
                       1 

 
 

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Nodyn briffio 

12 Rhagfyr 2018 

 

ITV yw’r darlledwr teledu sy’n denu’r nifer mwyaf o wylwyr yn ystod oriau brig yng Nghymru, a Chaerdydd 

yw pedwerydd canolfan gynhyrchu fwyaf ITV ar ôl Llundain, Manceinion a Leeds. Mae ITV Cymru Wales, 

ynghyd â chwmnïau ITV Studios, Boom Cymru a Boomerang, yn cyflogi tua 400 o bobl yng Nghymru ac yn 

paratoi 800 awr o raglenni ar gyfer ITV Cymru Wales, rhwydwaith ITV, S4C, y BBC, Channel 4, Channel 5 ac 

eraill. Rydym yn falch o'n treftadaeth a'n cyfraniad at fywyd cenedlaethol yng Nghymru, ac rydym yn 

gweld cyfleoedd newydd i feithrin cynulleidfaoedd newydd ar gyfer cynnwys gwasanaeth cyhoeddus ar 

lwyfannau newydd wrth i dirwedd y cyfryngau barhau i esblygu. 

  

 

Uchafbwyntiau ITV Cymru Wales 2018 

 

● Y sianel a wylir amlaf yng Nghymru, gyda chyfran wylio yn ystod oriau brig o 23.5% hyd at 31 Awst, i 

fyny 1% mewn cymhariaeth â’r llynedd. Mae hyn yn cynrychioli 4 mlynedd o dwf yn olynol. 

 

● Cyfran gynyddol yn gwylio Newyddion ar y Teledu: Cyrhaeddodd cyfran wylio Wales at Six 22% hyd 

at 31 Awst, sy’n gynnydd o 0.8% mewn cymhariaeth â’r llynedd. Mae hyn yn cynrychioli 7 mlynedd o 

dwf yn olynol hyd at 2016 ac eto yn 2018. 

  

● Creu cynulleidfaoedd newydd ar lwyfannau newydd gyda chynnwys yn cael ei weld 16 miliwn o 

weithiau ar y cyfryngau cymdeithasol (hyd at 30 Medi). 

 

● Adeiladu busnes cynhyrchu ar raddfa fawr, gyda thwf sylweddol yng nghomisiynau Rhwydwaith y 

Deyrnas Unedig. 

 

 

1. Cyflwyniad 
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1.1. Mae ITV Cymru Wales yn cael blwyddyn lwyddiannus yn 2018. Mae cyfran y gynulleidfa ar 

gyfer ein sianel ddarlledu wedi tyfu i’n gwneud ni y sianel deledu a wylir amlaf yn ystod oriau brig 

yng Nghymru. Mae ITV hefyd wedi datblygu busnes cynhyrchu ar raddfa eang yng Nghymru. Mae'n 

darparu gwerth dros 500 o oriau o raglenni i ddarlledwyr yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Ni yw'r 

unig ddarlledwr masnachol sydd ar gael yng Nghymru sy'n gwneud newyddion a rhaglenni ar 

faterion sy'n bwysig i bobl Cymru. Rydym yn parhau i chwarae rhan hanfodol ym mywyd Cymru: yn 

siapio diwylliant, yn tyfu brandiau Cymreig ac yn creu cynnwys newyddion dibynadwy, sy'n darparu 

dewis lluosog i wylwyr yng Nghymru ar draws llwyfannau. Mae’r cyfan ar gael yn rhad ac am ddim i 

wylwyr ac heb gost uniongyrchol i'r trethdalwr. 

 

1.2. Mae ein brandiau allweddol ar yr awyr yn ffynnu. Mae Wales at Six unwaith eto wedi 

cynyddu cynulleidfaoedd ac yn aml dyma’r unig ffynhonnell newyddion am Gymru i rai gwylwyr. 

 

1.3. Mae Wales This Week wedi ymchwilio i lawer o faterion o bwys i aelodau'r Cynulliad: o 

fywydau iach i bobl dros 50 oed, i effaith y fasnach gyffuriau 'Llinellau Sirol (County Lines)' fel y’i 

gelwir. 

 

1.4. Mae Coast & Country yn rhoi sylw i gefn gwlad Cymru ac yn parhau i fod yn hynod 

boblogaidd. Mae Sharp End yn parhau i roi llwyfan ar gyfer trafodaeth wleidyddol a chraffu ar 

Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol.  

