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1 Crynodeb o’r amodau rheoleiddio yn y drwydded weithredu ar 
gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU 

Mae hwn yn grynodeb o’r amodau rheoleiddio y bydd modd eu gorfodi rydyn ni wedi’u rhoi 
yn y drwydded weithredu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU, wedi’u trefnu 
yn ôl gwasanaeth. Mae’r crynodeb hwn er mwyn cyfeirio ato’n unig ac nid yw’n rhan o'r 
drwydded weithredu. Mae testun llawn ac awdurdodol yr amodau rheoleiddio yn Atodlen 1 y 
drwydded weithredu.1 

Enw’r gwasanaeth Crynodeb o’r amod rheoleiddio Amod 
rheoleiddio 

rhif  

BBC One Rhaglenni newyddion rhwydwaith yn achlysurol drwy gydol y 
dydd 

2.4.1 
 

BBC One Cwota ar gyfer rhaglenni newyddion rhwydwaith mewn 
Blwyddyn Galendr (1,520 awr) a 280 o’r oriau hynny yn ystod yr 
Oriau Brig (280 awr) 

2.4.2 

BBC One Cwota ar gyfer materion cyfoes rhwydwaith Oriau Brig mewn 
Blwyddyn Galendr (45 awr) 

2.4.3 

BBC One Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni am y celfyddydau a 
rhaglenni cerddoriaeth (45 awr) a rhaid i rai o'r rheini fod yn 
ystod yr Oriau Brig   

2.18 

BBC One 
 

Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni (75%), ac fel canran o oriau’r holl raglenni Oriau Brig 
(90%) mewn Blwyddyn Galendr 

2.32 
 

BBC One Cwota ar gyfer rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu darlledu 
am y tro cyntaf – yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd mewn 
Blwyddyn Galendr (4,000 awr). 

2.33 

BBC One a BBC Two  Cwota ar gyfer rhaglenni materion cyfoes mewn Blwyddyn 
Galendr (450 awr, a 106 o’r oriau hynny yn ystod yr Oriau Brig) 

2.5 

BBC One a BBC Two  Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni crefyddol (115 awr, 
a rhaid i rai o'r rheini fod yn ystod yr Oriau Brig) 

2.19 

BBC One a BBC Two Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni comedi (300 awr, a 
rhaid i rai o'r rheini fod yn ystod yr Oriau Brig) 

2.38 

BBC One a BBC Two  Cwota ar gyfer rhaglenni o ddiddordeb cenedlaethol neu 
ranbarthol mewn Blwyddyn Galendr (6,300 awr), gan gynnwys 

• amrywiaeth addas o raglenni; 

• o leiaf 95% o’r rhaglenni wedi'u gwneud mewn gwlad 

neu ranbarth perthnasol;  

• 700 awr o raglenni heb fod yn rhaglenni newyddion yn 

ystod yr Oriau Brig;  

• 280 awr o raglenni heb fod yn rhaglenni newyddion yn 

syth cyn neu ar ôl yr Oriau Brig;  

• mae’n ofyniad penodol bod BBC One yn darlledu o 

leiaf 4,300 awr o newyddion sydd o ddiddordeb 

cenedlaethol neu ranbarthol yn achlysurol drwy gydol 

2.67; 2.68 

                                                           

1 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/107075/bbc-operating-licence-cymraeg.pdf  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/107075/bbc-operating-licence-cymraeg.pdf
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y dydd, ac mae’n rhaid i 2,100 o’r rheini fod yn ystod yr 

Oriau Brig 

BBC Two Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni am y celfyddydau a 
rhaglenni cerddoriaeth (175 awr, a rhaid i rai o'r rheini fod yn 
ystod yr Oriau Brig) 

2.20 

BBC Two 
 

Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (75%)  
ac fel canran o oriau’r holl raglenni Oriau Brig (90%) 

2.32 
 

BBC Two Cwota ar gyfer rhaglenni gwreiddiol o'r DU sy’n cael eu darlledu 
am y tro cyntaf – yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd mewn 
Blwyddyn Galendr (2,200 awr). 

