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Am y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) 
 
Mae BFI wedi bod yn cyflawni rôl y prif sefydliad ar gyfer ffilm yn y Deyrnas Unedig ers 2011. 
Bellach, mae'n gorff hyd braich y Llywodraeth ac yn ddosbarthwr cronfeydd y Loteri ym maes ffilm. 
Ein cenhadaeth yw sicrhau bod ffilm yn rhan ganolog o'n bywyd diwylliannol, gan wneud hyn trwy gynorthwyo a meithrin 
cenhedlaeth nesaf ein gwneuthurwyr ffilmiau a'n cynulleidfaoedd yn arbennig. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sy'n cynnwys 
agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ar y diwydiant ffilm yn y Deyrnas Unedig. 
 
Mae'n cyflawni'r rôl hon: 
• Fel y sefydliad ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan ym maes ffilm, ac elusen y mae'n cael ei harian craidd gan y Llywodraeth 
• Trwy ddarparu cronfeydd y Loteri a chronfeydd gan y Llywodraeth ar gyfer ffilm ledled y Deyrnas Unedig 
• Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo statws ffilm yn y Deyrnas Unedig. 
 
Sefydlwyd BFI ym 1933 ac mae'n elusen gofrestredig sy'n cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol. 
 
Greg Dyke yw cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI. 
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Ein strategaeth ar gyfer y dyfodol 
 
Yn ystod seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd, oedd yn ddathliad o greadigrwydd Prydeinig, amlygwyd hanes byd ffilmiau ym 
Mhrydain. Roedd y cyfosodiad o glipiau o ffilmiau Prydeinig a ddangoswyd yn y seremoni, o Charlie Chaplin, Humphrey Jennings a 
Ken Loach i Mary Poppins, James Bond a Mr Bean, yn amlygu'r ffordd y mae'r diwydiant ffilm yn y Deyrnas Unedig yn creu gwaith 
nodedig, gyda'r potensial i ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd a'u hysbrydoli. 
Roedd ymateb y gynulleidfa a wyliodd y digwyddiad, 27 miliwn o bobl, yn hynod o gadarnhaol, a thu allan i'r arena, bu 
cynulleidfaoedd yn ymgysylltu ar draws amrywiaeth ehangach o blatfformau nag erioed. Gwelwyd miloedd yn gwneud hynny trwy 
gyfrwng y rhyngrwyd, gan gyfrannu i sgyrsiau a gynhaliwyd ar gyfryngau cymdeithasol ar yr un pryd, a thorrwyd recordiau ar 
wasanaeth iPlayer y BBC. Bellach, mae pobl yn disgwyl ymgysylltu gyda diwylliant ar y sgrin mewn nifer o wahanol ffyrdd ac mae'n 
hymateb ni i'r newidiadau hyn o ran ymddygiad a disgwyliadau cynulleidfaoedd wrth wraidd y cynllun hwn. 
Mae diwydiant ffilm llewyrchus yn dibynnu ar ddiwylliant cynulleidfa sy'n ffynnu ac i'r gwrthwyneb, ac yn yr oes ddigidol hon, mae'r 
ddau beth yn fwy cyd-ddibynnol nag erioed o'r blaen. 
Yn yr un modd ag yr oedd y weledigaeth ar gyfer y Gemau yn ymwneud ag ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, sail cynllun BFI yw 
ymrwymiad o'r newydd tuag at y dyfodol – cenedlaethau o gynulleidfaoedd y dyfodol, cenedlaethau o wneuthurwyr ffilmiau’r dyfodol 
a'r cyfleoedd a ddaw o dechnolegau digidol yn y dyfodol. A'r paradocs yw bod hyn yn cynnwys ein treftadaeth. Mae Archif 
Genedlaethol y BFI, yn yr un modd ag archifau eraill ledled y Deyrnas Unedig, yn ymwneud â'r dyfodol yn ogystal â’r gorffennol. I 
gynulleidfaoedd, mae'r casgliadau hyn yn agor drws i'r straeon y byddwn yn eu hadrodd trwy gyfrwng ffilm, ac i wneuthurwyr 
ffilmiau, maent yn ffynhonnell gyfoethog o ysbrydoliaeth greadigol, sydd bellach wedi eu hybu gan dechnolegau digidol. 
Mae'r cynllun hwn, Ffilm am Byth, yn cynnwys holl weithgareddau’r BFI, ac fe’i hariennir gan ddyraniad Loteri sylweddol uwch a 
grantiau craidd gan y Llywodraeth, yn ogystal â dibynnu ar dwf yn ein hincwm a enillir gan gynnwys codi arian a gweithgaredd 
entrepreneuraidd newydd. Bydd ein buddsoddiad yn cyd-fynd â chynllun hynod lwyddiannus Gostyngiad yn y Dreth Ffilm, sy'n 
cefnogi gwaith cynhyrchu ffilmiau gyda diwylliant Prydeinig. Credwn mai’n rôl ni yw galluogi, gan fuddsoddi mewn meysydd lle y 
mae modd i ni wneud y gwahaniaeth mwyaf, lle byddwn yn gweld y potensial i sicrhau rhagoriaeth greadigol, neu ble gallwch fod yn 
gatalydd cefnogol i newid ac arloesedd. Mae partneriaeth a chydweithio yn egwyddorion craidd sydd wrth wraidd ein cynllun. 
Er hyn, rydym yn ymwybodol iawn o'r ffaith bod ein cyfraniad ariannol ni yn rhan gymharol fach o'r tirlun cyffredinol, felly rydym wedi 
penderfynu canolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth yn unig: 
 
Ehangu addysg a dysgu a hybu dewis i gynulleidfaoedd 
Ymgorfforir ffyrdd ffres o ehangu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau trwy gydol Ffilm am Byth. Hoffem gynnig amrediad o ffyrdd i 
newydd-ddyfodiaid ac arbenigwyr ddyfnhau eu gwybodaeth a'u mwynhad o ffilm. Addysg i bobl ifanc yw un o'r buddsoddiadau 



!

pwysicaf y gallwn wneud; mae'n helpu cynyddu niferoedd cynulleidfaoedd a thalent greadigol y dyfodol. Derbyniwn fod ffilm ymhlith 
y cyfryngau mwyaf pwerus sydd gennym i gyfoethogi bywydau, ac i ehangu ein dealltwriaeth o'r byd. Fel math arwyddocaol o 
gelfyddyd a chyfrwng pwerus i adrodd straeon, byddwn yn dadlau dros y cam o'i gynnwys mewn addysg ffurfiol yn yr un modd ag y 
caiff llenyddiaeth o bwys ei chynnwys er enghraifft. Yn ogystal, credwn fod llwyddiant nodedig ym maes ffilm Prydain yn haeddu 
llawn gymaint o gydnabyddiaeth ag y derbynia llwyddiant nodedig ym maes llenyddiaeth Brydeinig. 
Mae Prydeinwyr yn hoff iawn o ffilm a ble bynnag y mae pobl yn byw yn y Deyrnas Unedig, maent yn dymuno cael, ac yn disgwyl 
cael erbyn hyn, dewis ar draws amrywiaeth o blatfformau, o'r profiad ar y cyd o wylio ffilm ar y sgrin fawr, i'r gwasanaeth teledu ac 
ar ddyfeisiau symudol. Mae technoleg yn trawsnewid disgwyliadau ac ymddygiad cynulleidfaoedd, gan gynnig cyfleoedd a heriau i'r 
rhai y mae eu gwaith yn ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu a darlledu ffilmiau o bob math, o'r gorffennol a'r presennol. Rydym 
Dymunwn sicrhau bod sbectrwm llawn o ddewis ar gael ar y platfformau hyn, boed hynny’n ffilm fawr boblogaidd, y ffilm annibynnol 
ddiweddaraf sy'n torri tir newydd neu ailddarllediad clasur. Yn anad dim, rydym yn dymuno gweld ffilmiau Prydeinig yn parhau i fod 
yn boblogaidd ac yn dod yn fwyfwy poblogaidd, fel sydd wedi tanio dychymyg y cyhoedd yn ddiweddar. 
Trowch at dudalennau 9 i 14 i gael gwybod mwy 

Cefnogi llwyddiant ffilm Prydain yn y dyfodol 
Mae cefnogi ffilm Prydain a gwneuthurwyr ffilmiau Prydeinig yn rhan greiddiol o'r hyn a wnawn. Byddwn yn cefnogi lleisiau newydd, 
straeon newydd, syniadau a sgiliau newydd, gan gyfoethogi ac amrywio cynyrchiadau ffilmiau Prydeinig. 
Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yn ddiweddar ynghylch Effaith Economaidd y Diwydiant Ffilm yn y Deyrnas Unedig, mae cyfanswm 
effaith economaidd y diwydiant ffilm yn y Deyrnas Unedig yn perfformio'n well na'r economi gyfan, gan gyfrannu dros £4.6 biliwn i 
CMC y Deyrnas Unedig a dros £1.3 biliwn i'r Trysorlys yn 2011. Yn ogystal, cynhaliodd gyfanswm o 117,400 o swyddi Cyfwerth ag 
Amser Llawn. Hoffwn gyfrannu at y duedd gadarnhaol hon a chynlluniwyd Ffilm am Byth i helpu creu cwmnïau ffilm mwy cadarn yn 
y Deyrnas Unedig, er mwyn iddynt allu manteisio ar gyllid mewn ffordd well a gallu cynyddu eu cyfraniad i dwf economaidd. 
Byddwn yn cyflwyno mentrau newydd i geisio sicrhau mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y byddwn yn strwythuro buddsoddiadau 
mewn gwaith cynhyrchu, gan gynnwys mesurau i gryfhau sefyllfaoedd cynhyrchwyr, ysgrifenwyr a chyfarwyddwyr. Gan adeiladu ar 
waith a sgiliau tîm codi arian y BFI, bwriadwn gyflawni rôl fwy gweithredol wrth edrych ar ôl partneriaid newydd, ecwiti a masnachol 
i ffilmiau annibynnol yn y Deyrnas Unedig, ac wrth sicrhau partneriaid newydd o'r fath. 
Gyda lefelau mewnfuddsoddiad yn uwch nag erioed a chyfraniad y diwydiant ffilm i sefyllfa fasnachol net y Deyrnas Unedig yn 
cynyddu, rydym yn ymroi o'r newydd i helpu sicrhau bod modd i'r diwydiant ffilm Prydain gystadlu’n fwy llwyddiannus fyth ar y 
llwyfan byd-eang. Mae gennym nod uchelgeisiol o gael effaith go iawn mewn tiriogaethau newydd allweddol trwy gydweithio gyda 
phartneriaid, gan fanteisio ar sbectrwm llawn ein gweithgareddau, o ddiplomyddiaeth ddiwylliannol i fentrau masnachol. 
Er mwyn helpu diogelu'r dyfodol, bwriadwn fuddsoddi mewn meithrin sgiliau a fydd yn helpu sicrhau bod modd i'r Deyrnas Unedig 
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barhau i fod yn gystadleuol ar y llwyfan byd-eang. Law yn llaw gyda hyn, byddwn yn dadlau'n frwd dros sicrhau bod sgiliau ffilm, 
rhan hanfodol o un o ddiwydiannau creadigol mwyaf blaenllaw Prydain, yn cael eu hariannu mewn ffordd gyson a sefydlog. 
Trowch at dudalennau 15 i 25 i gael gwybod mwy 

Datgloi ein treftadaeth ffilm 
Bellach, mae sianel YouTube y BFI wedi sicrhau dros 11 miliwn o drawiadau, awgrym o ddiddordeb y cyhoedd yn eu treftadaeth a'u 
diwylliant ffilm. Bydd dosbarthiad digidol ehangach o raglen ddiwylliannol gyfoethog y BFI gan BFI Southbank, Gwyliau’r BFI a'n 
cynllun Ffilm am Byth i greu fersiynau digidol o 10,000 o deitlau BFI, ac mewn archifau eraill yn y Deyrnas Unedig, yn rhoi hwb 
digynsail i ddyfnder a dewis y cynnyrch ffilm sydd ar gael. Bydd llawer o'r deunydd hwn ar gael i bobl Prydain am y tro cyntaf. 
Trowch at dudalennau 26 i 29 i weld rhagor o fanylion 

Gallai fframweithiau polisi ariannol, rheoliadol a chystadleuaeth helpu neu lesteirio blaenoriaethau, a llwyddiant ffilm yn y Deyrnas 
Unedig yn y dyfodol wrth iddynt effeithio ar ffilm. Mae'r rhain yn cynnwys materion yn amrywio o argaeledd Cymorth Gwladwriaethol 
ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu, i'r fframwaith newidiol ar gyfer eiddo deallusol sy'n effeithio ar ddeiliaid hawliau, dinasyddion a 
defnyddwyr addysgol, i'r Adolygiad nesaf o Siarter y BBC, a allai effeithio ar ymrwymiad y Gorfforaeth tuag at wahanol agweddau ar 
ffilm. Gan weithio gyda phartneriaid, byddwn yn sicrhau yr hyrwyddir buddiannau ffilm ymhlith penderfynyddion yn y Deyrnas 
Unedig ac yn Ewrop, ac ar y llwyfan rhyngwladol ehangach. Wedi sicrhau dyfodol yr Uned Ymchwil ac Ystadegau gwerthfawr, bydd 
ein gwaith yn cael ei gryfhau gan ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth tuag at ymyriadau polisi, gan fanteisio ar ystadegau a gwaith 
ymchwil trylwyr. 
Wedi trafodaeth addysgiadol am ffilm ledled y Deyrnas Unedig dros y 18 mis diwethaf, bydd y gwaith yn cychwyn o ddifrif gyda'r 
cynllun hwn. Hoffem ddiolch i’r Arglwydd Smith a'r Panel Adolygu Polisi Ffilm, i Ed Vaizey, y Gweinidog dros Ddiwylliant, 
Cyfathrebu a'r Diwydiannau Creadigol, a'i dîm yn yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, am eu cymorth a'u harweiniad trwy 
gydol y cyfnod trosiannol hwn, ac i'r holl unigolion a'r sefydliadau hynny sydd wedi dadlau mewn ffordd ddi-syfl ac sydd wedi trafod 
a gweithio gyda ni i baratoi'r cynllun hwn gyda'n gilydd. Rydym wedi ymgynghori ar y cynllun drafft ledled y Deyrnas Unedig ac yn 
rhyngwladol, ac mae'r adborth a gafwyd wedi’n helpu i finiogi ein hystyriaethau. 
Bydd ein blaenoriaethau yn helpu ategu a chyfrannu at ddiwydiant ffilm llwyddiannus, gan gynnig cyfleoedd i sicrhau twf mewn 
swyddi, busnesau chynulleidfaoedd. Rydym yn symud yn gyflym erbyn hyn. Erbyn diwedd blwyddyn gyntaf y cynllun, bwriedir 
lansio'r cynlluniau Loteri newydd a fydd yn sail i gryn dipyn o weithgaredd ein tair blaenoriaeth strategol. 
Mawr obeithiwn y byddwch yn cadw golwg ar ein cynnydd a'n cyflawniadau. 
Greg Dyke, Cadeirydd 
Amanda Nevill, Prif Swyddog Gweithredol 
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Yr hyn a glywsom am ein cynigion 
 
Roedd ymarfer ymgynghori Gorwelion Newydd ar gyfer Ffilm yn y Deyrnas Unedig yn amlinellu ein cynigion ar gyfer y bum 
mlynedd nesaf. Gan fanteisio ar wybodaeth o’r Adolygiad Polisi Ffilm, gwnaethom ymrwymo i'r ymgynghoriad hwn i sicrhau ein bod 
yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau cywir a'n bod yn dosbarthu arian y Loteri yn y ffordd fwyaf effeithiol. Nod yr ymgynghoriad 
oedd gweithredu mewn ffordd mor gynhwysfawr â phosibl o fewn amserlen gyfyng. Roeddem eisiau manteisio ar arbenigedd y 
diwydiant a phartneriaid diwylliannol i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i wneud sylwadau am ein cynlluniau a helpu i'w haddasu cyn 
cwblhau'r fersiynau terfynol. Er mwyn sicrhau gwrthrychedd, rheolwyd yr ymgynghoriad ar ein rhan gan gwmni annibynnol sy’n 
arbenigo yn y maes hwn. 
 
Pwy a ymatebodd 
At ei gilydd, gwelwyd oddeutu 1,000 o bobl yn cymryd rhan yn y rhaglen.  
Roedd ei helfennau allweddol fel a ganlyn: 

• Ymgynghoriad ar-lein yn gofyn i randdeiliaid o'r diwydiant a'r cyhoedd ehangach i ymateb i nifer o gwestiynau ynghylch y 
blaenoriaethau strategol arfaethedig. Roedd 471 o bobl wedi cwblhau'r ymgynghoriad ar-lein. 