 

1.5. Ar hyd 2018, bydd ITV Wales wedi cyflwyno 15 o gyfresi a rhaglenni gwahanol, yn aml fel 

rhan ganolog o amserlen ITV, gan adlewyrchu ehangder ac amrywiaeth bywyd Cymru. Mae'r rhain 

yn cynnwys St Davids: Britain’s Smallest City; The Strait – a ffilmiwyd ar y Fenai - a Dock of the Bay a 

oedd yn rhoi sylw i gymunedau amrywiol ym Mae Caerdydd. 

 

1.6. Rydym yn parhau i gyflawni ein gofynion o ran y drwydded i gynhyrchu o leiaf 286 awr o 

raglenni gwasanaeth cyhoeddus wedi eu gwneud yng Nghymru ar gyfer gwylwyr yng Nghymru. Ar 

gyfartaledd, bydd hyn yn darparu 4 awr o newyddion a 1.5 awr o raglenni eraill bob wythnos. Mae 

nifer yr oriau wedi aros yn sefydlog ers 2010. Cytunwyd ar delerau'r drwydded gyfredol, sy'n rhedeg 

hyd at 2024, gydag Ofcom yn 2013 fel cydbwysedd teg rhwng costau a manteision cynnal trwydded 

darlledu gwasanaeth cyhoeddus Cymru  

 

1.7. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi arloesi ac wedi addasu i fod yn gynhyrchydd masnachol 

ar raddfa eang, gan gryfhau ein busnes drwy arallgyfeirio refeniw i ffwrdd o hysbysebion teledu. 

Bellach mae gennym 4 label cynhyrchu: ITV Cymru Wales; Shiver Cymru; Boom Cymru a Boomerang. 

 

1.8. Mae ITV Cymru Wales wedi parhau i arloesi gyda'r rhaglenni ar gyfer S4C. Mae Y Byd yn ei Le, 

a gyflwynir gan Guto Harri, yn rhoi persbectif newydd ar wleidyddiaeth Cymru tra bod cyfres 

newydd arall, Ein Byd, wedi cynnig ymagwedd gyfredol at faterion cyfoes.  
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1.9. Mae ein label cynhyrchu ar gyfer y rhwydwaith - Shiver Cymru – sy’n bartneriaeth rhwng ITV 

Cymru Wales a Chwmni ITV Studios, Shiver - wedi bod yn fodd o ddangos straeon o Gymru ledled y 

Deyrnas Unedig. At ei gilydd, comisiynwyd 7 cyfres wahanol yn y ddwy flynedd ddiwethaf gan 

deledu rhwydwaith ITV, gan roi portread a chynrychiolaeth gadarnhaol o fywydau pobl Cymru ar 

sgriniau ledled y Deyrnas Unedig. 

 

1.10. Yn olaf, mae Boom Cymru a Boomerang, sy’n rhan o ITV Sudios ac sy'n cyflogi bron i 300 o 

bobl yng Nghymru, wedi cael cryn lwyddiant yn 2018, gan werthu 500+ awr o raglenni i 

rwydweithiau Cymru a'r Deyrnas Unedig. 

 

 

2. Newyddion 

 

2.1. Yn 2018 enillodd ein rhaglen newyddion gyda'r nos, Wales at Six, wobr y Rhaglen Newyddion 

a Materion Cyfoes Orau ar y Teledu, gwobr y Gohebydd Newyddion Teledu Gorau a'r 

Newyddiadurwr Arbenigol Gorau yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru. Mae'r rhaglen wedi gwella ei 

sylw arbenigol, gan gyflwyno rolau Gohebydd Cenedlaethol a Gohebydd Brexit i ategu'r sylw 

arbenigol i iechyd, chwaraeon a gwleidyddiaeth. 

 

2.2. Un cam arloesol cyffrous yn 2018 fu ehangu ein capasiti byw, gan alluogi darllediadau byw 

lluosog o wahanol leoliadau ledled Cymru o fewn yr un rhaglen, gan gynyddu ymgysylltiad â 

gwylwyr.  

 

2.3. Rydym wedi cynnwys darllediadau byw helaeth o Sioe Frenhinol Cymru, yr Eisteddfod 

Genedlaethol, Gemau'r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur a'r Tour de France. Rydym wedi ceisio gwneud 

defnydd llawn o'n partneriaeth gyda'r BBC i gadw Pencampwriaeth Rygbi'r Chwe Gwlad ar deledu 

daearol er mwyn gwneud y gorau o'n darllediadau newyddion o'r twrnamaint. 