2.34 

BBC One Scotland Cwota ar gyfer rhaglenni newyddion a materion cyfoes (290 
awr) a rhaglenni heb fod yn rhaglenni newyddion (155 awr) 
mewn Blwyddyn Ariannol 

2.78 

BBC One Scotland a BBC 
Two Scotland 

Amrywiaeth o genres mewn rhaglenni sy’n adlewyrchu 
diwylliant yr Alban 

2.79 

BBC Two Scotland Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni heb fod yn 
rhaglenni newyddion, gan gynnwys allbwn Gaeleg (200 awr) 

2.80 

BBC One Wales Cwota ar gyfer rhaglenni newyddion a materion cyfoes (275 
awr) a rhaglenni heb fod yn rhaglenni newyddion (65 awr) 
mewn Blwyddyn Ariannol 

2.85  

BBC One Wales a BBC 
Two Wales 

Amrywiaeth o genres mewn rhaglenni sy’n adlewyrchu 
diwylliant Cymru  

2.86 

BBC Two Wales Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni heb fod yn 
rhaglenni newyddion (175 awr) 

2.87 

BBC One Northern Ireland Cwota ar gyfer rhaglenni newyddion a materion cyfoes (310 
awr) a rhaglenni heb fod yn rhaglenni newyddion (90 awr) 
mewn Blwyddyn Ariannol 

2.91 

BBC One Northern Ireland 
a BBC Two Northern 
Ireland 

Amrywiaeth o genres mewn rhaglenni sy’n adlewyrchu 
diwylliant Gogledd Iwerddon 

2.92 

BBC Two Northern 
Ireland 

Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni heb fod yn 
rhaglenni newyddion (60 awr) 

2.93 

BBC Two Northern 
Ireland 

Rhaglenni Gwyddeleg a rhaglenni Gaeleg Ulster 2.94 

BBC Four Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni newydd am y 
celfyddydau a rhaglenni cerddoriaeth newydd (175 awr) 

2.21 

BBC Four 
 

Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (75%) 
ac fel canran o oriau’r holl raglenni Oriau Brig (60%) 

2.32 
 

CBeebies Darparu amrywiaeth o gynnwys sy’n cefnogi dysgu plant cyn-
ysgol bob Blwyddyn Ariannol 

2.22 

CBeebies Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (70%) 

2.32 

CBeebies Cwota ar gyfer rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu darlledu 
am y tro cyntaf – yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd mewn 
Blwyddyn Galendr (100 awr). 

2.36 
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CBBC Newyddion yn achlysurol drwy gydol y dydd  2.6.1 

CBBC Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer newyddion (85 awr) 2.6.2 

CBBC Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer drama (1,000 awr) 2.23.1 

CBBC Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni ffeithiol (675 awr) 2.23.2 

CBBC  Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (72%) 

2.32 

CBBC Cwota ar gyfer rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu darlledu 
am y tro cyntaf – yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd mewn 
Blwyddyn Galendr (400 awr). 

2.35 

Sianel BBC News 
 

Mwy o newyddion rhyngwladol a mwy o newyddion 
lleol/rhanbarthol na sianeli newyddion parhaus eraill yn y DU 

2.7 

Sianel BBC News Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (90%) 

2.32 

BBC Parliament Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (90%) 

2.32 

BBC Parliament Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer darpariaeth yng nghyswllt 
gweithgareddau Cynulliad Cymru, Senedd yr Alban a Chynulliad 
Gogledd Iwerddon (300 awr) 

2.70 

BBC Alba Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni gwreiddiol ar gyfer dysgwyr 
Gaeleg (5 awr) 

2.24 

BBC Alba Cwota ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol fel canran o oriau’r holl 
raglenni mewn Blwyddyn Galendr (75%) 

2.32 

BBC Alba Rhaglenni newyddion byw gyda’r nos bob diwrnod gwaith, gan 
gynnwys yn ystod yr Oriau Brig, ac adolygiad newyddion 
estynedig ar benwythnosau 

2.81 

Gwasanaethau Teledu 
Cyhoeddus y DU 
(Rhaglenni Rhwydwaith) 

Cwota ar gyfer Rhaglenni Rhwydwaith a wneir y tu allan i Ardal 
yr M25 bob Blwyddyn Galendr (50% o’r oriau o Raglenni 
Rhwydwaith a wneir yn y DU; ystod briodol o Raglenni 
Rhwydwaith i’w gwneud y tu allan i Ardal yr M25); a 50% o 
Wariant y BBC ar Raglenni Rhwydwaith sy’n cael eu gwneud yn 
y DU. 