• Rhaglen ehangach o seminarau a chyfarfodydd lle cafodd unigolion y cyfle i dreiddio i'n hystyriaethau a'u trafod. Roedd hyn yn 
cynnwys: 

• Deg digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ledled y Deyrnas Unedig ac a fynychwyd gan oddeutu 530 o bobl 
• Digwyddiad ymgynghori yng Nghanolfan Ffilm y Deyrnas Unedig yn Cannes, a fynychwyd gan oddeutu 70 o 

gynrychiolwyr yr ŵyl ffilmiau  
• Cyfarfodydd un-i-un ac un-i-nifer rhwng Swyddogion Gweithredol BFI a rhanddeiliaid o'r diwydiant, a chynrychiolwyr 

sefydliadau partner ledled y Deyrnas Unedig 
• Arolwg traws ddiwydiant i brofi'r syniad o ddatblygu 'Brand Ffilm Prydeinig' a/neu 'Wythnos Ffilm Brydeinig'. 
• Cafwyd cyflwyniadau ffurfiol gan oddeutu 100 o sefydliadau gan gynnwys darparwyr addysg, dosbarthwyr ac 

arddangoswyr, cyrff o'r diwydiant, cymdeithasau masnachol ac archifau. Yn ogystal, cawsom gyflwyniadau gan nifer o 
unigolion. Mae modd gweld rhestr lawn o'r cyflwyniadau ar wefan y BFI sef bfi.org.uk/future. 

 
Y themâu bras a ddaeth i'r amlwg a'n hymateb ni 
Roedd Llywodraethwyr BFI yn croesawu'r ymateb cadarnhaol i'r ymgynghoriad, gan gytuno’n gyffredinol â’i gasgliadau. Isod, rydym 
wedi rhoi crynodeb o'n hymateb i'r hyn a glywsom dan bob thema a nodwyd gan yr arbenigwr annibynnol. Mae'n hymateb ni yn 
ganlyniad ystyriaeth gan Lywodraethwyr BFI o gasgliadau’r arbenigwr, a phenderfyniad i neilltuo adnoddau i feysydd lle gellir 

http://bfi.org.uk/future
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sicrhau’r effaith fwyaf yn ein barn ni. 
 
 
Casgliad: Mae gan y BFI rôl eiriolaeth bwysig i'w chyflawni i helpu cryfhau ein diwylliant ffilm llewyrchus a'n diwydiant ffilm 
llwyddiannus. 
Ymateb: Rydym yn croesawu'r ymateb hwn a byddwn yn cyflawni'r rôl hon hyd eithaf ein gallu. Mae tair enghraifft dda yn ymwneud 
â chyfleu'r achos dros sicrhau cyllid priodol a gwell ar gyfer ysgolion ffilm a'n gwaith eiriolaeth mewn perthynas â Chymorth gan y 
Wladwriaeth a datblygu cynaliadwy. 
 
Casgliad: Croesawyd y tair blaenoriaeth strategol sy'n creu fframwaith ein gweledigaeth. Yn arbennig, roedd mwyafrif y 
cyfranogwyr yn cefnogi ein ffocws ar bobl ifanc o ran addysg a meithrin talent. 
Ymateb: Rydym yn croesawu'r ymateb hwn ac wedi seilio ein cynllun ar y blaenoriaethau hyn. Yn ogystal, rydym wedi neilltuo 
adnoddau ariannol sylweddol i addysg ffilm pobl ifanc trwy gyfrwng ein cynnig addysg newydd, ac i ddatblygu talent trwy gyfrwng y 
rhwydwaith ledled y Deyrnas Unedig i ddarganfod a meithrin talent newydd.  
 
Casgliad: Roedd yr ymatebwyr am i ni sicrhau yr ystyriwyd y blaenoriaethau hyn fel blaenoriaethau cyd-ddibynnol, ac na ddylid eu 
trin ar wahân – maent yn gryfach fel cyfanwaith nag y maent fel elfennau unigol. 
Ymateb: Rydym yn cytuno'n gryf gyda'r ymateb hwn ac o'r farn bod ein tair blaenoriaeth strategol yn cefnogi cyfres o 
weithgareddau plethedig yn cynnwys dysgu a gwylio, gwneud a dosbarthu ffilmiau a sicrhau bod trysorau o archifau'r Deyrnas 
Unedig ar gael heddiw, yn ogystal ag ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
 
Casgliad: Cefnogwyd yr egwyddor o sicrhau y diogelir dyfodol ffilm Prydain trwy feithrin a sefydlu partneriaethau a threfniadau 
cydweithio. Mae ymatebwyr yn dymuno i ni ysgogi a hwyluso gweithgareddau meithrin perthnasoedd a sicrhau y rhennir arfer 
gorau ar draws y diwydiant a ledled y Deyrnas Unedig. 
Ymateb: Rydym yn cytuno'n gryf. Nid oes fawr ddim, os o gwbl, y mae modd i BFI ei gyflawni ar ei ben ei hun. Bydd ein holl fentrau 
yn datblygu partneriaethau newydd a chadarn. 
 
Casgliad: Yn gyffredinol, croesawyd ystod y cynigion ac roedd yr ymatebwyr yn awyddus i sicrhau na fyddwn yn dyblygu 
cynlluniau sy'n bodoli eisoes. Roedd yr adborth yn dweud wrthym i sicrhau ein bod yn datblygu ac yn ehangu'r gweithgareddau hyn 
i sicrhau bod ein cynigion mor effeithiol â phosibl. 
Ymateb: Rydym yn croesawu'r ymateb hwn, yn enwedig o ystyried ein bod eisoes yn defnyddio pob ceiniog o’n cronfeydd y Loteri 
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presennol i’r eithaf, a bod yn rhaid i ni fod yn hynod ofalus ein bod yn defnyddio adnoddau mewn ffordd ddoeth mewn amgylchedd 
ariannol anodd. Mae'r cynnig addysg newydd arfaethedig yn enghraifft dda o weithgaredd ehangu, trwy greu rhywbeth newydd sy'n 
datblygu etifeddiaeth lwyddiannus. 
 
Casgliad: Yn gyffredinol, roedd yr ymatebwyr yn teimlo bod ein dosbarthiad arfaethedig o gyllid y Loteri yn gytbwys, ond maent am 
i ni sicrhau y buddsoddir mewn meysydd nad ydynt yn cael cymorth digonol ac y byddant yn cael effaith go iawn. Yn ogystal, maent 
am i ni feithrin partneriaethau cryf gyda dosbarthwyr eraill arian y Loteri a sefydliadau cyhoeddus a phreifat pan fo modd. 
Ymateb: Roeddem yn falch o weld bod ymatebwyr yn cytuno gyda'n bwriad i ddosbarthu cyllid y Loteri ar draws ein tair 
blaenoriaeth a'n cronfeydd. O ran sicrhau effaith go iawn, credwn y bydd Rhwydwaith Cynulleidfa newydd y Deyrnas Unedig a'n 
cynnig i greu fersiynau digidol o 10,000 o weithiau arwyddocaol yn archifau'r Deyrnas Unedig yn cael effaith sylweddol a 
chadarnhaol ar gynulleidfaoedd. Bydd partneriaethau gyda Dosbarthwyr eraill y Loteri yn hanfodol i lwyddiant ein cynlluniau ac mae 
trafodaethau partneriaeth eisoes wedi cychwyn gydag Arts Council England, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a'r Gronfa Loteri Fawr.  
 
Casgliad: Mae ymatebwyr yn dymuno gweld mwy o ymroddiad i amrywiaeth ar draws y tair blaenoriaeth strategol. Yn ogystal, 
roedd yr ymatebwyr yn dymuno’n gweld yn gwneud ymroddiad i gydraddoldeb o ran mynediad, gan gynnwys ar gyfer pobl y mae 
ganddynt nam ar eu synhwyrau. 
Ymateb: Rydym yn derbyn y ffaith bod angen ailystyried y cynigion a wnaethpwyd gennym yn nogfen Gorwelion Newydd, a'u 
cryfhau'n sylweddol. Gan ystyried cyfanswm helaeth yr ymateb ynghylch amrywiaeth, mae Llywodraethwyr BFI wedi penderfynu 
sefydlu Cronfa Amrywiaeth i ddatblygu gallu yn y maes hwn; yn ogystal, bydd egwyddorion amrywiaeth a chydraddoldeb yn cael eu 
hymgorffori a'u monitro ar draws holl weithgareddau a chynlluniau cyllido BFI, gan gynnwys y Gronfa Ffilm. 
 
Casgliad: Wedi pwyso a mesur, ar ôl ymgynghori manwl, ni welwyd cefnogaeth ddigon eang i’r syniad o gael 'Brand Ffilm Prydain', 
gan gynnwys 'Wythnos Ffilm Brydeinig' bosibl, ac roedd y tebygolrwydd o sicrhau cyllid partneriaeth yn hynod o fach. 
Ymateb: Roeddem wedi gobeithio gweld mwy o gefnogaeth i’r ddau gynnig hwn, felly mae'n drueni na fyddwn yn datblygu'r 
cynigion hyn ar yr adeg hon. 
 
Casgliad: Roedd ymatebwyr yn dymuno sicrhau cefnogaeth ddigonol ar gyfer sgiliau. Teimlwyd bod angen gwneud buddsoddiad 
cyfalaf unigol mewn ysgolion ffilm. 
Ymateb: O ystyried cryfder yr ymateb ynghylch ysgolion ffilm, penderfynodd Llywodraethwyr BFI roi hwb i'r cymorth a roddir i'r 
sector hwn trwy neilltuo cronfa gyfalaf unigol o £5m i gynorthwyo ysgolion ffilm ledled y Deyrnas Unedig. 
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Casgliad: Gofynnodd ymatebwyr am sicrwydd y bydd ein cynllun terfynol yn cynnwys amcanion mesuradwy y bydd modd adrodd 
ar a gwerthuso llwyddiant ein strategaeth yn eu herbyn. Yn ogystal, gofynnont am ragor o fanylion am gynlluniau cyflawni. 
Ymateb: Cytunwn â’r ymatebwyr ac i'r perwyl hwn, yn dilyn trafodaeth fanwl gyda phartneriaid allweddol dros yr haf, rydym wedi 
nodi ein dangosyddion perfformiad allweddol a gadarnhawyd, er gwybodaeth. Bydd modd gweld cynlluniau cyflawni trwy droi at 
bfi.org.uk. 
 
Casgliad: Croesawyd yr ymagwedd agored tuag at ymgynghori, a gofynnwyd am atebolrwydd a thryloywder parhaus gan y BFI.  
Ymateb: Roeddem wrth ein bodd i weld y croeso cynnes a gafodd yr ymarfer ymgynghori. O ran tryloywder, byddwn, er enghraifft, 
yn olrhain cynnydd Ffilm am Byth yn y dyfodol ar bfi.org.uk. Yn ogystal, byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i ymgynghori gyda'r 
gymuned ffilm ynghylch pob agwedd ar y cynllun hwn wrth i fentrau penodol gael eu datblygu a'u gweithredu. 
 

http://bfi.org.uk
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Blaenoriaeth strategol un 
Ehangu cyfleoedd addysg a dysgu a hybu dewis i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig. 
 
Cyflwyniad 
Rydym yn dymuno annog pobl i feithrin perthynas gyda ffilm a fydd yn para trwy gydol eu hoes, i helpu creu cynulleidfaoedd ar 
gyfer ystod ehangach o ffilmiau ar draws pob platfform ac i sicrhau bod modd i bawb ledled y Deyrnas Unedig fanteisio ar 
ddiwylliant ffilm a'i fwynhau. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn gweithredu strategaeth ar gyfer addysg a dysgu, a bydd gan y 
strategaeth hon gyswllt allweddol gyda'n cynlluniau hybu dewis i gynulleidfaoedd. 
Roedd ein hymgynghoriad Gorwelion Newydd yn dweud wrthym fod ymatebwyr yn dymuno i'r strategaeth ar gyfer addysg a dysgu 
fod mor gynhwysfawr â phosibl, i sicrhau bod gan ffilm werth fel offeryn addysgu mewn amrywiaeth o bynciau, yn ogystal â gwerth 
ynddo'i hun, a bod angen i ni ddarparu cymorth ym maes hyfforddiant athrawon. Roedd ymatebwyr hefyd yn dymuno i'n strategaeth 
i hybu dewis i gynulleidfaoedd gynnwys y sinemâu mawr aml-sgrin yn ogystal â sinemâu annibynnol, i gynnig yr un cyfle i bawb 
fanteisio ar y ddarpariaeth, ac i gynnwys gweithgaredd cydweithio gyda'r darlledwyr. Rydym wedi cynnwys yr holl bwyntiau hyn yn 
ein cynllun. 
Mae'r strategaeth hon yn ymyrraeth tymor hir, a gynlluniwyd i fuddsoddi yng nghenhedlaeth hoffwyr ffilm yfory ac i gynnig newid 
sylweddol yn y dewis o brofiadau ffilm sydd ar gael i gynulleidfaoedd. Gan ddatblygu mwy o werthfawrogiad o gyfoeth ac 
amrywiaeth y diwylliant ffilm sydd ar gael i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig, bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at 
gynyddu llwyddiant diwylliannol ac economaidd ffilm annibynnol yn y wlad. Yn yr oes ddigidol, mae gennym y cyfle hefyd i fanteisio 
ar ffyrdd newydd radical o ddysgu a chynnig dewis ehangach o ffilmiau i gynulleidfaoedd na'r hyn a welwyd erioed o'r blaen. 
 
Addysg a dysgu 
 
Pam 
Mae gan ffilm y grym i drawsnewid sut fyddwn yn gweld y byd ac yn ei ddeall. Ein nod yw sicrhau bod modd i bawb, yn enwedig 
pobl ifanc, ble bynnag sy’n byw, feithrin perthynas gydol oes gyda ffilm. 
Dymunwn sicrhau bod pobl ifanc o bob cefndir, sef cenhedlaeth nesaf y cynulleidfaoedd a'r gwneuthurwyr ffilmiau, yn cael cyfle i 
ddysgu am yr ystod ehangaf â phosibl o ffilmiau, a'i mwynhau a'u gwerthfawrogi yn llawn. Mae'r strategaeth hon yn datblygu gwaith 
a etifeddwyd (gan sefydliadau megis FILMCLUB, Film Education, First Light, yn ogystal â’r BFI), sy'n dangos y gall ymgysylltu 
addysgol â ffilm feithrin amrediad o sgiliau bywyd, gan ehangu gorwelion a ffordd o feddwl a gwella cyrhaeddiad addysgol. 
Yn arbennig, rydym yn dymuno meithrin partneriaethau newydd arloesol gyda'r sector preifat a chyhoeddus ledled y Deyrnas 
Unedig, i annog ffordd newydd o feddwl a dwyn buddsoddiad newydd i wireddu ehangder yr uchelgais a welir yn y strategaeth hon. 
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Mae hyn yn cynnwys partneriaethau gyda sefydliadau sy’n canolbwyntio ar weithio gyda phobl ifanc a sefydliadau sy'n 
canolbwyntio ar weithio gyda'r diwydiant ffilm, a chwmnïau cyfryngau digidol. 
Mae'r gwerth uchel a roddwn ar ein partneriaethau agos gyda sefydliadau Addysg Uwch (AU) ac Addysg Bellach (AB) yn parhau i 
fod wrth wraidd Llyfrgell Reuben y BFI, dewisiadau curadurol, ymchwil, polisi ac arloesedd. 
Beth 
Bydd y BFI yn gweithredu strategaeth newydd ar gyfer addysg a dysgu ym maes ffilm ledled y Deyrnas Unedig ar gyfer pobl o bob 
oedran. Bydd y strategaeth hon yn cyffwrdd â phob maes o fewn y BFI a bydd yn gonglfaen arwyddocaol ar bfi.org.uk.  
Bydd y strategaeth addysg yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol: 
 
Eiriolaeth 
Byddwn yn cyflwyno'r achos i'r Llywodraeth yn San Steffan ac i'r gweinyddiaethau datganoledig yn y Deyrnas Unedig, dros sicrhau 
yr ymgorfforir addysg ffilm yn fwy cadarn mewn cwricwla. Byddwn yn dadlau o blaid polisïau sy'n datblygu gwaith arloesol yng 
Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon ac ynghylch y cynllun cenedlaethol ar gyfer Addysg Ddiwylliannol a gyhoeddir cyn bo hir. 
 
Cynnig addysg newydd 
Cynnig addysg newydd a gyflwynir gan bartner newydd ac a fydd yn ceisio ysbrydoli pobl ifanc 5-19 oed i wylio, deall a chynhyrchu 
ffilmiau. Bydd yn cynnwys: 
• Cynnig clwb cyffrous a helaeth a fydd ar gael i bob ysgol ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys cymorth wedi'i dargedu ar gyfer 

athrawon. Bydd pob clwb yn cynnig y cyfle i blant a phobl ifanc ddewis a gwylio detholiad gwych o ffilmiau, cyfleoedd i wneud eu 
ffilmiau eu hunain ac i greu amgylchedd clwb o ryw fath lle bydd modd trafod a datblygu cariad at ffilm. Law yn llaw â hyn, bydd 
y clybiau yn sicrhau rhaglen addysg seiliedig ar sinema trwy gydol y flwyddyn, gan weithio gyda chymunedau a phartneriaid 
lleol. 