 

2.4. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn newyddiaduraeth wreiddiol, gyda rôl Cynhyrchydd 

Newyddiaduraeth Wreiddiol benodol yn cael ei chyflwyno sy'n ein galluogi i ymchwilio i straeon yng 

Nghymru nad oes neb arall yn eu hadrodd. 

 

2.5. Rydym yn parhau i feithrin cynulleidfaoedd newydd sylweddol ar gyfer ein cynnwys 

newyddion ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gydweithio'n agos â'r tîm digidol yn ITV 

Network News i sicrhau bod y cynnwys gorau o Gymru yn cael cynulleidfa ledled y Deyrnas Unedig 

ac, yn wir, ar draws y byd. Er nad yw'n ofyniad yn ein trwydded ddarlledu, serch hynny, rydym yn 

uchelgeisiol wrth geisio parhau i wasanaethu ein cynulleidfa lle bynnag y bo'n ymarferol gwneud 

hynny o safbwynt masnachol.   

 

 

3. Materion Cyfoes a rhaglenni eraill 
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3.1. Fel rhan o'n rhwymedigaethau trwydded, mae'n ofynnol i ni ddarlledu cyfanswm o 78 awr o 

raglenni 'nad ydynt yn newyddion', gyda hanner yn cael eu dangos yn ystod oriau brig. O'r 78 awr, 

mae’n rhaid i 41 awr fod yn faterion cyfoes. Rydym yn disgwyl y byddwn yn cyrraedd yr holl ofynion 

hyn, fel yr ydym wedi ei wneud ym mhob blwyddyn rydym wedi dal y drwydded. 

 

3.2. O ran cyllid, nododd Ofcom yn ei adroddiad Cyfryngau’r Genedl: Cymru ym mis Gorffennaf 

eleni, "mae oriau gwreiddiol gan ITV Cymru Wales wedi aros yn sefydlog ers 2009." Nododd hefyd: 

"Roedd ITV Cymru Wales wedi gwario £6.1m ar gynnwys newydd yn y DU yn 2017 ac mae wedi 

cynnal y lefel hon o fuddsoddiad mewn termau real ers 2013." 

 

3.3. Bydd Wales This Week yn darlledu 23 pennod - pob un yn ystod slotiau oriau brig am 8pm - 

ac yn aml rhwng penodau hynod boblogaidd o Coronation Street yn ystod 2018. Mae hyn yn rhoi 

cynnwys gwasanaeth cyhoeddus uchel ei ansawdd a dibynadwy wrth wraidd ein hamserlen. Mae 

uchafbwyntiau wedi cynnwys proffiliau o'r 3 ymgeisydd i fod yn Brif Weinidog nesaf Cymru; ffilm 

hynod deimladwy am bobl sy'n ymdopi â thlodi eithafol; ymchwiliad i gaethiwed i gyffuriau 

presgripsiwn; adroddiad ar yr heriau sy'n wynebu pobl o ran colli clyw; a'r ddadl dros derfynellau 

betio ods sefydlog. 

 

3.4. Bydd Coast & Country hefyd yn cynhyrchu 23 o benodau eleni, gan gynnwys darllediad 

arbennig o’r Sioe Frenhinol. Caiff y cyfan eu darlledu fel rhan ganolog o amserlen ITV.  

 

3.5. I danlinellu ein hymrwymiad i sylw o ddifrif a hygyrch i wleidyddiaeth Cymru, bydd Sharp End 

yn darlledu 36 pennod yn ystod 2018 gan gynnwys deg o raglenni 60 munud. Mae ein holl raglenni 

gwasanaeth cyhoeddus hefyd ar gael ar ein gwefan fideo ar alw www.itv.com/walesprogrammes   

 

 

4. S4C 

 

4.1. Mae gan ITV Cymru Wales draddodiad balch o gynhyrchu rhaglenni yn Gymraeg ar gyfer S4C. 

Yn 2018, fe wnaethom adfywio cyfres hirsefydlog ar gefn gwlad a lansio dwy gyfres newydd am 

faterion cyfoes. 

