrif fel cynyrchiadau rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a 
50% o’r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu allan i’r M25, ond ddim i gyd mewn un isranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un 
rhanbarth. Gweler www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.
pdf  <http://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.pdf>ar 
wefan Ofcom am ragor o fanylion.

Mae Ffigur 2.20 a Ffigur 2.21 
isod yn dangos y gyfran o 
raglenni rhwydwaith PSB y DU 
a gynhyrchwyd yn y gwledydd 
a’r rhanbarthau yn ystod y 
pum mlynedd diwethaf, yn 
ôl gwariant a swmp. 

Yn 2016, roedd 3.2% o wariant 
rhwydwaith ar gynnwys gwreiddiol, 
heb gynnwys newyddion, wedi’i 
roi i Gymru, i lawr o 3.5% yn 
2015. Roedd hyn yn cynrychioli 
2.5% o’r holl oriau o raglenni 
gwreiddiol y DU i’w darlledu am 
y tro cyntaf ar draws y sianeli PSB 
yn 2016, i lawr o 2.7% yn 2015. 

Fel yn y blynyddoedd a fu, roedd 
y rhan fwyaf o’r gwariant yn 
Llundain; roedd 57% o wariant 
ar gynnwys newydd, heb fod yn 
newyddion, wedi darparu 49% 
o’r holl oriau rhwydwaith.

2.6 Cynyrchiadau teledu rhwydwaith a wneir yng Nghymru

Ffigur 2.20: Gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2011-2016 

Ffigur 2.21: Swmp y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2011-2016

Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr
Nodyn: Nid yw’r oriau hyn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith. Mae’r categori ‘arall’ yn cyfeirio at raglenni wedi’u 
gwneud gan gynhyrchwyr o fewn dalgylch yr M25, sy’n cyfrif fel cynyrchiadau rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a 
50% o’r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu allan i’r M25, ond ddim i gyd mewn un isranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un 
rhanbarth. Gweler www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.
pdf ar wefan Ofcom am ragor o fanylion.57%	 55%	 52%	 52%	 54%	 57%	

3%	 3%	
2%	 2%	 1%	

2%	

17%	 20%	 20%	 23%	 20%	
22%	
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12%	

14%	 13%	 14%	 8%	

5%	 4%	 6%	 5%	 4%	 6%	
2.8%	 3.5%	 3.3%	 3.2%	 3.5%	 3.2%	
1.0%	 0.8%	 1.1%	 1.2%	 0.9%	 1.5%	
0.4%	 1.2%	 2.2%	 1.3%	 1.5%	 1.5%	

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Llundain Canolbarth	a	Dwyrain	Lloegr Gogledd	Lloegr De	Lloegr Yr	Alban Cymru Gogledd	Iwerddon Arall
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