2.53  
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Gwasanaethau Teledu 
Cyhoeddus y DU 
(Rhaglenni Rhwydwaith) 

Cwota ar gyfer Rhaglenni Rhwydwaith a wneir yn Lloegr bob 
Blwyddyn Galendr (y tu allan i Ardal yr M25) (mae 30% o’r oriau 
o Raglenni Rhwydwaith a wneir yn y DU; 28% tan 31 Rhagfyr 
2019 a 30% o 1 Ionawr 2020 ymlaen o Wariant ar Raglenni 
Rhwydwaith a wneir yn y DU yn cyfeirio at gynhyrchu rhaglenni 
mewn canolfannau cynhyrchu gwahanol) 

 2.54 

Gwasanaethau Teledu 
Cyhoeddus y DU 
(Rhaglenni Rhwydwaith) 

Cwota ar gyfer Rhaglenni Rhwydwaith a wneir yn yr Alban bob 
Blwyddyn Galendr (8% o’r oriau o Raglenni Rhwydwaith a wneir 
yn y DU; mae 8% o Wariant ar Raglenni Rhwydwaith a wneir yn 
y DU yn cyfeirio at raglenni sy’n cael eu cynhyrchu mewn 
canolfannau cynhyrchu gwahanol yn yr Alban) 

 2.56 

Gwasanaethau Teledu 
Cyhoeddus y DU 
(Rhaglenni Rhwydwaith) 

Cwota ar gyfer Rhaglenni Rhwydwaith a wneir yng Nghymru 
bob Blwyddyn Galendr (4% tan 31 Rhagfyr 2021 a 5% o 1 
Ionawr 2022 o’r oriau o Raglenni Rhwydwaith a wneir yn y DU; 
mae 5% o Wariant ar Raglenni Rhwydwaith a wneir yn y DU yn 
cyfeirio at raglenni sy’n cael eu cynhyrchu mewn canolfannau 
cynhyrchu gwahanol yng Nghymru) 

2.58 

Gwasanaethau Teledu 
Cyhoeddus y DU 
(Rhaglenni Rhwydwaith) 

Cwota ar gyfer Rhaglenni Rhwydwaith a wneir yng Ngogledd 
Iwerddon bob Blwyddyn Galendr (2% tan 31 Rhagfyr 2021 a 3% 
o 1 Ionawr 2022 o’r oriau o Raglenni Rhwydwaith a wneir yn y 
DU; mae 3% o Wariant ar Raglenni Rhwydwaith a wneir yn y DU 
yn cyfeirio at raglenni sy’n cael eu cynhyrchu mewn 
canolfannau cynhyrchu gwahanol yng Ngogledd Iwerddon) 

2.60 

Radio 1 Cwota diwrnod gwaith ar gyfer newyddion yn ystod y Dydd (1 
awr), gan gynnwys dau fwletin estynedig, ac un o’r rheini yn 
ystod yr Oriau Brig 

2.8.1 

Radio 1 Bwletinau ar adegau rheolaidd drwy gydol y Dydd ar 
benwythnosau. 

2.8.2 

Radio 1 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni dogfen newydd 
(40) 

2.25 

Radio 1 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cerddoriaeth gan artistiaid y 
DU yn ystod y Dydd (45%) 

2.39.1 

Radio 1 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer Cerddoriaeth Newydd yn 
ystod y Dydd (45%), a chyfran sylweddol o’r rhain gan artistiaid 
newydd ac sy’n datblygu o'r DU 

2.39.2 

Radio 1 Cwota wythnosol ar gyfer cerddoriaeth arbenigol (60 awr) 2.39.3 

Radio 1 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer sesiynau newydd (175) 2.39.4 

Radio 1 Amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth (sawl gwaith caiff 
caneuon eu chwarae a maint y rhestr chwarae) o gymharu â 
darparwyr tebyg yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd  

2.39.5 

Radio 1 O leiaf dwy ymgyrch gweithredu cymdeithasol fawr ym mhob 
Blwyddyn Galendr 

2.39.6 

1Xtra Cwota diwrnod gwaith ar gyfer newyddion yn ystod y Dydd (1 
awr, gan gynnwys dau fwletin estynedig)  

2.9.1 

1Xtra  Bwletinau rheolaidd yn ystod y Dydd ar benwythnosau. 2.9.2 
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1Xtra Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer nifer y rhaglenni dogfen (40)  2.26 

Radio 2 Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes (17 awr, a 3 o’r rheini yn ystod yr Oriau Brig) 

2.10.1 

Radio 2 Bwletinau newyddion ar adegau rheolaidd 
 

2.10.2 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni am y celfyddydau 
(100 awr) 

2.27.1 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni dogfen (130 awr) 
 

2.27.2 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer allbwn crefyddol sy’n 
berthnasol i ystod eang o gredoau (170 awr) 

2.27.3 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cerddoriaeth gan artistiaid 
o’r DU yn ystod y Dydd (40%) 