• Platfform ar-lein newydd trawiadol ar gyfer plant a phobl ifanc 5-19 oed. Gallai'r elfennau posibl gynnwys offer ar-lein i 
gynhyrchu a golygu ffilmiau, lawrlwytho ffilmiau i'w gwylio a'u hailddefnyddio (gan gysylltu gyda'n strategaeth treftadaeth ffilm), 
cyfryngau cymdeithasol, ac adnoddau a chymorth ar gyfer athrawon, rhieni a gofalwyr sydd am fanteisio cymaint â phosibl ar 
gynnig addysg newydd y BFI. Yn ogystal, bydd y platfform digidol yn sicrhau ffilmiau a chynnwys o bfi.org.uk, gan gysylltu 
gydag adnoddau ar-lein sy'n bodoli eisoes ar gyfer addysg ffilm yn y Deyrnas Unedig. 

• Yn dilyn Adolygiad Henley o Addysg Ddiwylliannol yn Lloegr, mae'r Adran Addysg (AA) wedi ymrwymo gwerth £1m ar ffurf cyllid 
blynyddol dros y tair blynedd nesaf i sefydlu rhwydwaith Academi ffilm arloesol ledled Lloegr ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed. Ein 
huchelgais yw y bydd yr Academi yn ehangu ac y bydd ar gael i bobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig gan gynnwys pobl ifanc o 
bob cefndir a chymuned a’r rhai sydd wedi eu heithrio o addysg ffurfiol. Gan gysylltu gyda'r diwydiant, bydd y rhwydwaith yn 

http://bfi.org.uk
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cynnal rhaglenni i ysbrydoli a datblygu pobl ifanc talentog sy’n teimlo'n angerddol am ffilm. Yna, detholir nifer fechan o bobl ifanc 
o bob cefndir i fynychu rhaglen breswyl unigryw i ddatblygu ystod lawn y sgiliau ymhellach, o ddatblygu a chynhyrchu ffilm i 
feithrin sgiliau ym maes dosbarthu ac arddangos. 

• Gan ddatblygu'r arbenigedd ym maes addysg ffilm sy'n bodoli ar draws y sector diwylliannol yn y Deyrnas Unedig, bydd 
Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig (gweler tudalen 12) yn datblygu'r cyfleoedd i gynulleidfaoedd o bob oed ddysgu am a 
chymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau addysg ffilm ymhellach, mewn lleoliadau, mewn gwyliau ac ar-lein. 

Gweithio gydag addysg bellach ac addysg uwch 
Ar ran y Deyrnas Unedig, mae’r BFI yn gofalu am un o'r casgliadau mwyaf arwyddocaol o ffilmiau a gwybodaeth am ffilmiau yn y 
byd. Mae miloedd o fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr o'r diwydiant yn defnyddio ein cyfleusterau ymchwil yn Llyfrgell Reuben 
BFI bob blwyddyn. Mae partneriaethau gyda sefydliadau AU (SAUau) yn hanfodol i sicrhau datblygiad parhaus gwaith ymchwil sy'n 
gweithredu fel asgwrn cefn ein rhaglen ddiwylliannol, gan gynnwys cyhoeddiadau. 
Byddwn yn datblygu partneriaethau sydd eisoes yn bodoli gyda Phrifysgol Nottingham, Academïau Ffilm Skillset Creadigol, Nesta, 
y Brifysgol Agored a SAUau a sefydliadau ymchwil eraill, gan roi ffocws newydd ar ddefnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth, eiddo 
deallusol, modelau busnes newydd yn yr oes ddigidol, datblygiadau newydd ym maes diogelu treftadaeth ffilm ac effeithiau’r newid i 
ddigidol yn y tymor hir. 
 
Hybu dewis i gynulleidfaoedd 
 
Pam 
Ein huchelgais yw cynnig mwy o ddyfnder ac ehangder o ffilm, a chynyddu'r dewis i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig. Gan 
gysylltu ein buddsoddiad mewn addysg a dysgu gyda'r dewis i gynulleidfaoedd, canfu ymchwil bod plant sy’n mynd i'r sinema yn 
rheolaidd dair gwaith yn fwy tebygol o fynychu'n aml pan fyddant yn oedolion. Mae pobl ledled y Deyrnas Unedig yn gwirioni ar 
wylio ffilmiau. Fodd bynnag, mae’r dewis o ffilmiau sydd ar gael i gynulleidfaoedd yn fwy cyfyngedig nag y dylai fod. Mae hyn yn 
arbennig o wir y tu allan i ganol Llundain, lle gwelir mai dim ond 7% o sgriniau a neilltuir ar gyfer ffilmiau arbenigol. 
Yn ogystal, yng nghymhlethdod cynyddol y byd digidol, mae perygl y bydd hi'n mynd yn fwyfwy anodd i gynulleidfaoedd ddewis a 
dod o hyd i'r ffilm sy’n chwilio amdani. Yn yr amgylchedd hwn, mae amlygrwydd ac argaeledd ffilmiau Prydeinig mewn sinemâu ac 
ar-lein yn dioddef ac ni fanteisir i'r eithaf ar lwyddiant economaidd posibl. 
 
Beth 
Datganodd yr Adolygiad o Bolisi Ffilm yn gywir bod parchu a deall cynulleidfaoedd yn allweddol i dyfu maint cynulleidfaoedd. Mae 
ein strategaeth gynulleidfa yn cydnabod ac yn rhoi sylw i gymhlethdod cynyddol platfformau lluosog, gan geisio sicrhau y grymusir 
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cynulleidfaoedd a'u bod yn darganfod dewis ehangach o ran ffilm, boed hynny ar-lein, yn y cartref, yn y sinema neu wrth fynd o le i 
le. I gynnig mwy o ddyfnder ac ehangder ffilmiau i gynulleidfaoedd, byddwn yn datblygu ac yn buddsoddi yn y bum menter ganlynol: 
 
Cronfa Gynulleidfa 
Bydd y gronfa yn cefnogi dewis ehangach o ffilmiau ledled y Deyrnas Unedig ac mae'n cynnwys tair elfen: 
• Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig 

Gyda'r nod o ddwyn mwy o fywyd ac egni i brofiad ffilm y gynulleidfa – mewn sinemâu ac ar-lein – ac yn enwedig y tu allan i 
ganol Llundain, byddwn yn helpu sefydlu a chefnogi Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig, a fydd yn cynnwys wyth i ddeg 
canolbwynt cynulleidfa rhanbarthol. Trwy gyfrwng gweithgaredd cenedlaethol a rhanbarthol i gydlynu'r rhwydwaith hwn, ein 
nod yw creu model rhaglennu ar y cyd a rennir, gwaith marchnata a rennir a mentrau datblygu cynulleidfa a rennir, a fydd yn 
datblygu cryfderau sy'n bodoli eisoes mewn ffordd greadigol i greu cynulleidfaoedd ar gyfer mwy o amrywiaeth o ran ffilm 
ledled y Deyrnas Unedig gyfan. Bydd pob canolbwynt rhanbarthol yn gasgliad o bartneriaid lleol, ac rydym yn dychmygu y 
byddant yn cael eu harwain gan sefydliad sydd eisoes yn gryf ym maes rhaglennu a chreu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema 
arbenigol. Rydym yn dymuno annog ffyrdd arloesol a newydd o feddwl ynghylch partneriaid y byddai modd iddynt ddod 
ynghyd i ffurfio canolbwynt. Er enghraifft, gallai partneriaid gynnwys sinemâu annibynnol a/neu sinemâu mawr aml-sgrin, 
darlledwyr, archifau ffilm, canolfannau celfyddydau, gwyliau ffilm, darparwyr gwledig ac eraill. Bydd modd i ganolbwyntiau 
cynulleidfa rhanbarthol greu eu rhaglenni eu hunain a fydd yn ymateb i gynulleidfaoedd ar lefel leol a rhanbarthol ac yn eu tyfu, 
yn ogystal â manteisio ar eu rôl yn y Rhwydwaith, a fydd yn creu rhaglenni ar y cyd ledled y Deyrnas Unedig – gan sicrhau 
bod cynulleidfaoedd yn cael dewis mwy cyfoethog o ffilmiau i'w gwylio. Gan weithio ar y cyd, bydd Rhwydwaith Cynulleidfa’r 
Deyrnas Unedig yn nodi tua 1,000 o leoliadau cymunedol ledled y Deyrnas Unedig sy’n dymuno cynnig mwy o ddewis o ran 
ffilmiau i gynulleidfaoedd lleol. Bydd y lleoliadau hyn yn golygu y bydd modd i ffilmiau arbenigol ac annibynnol gyrraedd 
cynulleidfaoedd mwy. 
 

• Rhaglennu 
Bydd y Rhaglen Datblygu Rhaglennu yn cynorthwyo mentrau rhaglennu ar draws Rhwydwaith newydd y Deyrnas Unedig. Nod 
y gronfa fydd cael effaith arwyddocaol ar ddewis a ffigurau mynychu cynulleidfaoedd trwy alluogi aelodau'r rhwydwaith i wneud 
penderfyniadau rhaglennu mwy mentrus. Bydd yn canolbwyntio ar raglenni sy'n dangos arloesedd a graddfa, bydd yn ceisio 
datblygu rhaglenni presennol a bydd yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y mentrau hyn ledled y Deyrnas Unedig. 
 

• Gwyliau 
Mae gan ein Cronfa Wyliau ddwy flaenoriaeth. Y gyntaf fydd cyllid tuag at wyliau rhanbarthol y rhagwelir y byddant yn cymryd 
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rhan yn Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig, gan gynnig llawer mwy o ddewis i gynulleidfaoedd. Bydd yr ail yn cael ei 
sefydlu i ddatblygu gwyliau ffilm yn y Deyrnas Unedig sydd â phroffil a chyrhaeddiad rhyngwladol, a'u galluogi i gyfrannu at 
ddiwydiant ffilm mwy cystadleuol yn y Deyrnas Unedig ar lefel ryngwladol, yn ogystal ag ehangu'r dewis i gynulleidfaoedd. 

 
Cronfa Ddosbarthu newydd 
Mae dosbarthu ffilmiau annibynnol ac arbenigol yn y Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn weithgaredd risg yn uchel ran amlaf. Mae 
costau hysbysebu uchel, cyfleoedd anhyblyg, marchnad DVD sy'n crebachu a mecanwaith Ffi Argraffu Rhith haearnaidd oll yn 
cyfuno i gyfyngu rhaglenni rhyddhau uchelgeisiol. 
Trwy gyfrwng ein cyllid dosbarthu, byddwn yn cefnogi syniadau newydd ac arloesol sy'n croesawu cyfleoedd digidol law yn llaw 
gyda chynlluniau rhyddhau uchelgeisiol, i gynnig cyfleoedd ehangach i gynulleidfaoedd fanteisio ar ystod ehangach o ffilmiau 
arbenigol a Phrydeinig. 
Rydym yn ailgynllunio ein proses ymgeisio ac yn y dyfodol, bydd y Gronfa Ddosbarthu yn cynnwys pedwar categori o ran y cymorth 
a fydd ar gael: 
• Cynulleidfa Fawr: gwobrau P&A sylweddol i gynorthwyo ymdrechion uchelgeisiol i ryddhau ffilmiau Prydeinig newydd y mae 

ganddynt y potensial i gyrraedd cynulleidfa eang yn y Deyrnas Unedig 
• Torri tir newydd: cynorthwyo cyrhaeddiad cynulleidfaol uwch ar gyfer sinema arbenigol a Phrydeinig annibynnol rhagorol 
• Modelau newydd: annog ffyrdd newydd o feddwl ym maes dosbarthu a marchnata, gan gynnwys modelau rhyddhau arloesol 

sy’n manteisio ar blatfformau digidol sy'n dod i'r amlwg; a'r cyfleoedd creadigol a'r cyfleoedd meithrin cynulleidfaoedd a gynigir 
gan weithgaredd traws-gyfryngau 

• Cysgwyr: cymorth hyblyg ac ymatebol ar gyfer ffilmiau a fydd yn cael eu rhyddhau cyn bo hir neu ffilmiau sydd wedi cael eu 
rhyddhau eisoes, ac sy’n peri syndod yn y farchnad. 

 
Rhaglenni diwylliannol y mae modd i'r Deyrnas Unedig gyfan fanteisio arnynt 
Bellach, diolch i dechnolegau digidol newydd, mae modd i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig fanteisio ar ystod ehangach o 
ffilmiau nag erioed o'r blaen. Yn ogystal, maent yn caniatáu i’r BFI gynnig cyfleoedd i fanteisio ar ei raglenni ffilm diwylliannol 
sylweddol i helpu cynulleidfaoedd ddarganfod a mwynhau ystod ehangach o gynnyrch sinema byd a Phrydeinig. Mae'r ffaith na 
allwn rannu'r rhaglenni hyn ledled y Deyrnas Unedig wedi peri rhwystredigaeth ers tro, ond mae modd i fodelau cyflwyno digidol 
newydd ar draws platfformau lluosog – boed ar bfi.org.uk neu gyda phartneriaid VoD a Theledu – ddatgloi'r adnoddau hyn, fel y 
dengys ein hymagwedd aml-blatfform, aml-bartner ar gyfer tymor tri mis Athrylith Hitchcock yn ystod Gwŷl 2012 Llundain. 
 
Byddwn yn cyflwyno tymhorau 'ffilmiau mawr poblogaidd', a bydd y rhain, trwy weithio gyda phartneriaid ledled y Deyrnas Unedig, 
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yn dwyn ynghyd holl elfennau ein rhaglen ar draws pob platfform i sicrhau'r effaith a'r cyrhaeddiad mwyaf posibl. Bydd y tymhorau 
hyn, ynghyd â'r rhai a grëir gan ein partneriaid rhaglennu yn y canolfannau rhanbarthol newydd, yn cael eu datblygu a'u cyflwyno ar 
hyd a lled y wlad. Ein nod yw cynnig mwy o ddewis, mwy o leisiau a mwy o bersbectifau i ragor o bobl ledled y Deyrnas Unedig – i 
wir adlewyrchu amrywiaeth y Deyrnas Unedig a'r byd. 
 
Cynyddu ein presenoldeb ar-lein mewn ffordd sylweddol 
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu bfi.org.uk i sicrhau y bydd yn cyflawni rôl yr arwyddbost mwyaf blaenllaw i ffilm i 
gynulleidfaoedd a gwneuthurwyr ffilmiau. Byddwn yn datblygu ystod o wasanaethau newydd gan gynnwys sianeli dan frand y BFI, 
gwasanaethau VoD ac apiau newydd ar gyfer llechi, cyfrifiaduron a ffonau symudol. Bydd y gwasanaethau newydd hyn yn cynnig 
cyfle i droi at gynnwys cyfoethog y BFI gan gynnwys y 10,000 o weithiau sydd newydd eu digideiddio. Ein huchelgais yw sicrhau 
bod bfi.org.uk yn gyrchfan y bydd pobl yn ymddiried ynddo, gan amlygu gwaith ein partneriaid a chynnig cyfleoedd newydd i 
gynulleidfaoedd ymgysylltu gyda ffilm.  
 
Datblygu partneriaethau gyda darlledwyr 
Rydym yn cydnabod mai'r cartref yw'r man mwyaf poblogaidd i wylio ffilm, gydag 80% o holl gynnyrch ffilm yn cael ei wylio ar setiau 
teledu. Gan gydnabod grym a photensial teledu i gyrraedd cynulleidfaoedd, byddwn yn: 
• Cynllunio ap newydd i alluogi cynulleidfaoedd i ddarganfod a gosod cyd-destun gwylio ffilmiau ar y teledu yn well 
• Creu'r achos dros annog darlledwyr cenedlaethol i gynyddu swm ac amrywiaeth y cynnyrch ffilm a ddarlledir ganddynt 
• Anelu at gydgynhyrchiad blynyddol mewn partneriaeth gyda darlledwr sy'n gysylltiedig â Rhwydwaith Ffilm y Deyrnas Unedig 
• Ceisio partner darlledu newydd ar gyfer Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd 

gymaint â phosibl 
• Datblygu cyfleoedd a grëir gan wasanaethau teledu lleol newydd. 
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Blaenoriaeth strategol dau 
Cefnogi llwyddiant ffilm Prydain yn y dyfodol trwy fuddsoddi mewn datblygu ffilm, cynhyrchu, talent a sgiliau. 
 
Cyflwyniad 
Ein strategaeth yw cefnogi llwyddiant ffilm Prydain yn y dyfodol trwy roi pwyslais ar leisiau newydd a syniadau ffres, meithrin a 
buddsoddi mewn cymysgedd amrywiol o wneuthurwyr ffilmiau ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys gwneuthurwyr ffilmiau sydd 
wedi ennill eu plwyf, fydd yn cyfoethogi'r diwylliant ffilm Prydeinig, yn cynyddu gwerth economaidd ffilm yn y Deyrnas Unedig ac yn 
diffinio Prydain a'i hadroddwyr straeon yn yr unfed ganrif ar hugain. 
Gan weithio gyda'i bartneriaid strategol, mae’r BFI wedi creu cyfres o ymyriadau i ysgogi a chryfhau ansawdd a gwerth ffilm 
Prydeinig. Cynlluniwyd yr ymyriadau hyn – gwobrau am gynhyrchu a datblygu, datblygu busnes a thalent a sgiliau – i helpu 
hyrwyddo diwylliant ffilm llewyrchus a diwydiant ffilm ffyniannus, i gynorthwyo datblygiad pellach sgiliau o safon fyd-eang, i 
ddatblygu cwmnïau ffilm Prydeinig cryfach ac i gryfhau diwylliant ffilm Prydain. Yn ogystal, fe'u cynlluniwyd i helpu diwydiant ffilm y 
Deyrnas Unedig i gryfhau ei sefyllfa fyd-eang trwy gefnogi mewnfuddsoddiad ac allforion, gweithgaredd cydgynhyrchu, cyfnewid 
diwylliannol a phartneriaethau rhyngwladol eraill. 
Roedd yr ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn arbennig o awyddus ynghylch annog dilyniant gyrfa trwy gyfrwng buddsoddiad a chymorth 
i ystod ehangach o sgiliau a thalent, yn enwedig sgriptio. Yn ogystal, roeddent yn cefnogi'r cynnig ar fentrau ar y cyd rhwng 
cynhyrchwyr a dosbarthwyr yn fawr iawn, ac ar gefnogi allforion. 
Mae'r strategaeth hon yn cynnwys tair prif elfen: 
• Buddsoddi mewn cynhyrchu a datblygu ffilm 
• Buddsoddi mewn datblygu busnes a sgiliau 
• Buddsoddi mewn cryfhau ein cyrhaeddiad rhyngwladol. 
 