 

4.2. Lansiodd Ein Byd ar S4C ym mis Ionawr, gydag ymchwiliad cudd i drefniadau 'rhent am ryw' 

sy'n manteisio ar fenywod yng Nghymru. Roedd uchafbwyntiau eraill yn cynnwys arferion ‘helwyr 

pedoffiliaid’ fel y’u gelwir, ac adroddiad arbennig o Las Vegas ar agweddau pobl Cymru at 

ddiwylliant gynau yn America. Mae Ein Byd wedi cael ei hail-gomisiynu ar gyfer ail gyfres. 

 

 4.3. Enynnodd Y Byd yn ei Le ganmoliaeth eang am ddod ag ymagwedd ffres a bywiog at 

adroddiadau gwleidyddol. Yn cael ei chyflwyno gan Guto Harri, mae’r gyfres yn cynnwys cyfweliadau 

manwl ar draws y sbectrwm gwleidyddol yng Nghymru a San Steffan. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys 

http://www.itv.com/walesprogrammes
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'cymhorthfa stryd' wythnosol sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd holi eu cynrychiolwyr etholedig. Bydd 

trydedd cyfres yn cael ei darlledu yn gynnar yn 2019. 

 

4.4. Cafodd dwy o gyfresi mwyaf hirsefydlog y sianel, Y Byd ar Bedwar a Cefn Gwlad, eu hadfywio 

gyda chyflwynwyr newydd i gynnal eu hapêl barhaol gyda gwylwyr.   

 

4.5. Mae ymchwiliadau cudd Y Byd ar Bedwar wedi cynnwys ein newyddiadurwyr yn amlygu'r 

pwysau ar staff cwmni diogelwch i roi dirwyon sbwriel i'r cyhoedd a datgelu safonau gofal gwael i 

gleifion dementia mewn cartref gofal yng ngogledd Cymru.  

 

4.6. Dychwelodd Y Ditectif am drydedd gyfres, gan roi sylw i rai o droseddau mwyaf drwg-enwog 

Cymru. Cynhyrchwyd y gyfres gefn yn gefn â fersiwn Saesneg ar gyfer ITV Cymru Wales, a fu’n 

boblogaidd iawn gyda gwylwyr. Mae gwaith ffilmio wedi dechrau hefyd ar gyfer cyfres arsylwadol 

newydd yn dilyn Heddlu Dyfed-Powys ac asiantaethau allweddol eraill wrth chwilio am bobl sydd ar 

goll. 

 

 

5. Cymru ar rwydwaith ITV 

 

5.1. Comisiynwyd cyfanswm o 7 cyfres gan gomisiynwyr rhwydwaith ITV gan wneuthurwyr 

rhaglenni yng Nghymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae pob un wedi ei seilio ar haeddiant, gan 

adlewyrchu piblinell greadigol sy'n tyfu ar gyfer rhaglenni rhwydwaith llwyddiannus. 

 

5.2. Roedd The Strait yn rhoi sylw i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio o gwmpas y Fenai yng 

ngogledd Cymru, a darlledwyd y gyfres am y tro cyntaf ar ITV Cymru Wales ym mis Ionawr. Wedi ei 

pharatoi gan gynhyrchydd annibynnol o Gymru, Slam Media, cafodd ei chyd-gomisiynu gan ITV 

Cymru Wales a rhwydwaith ITV, gyda'r gyfres yn cael ei darlledu ar draws y Deyrnas Unedig ar ITV yn 

ystod yr hydref eleni. Cyflawnodd y gyfres ar y rhwydwaith gynulleidfa gyfun o fwy na 8 miliwn o 

wylwyr ar draws ei phedair pennod. 

 

5.3. Erbyn hyn rydym yn gweithio gyda Slam Media i gynhyrchu dwy gyfres newydd - un ar Eryri 

ac un arall ar Bortmeirion, a fydd hefyd yn cael eu dangos ar rwydwaith ITV yn dilyn y darllediad 

cyntaf ar ITV Cymru Wales. 

 

5.4. Yn ystod yr hydref eleni, fe wnaethom ddarlledu cyfres hynod boblogaidd yn ystod yr oriau 

brig a oedd yn canolbwyntio ar bobl sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Benfro. Cafodd St Davids: 

Britain’s Smallest City ei gwneud gan gwmni ITV Studios Boom Cymru ac Oxford Scientific Films. Fe'i 

cyd-gomisiynwyd hefyd i'w darlledu ar rwydwaith ITV. 