2.40.1 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer Cerddoriaeth Newydd yn 
ystod y Dydd (20%), a chyfran sylweddol o’r rhain gan artistiaid 
newydd ac sy’n datblygu o'r DU  

2.40.2 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer darlledu cerddoriaeth fyw 
(260 awr) 
 

2.40.3 

Radio 2 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni cerddoriaeth 
arbenigol (1,100 awr) 

2.40.4 

Radio 2 Amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth o gymharu â darparwyr 
tebyg yn ystod Oriau Brig ac yn ystod y Dydd 

2.40.5 

Radio 3 Newyddion yn achlysurol drwy gydol y dydd 2.11 

Radio 3 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cerddoriaeth fyw 
neu wedi’i recordio’n arbennig (45%) 

2.28.1 

Radio 3 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer perfformiadau byw neu 
wedi'u recordio’n arbennig (440) 

2.28.2 

Radio 3 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer comisiynu gweithiau 
cerddorol newydd (25) 

2.28.3 

Radio 3 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni dogfen newydd am 
bynciau celfyddydol a diwylliannol (35) 

2.28.4 

Radio 3 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer gwariant perthnasol y tu 
allan i Ardal yr M25 (40%) 

2.66 

Radio 4 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni newyddion a 
materion cyfoes (2,750 awr) 

2.12.1 

Radio 4 Darparu adroddiadau dyddiol ynghylch gweithgareddau 
Seneddol pan mae’r Senedd yn eistedd 

2.12.2 

Radio 4 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni dogfen gwreiddiol 
sy’n ymdrin ag amrywiaeth helaeth o bynciau (375 awr) 

2.29.1 

Radio 4 Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni crefyddol 
gwreiddiol (200 awr) sy’n berthnasol i sawl ffydd wahanol. 

2.29.2 
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BBC Radio 5 live Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni newyddion a 
materion cyfoes (75% o'r allbwn) 

2.13.1 

BBC Radio 5 live Darpariaeth helaeth ynghylch etholiadau (lleol, cyffredinol, a'r 
siambrau datganoledig) yn ogystal â darpariaeth reolaidd 
ynghylch gwleidyddiaeth Ewrop a gwleidyddiaeth ryngwladol. 

2.13.2 

BBC Radio 5 live Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer sylwebaeth fyw ar 20 o 
chwaraeon 

2.41 

BBC 6 Music Cwota wythnosol ar gyfer newyddion (6 awr) 2.14 

BBC 6 Music Cwota wythnosol ar gyfartaledd ar draws bob Blwyddyn 
Ariannol ar gyfer un neu fwy o’r canlynol - nodweddion llafar, 
rhaglenni dogfen a thraethodau (10 awr) 
 

2.30 

BBC Asian Network Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes (24 awr) 

2.15 

BBC Radio Scotland Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71 

BBC Radio Scotland Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes (50 awr) 

2.82.1 

BBC Radio Scotland Nifer o wasanaethau eithrio rhanbarthol yn cael eu darparu bob 
diwrnod gwaith (sy’n cynnig newyddion, chwaraeon a 
gwybodaeth) yn ogystal â rhywfaint o raglenni cymunedol 
rhanbarthol gyda'r nos 

2.82.2 

BBC Radio Scotland Cynnwys a cherddoriaeth sy’n berthnasol i’r Alban yn benodol 2.82.3 

BBC Radio nan Gàidheal Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71 

BBC Radio nan Gàidheal Newyddion cyson drwy gydol y dydd 2.83.1 

BBC Radio nan Gàidheal Cynnwys a cherddoriaeth sy’n berthnasol i’r Alban yn benodol 2.83.2 

BBC Radio Wales Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71 

BBC Radio Wales Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes (32 awr) 

2.88.1 

BBC Radio Wales Cynnwys a cherddoriaeth sy’n berthnasol i Gymru yn benodol 2.88.2 

BBC Radio Cymru Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71  

BBC Radio Cymru Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes (23 awr) 

2.89.1 

BBC Radio Cymru Cynnwys a cherddoriaeth sy’n berthnasol i Gymru yn benodol 2.89.2 

BBC Radio Ulster a BBC 
Radio Foyle 

Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71 
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BBC Radio Ulster a BBC 
Radio Foyle 

Cwota wythnosol ar gyfer newyddion a materion cyfoes (35 awr 
ar gyfer BBC Radio Ulster, 20 awr ar gyfer Radio Foyle) 

(2.95.1 – 
2.95.2) 