Buddsoddi mewn cynhyrchu ffilmiau 
 
Pam 
Er gwaethaf gweithgaredd ariannu cyhoeddus a buddsoddiad sylweddol gan y sector preifat mewn cynhyrchu ffilmiau yn y Deyrnas 
Unedig, mae ein cyfran gyfartalog o ffilmiau annibynnol yn swyddfeydd tocynnau’r wlad yn parhau i fod yn isel. Mae hyn yn 
awgrymu bod angen ymagweddau newydd i sicrhau bod dewis apelgar ac amrywiol ar gael o ffilmiau Prydeinig newydd trawiadol 
ac sy'n ysbrydoli ar gael i gynulleidfaoedd yn y wlad hon ac mewn gwledydd tramor. 
 
Beth 



!

Byddwn yn rhoi talent cynhyrchu ffilmiau rhagorol wrth wraidd ein strategaeth, gan gynorthwyo gweledigaethau newydd hyderus 
gan wneuthurwyr ffilmiau sefydledig ac sy’n dod i'r amlwg, ac y mae ganddynt yr uchelgais i gysylltu gyda'u cynulleidfaoedd. 
Byddwn yn cefnogi ffilmiau ym mhob genre ac ar gyfer cynulleidfaoedd o bob math. Cyfrifoldeb mwyaf arwyddocaol Cronfa Ffilmiau 
y BFI yw ei chefnogaeth i gynhyrchu a datblygu prif ffilmiau yn y Deyrnas Unedig ac mae cefnogi twf gwneuthurwyr ffilmiau disglair 
yn ystod pob cam o'u gyrfa yn rhan annatod o hyn. 
Byddwn yn hygyrch, yn deg ac yn dryloyw, a chan weithio gyda'n partneriaid strategol, byddwn yn grymuso gwneuthurwyr ffilmiau 
i’w galluogi i wireddu eu gweledigaeth ac i gysylltu gyda'u cynulleidfa. 
Caiff dosbarthiad cronfeydd y Loteri ei strwythuro mewn ffordd a fydd yn sicrhau bod modd i gynhyrchwyr ddatblygu llwyddiant 
ariannol eu ffilmiau, fel bod eu prosiectau yn y dyfodol yn llai dibynnol ar gyllid cyhoeddus. Fodd bynnag, mae ein cronfeydd gan y 
Loteri i gefnogi llwyddiant ffilm Prydain yn amodol i gymeradwyaeth Cymorth Gwladwriaethol gan y Comisiwn Ewropeaidd. 
Bydd Cronfa Ffilm newydd y BFI yn sicrhau bod buddsoddiadau mewn cynhyrchu a datblygu yn cyd-fynd yn well, trwy sicrhau bod 
ein penderfyniadau yn ystod camau cynhyrchu a datblygu yn ystyried potensial y prosiect o ran gwerthiant rhyngwladol a 
dosbarthiad yn y Deyrnas Unedig. Trwy gyllido allforion ffilm, byddwn yn cynorthwyo cwmnïau gwerthu rhyngwladol uchelgeisiol 
sy'n cyflwyno gwneuthurwyr ffilmiau a ffilmiau Prydeinig i'r gymuned ffilm ryngwladol mewn gwyliau ac mewn marchnadoedd 
allweddol ledled y byd. 
Byddwn yn cynyddu ein buddsoddiad ar draws cynhyrchu a datblygu gymaint o isafswm o £1 miliwn y flwyddyn dros y bum 
mlynedd nesaf, sef cynnydd o 30% erbyn 2017. 
Byddwn yn helpu sicrhau bod ffilmiau Prydeinig yn cael cymaint o sylw â phosibl ar draws pob platfform, gan gynnwys sinema, 
platfformau digidol a theledu. I'r perwyl hwn, byddwn yn ymgysylltu gyda'r Llywodraeth a'r darlledwyr, er enghraifft, trwy gyfrwng y 
Bil Cyfathrebu nesaf a'r Adolygiad Siarter y BBC sydd ar y gweill, i gyflawni'r nod hwn. Gan edrych i'r dyfodol, a chan gofio'r 
rhagolygon ynghylch amgylchedd economaidd anffafriol yn y dyfodol rhagweladwy, byddwn yn dwyn ynghyd dadansoddwyr, 
arbenigwyr o'r diwydiant a'r Llywodraeth i bennu'r ffordd orau o gryfhau modelau busnes ymhellach. 
 
Cronfa Ffilm y BFI 
 
Gwobrau cynhyrchu 
Bydd y Gronfa Ffilm yn dyfarnu tua 20 o wobrau cynhyrchu mawr bob blwyddyn. 
Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n dangos gweledigaeth hyderus a rhagoriaeth greadigol gan wneuthurwyr ffilmiau newydd a 
sefydledig, ar draws amrediad o gyllidebau ac mewn unrhyw genre, sy’n cyfoethogi diwylliant ffilm Prydain ac yn arddangos 
amrywiaeth y Deyrnas Unedig a'i hadroddwyr straeon. Bydd y Gronfa Ffilm yn bwrw golwg ffres dros yr heriau o gynhyrchu ffilmiau 
teuluol a ffilmiau animeiddiedig annibynnol o'r radd flaenaf yn y Deyrnas Unedig, gyda'r nod o ysgogi'r sector yn ystod pob cam – 
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o'r gweithgaredd datblygu cynnar i gymorth cynhyrchu. Bydd y Gronfa yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau nad ydynt yn debygol o gael 
eu cyllido'n llawn gan y farchnad. Byddwn yn parhau i gynorthwyo cynhyrchu prif ffilmiau y mae eu cyllideb yn isel ac yn isel iawn, 
trwy gyfrwng mecanwaith ariannu arferol y Gronfa Ffilm a thrwy gyfrwng ein partneriaeth iFeatures gyfredol gyda Creative England, 
BBC Films a Skillset Creadigol, a mentrau eraill. Byddwn yn ceisio datblygu partneriaethau tebyg gyda'r Asiantaethau Sgrin 
Cenedlaethol, Creative Scotland, Northern Ireland Screen ac Asiantaeth Ffilm Cymru. 
I wneud y penderfyniadau creadigol gorau ac i amlygu talent sy'n dod i'r amlwg, bydd y Gronfa Ffilm yn ystyried cynnyrch heb fawr 
iawn o gyllideb gan gyfarwyddwyr newydd yn ystod cyfarfodydd gwobrwyo chwarterol. Croesawir ceisiadau trwy gydol y flwyddyn, 
ac fe nodir y meini prawf a'r dyddiadau cau i ymgeisio ar gyfer y cyfarfodydd chwarterol yn glir ar bfi.org.uk 
Am y tro cyntaf, bydd y Gronfa Ffilm yn ystyried ceisiadau gan wneuthurwyr ffilmiau dogfen sy'n dod i'r amlwg, trwy gyfrwng 
sesiynau cynnig a gynhelir ddwy waith y flwyddyn – yn Llundain ac yn Sheffield – yng nghwmni panel o swyddogion gweithredol y 
Gronfa, cymheiriaid ac arbenigwyr o'r diwydiant. Bydd modd i wneuthurwyr ffilmiau sefydledig barhau i ymgeisio trwy gyfrwng y 
broses ymgeisio a gynhelir trwy gydol y flwyddyn. 
Bydd y Gronfa Ffilm yn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i dalent ac arbenigedd yn y Deyrnas Unedig trwy ehangu ei chymorth ar 
gyfer gweithgaredd cydgynhyrchu rhyngwladol. Ar hyn o bryd, mae tua 25% o'r ffilmiau a gefnogir gan y Gronfa yn ystod y cam 
cynhyrchu yn gydgynyrchiadau rhyngwladol cymwys Prydeinig. O 2013, bydd y Gronfa yn neilltuo cyllideb ar gyfer gwobrau 
cydgynhyrchu, i gynorthwyo cydgynyrchiadau o'r Deyrnas Unedig lle y mae mwyafrif y mewnbwn creadigol yn dod o un o wledydd 
partner y Deyrnas Unedig. Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau: 
• Lle mae gwneuthurwr ffilmiau o safon byd nad yw'n Brydeiniwr, am ymgysylltu gyda thalent neu gynnwys diwylliannol yn y 

Deyrnas Unedig 
• Lle mae'r cyswllt gyda'r Deyrnas Unedig yn gwella apêl ryngwladol prosiect rhagorol a sefydlwyd y tu allan i'r Deyrnas Unedig 
• Lle mae prosiect rhyngwladol yn cynnig cyfle i dalent ragorol o'r Deyrnas Unedig sy'n dod i'r amlwg. 
 
Gwobrau datblygu 
Mae ceisio sicrhau rhagoriaeth greadigol wrth ddatblygu deunydd newydd yn hanfodol i lwyddiant masnachol a beirniadol ffilm. 
Mae'r Gronfa Ffilm yn dosbarthu tua 150 o wobrau bob blwyddyn i ddatblygu prosiectau prif ffilmiau, a byddwn yn parhau i sicrhau 
bod datblygiad yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y Gronfa, gyda chynnydd blynyddol o ran y cyllid ar gyfer datblygiad. 
Byddwn yn lansio Gwobrau Gweledigaeth 2 ar gyfer 2013-2015, a rhagwelir y byddwn yn cynnal rownd bellach ar gyfer 2015-2017. 
Mae Gwobrau Gweledigaeth yn galluogi cwmnïau cynhyrchu i hybu eu llechi datblygu gan fanteisio ar annibyniaeth ariannol a 
chreadigol. Byddwn yn cyflwyno hyd at ddeg gwobr flynyddol o £100,000 a hyd at bum gwobr flynyddol bellach o £50,000 am ddwy 
flynedd, y bydd modd i gynhyrchwyr eu defnyddio i fuddsoddi mewn personél datblygu, dewis deunydd a chomisiynu sgriptiau ffilm. 
Bydd Gwobrau Gweledigaeth 2 ar gael i gwmnïau cynhyrchu yn y Deyrnas Unedig, ac yn ddelfrydol i rhai sydd wedi cynhyrchu o 
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leiaf dau brif gynhyrchiad ac sydd â chynllun hyfyw i sicrhau twf. Byddwn yn annog ceisiadau gan gwmnïau yn canolbwyntio ar 
genre penodol neu’n arbenigo ar faes penodol, megis gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm tu allan i Lundain neu hyrwyddo 
amrywiaeth. Yn ogystal, bydd Gwobrau Gweledigaeth ar gael i stiwdios animeiddio a chwmnïau sy'n cynhyrchu ffilmiau dogfen. 
 
Meithrin talent 
Rydym wedi ymrwymo i ddarganfod a chynorthwyo cenhedlaeth nesaf y dalent gynhyrchu ffilmiau ym Mhrydain a byddwn yn lansio 
nifer o fentrau a fydd yn ceisio cynorthwyo cynhyrchwyr uchelgeisiol a gwneuthurwyr ffilmiau sy'n dod i'r amlwg ledled cenhedloedd 
a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig. 
 
Rhwydwaith ledled y Deyrnas Unedig i ddarganfod a meithrin talent newydd  
Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cyrraedd talent ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig, byddwn yn cytuno ar strategaeth datblygu 
talent ledled y Deyrnas Unedig mewn partneriaeth gydag Asiantaeth Ffilm Cymru, Creative Scotland, Northern Ireland Screen, 
Creative England, Film London a sefydliadau allweddol eraill. Gyda'n gilydd, byddwn yn sefydlu rhwydwaith o dimau creadigol 
disglair ledled y Deyrnas Unedig. 
Yn Lloegr, er enghraifft, byddwn yn bartner gyda Creative England wrth recriwtio nifer o swyddogion gweithredol profiadol ym maes 
datblygu, y byddant yn cael eu lleoli mewn canolfannau diwylliannol y tu allan i Lundain ac y byddant yn cyflawni rôl amlwg o ran 
ein gweithgaredd talent sy'n dod i'r amlwg. Byddwn yn cryfhau'r rhwydwaith yn y Deyrnas Unedig trwy ddatblygu cynlluniau 
cysylltiedig a gynhelir gan yr Asiantaethau Sgrin Cenedlaethol a Film London, trwy ei gysylltu gyda gwaith Skillset Creadigol yn y 
maes hwn a gyda'r Academi Ffilm arfaethedig ar gyfer pobl ifanc. 
Bydd pob swyddog gweithredol yn meithrin talent trwy:  
• Chwilota am yr ysgrifenwyr, y cyfarwyddwyr a'r artistiaid newydd gorau mewn canolfannau diwylliannol, canolfannau artistig a 

chwmnïau cynhyrchu cynnwys 
• Cynnal rhaglenni ffilmiau byr ar draws amrediad o gyllidebau a lefelau profiad 
• Cynnig cyllid a chymorth mentora ar gyfer comisiynau sgriptiau prif ffilmiau 
• Arddangos gwaith newydd, cynnal digwyddiadau rhwydweithio rheolaidd lle bydd modd i wneuthurwyr ffilmiau gyfarfod 

swyddogion gweithredol a chynrychiolwyr eraill o'r diwydiant, a dosbarthiadau meistr gyda gwneuthurwyr ffilmiau lle trafodir eu 
crefft a'r hyn sy'n eu hysbrydoli. 

 
Bydd adran benodol ar bfi.org.uk i ddarganfod, tyfu, hyrwyddo a chyllido talent ysgrifennu a chyfarwyddo newydd yn y Deyrnas 
Unedig, trwy gyfrwng ymgysylltu uniongyrchol gyda'r diwydiant a gweithgaredd adolygu gan gymheiriaid, i gyd-fynd â'r rhwydwaith. 
Bydd hyn yn dwyn y diwydiant a rhwydweithiau o wneuthurwyr ffilmiau ynghyd mewn un gofod rhithiol. Bydd yn cynnig ffordd i'r 
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diwydiant ymgysylltu mewn ffordd uniongyrchol gyda thalent newydd sy'n cael ei hyrwyddo gan eu cymheiriaid; a bydd yn cynnig 
cyfleoedd i wneuthurwyr ffilmiau newydd arddangos eu gwaith i'r diwydiant yn uniongyrchol, yn ogystal â chynnig ffordd 
uniongyrchol o fanteisio ar y Gronfa Ffilm. 
 
Rhaglenni datblygu targedig 
Byddwn yn datblygu rhaglenni i roi sylw i'r her o feithrin sgiliau adrodd straeon a chynhyrchu ffilmiau mewn rhai o'r meysydd mwy 
annatblygedig ym maes cynhyrchu ffilmiau yn y Deyrnas Unedig megis animeiddio, comedi a'r ddarpariaeth i deuluoedd. 
Mae enghreifftiau yn cynnwys: 

• Partneriaethau labordai 
Byddwn yn sefydlu nifer o 'labordai' datblygu a rhaglenni mentora, gan bartneru gyda stiwdios, cwmnïau cynhyrchu a/neu 
wneuthurwyr ffilmiau sydd wedi mwynhau llwyddiant masnachol a chreadigol mewn maes penodol, gyda'r nod o fanteisio ar 
gyfleoedd cyd-ddatblygu yn y dyfodol. Byddai modd i'r rhwydwaith talent newydd reoli nifer o labordai, a byddwn yn archwilio 
partneriaethau sy'n helpu gwneuthurwyr ffilmiau i feithrin eu sgiliau a'u deunydd mewn canolfannau rhagoriaeth ar lefel 
ryngwladol hefyd. 

• Prosiectau peilot animeiddio 
Bydd y Gronfa Ffilm yn lansio rhaglen newydd a fydd yn ceisio meithrin ysgrifenwyr a gwneuthurwyr ffilmiau sy'n gweithio ym 
maes animeiddio. O alwad mynediad agored, byddwn yn cynnig cyllid dros ddwy flynedd i dri gwneuthurwr ffilmiau neu dîm 
(ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a/neu ddylunwyr) i ddatblygu eu cysyniadau wrth iddynt fanteisio ar gymorth 
mentora gan gynhyrchwyr animeiddio profiadol. Trwy gyfrwng gweithgaredd datblygu straeon a sgriptiau, byrddau darlunio a 
riliau straeon, a pheilot neu brawf, byddant yn datblygu eiddo deallusol gwerthfawr ac a fydd yn barod am y golau gwyrdd. 