 

5.5. Ymhlith y comisiynau rhwydwaith oriau brig yn y dyfodol mae Harbour Cops, cyfres chwe 

rhan yn edrych ar waith Heddlu Dyfed-Powys, a Code Blue, dwy ffilm awr o hyd ar Sgwad Troseddau 
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Difrifol Heddlu De Cymru. Mae'r naill a’r llall yn cael eu gwneud gan Shiver Cymru, un o'n labeli 

cynhyrchu rhwydwaith mewnol. 

 

5.6. Mae'r holl raglenni hyn yn ychwanegu'n sylweddol at bortread a chynrychiolaeth bywyd 

mewn sawl rhan o Gymru i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig. 

 

 

6. Cwmnïau ITV Studios yng Nghymru 

 

6.1. Mae ITV yn gynhyrchydd ar raddfa fawr yng Nghymru erbyn hyn yn dilyn caffael y cwmnïau 

cynhyrchu Boom Cymru a Boomerang o Gaerdydd, a ddaeth yn rhan o ITV Studios yn 2015. Eleni 

byddant yn paratoi mwy na 500 awr o raglenni ar gyfer S4C ac amrywiaeth eang o ddarlledwyr eraill. 

Rhyngddynt, mae'r ddau gwmni’n cyflogi tua 300 o bobl yng Nghymru. 

 

6.2. Mae cwsmeriaid Boom Cymru yn cynnwys S4C, ITV, BBC Cymru Wales a Channel 5. Mae 

genres allweddol yn cynnwys rhaglenni plant, adloniant, adloniant ffeithiol, ffeithiol a drama. 

 

6.3. Mae Boom Cymru yn wneuthurwr blaenllaw o raglenni plant sy'n cyflwyno dros ddau gan 

awr o gynnwys y flwyddyn, gan gynnwys Cyw, sef brand cyn-oedran-ysgol S4C, a ddyfeisiwyd ac a 

grëwyd gan y cwmni. Mae arbenigedd Boom mewn cynnwys plant wedi arwain at greu nifer o 

fformatau llwyddiannus, gan gynnwys Prosiect Z, a enillodd Wobr Plant fawreddog Bafta ym mis 

Tachwedd 2018.  

 

6.4. Mae Boom Cymru yn grëwr cynnwys o bwys ar gyfer Hansh - llwyfan digidol S4C – ac fe 

wnaeth gynhyrchu tua 80 awr o ddeunydd darlledu o’r Sioe Frenhinol. Cafodd ei raglenni 8 

enwebiad Bafta Cymru yn 2018, gyda'r fformat adloniant ffeithiol Y Salon yn ennill gwobr Bafta 

Cymru a gwobr yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd. 

 

6.5. Mae Boom Cymru yn gwneud dramâu - yn fwyaf nodedig y fformat cyfres droseddau 35 

Diwrnod sydd wedi cael ei werthu i ddarlledwyr yn Seland Newydd, Malaysia a Gwlad Pwyl. Mae'r 

fformat hefyd wedi cael ei gomisiynu gan Channel 5 i'w ddarlledu yn 2019. 

 

6.6. Mae Boom Cymru yn cynnwys amrywiaeth o fusnesau cyfryngau arbenigol. Mae Gorilla, sy'n 

gwmni ôl-gynhyrchu blaenllaw, newydd ehangu i ail ganolfan yng Nghaerdydd. Mae Bait Studio yn 

gwmni effeithiau gweledol o’r radd flaenaf a fu’n gweithio’n ddiweddar ar y ffilm nodwedd uchel ei 

pharch ar Netflix, Apostle, ac mae'n cynorthwyo cyfresi fel Casualty ar y BBC yn rheolaidd. Mae Cloth 

Cat Animation yn mwynhau llwyddiant rhyngwladol gydag ail gyfres o Luo Bao Bei a gomisiynwyd yn 

Tsieina. Mae'n dilyn lansiad llwyddiannus y gyfres gyntaf yn Tsieina, Awstralia, y Deyrnas Unedig, 

Sbaen a nifer o wledydd eraill. Fe'i henwebwyd yn ddiweddar ar gyfer gwobr y Rhaglen Cyn-Oedran-

Ysgol Orau yng Ngwobrau rhyngwladol Emmy Kids. 
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6.7. Mae'r label cynhyrchu, Boomerang, hefyd wedi cael llwyddiant yn 2018 gyda'i gyfres Extreme 

Cake Makers ar Channel 4, gan ennill gwobr Rhaglen Orau Darllediadau yn ystod y Dydd eleni yn y 

Gwobrau Darlledu.  