BBC Radio Ulster a BBC 
Radio Foyle 

Cynnwys a cherddoriaeth sy’n berthnasol i Ogledd Iwerddon yn 
benodol 

2.95.3 

BBC Radio Ulster a BBC 
Radio Foyle 

Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer rhaglenni mewn ieithoedd 
brodorol lleiafrifol, gan gynnwys allbwn Gwyddeleg a Gaeleg 
Ulster (240 awr) 

2.95.4 

Radio Lleol BBC  Newyddion a gwybodaeth yn achlysurol drwy gydol y dydd, sy’n 
berthnasol i'r ardaloedd a’r cymunedau yn benodol, a chynnwys 
arall perthnasol 

2.74 

Radio Lleol BBC  Cwota wythnosol ar gyfer rhaglenni gwreiddiol wedi’u gwneud 
yn lleol (95 awr), gydag addasiadau mewn perthynas â BBC 
Radio Guernsey; BBC Radio Jersey; a BBC Radio Somerset 

2.75; 2.76 

Pob gwasanaeth BBC 
Local Radio 

Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer cynnwys llafar (60% yn ystod 
yr oriau craidd, 100% yn ystod oriau brig amser brecwast) 

2.71 

Gwasanaethau Radio 
Cyhoeddus y DU sydd 
wedi’u dylunio ar gyfer 
cynulleidfaoedd ar draws 
y DU 

Cwota Blwyddyn Ariannol ar gyfer gwariant y tu allan i Ardal yr 
M25 (un rhan o dair o’r gwariant perthnasol, gyda rhywfaint o 
wariant mewn perthynas â gwasanaethau Radio 1, Radio 2, 
Radio 3, Radio 4, a BBC Radio 5 live) 

2.64; 2.65 

BBC Ar-lein Digon o ddolenni i ddeunydd gan drydydd partïon 2.17 

BBC Ar-lein Cynnwys sy’n cynorthwyo plant a phobl ifanc â’u haddysg 
ffurfiol ym mhob rhan o'r DU 

2.31 

BBC Ar-lein Newyddion a gwybodaeth ar gyfer rhanbarthau Lloegr 2.77.1 

BBC Ar-lein Darpariaeth chwaraeon benodol ar gyfer rhanbarthau Lloegr 2.77.2  

BBC Ar-lein Newyddion a gwybodaeth i’r Alban 2.84.1 

BBC Ar-lein Cynnwys Gaeleg 2.84.2 

BBC Ar-lein Darpariaeth chwaraeon benodol ar gyfer yr Alban 2.84.3 

BBC Ar-lein Newyddion a gwybodaeth i Gymru 2.90.1 

BBC Ar-lein Cynnwys Cymraeg 2.90.2  

BBC Ar-lein Darpariaeth chwaraeon benodol ar gyfer Cymru 2.90.3 

BBC Ar-lein Newyddion a gwybodaeth i Ogledd Iwerddon 2.96.1 

BBC Ar-lein Cynnwys Gwyddeleg a Gaeleg Ulster 2.96.2 

BBC Ar-lein Darpariaeth chwaraeon benodol ar gyfer Gogledd Iwerddon 2.96.3  
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Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU 
(Amrywiaeth) 

Adrodd yn flynyddol ynghylch sut mae Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn y DU wedi adlewyrchu, cynrychioli a 
gwasanaethu cymunedau amrywiol y DU  

2.42 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU 
(Amrywiaeth) 

Adroddiad blynyddol ar gynnydd y BBC tuag at gyrraedd ei 
dargedau cynrychiolaeth a/neu bortreadu ar y sgrin ac ar yr 
awyr 

2.43 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU 
(Amrywiaeth) 

Mesur a chyflwyno adroddiad blynyddol ynghylch boddhad 
cynulleidfaoedd o ran adlewyrchu, cynrychioli a gwasanaethu 
cymunedau amrywiol ym mhob cwr o’r DU ar draws 
Gwasanaethau Cyhoeddus y DU, gan roi sylw penodol i gynnwys 
sy’n cael ei ddarlledu am y tro cyntaf 

2.44 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU 
(Amrywiaeth) 

Sefydlu a chydymffurfio â chod ymarfer yng nghyswllt 
comisiynu, er mwyn sicrhau bod cynnwys yn cynrychioli’n gywir 
a rhoi portread dilys o’r cymunedau amrywiol ledled y DU  

2.46 i 2.49 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU 
(Amrywiaeth) 

Monitro a chyflwyno adroddiad blynyddol ynghylch amrywiaeth 
yr holl staff sy’n cael eu cyflogi yng nghyswllt darparu 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU, gan gynnwys y cynnydd at 
gyrraedd ei dargedau amrywiaeth y gweithlu  

2.50 

 
 