Mentrau i gryfhau'r sector cynhyrchu yn y Deyrnas Unedig 
 
Rydym yn cefnogi'r egwyddor ac yn derbyn argymhelliad yr Adolygiad Polisi Ffilm y dylai cynhyrchwyr, ysgrifenwyr a 
chyfarwyddwyr gymryd rhan mewn a manteisio ar gyfran o refeniw buddsoddi BFI wedi'i adennill ac a gaiff ei neilltuo i 'Flwch Dan 
Glo', i'w gadw gan y BFI, ac a fydd ar gael iddynt ei fuddsoddi yn eu gweithgareddau cynhyrchu ffilmiau eu hunain yn y dyfodol. 
Mewn rhai achosion, mae'r broses o ddyrannu arian y 'Blwch Dan Glo' yn cael ei chytuno ar hyn o bryd gan y Gynghrair 
Cynhyrchwyr Sinema a Theledu (PACT), Directors UK (DUK) ac Urdd Awduron Prydain Fawr (WGGB) a bydd hyn yn destun 
cymeradwyaeth Cymorth Gwladwriaethol a chytundeb Bwrdd Llywodraethwyr BFI. 
 
Datblygu 
Byddwn yn ailgylchu 100% o'r arian y bydd y BFI yn ei adennill o fuddsoddiad mewn datblygu, i'w neilltuo i 'Flwch Dan Glo' a'i gadw 
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gan y BFI, a fydd ar gael i'r cynhyrchwr dan sylw i’w fuddsoddi yn ei weithgareddau cynhyrchu ffilmiau pellach. 
 
Hawl coridor cynhyrchwr y BFI 
Byddwn yn cynnal ac yn parhau i adolygu cyfran ganrannol gyfredol (cyfradd gyfunol o 37.5%) yr incwm wedi'i adennill gan y BFI, a 
fydd yn cael ei gadw gan y BFI mewn 'Blwch Dan Glo', a bydd y broses o ddyrannu'r incwm hwn yn destun y cytundeb rhwng 
PACT, DUK a WGGB. Bydd unrhyw symiau a delir trwy gyfrwng hawl coridor o'r fath yn cael eu had-dalu i’r BFI o gyfran y partïon 
o'r elw net a sicrhawyd gan y ffilm dan sylw. 
 
Hawl ecwiti cynhyrchwr 
Byddwn yn parhau i hyrwyddo hawl ecwiti cynhyrchwr (lle caiff gwerth y blaenswm yn erbyn Gostyngiad Treth Ffilm y Deyrnas 
Unedig ei drin fel ecwiti’r cynhyrchwr yn y ffilm). Bydd y BFI yn cadw'r refeniw hwn mewn 'Blwch Dan Glo' a bydd y broses o 
ddyrannu'r refeniw hwn yn destun cytundeb rhwng PACT, DUK a WGGB. 
 
Mentrau ar y cyd rhwng cynhyrchwyr/dosbarthwyr 
Byddwn yn peilota mentrau ar y cyd i annog cynhyrchwyr a dosbarthwyr yn y Deyrnas Unedig i sicrhau bod eu buddiannau yn cyd-
fynd yn well. Bydd cyfran o ddyfarniad cynhyrchu arfaethedig BFI ar nifer gyfyngedig o deitlau ar gael i'r cynhyrchwr i’w ddefnyddio 
fel cyfraniad o 50% tuag at isafswm gwarant y dosbarthwr o'r Deyrnas Unedig. Yn gyfnewid am rannu'r risg dosbarthu, byddai'r 
dosbarthwr yn caniatáu i’r BFI gadw cyfran o 50% o'i refeniw net mewn 'Blwch Dan Glo' a byddai dyraniadau'r refeniw hwn yn 
destun cytundeb rhwng PACT, DUK a WGGB. Bydd yn rhaid ad-dalu unrhyw symiau a delir gan refeniw 'Blwch Dan Glo' o'r fath i’r 
BFI o gyfran y partïon o'r elw net a fydd yn cael ei sicrhau gan y ffilm dan sylw.  
Byddwn yn ystyried prosiectau gan y sawl sy'n cynhyrchu ac sy'n dosbarthu gwaith heriol ar lefel fasnachol a heb gyllideb fawr, yn 
ogystal â'r sawl sy'n gweithio ar ffilmiau mwy amlwg ac sy’n wynebu rhai risgiau masnachol. 
 
Hwyluso ceisiadau a chytundebau 
Pryd bynnag y bo modd, byddwn yn gweithredu systemau hawdd i'w defnyddio a thryloyw. 
Byddwn yn annog ffyrdd o arbed costau megis symleiddio amserlenni cyflwyno, yn enwedig ar gyfer ffilmiau heb fawr iawn o 
gyllideb, a phrosesau cyfreithiol mwy effeithlon ar draws y sector ffilmiau annibynnol. 
 
Ardystio 
Mae'r Gostyngiad yn y Dreth Ffilm (FTR) yn cynnig sail i’r broses o gynhyrchu ffilmiau sy’n rhai Prydeinig ar lefel Ddiwylliannol. Mae 
sicrhau bod ffilmiau yn gymwys fel rhai Prydeinig yn galluogi cwmnïau cynhyrchu i fanteisio ar FTR y Deyrnas Unedig. Bydd Uned 



!

Ardystio y BFI yn parhau i wneud argymhellion ynghylch ardystio ffilmiau fel rhai Prydeinig dan Brawf Diwylliannol y Deyrnas 
Unedig neu fel cydgynhyrchiad swyddogol dan un o naw cytundeb dwyochrog y Deyrnas Unedig neu'r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Gydgynhyrchu Sinematograffig. Bydd yn gweithio i sicrhau bod y Prawf Diwylliannol a'r cytundebau cydgynhyrchu yn bodloni 
anghenion cynulleidfaoedd a'r diwydiant ffilm. Yn ogystal, bydd yn helpu'r Llywodraeth i weithredu'r gostyngiadau treth newydd 
arfaethedig ar gyfer gweithgaredd cynhyrchu teledu pen ucha'r farchnad, animeiddio a gemau fideo. 
 
Datblygu busnes 
Partneriaid cyllido newydd 
Mae cyllid ecwiti masnachol i'w fuddsoddi mewn ffilm yn brin erbyn hyn ac nid oes prin dim o ffynonellau ecwiti cyhoeddus yn bodoli 
ar gyfer cynhyrchu a datblygu ffilm, y tu hwnt i BFI, Film4 a BBC Films a Dosbarthwyr Loteri eraill ar gyfer ffilm yn y Cenhedloedd. 
Nid oes modd i'r Gronfa Ffilm gefnogi holl anghenion gweithgaredd cynhyrchu annibynnol yn y Deyrnas Unedig, ond byddwn yn 
ceisio denu partneriaid ecwiti newydd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig, gan hyrwyddo'r cyfleoedd masnachol ym maes ffilmiau 
yn y Deyrnas Unedig i fuddsoddwyr preifat a chorfforaethol, a 'brocera' perthnasoedd gyda chynhyrchwyr a phrosiectau. Bydd 
arbenigedd tîm nawdd a chodi arian BFI o werth arbennig yn hyn o beth. 
Ar ôl ailgynllunio cronfeydd Loteri y BFI, credwn hefyd ei bod yn bryd i ni a'n partneriaid allweddol fwrw golwg ffres ar rôl polisi 
cyhoeddus wrth helpu creu cwmnïau ffilm y mae ganddynt raddfa, uchelgais ryngwladol a chyrhaeddiad. I'r perwyl hwn, byddwn yn 
cynnull grŵp o arbenigwyr o'r gymuned ariannol i helpu i ysgogi ein hystyriaethau. 
Law yn llaw â hyn, byddwn yn ymuno gyda phartneriaid o'r sector cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig i gynorthwyo busnesau i 
greu a manteisio ar gyfleoedd datblygu busnes, yn enwedig ym maes manteisio ar gyllid, arloesedd, manteisio ar eiddo deallusol a 
marchnadoedd rhyngwladol. Er enghraifft, byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i gynorthwyo busnesau ffilm ledled y Deyrnas 
Unedig, megis defnyddio rhaglen datblygu busnes ffilm Creative England i gynorthwyo cwmnïau ffilm y tu allan i Lundain i dyfu ac i 
fod yn fwy cynaliadwy. Bydd y rhaglen hon yn cynnwys busnesau cynhyrchu a dosbarthu; sinemâu a lleoliadau arddangos; 
sefydliadau diwylliannol; asiantaethau talent a busnesau eraill sy’n ystyried gweithgaredd ymgysylltu gyda ffilm fel cyfle busnes. 
 
Rhyngwladol 
 
Yn 2011, roedd y derbyniadau mewn swyddfeydd tocynnau ar gyfer ffilmiau o'r Deyrnas Unedig yn werth $5.6 biliwn, 17% o'r 
farchnad theatrig fyd-eang. Daw dwy ran o dair o'r refeniw a gesglir trwy ffilmiau annibynnol y Deyrnas Unedig mewn swyddfeydd 
tocynnau o farchnadoedd tramor, ac mae cyfryngau eraill megis teledu a DVD yn sicrhau elw sylweddol iawn hefyd ar lefel 
ryngwladol. Mae'r gweithgareddau hyn – gwerthiannau allforio a mewnfuddsoddiad – yn hanfodol i lwyddiant diwylliannol a 
masnachol ffilm yn y Deyrnas Unedig. Yn yr un modd, mae talent o'r Deyrnas Unedig yn cael effaith enfawr ar lefel ryngwladol, mae 
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archifau ffilm o'r Deyrnas Unedig yn cyflawni rôl flaenllaw ar y llwyfan rhyngwladol, ac mae ffilm Prydain yn cyflawni rôl allweddol 
wrth helpu denu twristiaid i'r Deyrnas Unedig. 
Mae nerth ac egni creadigrwydd ym maes ffilm Prydain yn dibynnu ar ein gallu i groesawu amrywiaeth eang o ddylanwadau 
sinematig o bob cwr o'r byd. Ers genedigaeth sinema, mae ein diwylliant ffilm wedi bod yn destun dylanwadau rhyngwladol. O The 
Lodger i Slumdog Millionaire, o Powell a Pressburger i Bevan a Fellner, mae effaith greadigol a diwylliannol sinema ryngwladol ar y 
Deyrnas Unedig yn amlwg iawn. 
Mewn partneriaeth â'r Llywodraeth, y diwydiant, cymdeithasau masnachol ac asiantaethau o'r sector cyhoeddus, byddwn yn 
manteisio ar arbenigedd cyfunol, cyfalaf diwylliannol ac adnoddau ariannol i fanteisio i'r eithaf ar dwf ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn 
canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid ar nifer fach o diriogaethau y rhoddir blaenoriaeth iddynt ac yn arbennig, ar gynnal ein 
partneriaeth fasnachol gyda’r Unol Daleithiau, gan geisio amrywio ein marchnadoedd tramor trwy ehangu, er enghraifft, ein 
gweithgaredd masnachu gyda Brasil a Tsieina. Byddwn yn hyrwyddo sgiliau a thalent ffilm y Deyrnas Unedig ar lefel ryngwladol, 
gan roi hwb i weithgaredd cydgynhyrchu, helpu cynnal a thyfu sectorau allforio a mewnfuddsoddi y Deyrnas Unedig, a chydnabod 
gwerth cyfnewid asedau diwylliannol, megis casgliadau ffilmiau a sgiliau curadurol, wrth feithrin perthnasoedd masnachol newydd. 
Byddwn yn parhau i gefnogi MEDIA Desk UK, gan gasglu a sicrhau bod gwybodaeth gysylltiedig am y farchnad ar gael, a gweithio i 
sicrhau bod fframwaith polisi clyweled yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio i gynulleidfaoedd a ffilm yn y Deyrnas Unedig. 
Yn fyr, byddwn yn cyflawni rôl arweiniol wrth weithredu strategaeth ryngwladol a gyd-berchnogir ar gyfer ffilm, a ysgogir gan 
ddefnyddio cyllid y Loteri a Chymorth Grant mewn ffordd dargedig. Er mwyn cynnig sail ar gyfer y strategaeth ryngwladol, rydym 
wedi creu Cronfa Ryngwladol gyda chymorth penodol ar gyfer mewnfuddsoddiad ac allforion ffilm. 
 
Cronfa Ryngwladol 
Mewnfuddsoddiad 
Mae ffilmiau y Deyrnas Unedig sy'n manteisio ar fewnfuddsoddiad yn ffilmiau Prydeinig ar lefel ddiwylliannol, wedi eu rheoli a'u 
hariannu mewn ffordd sylweddol gan ffynonellau tramor, ond yn cynnwys actorion, criw, lleoliadau, cyfleusterau, gweithgaredd ôl-
gynhyrchu ac effeithiau gweledol o'r Deyrnas Unedig, ac yn aml yn seiliedig ar ddeunydd sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig. Ar 
gyfartaledd, maent yn cyfateb â thri chwarter cyfanswm gwariant ar gynhyrchu ffilmiau yn y Deyrnas Unedig ac yn 2011, roedd y 
gwariant hwn yn y Deyrnas Unedig yn gysylltiedig â mewnfuddsoddiad yn werth £1 biliwn. Mae hyrwyddo'r Deyrnas Unedig yn 
hanfodol i ddarparu gwaith ar gyfer talent yn y Deyrnas Unedig a chwmnïau ffilm y Deyrnas Unedig, ac fe’i harweinir gan Gomisiwn 
Ffilm Prydain (BFC) mewn partneriaeth gydag Asiantaeth Ffilm Cymru, Creative Scotland, Northern Ireland Screen a Creative 
England. Bydd BFI yn cynnig cyllid ychwanegol ar gyfer dau faes allweddol. Yn gyntaf, i alluogi’r BFC i gynnal ei weithgaredd yn yr 
Unol Daleithiau ac yn ail, i ymchwilio i gyfleoedd i sicrhau busnes newydd gan diriogaethau eraill y rhoddir blaenoriaeth iddynt, 
mewn partneriaeth gyda Masnach a Buddsoddi'r Deyrnas Unedig a'r diwydiant. Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn sicrhau bod cyllid 
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craidd y BFC yn cael ei adfer i lefelau 2010/11.  
 
Allforion 
Mae allforion ffilmiau o'r Deyrnas Unedig yn helpu sicrhau bod cynulleidfaoedd ledled y byd yn mwynhau ystod lawn o ddiwylliant 
ffilm Prydain ac maent yn rhan allweddol o'r tirlun cyllido ar gyfer ffilm y Deyrnas Unedig. 
Mae angen perthnasoedd a chyfleoedd ar gynhyrchwyr ac asiantau gwerthu yn y Deyrnas Unedig i’w galluogi i weithio ar lefel fyd-
eang os ydynt yn mynd i ddeall hanfodion byd-eang y busnes ffilm, ac mae angen i gyfarwyddwyr o'r Deyrnas Unedig gael sylw ar 
lefel ryngwladol i ddatblygu eu llwyddiant cynnar a chynyddu proffil a gwerth eu gyrfaoedd dilynol. Rydym yn cydnabod gwerth y 
mentrau dros y blynyddoedd diwethaf, a'r cymorth trwy gyfrwng Film London gan swyddfa'r Maer, a hoffem ystyried unwaith eto sut 
y mae modd i ni gryfhau allforion. 
Byddwn yn neilltuo mwy o gyllid ar gyfer allforion ffilm i gynorthwyo'r gwaith o hyrwyddo talent ffilm a ffilmiau Prydeinig mewn 
marchnadoedd a gwyliau ffilm o bwys. Bydd y gronfa yn cryfhau cyfleoedd i gynhyrchwyr ac asiantau gwerthu ymgysylltu gyda 
darpar bartneriaid rhyngwladol mewn marchnadoedd. 
 
MEDIA Desk UK 
Mae Rhaglen MEDIA yn helpu ffilm Ewropeaidd, gan gynnwys ffilm Prydeinig, i gystadlu'n well yn Ewrop ar lefel ryngwladol trwy 
ddyfarnu dros €100 miliwn y flwyddyn i gynorthwyo gweithgaredd dosbarthu, hyrwyddo a gwyliau, hyfforddiant a datblygu a 
thechnolegau digidol. Bydd MEDIA Desk UK yn parhau i sicrhau bod modd i weithwyr proffesiynol yn y Deyrnas Unedig fanteisio ar 
y cyllid hwn trwy gynnig cymorth a gwybodaeth i ymgeiswyr. Yn ystod 2011, roedd cyllid MEDIA ar gyfer y diwydiant clyweled yn y 
Deyrnas Unedig yn werth £11.3m (€14.2m) at ei gilydd. 
 
Polisi clyweled 
Oherwydd yr amcangyfrifir y pennir 85% o bolisi clyweled y Deyrnas Unedig gan sefydliadau Ewropeaidd, a chan y Comisiwn 
Ewropeaidd yn enwedig, byddwn yn cydweithio'n agos gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig, y gweinyddiaethau datganoledig a 
chyda'r diwydiant i gynrychioli buddiannau ffilm y Deyrnas Unedig ym Mrwsel ac mewn mannau eraill ar y llwyfan byd-eang. 
Rhoddir y flaenoriaeth fwyaf i sicrhau fframwaith Cymorth Gwladwriaethol ffafriol i gefnogi gweithgaredd cynhyrchu ffilm yn y 
Deyrnas Unedig. Pryd bynnag y bo hynny'n briodol, byddwn yn parhau i gydweithio'n agos gydag asiantaethau ffilm Ewropeaidd 
eraill i helpu cyflawni'r nodau hyn. 
 