 

6.8. Yn 2018 bydd Boomerang yn darparu bron i 57 awr o deledu i rwydweithiau allweddol y 

Deyrnas Unedig, gyda 18 awr yn rhagor wedi eu cadarnhau’n barod ar gyfer 2019. 

 

6.9. Bydd ail gyfres o’r sioe deuluol What Would Your Kid Do? Yn cynnwys pennod arbennig ar 

gyfer y Nadolig. Lansiwyd y gyfres ar rwydwaith ITV ym mis Chwefror 2018, a bu’n boblogaidd gyda 

gwylwyr.  

 

6.10. Mae Extreme Cake Makers yn mynd o nerth i nerth, gyda 60 pennod yn cael eu comisiynu 

gan Channel 4 yn 2018 gan gynnwys rhifyn arbennig ar gyfer y Briodas Frenhinol a rhifyn arbennig ar 

gyfer y Nadolig. Erbyn diwedd y bedwaredd gyfres, bydd Boomerang wedi cynhyrchu 105 pennod 

i'w darlledu yn y Deyrnas Unedig, ac mae'r gyfres wedi cael ei gwerthu i dros 60 o diriogaethau 

ledled y byd. 

 

6.11. Cafodd y gyfres ddogfen Sinkholes ei hail-gomisiynu ar gyfer 12 rhan gan Channel 5 ar ôl i'r 

darllediad cyntaf o dair pennod fod yn boblogaidd iawn, gan ddenu 1.7 miliwn o wylwyr ar gyfer y 

sianel.  

  

6.12. Parhaodd fformat The World’s Most Expensive... Boomerang i ddenu cynulleidfaoedd mawr i 

Channel 4, gyda The World’s Most Extraordinary Christmas Dinner yn rhoi sylw i baratoadau 

gofodwyr NASA a’r Llynges Frenhinol ar gyfer Nadolig oddi cartref.   

 

6.13. Ers comisiynu cyfres gyntaf Posh Pawn y cwmni yn 2013, mae cynyrchiadau ffeithiol ac 

adloniant ffeithiol Boomerang wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan gadarnhau ei enw da am 

wneud rhaglenni o ansawdd uchel ar gyfer amrywiaeth eang o ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig.  

 

 

7. Amlygrwydd 

 

7.1. Mae amlygrwydd yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus 

yn hawdd eu canfod ac yn weladwy iawn. Mae hyn yn cynyddu'r nifer sy’n gwylio rhaglenni 

Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus, gan gynyddu'r gwerth cyhoeddus a ddarperir ganddynt. Mae 

gwasanaethau newyddion Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, er 

enghraifft, yn hawdd eu gweld ac yn hygyrch, gan helpu i gefnogi'r drafodaeth ddinesig sy'n sail i 

ddemocratiaeth. Mae cytundeb ITV i rwymedigaethau Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus sylweddol 

iawn - yn enwedig o ran newyddion - ac sy’n uwch na rhai darlledwyr masnachol yn unig, yn 

dibynnu'n fawr iawn ar werth y trwyddedau Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus sydd ym meddiant 

ITV. Darperir rhan o'r gwerth hwn gan warant amlygrwydd yn ogystal â sbectrwm teledu daearol 
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digidol wedi ei glustnodi. 
 

7.2. Yn ystod yr haf mae Ofcom wedi bod yn ymgynghori ar gynigion i newid rheolau sy'n sicrhau 

y gellir dod o hyd i gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn haws yn y dirwedd ddigidol newydd. 

Dywed y bydd angen deddfwriaeth newydd i sicrhau bod yr amlygrwydd hwn yn cael ei gynnal ar y 

nifer o wahanol lwyfannau sydd bellach yn cael eu defnyddio gan wylwyr i gael mynediad at 

gynnwys. Mae’n bosibl na fydd setiau teledu clyfar, gwasanaethau fideo ar alw drwy danysgrifiad a 

llwyfannau eraill yn cynnig yr un amlygrwydd i gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus ag y mae 

canllawiau rhaglenni sydd eisoes yn bodoli yn ei gynnig. 