Cronfa Sgiliau Ffilm BFI 
Pam 
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Mae'r gronfa sgiliau a thalent ledled y Deyrnas Unedig yn cyflawni rôl arwyddocaol wrth sicrhau bod y sector ffilm yn y Deyrnas 
Unedig yn sector o safon fyd-eang. Sgiliau yw'r sylfaen ar gyfer popeth arall, ond er hyn, cânt eu nodweddu gan fethiant yn y 
farchnad, yn rhannol o ganlyniad i natur dameidiog y sector ffilmiau, sy'n cynnwys miloedd o fusnesau bach a chanolig sy’n 
gweithio wrth ymyl rhai cwmnïau mawr, a gweithlu y mae'r rhan fwyaf o'r bobl ynddo yn weithwyr llawrydd. 
Nid oes gan y rhan fwyaf o fusnesau ffilm gyfalaf digonol ac maent yn cael anhawster wrth neilltuo amser ac arian i'w fuddsoddi 
mewn hyfforddi a datblygu'r bobl sy’n eu cyflogi. Mae gweithwyr llawrydd yn arbennig yn sôn am sawl rhwystr sy'n eu hatal rhag 
manteisio ar hyfforddiant rheolaidd, gan gynnwys costau cyrsiau a'r angen i gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith heb gael tâl amdano. 
Mae arloesedd digidol yn ysgogi newid ar draws pob maes yn y sector ffilm ac mae hyn yn digwydd ar gyflymdra nas gwelwyd ei 
debyg erioed o'r blaen, ac mae'r graddau technegol a chrefft sefydledig, gan gynnwys sgiliau archifol, y mae'r Deyrnas Unedig wedi 
seilio cryn dipyn o'i henw da rhagorol yn y byd arnynt, yn ei chael hi'n anodd dal i fyny. Yn ogystal, nid yw gweithlu'r diwydiant yn 
adlewyrchu'r amrywiaeth a welir o fewn poblogaeth y Deyrnas Unedig. 
Os na fydd y Deyrnas Unedig yn ennill tir, bydd adennill ein statws rhyngwladol a'n sefyllfa gystadleuol yn mynd yn broses 
ddrytach. Yn ei dro, bydd ein gallu i ysgogi diwylliant ffilm llewyrchus a thwf economaidd yn dod dan fygythiad cynyddol. 
 
Beth 
Mae’r BFI o'r farn bod buddsoddi mewn sgiliau yn hanfodol, ond gyda galwadau cynyddol gan sector sy'n gweld twf llwyddiannus, 
rydym yn awyddus i sicrhau y cynorthwyir y gronfa sgiliau hon mewn ffordd effeithiol. Byddwn yn gweithio gyda Skillset Creadigol (y 
Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiannau Creadigol) a'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) i ddatblygu a gweithredu 
cynllun eiriolaeth fydd yn helpu sicrhau bod y buddsoddiad yn ddigonol. 
Gan ddefnyddio ymchwil a ystyriodd yr anghenion ar draws y sector ffilm yn 2011, byddwn yn gweithio gyda'n partner strategol, 
Skillset Creadigol a'i Gyngor Sgiliau Ffilm i ddatblygu strategaeth sgiliau newydd. Bydd hyn yn datblygu'r llwyddiannau a'r sylfeini 
cadarn a osodwyd hyd yn hyn, gan gynnwys y gefnogaeth i’r diwydiant gan y Gronfa Fuddsoddi mewn Sgiliau, yn seiliedig ar ardoll 
wirfoddol ar weithgaredd cynhyrchu. Caiff y strategaeth hon ei datblygu ymhellach, gyda mewnbwn pellach gan bob rhan o'r sector 
ffilm, a bydd yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol: 
 
Meithrin talent newydd ac o ansawdd 
Byddwn yn canolbwyntio buddsoddiad ar sefydlu llwybrau gyrfa eglur ac wedi'u cydlynu ar gyfer talent newydd, yn seiliedig ar 
brofiad gwaith, interniaethau, prentisiaethau a chynlluniau ar gyfer newydd-ddyfodiaid, yn ogystal â chefnogi datblygiad sgiliau ar 
gyfer y rhai sydd eisoes yn weithwyr proffesiynol ym maes ffilm. Yn unol ag argymhelliad yr Adolygiad o'r Polisi Ffilm, byddwn yn 
gweithio gyda Skillset Creadigol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr a Chyngor Cyllido yr Alban i gynnal adolygiad o dair Academi 
Ffilm Skillset, i sicrhau y darperir cymorth ariannol cyhoeddus priodol – sy'n debyg i'r hyn y mae academïau cerddoriaeth, drama a 
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dawns blaenllaw yn ei fwynhau. Yn ogystal, gan fod angen gwneud gwaith datblygu ar fyrder, byddwn yn creu cronfa gyfalaf unigol 
o £5m i gefnogi ysgolion ffilm ledled y Deyrnas Unedig. 
 
Sgiliau ar gyfer y dyfodol 
Mae technoleg ddigidol wedi trawsnewid sut mae cynulleidfaoedd yn manteisio ar ffilmiau, yn ogystal â'r broses gynhyrchu. Rhaid i 
ni ddatblygu ein cryfderau o ran sgiliau creadigol, technolegol ac entrepreneuraidd os ydym am barhau i fod yn gystadleuol. Mae 
angen i ni sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn rhagweld datblygiadau technolegol, gan nodi'r anghenion sgiliau sy’n debygol o ddeillio 
o ddatblygiadau o'r fath. 
 
Entrepreneuriaeth a sgiliau busnes 
Caiff busnesau ffilm llwyddiannus eu rhedeg gan bobl sy’n deall sut i gyrraedd a meithrin cynulleidfa ar gyfer eu gwaith ac mewn 
byd lle gwelir patrymau defnyddio yn esblygu mewn ffordd gyflym, mae hon yn her gynyddol. Mae angen i ni annog 
entrepreneuriaid gwreiddiol, gan helpu cyfuno sgiliau creadigol, technolegol ac entrepreneuraidd. 
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Blaenoriaeth strategol tri 
Datgloi treftadaeth ffilm i sicrhau bod modd i bawb yn y Deyrnas Unedig ei mwynhau, trwy fuddsoddi mewn cadwraeth, 
digideiddio, dehongli a mynediad. 
 
Cyflwyniad 
Rydym yn dymuno i'r cyhoedd fwynhau a gwerthfawrogi ystod lawn ein treftadaeth ffilm a'i defnyddio at ddibenion dysgu ac 
ysbrydoliaeth greadigol. 
Yn yr ymgynghoriad, clywsom fod ymatebwyr yn pryderu ynghylch y ffaith a fyddai gennym gyllid digonol i gyflawni ein strategaeth 
dreftadaeth. Yn ogystal, roeddent yn dymuno cael rhagor o fanylion ynghylch sut y byddwn yn dewis yr hyn fydd yn cael ei 
ddigideiddio, sut y bydd y deunydd hwn ar gael, ac roeddent yn dymuno i'n cynlluniau gynnwys archifau ledled y Deyrnas Unedig. 
Mae'n trydedd flaenoriaeth strategol yn canolbwyntio ar sicrhau bod treftadaeth sgrin y Deyrnas Unedig ar gael i bawb ac am y tro 
cyntaf erioed, cynnwys y cyhoedd yn y broses o ddethol y cynnwys i’w ddigideiddio. Byddwn yn nodi deunydd i'w ddigideiddio a 
phan na fyddwn yn meddu ar yr hawliau, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau cytundeb deiliaid yr hawliau i ddigideiddio'r 
gweithiau ac i sicrhau eu bod ar gael ar blatfformau sinema, DVD ac ar-lein. Yn ogystal, byddwn yn cynnig cyllid partneriaeth a 
chymorth strategol ar gyfer casgliadau arwyddocaol ledled Cenhedloedd a Rhanbarthau y Deyrnas Unedig. 
Bydd yr ymyriadau hyn yn helpu sicrhau bod modd i'r cyhoedd fanteisio ar ystod lawer ehangach o ffilmiau sy'n adlewyrchu 
amrywiaeth y Deyrnas Unedig a'i threftadaeth ffilm, bod gennym ddiwylliant ffilm llewyrchus a'n bod hefyd yn ysgogi twf 
economaidd trwy gynyddu'r refeniw ar gyfer deiliaid hawliau, sinemâu, darlledwyr a phlatfformau ar-lein. 
 
Pam 
Mae sicrhau bod ein treftadaeth sgrin gyfoethog ar gael yn rhan annatod o uchelgais ddiwylliannol ehangach y BFI i gynorthwyo 
ffilm Prydain a thalent Brydeinig, ac i gynnig rhaglen amrywiol o ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol all ddenu amrywiaeth eang o 
gynulleidfaoedd newydd – cyhoeddus a phroffesiynol – i amrediad dyfnach a chyfoethocach o ran ffilm. 
Er bod nifer o weithiau yn hanes cyfoethog sinema Prydain ar gael ar DVD neu i'w lawrlwytho, nid oes modd manteisio ar nifer 
sylweddol iawn. Mae angen i ni ddigideiddio ein treftadaeth delweddau symudol ar fyrder, neu efallai y bydd nifer o'r gweithiau yn 
cael eu colli am byth ac ni fydd modd manteisio arnynt wrth i sinemâu ruthro i fabwysiadu systemau digidol, gan olygu bod nifer o 
weithiau yn cael eu gadael ar ôl yn y byd analog. Mae mwyafrif y platfformau eisoes yn ddigidol a chaiff gwerth cyhoeddus ei golli 
pan fydd cynulleidfaoedd yn teimlo'n fwyfwy rhwystredig ynghylch diffyg cyfleoedd i fanteisio ar gynnwys. Yn y dyfodol agos, bydd 
yn mynd yn fwyfwy anodd i ddeunydd ffilm analog gael cynulleidfa eang ac yn y pen draw, bydd yn mynd yn rhywbeth a fydd bron 
yn amhosibl i'w sicrhau, ac eithrio mewn cyd-destun amgueddfa. Disgwylir i dechnolegau trin a sganio ffilm ddiflannu o'r diwydiant 
cyn pen cyn lleied â deng mlynedd. 
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Ein nod pennaf yw digideiddio holl dreftadaeth sgrin y Deyrnas Unedig a sicrhau bod modd i'r cyhoedd fanteisio arni. Roedd menter 
Treftadaeth Sgrin y Deyrnas Unedig (SHUK) a arweiniwyd gan BFI ac a sicrhaodd fuddsoddiad o £22.5m gan y Llywodraeth, yn 
rhaglen i sicrhau casgliadau cenedlaethol a rhanbarthol sydd mewn perygl o gael eu colli oherwydd trefniadau storio gwael, ac i 
ddatblygu a gweithredu safonau metadata cyffredin a fyddai'n galluogi mynediad gwell i'r deunydd yn y casgliadau hynny. Rydym 
yn cynnig rhaglen newydd a fydd yn cael ei hysgogi gan arbenigedd curadurol a galw gan y cyhoedd, a fydd yn defnyddio prosesau 
cyflwyno digidol ar draws amrediad o blatfformau i gyflwyno casgliadau i'r cyhoedd, ac y bydd modd manteisio arnynt yn hawdd 
mewn ffordd a arferai fod yn amhosibl. Byddwn yn helpu cynulleidfaoedd i lunio a rhannu gwybodaeth a chreu cyfleoedd iddynt 
gymryd rhan yn y broses o gatalogio gwaith. Trwy wneud hyn, a thrwy ddarparu rhaglenni gwych o ffilmiau Prydeinig, byddwn yn 
datblygu'r achos dros sicrhau cyllid pellach, gan ddangos gwerth i'r cyhoedd ac i fuddsoddwyr masnachol, a chreu cyfleoedd 
entrepreneuraidd i sicrhau cyllid pellach trwy gyfrwng partneriaethau. 
 
Beth 
Dewis y deunydd 
Ein nod yw creu fersiynau digidol o 10,000 o weithiau arwyddocaol yn Archif Genedlaethol y BFI ac archifau eraill ledled y Deyrnas 
Unedig, a sicrhau eu bod ar gael ar draws ystod mor eang o blatfformau â phosibl. 
Dewisir y gweithiau gan banel a fydd yn cynnwys curaduron, gwneuthurwyr ffilmiau, dosbarthwyr, arddangoswyr, addysgwyr, 
beirniaid a haneswyr ffilmiau, gan fanteisio ar waith ymchwil y farchnad. Yn ogystal, byddwn yn datblygu menter newydd hyderus a 
fydd yn gofyn i'r cyhoedd enwebu'r ffilmiau yr hoffent weld yn cael eu digideiddio.  
Byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau: 
• Bod ffilmiau Prydeinig arwyddocaol ar gael fel Pecynnau Sinema Digidol (DCPs) at ddibenion rhyddhau theatrig 
• Y bydd detholiad o ffilmiau sy'n adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog bywyd ym Mhrydain ar gael ar blatfformau digidol i 

ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd ac ysbrydoli gwerthfawrogiad ehangach o ffilm 
• Bod modd i bobl ledled y Deyrnas Unedig weld ffilmiau sy'n dangos hanes eu hardal leol a'u hunaniaeth ddiwylliannol 
• Bod ffilmiau sy’n berthnasol i gwricwla cenedlaethol ar gael at ddibenion addysgu, dysgu ac ailddefnyddio 
• Y bydd 5,000 o'r gweithiau a fydd yn cael eu darparu yn cael eu dewis o Archif Genedlaethol y BFI, gan gynnwys deunydd lle 

cedwir yr hawliau, ffilmiau Prydeinig cynnar a phrin, ffilmiau newyddion a gweithiau ffeithiol arwyddocaol. Bydd cronfeydd ar 
gael i ddigideiddio 5,000 o ffilmiau treftadaeth arwyddocaol pellach, y byddant ar gael i gasgliadau treftadaeth sgrin ac i 
ddeiliaid hawliau, ynghyd â deunyddiau ategol megis posteri a deunyddiau cynhyrchu. 

 
Rhyddhau hawliau 
Pan fydd trydydd partïon yn meddu ar hawliau, gan gynnwys hawliau sylfaenol, byddwn yn rhyddhau'r hawliau ac yn gweithio 
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mewn partneriaeth agos gyda deiliaid yr hawliau i gynyddu gwerth unrhyw ddeunydd a ddarperir ar y cyd yn dilyn y gweithgaredd 
hwn. Er mwyn sicrhau bod cymaint o deitlau â phosibl ar gael, byddwn yn parhau i weithio i wneud newidiadau arfaethedig i gyfraith 
hawlfraint, a fyddai'n golygu y byddai'n gyfreithlon defnyddio gweithiau amddifad a chyflwyno trefniant trwyddedu estynedig ar y cyd 
i hwyluso gweithgaredd digideiddio lluosog. Nid yn unig y byddai hyn yn cynyddu cyfanswm y ffilm sydd ar gael ledled y Deyrnas 
Unedig, ond byddai'n annog twf economaidd hefyd trwy ddatblygu modelau busnes trydydd parti newydd. 
 
Digideiddio a chadwraeth 
Byddwn yn gweithio gydag archifau ledled y Deyrnas Unedig i greu seilwaith cadwraeth ddigidol i ddiogelu ein treftadaeth analog 
nes y bydd modd ei digideiddio, i gynnal y sgiliau angenrheidiol i drin y ffurfiau hyn sydd wedi darfod ac i ddatblygu'r sgiliau hyn a'n 
gallu digidol i barhau i gyflawni'r gwaith hwn yn y dyfodol. Yn ogystal, byddwn yn sicrhau bod y broses ddigideiddio yn esblygu i 
fodloni anghenion y dyfodol. I wneud hyn, byddwn yn cwblhau'r gwaith a gychwynnwyd gan raglen SHUK, i sicrhau y cedwir yr holl 
gasgliadau yn ddiogel dan yr amodau storio gorau. 
Byddwn yn buddsoddi mewn gweithgaredd cadwraeth ddigidol i ddiogelu a chynnig cyfleoedd i fanteisio ar gyfansymiau helaeth y 
data y byddwn yn ei gasglu ac yn ei greu dros y pump i ddeng mlynedd nesaf, gan greu seilwaith cadwraeth ddigidol a fydd yn 
gwasanaethu holl archifau ffilm y Deyrnas Unedig, ac a fydd ar gael i bawb. Yn ogystal, byddwn yn buddsoddi mewn peiriannau 
sganio ffilm ac offer ôl-gynhyrchu digidol, ac mewn datblygu gweithlu medrus. Byddwn yn helpu i sicrhau cyflwyniad Archif Teledu 
Cenedlaethol digidol mewn partneriaeth gydag Ofcom, darlledwyr masnachol a'r BBC, yn arbennig trwy geisio sicrhau bod y 
Ddeddf Gyfathrebu nesaf a Siarter nesaf y BBC yn cynnwys trefniadau priodol ar gyfer archifo, a threfniadau a fydd yn cael eu 
cyllido mewn ffordd gadarn. Byddwn yn cynnal ein rhaglen gaffael strategol i sicrhau bod ein treftadaeth – yn enwedig cynhyrchu 
cyfoes – yn cael ei ddiogelu er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau. 
 
Mynediad 
Bydd digideiddio 10,000 o ffilmiau yn trawsnewid ein dealltwriaeth ar y cyd o ffilm Prydain. Bydd modd i gynulleidfaoedd o bob 
cefndir fanteisio ar y deunydd wedi'i ddigideiddio yn y sinema, ar DVD, ar-lein ac ar y teledu. Rydym wedi ymrwymo i'r cam o 
adrodd straeon newydd am ffilm mewn detholiad o leoliadau yn Rhwydwaith Cynulleidfa’r Deyrnas Unedig, yn ogystal ag ar-lein. 
Er mwyn cynnig mynediad ar-lein, byddwn yn cynnal gwasanaeth ar bfi.org.uk a fydd yn nodi'r holl weithiau Prydeinig ac yn dangos 
ble mae modd i ddefnyddwyr eu gweld – trwy gysylltu gyda phlatfformau digidol archifau unigol, trwy ddangos cysylltiadau i raglenni 
sinemâu ledled y Deyrnas Unedig, a thrwy gysylltu gyda chatalogau DVD a gwasanaethau VoD. Bydd rhai teitlau ar gael fel 
deunydd y talwyd amdano y bydd modd i'r cyhoedd ei rentu neu ei brynu trwy gyfrwng bfi.org.uk. Byddwn yn rhaglennu sianeli dan 
frand y BFI, i'w mabwysiadu ar draws prif wasanaethau VoD. Bydd y sianeli hyn yn datblygu arbenigedd y BFI ym maes rhaglennu, 
gan ddwyn ynghyd detholiad cyfoethog o ffilmiau o wahanol berchnogion hawliau gan gynnwys y BFI, a bydd yn cael ei ysgogi'n 
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bennaf gan y casgliad o 10,000 o deitlau Prydeinig wedi'u digideiddio. Yn ogystal, byddwn yn cynnig nifer o deitlau am ddim ar 
sianel YouTube y BFI, gan gynyddu cyfanswm y teitlau sydd ar gael yn sylweddol. 
Byddwn yn gweithio gyda darlledwyr i becynnu deunydd cydgynhyrchu i sicrhau'r effaith a'r cyrhaeddiad ehangaf posibl; byddwn yn 
creu stori guradurol am ffilm Prydain, a fydd yn ymestyn o berlau anghyfarwydd i fawrion sinema Prydeinig, o ffilmiau propaganda 
a'r goreuon o blith cynnyrch animeiddio Prydeinig, i ffilmiau dogfen sydd wedi ennill gwobrau a phrif ffilmiau clasurol yr anghofiwyd 
amdanynt. 
Bydd ein cynlluniau i sicrhau mynediad yn cyd-fynd yn agos gyda'n strategaeth addysg a dysgu, a'n cynnig 5-19 yn arbennig pan fo 
hynny'n briodol. Byddwn yn sicrhau bod dysgu yn cael ei ymgorffori ym mhob rhan o’n gweithgaredd mewn perthynas â 
threftadaeth. Mae pobl yn dysgu trwy gydol eu bywydau ac rydym yn dymuno cynnig ystod o ffyrdd lle bydd modd i newydd-
ddyfodiaid a gwylwyr ffilmiau proffesiynol ddyfnhau eu gwybodaeth a'u mwynhad o'n treftadaeth ffilm. Yn ogystal, bydd y gwaith o 
raglennu'r teitlau hyn y byddant newydd gael eu digideiddio yn cynnig y cyfle i gynulleidfaoedd ddarganfod ffilmiau a thalent nad 
oeddent yn ymwybodol ohonynt, gan herio tybiaethau ynghylch ffilm Prydain a'r straeon a adroddir ganddo, gan dorri tir newydd ac 
ysbrydoli gwneuthurwyr ffilmiau i greu gwaith newydd a rhagorol. 
Byddwn yn cynyddu'r mynediad sylfaenol at wybodaeth a chasgliadau trwy gyfrwng ystafell ddarllen Llyfrgell Reuben BFI a 
chyfleusterau manteisio ar waith ymchwil yn y Ganolfan Gadwraeth. 
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Arweinyddiaeth ac eiriolaeth 
 
Ein rôl ni yw cefnogi ffilm yn y wlad hon ac mewn gwledydd tramor a byddwn yn gwneud hyn fel galluogwr, fel cyllidwr ac mewn 
partneriaeth agos gyda DCMS. Byddwn yn mabwysiadu rôl arweiniol mewn rhai meysydd, gan gyfleu ein llais mewn meysydd eraill, 
er mwyn gallu cyfrannu at ddiwydiant ffilm llwyddiannus gyda'n gilydd, helpu i gynyddu nifer y swyddi, y sgiliau, y busnesau a'r 
cynulleidfaoedd, ac ysgogi diwylliant ffilm llewyrchus. 
Mae'n bwysig nodi y byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod polisi cyhoeddus yn cefnogi ffilm Prydain trwy gael dylanwad 
cadarnhaol ar faterion yn ymwneud â chystadleuaeth a rheoleiddio sy’n effeithio ar ffilm yn y Deyrnas Unedig. Mae'r rhain yn 
cynnwys materion polisi a godir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, gan y gweinyddiaethau datganoledig, yn ogystal â chan y 
Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, sy’n cael effaith ar addysg, dysgu a dewis y gynulleidfa, ar lwyddiant ffilm Prydain ac ar 
ddatgloi treftadaeth ffilm. Bydd y materion polisi cyhoeddus hyn yn helpu neu'n llesteirio llwyddiant Cynllun y BFI yn sylweddol. 
 
Dyma rai o'r polisïau y mae’r BFI yn dymuno dylanwadu arnynt yn fuan er lles ffilm yn y Deyrnas Unedig: 
• Y newidiadau arfaethedig i gyfundrefn Cymorth Gwladwriaethol yr UE o ran y ffordd y mae'n effeithio ar ffilm 
• Yr Adolygiad o Siarter y BBC, a fydd yn arwain at setliad newydd rhwng y Gorfforaeth a'r Llywodraeth, yn cychwyn ym mis 

Ionawr 2017 
• Gweithredu'r darpariaethau yn Neddf yr Economi Ddigidol i leihau tor hawlfraint (lladrad) yn sylweddol 
• Gweithrediad llawn y cynigion yn Adolygiad Henley o Addysg Ddiwylliannol 
• Cyflwyno Ewrop Greadigol gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2014, a fydd yn olynu Rhaglen MEDIA 
• Bil Cyfathrebu arfaethedig y Llywodraeth, i'w gyflwyno cyn diwedd cyfnod y Senedd hon 
• Mesurau arfaethedig i gyfreithloni mynediad at weithiau amddifad. 
 
Mae'n anochel y bydd nifer o faterion eraill yn dod i'r amlwg yn ystod cyfnod y cynllun hwn.  
Bydd ein gwaith polisi yn cael ei ddylanwadu gan nifer fach o grwpiau strategaeth gyda ffocws pendant. Gallai'r rhain gynnwys 
cynrychiolwyr partneriaid sy'n cael eu hariannu, dosbarthwyr eraill y Loteri, sefydliadau diwylliannol eraill ac arbenigwyr eraill o'r 
diwydiant. Caiff pob grŵp ei gynorthwyo gan wybodaeth ac adnoddau gwybodaeth am y farchnad Uned Ymchwil ac Ystadegau BFI. 
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Mesur llwyddiant 
 
Bydd y BFI yn casglu ac yn lledaenu ystod eang o wybodaeth ansoddol a meintiol ynghylch ffilm yn y Deyrnas Unedig a fydd, gyda'i 
gilydd, yn olrhain perfformiad ffilm yn y Deyrnas Unedig ac yn darparu gwybodaeth bwysig ar gyfer y sector ffilm cyfan. 
Mae Bwrdd Llywodraethwyr BFI yn cynnig nifer bendant o fesurau perfformiad i asesu iechyd y diwydiant ffilm ac iechyd diwylliant 
ffilm yn y Deyrnas Unedig. Trafodwyd y rhain gyda phartneriaid allweddol ac mae'r egwyddorion canlynol yn dylanwadu arnynt: 
• Mae cyswllt annatod rhwng dwy brif 'golofn' llwyddiant economaidd a diwylliannol 
• Mesurir perfformiad sector ffilm gyfan y Deyrnas Unedig ar gyfer sector ffilm y Deyrnas Unedig, yn ogystal 

â chyfraniad y BFI i'r llwyddiant hwnnw 
• Nid yw nifer o ffactorau sy’n effeithio ar berfformiad y sector ffilm yn y Deyrnas Unedig o fewn rheolaeth y 

BFI, er enghraifft cyfraddau cyfnewid 
• Mesurir amrywiaeth ar draws yr holl weithgareddau – cynnwys, cynulleidfaoedd a'r gweithlu. 
 
Yn ystod y cyfnod, rydym yn dymuno gweld tuedd gadarnhaol o ran y canlynol: 
• Maint cynulleidfaoedd yn y Deyrnas Unedig, a fesurir yn ôl sawl gwaith y caiff prif ffilmiau eu gwylio ar draws pob platfform  
• Cyfran y farchnad y bydd ffilmiau annibynnol Prydeinig yn ei hawlio 
• Gwerth mewnfuddsoddiad ac allforion 
• Cyfraniad diwydiant ffilm y Deyrnas Unedig i CMC 
• Gwobrau rhyngwladol a domestig mawr a enillir gan ffilmiau Prydeinig a thalent o'r Deyrnas Unedig 
• Amrywiaeth cynulleidfaoedd y Deyrnas Unedig a gweithlu ffilm y Deyrnas Unedig, o ran ethnigrwydd, rhyw, daearyddiaeth ac 

anabledd 
• % poblogaeth y Deyrnas Unedig sy’n gwerthfawrogi ffilm fel rhan o'u bywyd diwylliannol. 
 
O ran y BFI, dyma'r hyn y byddwn yn ceisio sicrhau ein bod wedi ei gyflawni erbyn 2017: 
• Sicrhau bod cynnig addysg newydd ar gyfer y rhai 5-19 oed ar gael i bob ysgol, a bod 25% o'r holl bobl ifanc ledled y Deyrnas 

Unedig yn cymryd rhan weithredol yn y broses o greu, gwylio a deall ystod eang o ffilm 
• Cynyddu maint, amrywiaeth a gwasgariad daearyddol cynulleidfaoedd sy'n gwylio ffilm arbenigol ac annibynnol Prydeinig 
• Ariannu amrediad o ffilmiau Prydeinig a thalent Prydeinig y byddant wedi ennill gwobrau rhyngwladol a domestig mawr 
• Cynorthwyo cynnydd yn amrywiaeth y dalent, o ran ethnigrwydd, rhyw, daearyddiaeth ac anabledd 
• Helpu cynyddu cyfanswm y mewnfuddsoddiad ac allforion, trwy sicrhau busnes newydd gan farchnadoedd a dargedir ac sy’n 
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dod i'r amlwg 
• Cynyddu nifer yr ymweliadau a'r cyrhaeddiad i gynnwys y BFI mewn ffordd ddigidol gymaint â 25% 
• Creu fersiynau digidol o 10,000 o deitlau treftadaeth arwyddocaol a sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd, a chynyddu 

cyfansymiau gwylio deunyddiau archif 
• Sicrhau bod 80% o'r partneriaid allweddol, gan gynnwys y diwydiant, o'r farn bod y BFI yn effeithiol neu'n effeithiol iawn fel y 

corff arweiniol dros ffilm, a'i rôl cynghori ar gyfer y Llywodraeth 
• Cynyddu cyfanswm incwm elusennol y BFI o flwyddyn i flwyddyn. 
 
Os hoffech olrhain cynnydd y BFI, trowch at bfi.org.uk: 
Mae modd i chi ddarllen diweddariadau am ein cynlluniau cyllido a'n rhaglen ddiwylliannol, darllen adroddiad cynnydd blynyddol am 
yr argymhellion ar gyfer y BFI a nodir yn ymateb y Llywodraeth i'r Adolygiad Polisi Ffilm; a dadansoddiad o ffilm yn y Deyrnas 
Unedig, gan gynnwys Blwyddlyfr Ystadegol y BFI. 
 

http://bfi.org.uk
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Ein cynllun ariannol 
 
Mae'r incwm sydd ar gael i ni i’n galluogi i ariannu'r gweithgaredd yn y cynllun hwn yn deillio o bedair prif ffynhonnell: 
• Cymorth Grant gan yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
• Cyfran o dderbyniadau'r Loteri Genedlaethol 
• Adennill cyllid gan y Loteri a buddsoddiadau eraill 
• Incwm ychwanegol y byddwn yn ei sicrhau, er enghraifft gan docynnau sinema, gwerthu deunydd archif, nawdd a 

chyfraniadau haelionus. 
 
Mae'r tabl ar dudalen 34 yn nodi'r incwm cyfartalog a ragwelir o'r ffynonellau hyn ar gyfer y cyfnod tan 31 Mawrth 2017, gan 
gynnwys y gyfran uwch gan y Loteri. Dylid nodi nad oes modd gwarantu'r ffigurau hyn; caiff Cymorth Grant ei gadarnhau bob 
blwyddyn, er bod gennym syniad o'n dyraniad tan 31 Mawrth 2015. Mae derbyniadau gan y Loteri yn ddibynnol ar werthiant 
tocynnau Loteri yn y dyfodol. Mae'r incwm gan y Loteri yn cynnwys defnyddio rhywfaint o'r cronfeydd wrth gefn y gwnaethom eu 
hetifeddu. Rydym wedi ymrwymo i ostwng lefel y cronfeydd wrth gefn yn unol â'r swm a ystyrir yn ddoeth i’n galluogi i gyflawni ein 
rhwymedigaethau. 
Mae incwm gan nawdd a chyfraniadau haelionus yn elfen allweddol o'r incwm yr ydym yn ei ennill. Mae amcanion elusennol y BFI 
yn fwy dibynnol nag erioed ar y cyfraniadau hyn i gyflawni ein hystod eang ac uchelgeisiol o raglenni a phrosiectau. Gan gydnabod 
hyn, rydym wedi sefydlu Cyngor Datblygu Rhyngwladol y BFI, sy'n cael ei gadeirio gan un o'n Llywodraethwyr, i arwain gwaith yn y 
maes hwn. Rhagwelir y bydd incwm o nawdd a chyfraniadau haelionus yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn a rhagwelwn y rhoddir 
cymorth arwyddocaol gan noddwyr, rhoddwyr unigol, noddwyr corfforaethol ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Yn ogystal, 
disgwyliwn fanteisio ar gyfraniadau nad ydynt yn rhai ariannol a chymorth gan bartneriaid o'r cyfryngau, Rhoddion mewn 
Ewyllysiau, grantiau gan y sector cyhoeddus a phartneriaethau diwylliannol. 
Mae'r tabl ar dudalen 35 yn dynodi'r gwariant blynyddol cyfartalog a ragwelir, gan ddatblygu'r ffigurau dangosol ar gyfer 
buddsoddiadau'r Loteri a gynhwyswyd yn nogfen Gorwelion Newydd ar gyfer Ffilm yn y Deyrnas Unedig. Yn ogystal, mae'n 
cynnwys cyfanswm y gwariant nad yw'n ymwneud gyda chyllid y Loteri, a gaiff ei neilltuo i'r tair blaenoriaeth strategol. 
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Incwm blynyddol nodweddiadol – cyfartaledd dros bum mlynedd 
 

Sut caiff yr incwm ei 
wario 
 

Addysg, Dysgu a 
Chynulleidfaoedd 

£m 

Cefnogi Ffilm 
Prydeinig 

£m 

Treftadaeth 
Ffilm 

£m 

Ymchwil ac 
Amrywiaeth 

£m 

Cost 
darparu 

£m 

Cronfa wrth 
gefn 

£m 
Cyfanswm 

£m 
Cymorth Grant BFI ar 
gyfer Gweithgareddau 
Elusennol 

7.0  0.4 4.1 0.3 3.7  15.5 

Incwm a Enillir gan BFI 20.0 0.1 2.6    22.7 

Cyfanswm incwm BFI i'w 
briodoli i Weithgareddau 
Elusennol 

27.0 0.5 6.7 0.3 3.7 0.0 38.2 

Cymorth Grant BFI ar 
gyfer BFI fel cyllidwr 

0.7 2.0 0.2    2.9 

Loteri BFI ar gyfer BFI 
fel cyllidwr  

16.5 29.8 3.0 1.2 4.5 2.0 57.0 

Cyfanswm incwm BFI i'w 
briodoli i weithgareddau 
cyllidwr 

17.2 31.8 3.2 1.2 4.5 2.0 59.9 

Cyfanswm 44.2 32.3 9.9 1.5 8.2 2.0 98.1 
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Sut yr ydym yn buddsoddi ein hincwm 
 