 

7.3. Gallai’r newid yn nhirwedd y cyfryngau yng Nghymru olygu bod gwylwyr yng Nghymru yn llai 

tebygol o ddod o hyd i gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus a wnaed yng Nghymru, ar gyfer 

gwylwyr yng Nghymru. Nodir yn adroddiad Cyfryngau’r Genedl: Cymru Ofcom ar gyfer 2018: 

 

● Yn 2017 treuliodd pobl yng Nghymru gyfartaledd o 3 awr 43 munud y diwrnod yn gwylio 

darllediadau teledu, a oedd 17 munud yn llai nag yn 2016. Roedd y gostyngiad hwn o 7.1% 

mewn oriau gwylio teledu yng Nghymru yn fwy na chyfartaledd y Deyrnas Unedig, sef 4.2%. 

● Ar lefel o 50.4%, roedd gan lawer mwy o gartrefi yng Nghymru wasanaeth teledu lloeren yn 

Chwarter 1 2018 na chyfartaledd y Deyrnas Unedig (37.1%).  

● Defnyddiodd traean (33%) o oedolion yng Nghymru wasanaethau ar alw a ffrydio drwy 

danysgrifio, fel Netflix ac Amazon. 

● Roedd gan ddau o bob pump (42%) o aelwydydd oedd â theledu yng Nghymru deledu clyfar 

yn H1 2018 ac roedd y rhan fwyaf o'r rhain wedi eu cysylltu â gwasanaeth band eang y 

cartref (79%).  

● Wrth ystyried pob math o gysylltedd â'r rhyngrwyd, gan gynnwys teledu clyfar sydd â 

chysylltiad â band eang, roedd mwy na hanner (52%) o deuluoedd sydd â theledu yng 

Nghymru wedi cysylltu eu set deledu â'r rhyngrwyd yn 2018. 

● Ymysg y ffyrdd eraill y mae pobl yng Nghymru wedi cysylltu eu teledu â'r rhyngrwyd, mae: 

consolau gemau (26%); gliniaduron / cyfrifiaduron bwrdd gwaith (15%), a theclynnau cof 

bach sy’n cysylltu â'r rhyngrwyd neu flychau pen-setiau teledu (fel blwch setiau teledu NOW 

TV, Roku, Google Chromecast, teclyn USB Amazon Fire, Amazon Fire TV, Apple TV) (13%). 

 

7.4. Mae'r ffigurau hyn yn dangos rhai o'r heriau sy'n wynebu darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 

yng Nghymru. Maent yn esbonio pam rydym ni a'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill yn galw 

ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i foderneiddio'r rheolau sy'n helpu i sicrhau amlygrwydd i 

wasanaethau llinellol darlledu gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau ar alw cysylltiedig, fel BBC 

iPlayer, ITV Hub, STV Player, All 4, My5, ac S4C Clic, i sicrhau eu bod yn addas i'r diben wrth i arferion 

gwylio newid. Ym mha le bynnag rydych chi'n gwylio, pa bynnag ddyfais rydych chi'n ei defnyddio i 

wylio, na phwy sy'n darparu eich gwasanaeth teledu, credwn y dylai pobl bob amser allu dod o hyd i 

wasanaethau a rhaglenni darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn hawdd yn y Deyrnas Unedig 
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8. Amrywiaeth 

 

8.1. Rydym yn gweithredu amrywiaeth eang o fentrau i wella amrywiaeth ein rhaglen newyddion 

i sicrhau ei bod yn adlewyrchu'r gynulleidfa a'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.  

 

8.2. Ym mis Medi 2018, er enghraifft, llwyddodd ein rhaglen newyddion 6pm i gyrraedd 

cydbwysedd 50-50 rhwng ymddangosiadau gan ddynion a menywod, gyda chanran y menywod 

ddim is na 45% ers mis Chwefror 2018. 

 

8.3. Rydym yn parhau i wella cynrychiolaeth cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, sydd 

ar hyn o bryd yn 6.2% ar draws ein rhaglenni newyddion. Mae hyn yn cymharu â 4.4% fel canran 

poblogaeth BAME Cymru gyfan, yn ôl cyfrifiad 2011. 

 

8.4. Rydym yn parhau i greu llwybrau newydd i ymuno ag ITV, yn enwedig o gymunedau sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol. Yn 2018, ehangodd ITV Cymru Wales ei dîm o brentisiaid i bedwar aelod. 

Bydd pob un ohonynt yn astudio ar gyfer Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol. Mae prentisiaid 

blaenorol wedi mynd ymlaen i gael swyddi llawn amser gydag ITV Cymru Wales. 

 

8.5. Yn 2018, dyfarnwyd mai ni oedd Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau’r Gynghrair Sgiliau 

Ansawdd. Dywedodd y beirniaid: ‘Mae'r ffocws yn amlwg ar ddatblygiad personol eu prentisiaid fel 

unigolion, ac mae pob un yn cael arweiniad a mentora gan staff sydd â degawdau o brofiad. Mae 

ymrwymiad parhaus ITV i brentisiaethau yn ei wneud yn enillydd teilwng o'r wobr hon." Yn 

ddiweddar, rydym hefyd wedi ennill Gwobr Aur yng Ngwobrau Partner Gwerthfawr Gyrfa Cymru i 

gydnabod ein gwaith yn hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc yng Nghymru o ran eu cyfleoedd 

gyrfa. 

 

8.6. Yn ogystal, rydym wedi gweithio gydag S4C i recriwtio dau newyddiadurwr ifanc i wneud 

adroddiadau materion cyfoes yn benodol ar gyfer gwasanaeth digidol S4C, Hansh: Dan Sylw. Mae'n 

sicrhau ein bod ni’n helpu i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o newyddiadurwyr Cymraeg i greu 

cynnwys ar gyfer llwyfannau presennol ac yn y dyfodol. Rydym yn cymryd rhan yn y fenter ‘Breaking 

into News’ gyda'r Media Trust. Mae cystadleuwyr a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn y gorffennol 

wedi mynd ymlaen i gael swyddi yn ein hystafell newyddion. 

 

8.7. Mae ein cwmnïau ITV Studios hefyd wedi ymrwymo i gynnal gweithlu amrywiol. Er 

enghraifft, mae Boomerang yn gweithio'n agos gyda Think Bigger a Channel 4 ar ei amrywiaeth a'i 

hyfforddiant. Ar hyn o bryd mae ganddo Ymchwilydd Amrywiaeth dan Hyfforddiant ar gontract 

blwyddyn drwy Gynllun Hyfforddeion Cynhyrchu 2018 Channel 4. Dyma'r pedwerydd cynllun o'r fath 

y bu'n ymwneud ag ef. 

 

8.8. Mewn mannau eraill, ITV Cymru Wales yw partner cyfryngau y sefydliad cydraddoldeb 
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Chwarae Teg ar gyfer eu gwobrau Womenspire yn 2019. Mae'r elusen wedi gweithio ers 1992 i 

sicrhau bod menywod ledled Cymru yn gallu mynd i'r gweithle, datblygu eu medrau a meithrin 

gyrfaoedd gwerth chweil. Byddwn yn helpu i lansio'r broses o chwilio am enwebiadau ym mis 

Ionawr. 

 

8.9. Roedd gennym bresenoldeb sylweddol yng Ngorymdaith Pride Cymru yng Nghaerdydd, a 

darparwyd adroddiadau helaeth ar yr awyr ac ar-lein gennym. 

 

 

9. Casgliad 

 

9.1. Mae cwmnïau ITV Cymru Wales ac ITV Studios yng Nghymru yn gwneud buddsoddiadau 

sylweddol sy'n cyfrannu'n fawr at fywyd y genedl. Fel yr unig ddarlledwr teledu gwasanaeth 

cyhoeddus sy’n cael ei gyllido’n fasnachol yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu cynnwys o ansawdd 

uchel sy'n dod â hanesion a materion sy'n wynebu pobl Cymru yn fyw. Rydym yn cynnig 

lluosogrwydd i wylwyr a chystadleuaeth effeithiol i sefydliadau eraill yn y cyfryngau yng Nghymru. 

Ond rydym yn gweithredu mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym lle’r ydym yn wynebu rheoliadau 

anodd o ran yr hyn y gellir ei hysbysebu ar deledu y Deyrnas Unedig ar adeg pan fo cystadleuaeth 

gan gwmnïau cynnwys ar-lein byd-eang yn tyfu heb unrhyw rwymedigaeth arnynt ac ychydig iawn o 

gyfyngiadau o ran sut maent yn gweithredu. Yn sicr, nid oes unrhyw rwymedigaeth i ddarparu 

cynnwys penodol i Gymru. O gofio'r sefyllfa hon, croesawn gefnogaeth aelodau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru i helpu i gynnal amgylchedd polisi lle gall darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi 

ei gyllido’n fasnachol ffynnu. 