Addysg, Dysgu a Chynulleidfaoedd Buddsoddiad 
£m 

Addysg 10.5 

Dosbarthu 10.3 

Cronfa gynulleidfa 23.4 

Isgyfanswm 44.2 

Cefnogi Ffilm Prydeinig  

Cynhyrchu a Datblygu 23.2 

Sgiliau a Datblygu Busnes 7.5 

Strategaeth Ryngwladol 1.6 

Isgyfanswm 32.3 

Treftadaeth Ffilm  

Digideiddio a Mynediad 9.9 

Isgyfanswm 9.9 

Arall  

Ymchwil ac Amrywiaeth 1.5 

Cost darparu 8.2 

Arian wrth gefn 2.0 

Cyfanswm 98.1 
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Sut yr ydym yn bwriadu gwario'r incwm gan y Loteri 
 
Cronfeydd sydd ar gael 
 

Trosiannol 2012/13 
£m 

2013/14 
£m 

2014/15 
£m 

2015/16 
£m 

Dangosol 2016/17 
£m 

Incwm y loteri 44.7 48.5 49.1 49.5 49.8 
Adennill – cyffredinol 5.0 4.0 3.3 2.7 2.3 
Gwobrwyo llwyddiant (Blwch Dan Glo) 0.5 1.5 2.0 2.1 2.2 
Defnyddio cronfeydd wrth gefn (2.9) 4.9 5.0 5.7 5.8 
Cyfanswm yr incwm sydd ar gael  47.3 58.9 59.4 60.0 60.1 
Gwariant rhagamcanol      
Addysg, Dysgu a chynulleidfaoedd       

Addysg (3.7) (7.0) (7.0) (7.0) (7.0) 
Cronfa Ddosbarthu (3.8) (4.0) (4.0) (4.0) (4.0) 
Cronfa Gynulleidfa (1.1) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) 

Cyfanswm (8.6) (16.5) (16.5) (16.5) (16.5) 
Cefnogi Ffilm Prydeinig      

Cronfa Ffilm (20.3) (21.6) (22.6) (23.6) (24.6) 
(Wedi ei Ddal mewn Ymddiriedolaeth) (0.5) (1.5) (2.0) (2.1) (2.2) 

Sgiliau a Datblygu Busnes (5.1) (6.1) (6.1) (6.1) (6.1) 
Rhyngwladol (0.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 

Cyfanswm (26.1) (30.4) (31.9) (33.0) (34.1) 
Treftadaeth Ffilm      

Digideiddio a Chronfa Mynediad  (3.0) (3.5) (3.5) (3.0) (2.0) 
Cyfanswm (3.0) (3.5) (3.5) (3.0) (2.0) 
Ymchwil a Chronfeydd Amrywiaeth  (0.5) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 
Arian wrth gefn  (2.5) (2.0) (2.0) (2.0) (2.0) 
Cost darparu (6.6) (5.3) (4.3) (4.3) (4.3) 
Cyfanswm y gwariant (47.3) (58.9) (59.4) (60.0) (60.1) 
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Datblygu cynaliadwy 
 
Roedd astudiaeth a gynhaliwyd yn ddiweddar yn amcangyfrif bod gweithgaredd cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu yn Llundain 
yn unig yn allyrru gwerth 125,000 tunnell o CO2 bob blwyddyn, yr un faint â 24,000 o gartrefi cyffredin. Yn yr un modd ag y byddwn 
yn hyrwyddo safonau creadigol a thechnegol y Deyrnas Unedig oherwydd eu bod yn cyfrannu at ei sefyllfa flaenllaw yn y byd ym 
maes cynhyrchu ffilmiau, rydym yn dymuno ymgorffori ymrwymiad at gynaladwyedd fel rhan o'i apêl. 
Mae datblygiad cynaliadwy yn golygu diwallu anghenion y presennol heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i fodloni eu 
hanghenion nhw, ac mae'n rhoi sylw i effeithiau cymdeithasol ac economaidd, yn ogystal ag effeithiau amgylcheddol. Ar gyfer y 
BFI, mae'r ymagwedd hon tuag at gynaladwyedd yn cynnwys yr angen i ddiogelu treftadaeth ffilm werthfawr y Deyrnas Unedig a 
pharhau i gynnal a thyfu ei archif ffilmiau, gan ddelio gyda chostau a goblygiadau amgylcheddol y gwaith diogelu hwn ar yr un pryd. 
Er bod sail foesegol ddeniadol i ymrwymiad cynhwysfawr o'r fath, os y’i gweithredir mewn ffordd systematig, bydd yn cynnig nifer o 
fanteision eraill yn y tymor hir hefyd, gan amrywio o effaith ddiwylliannol i arbedion arwyddocaol o ran costau ynni a gwastraff, a'r 
gallu i barhau i fod gam o flaen i newidiadau posibl i reoliadau yn y Deyrnas Unedig a’r UE. 
Er ein bod yn croesawu ac y byddwn yn cefnogi nifer o'r cynlluniau gwirfoddol rhagorol sydd eisoes ar waith ar draws y diwydiant i 
hyrwyddo ymagwedd gynaliadwy tuag at gynhyrchu, dosbarthu ac arddangos ffilmiau, yn unol â'r hyn a argymhellwyd gan yr 
Adolygiad Polisi Ffilm, byddwn yn hyrwyddo cydymffurfiaeth gyda'r Safon Brydeinig swyddogol ar gyfer 'rheolaeth gynaliadwy’r 
diwydiant ffilm yn y Deyrnas Unedig' hefyd. Mae'r safon hon, BS8909, a lansiwyd ar y cyd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig a’r 
BFI yn 2011, yn cynrychioli'r safon gyntaf o'i math yn y byd ac yn ogystal â'i harwyddocâd o ran ei henw da, mae'n cynnig mantais 
gystadleuol bosibl i’r diwydiant yn y Deyrnas Unedig. Ar ôl cael cyngor gan y Sefydliad Safonau Prydeinig, datblygwyd y Safon gan 
y sector ffilm ar gyfer y sector ffilm. Yn yr un modd â nifer o Safonau Prydeinig eraill, byddai modd iddi fod yn sail i safon fyd ISO yn 
ei thro, gan ddwyn mantais bellach i'r Deyrnas Unedig. Yn ogystal ag annog gweithgaredd i'w fabwysiadu ar draws y diwydiant, 
rydym yn gweithio i sicrhau bod y BFI ei hun yn cydymffurfio â BS8909 ar hyn o bryd. A thrwy noddi mentrau eraill, megis gwefan 
greeningfilm.com, ein nod yw annog y diwydiant cyfan yn y Deyrnas Unedig i fabwysiadu arferion gwaith a fydd yn rhoi sylw i 
faterion yn ymwneud â chynaladwyedd, arbed arian a gwella perthynas y diwydiant gyda mewnfuddsoddwyr, cynulleidfaoedd a'r 
gymuned ehangach. 
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Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym 
 
Er mwyn iddo gael ei farnu yn sefydliad llwyddiannus, rhaid bod modd i’r BFI, a'i bartneriaid, ddangos: 
• Trefniadau cydweithio ledled y Deyrnas Unedig gyfan ac ar lefel ryngwladol 
• Arloesedd a ffyrdd newydd o feddwl 
• Ehangder diwylliannol, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
• Amrywiaeth a chynhwysiant 
• Datblygu cynaliadwy 
• Penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gwybodaeth. 

 
Mae’r BFI yn ymrwymo i: 
• Ystyried safbwyntiau'r diwydiant, ein cynulleidfaoedd a'n partneriaid 
• Bod yn effeithlon, yn effeithiol ac yn hygyrch 
• Bod yn onest, yn agored ac yn atebol am ein gweithredoedd 
• Darparu gwybodaeth, canllawiau ac adborth eglur a phriodol 
• Rhannu a dysgu arfer gorau i sicrhau gwelliant parhaus o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. 
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Cipolwg cyflym ar raglenni cyllido 
 
Y tu mewn, nodir rhaglenni cyllido allweddol Loteri y bydd y BFI yn eu cynnal tan 2017. 
Mae rhaglenni'r Loteri yn rhaglenni agored neu'n rhaglenni sy'n cynnwys terfynau amser penodedig. Mae modd ymgeisio am 
gymorth rhaglenni agored ar unrhyw adeg, ac mae rhaglenni y mae ganddynt derfynau amser penodedig yn rhaglenni sy'n rhoi 
cyhoeddusrwydd i'r ffaith eu bod yn gofyn am geisiadau. 
Mae'r cyllid sydd ar gael yn cael ei ddarparu fesul blwyddyn, oni bai y nodir fel arall. 
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Ehangu cyfleoedd addysg a dysgu, a hybu dewis i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig 
 Cynllun Addysg 5-19 BFI Cronfa Gynulleidfa BFI  

 

Cronfa Ddosbarthu BFI 
 Rhwydwaith Cynulleidfa y 

Deyrnas Unedig  
(a lleoliadau Cymunedol) 

Cronfa Gwyliau Ffilm  Cronfa Datblygu 
Rhaglennu  

Cyllid sydd 
ar gael  

£7.0m 
(a £3.0m dros dair blynedd 2012–15 gan yr Adran 
Addysg yn Lloegr ar gyfer yr Academi Ffilm) 

£3.0m 
Rhwydwaith Cynulleidfa y 
Deyrnas Unedig: £2.5m 
Lleoliadau cymunedol: £0.5m 

£1.0m £1.5m £4.0m 

Math Rhaglen terfyn amser penodol / gwobr aml-
flwyddyn 

Rhaglen terfyn amser benodol / 
gwobr aml-flwyddyn 
a rhaglen agored 

Rhaglenni agored Rhaglenni agored Rhaglen agored 

Gellir 
ymgeisio o  

Awst 2012 Rhwydwaith: Hydref 2012 
Lleoliadau cymunedol: 
Ebrill 2013 

Gwyliau Rhyngwladol: 
Tachwedd 2012  
Gwyliau Rhanbarthol:  
Ionawr 2013 

Ebrill 2013 Mae'r cynlluniau cyfredol ar gyfer 
gwobrau P&A ar agor ar gyfer 
2012 a bydd cynlluniau newydd ar 
agor o fis Ebrill 2013 

Dyddiad 
cau 

Tachwedd 2012 Rhwydwaith: Ionawr 2013 
Lleoliadau cymunedol: Parhaus  

Parhaus Parhaus Parhaus  

Penderfyniad Rhagfyr 2012 O fis Mawrth 2013 O fis Ionawr 2013 O fis Mehefin 2013 Parhaus 
Crynodeb Y cynnig addysg newydd i dargedu plant a phobl 

ifanc 5-19 oed ledled y Deyrnas Unedig i hyrwyddo 
gwylio, gwneud a deall ffilm: 
 
• Platfform ar-lein rhyngweithiol fydd yn galluogi 
defnyddwyr i wylio ffilmiau, i ddefnyddio cynnwys 
cyfoethog a gwybodaeth i gael gwell dealltwriaeth o 
ffilm a darparu gwybodaeth ynghylch sut i wneud a 
golygu ffilmiau. 
 
• Clwb ym mhob ysgol ledled y Deyrnas Unedig 
sy'n gysylltiedig gyda rhaglenni addysg mewn 
sinemâu a rhaglenni allgymorth ar gyfer pobl ifanc 
nad ydynt o fewn y system addysg draddodiadol. 
 
• Bydd Academi Ffilm Ieuenctid BFI yn darganfod 
ac yn cynorthwyo pobl ifanc hynod o dalentog. 

Nod Rhwydwaith Cynulleidfa y 
Deyrnas Unedig fydd cynyddu 
ehangder a dyfnder y cynnyrch 
ffilm sydd ar gael i 
gynulleidfaoedd, gan helpu 
datblygu 1,000 o leoliadau 
cymunedol ar gyfer ffilm ledled y 
Deyrnas Unedig. 

Bydd gan y Gronfa 
Gwyliau ddwy 
flaenoriaeth. Y gyntaf fydd 
cyllid ar gyfer gwyliau 
rhyngwladol. Yr ail fydd 
gwella gwyliau ffilm yn y 
Deyrnas Unedig y mae 
ganddynt gyrhaeddiad a 
phroffil rhyngwladol. 

Nod y Gronfa Datblygu 
Rhaglennu yw 
cynorthwyo Rhwydwaith 
Cynulleidfa y Deyrnas 
Unedig gan wella'r dewis 
ar gyfer cynulleidfaoedd 
trwy alluogi 
arddangoswyr i gefnogi 
gweithgarwch rhaglennu 
mwy anturus. 

Bydd y Gronfa Ddosbarthu yn 
annog cynlluniau rhyddhau a fydd 
yn cynnig cyfleoedd ehangach i 
gynulleidfaoedd fanteisio ar ystod 
eang o ffilm arbenigol a 
Phrydeinig annibynnol, gan 
gefnogi syniadau newydd ac 
arloesol sy'n croesawu cyfleoedd 
digidol uchelgeisiol. 
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Cefnogi llwyddiant ffilm Prydain yn y dyfodol 
 
 

Cronfa Ffilm BFI Cronfa Ryngwladol BFI Cronfa Sgiliau Ffilm BFI a Chronfa 
Datblygu Busnes BFI 

Cyllid sydd 
ar gael 

£21.6m (2013/14), £24.6 (2016/17) 
 
Yn 2013/14, bydd y cyllid yn cael ei rannu fel a ganlyn: 
 
Cynhyrchu     £15.1m 
 
Datblygu     £2.15m 
 
Rhwydwaith Talent Newydd  £2.1m 
 
Gwobrau Gweledigaeth   £1.25m 
 
Rhaglenni Datblygu wedi'u Targedu  £1.0m 
 

£1.2m 
 
Mewnfuddsoddiad:  £0.45m 
 
Allforio    £0.75m 

£6.1m 
 
Sgiliau a Datblygu Busnes: £4.85m 
 
Cronfa Gyfalaf:   £1.25m (£5m dros 4 blynedd) 

Math Rhaglen agored Rhaglenni agored ac wedi'u targedu Rhaglenni agored 
Gellir 
ymgeisio o  

Mae'r cynlluniau cyfredol ar gyfer Cynhyrchu a Datblygu 
ar agor ar gyfer 2012 a bydd cynlluniau newydd ar agor 
o fis Ebrill 2013 

Ebrill 2013 Ebrill 2013 

Dyddiad cau Parhaus Parhaus Parhaus 
Penderfyniad Parhaus  Parhaus  Parhaus  
Crynodeb Mae'r Gronfa Ffilm yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau o 

safon fyd-eang sy’n dod i'r amlwg yn y Deyrnas Unedig, 
sy’n dangos y gallant greu gwaith trawiadol a difyr. Bydd 
y buddsoddiad ar draws y broses o ddatblygu, 
cynhyrchu a chwblhau prif ffilmiau, a thrwy gefnogi talent 

Bydd dwy elfen ariannol ar gael ar gyfer 
mewnfuddsoddiad ac allforio er i gynorthwyo strategaeth 
ryngwladol y BFI. Rhoddir blaenoriaeth i waith i hybu twf 
ac i'r cysylltiadau diwylliannol a masnachol gyda Brasil, 
Tsieina a'r Unol Daleithiau. 

Bydd BFI yn datblygu strategaeth sgiliau ffilm ledled y 
Deyrnas Unedig gyda Skillset Creadigol mewn meysydd 
allweddol megis datblygu talent newydd ac o ansawdd, 
sgiliau ar gyfer y dyfodol ac entrepreneuriaeth, a sgiliau 
busnes. 
 
Bydd cyllid cyfalaf yn helpu ein hysgolion ffilm o safon 
fyd-eang i fuddsoddi mewn gweithgarwch datblygu 
hanfodol i sicrhau y cynorthwyir talent. 
 
Gan weithio gyda Creative England, bydd cronfeydd 
Datblygu Busnes yn darparu cyllid sbarduno i alluogi 
busnesau i ddatblygu eu huchelgais i sicrhau twf. 
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Datgloi treftadaeth ffilm i sicrhau bod modd i bawb yn Deyrnas 
Unedig ei mwynhau 
 
 Archifau ar gyfer y Dyfodol BFI  
Cyllid sydd ar 
gael 

£3.0m (fesul blwyddyn ar gyfartaledd) 
 
Dewis, Diogelu, Digideiddio a Mynediad 
 
 
 
 

Math Dyfarniadau unigol ac wedi'u targedu 
Gellir 
ymgeisio o  

2013 
 
 

Dyddiad cau Parhaus 
Penderfyniad Parhaus 
Crynodeb Y nod ar gyfer y tymor hir yw sicrhau bod treftadaeth 

sgrin lawn y Deyrnas Unedig yn hygyrch yn ddigidol. 
 
Bydd y BFI yn digideiddio ac yn sicrhau bod 10,000 o 
weithiau arwyddocaol ar gael, a bydd yn helpu cynnig 
mynediad ar draws ystod eang o blatfformau. Bydd cyllid 
ar gael i archifau a deiliaid hawliau ledled Cenhedloedd a 
Rhanbarthau y Deyrnas Unedig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ein cenhadaeth: sicrhau bod ffilm yn rhan ganolog o'n bywyd 
diwylliannol 
 
 Ymchwil ac Amrywiaeth y BFI 
Cyllid sydd 
ar gael 

£1.2m 
 
Ymchwil: £1.0m 
 
Amrywiaeth: £0.2m 
 
 

Math Rhaglenni y gofynnir amdanynt 
Gellir 
ymgeisio o  

Ebrill 2013 
 
 

Dyddiad cau Parhaus 
Penderfyniad Parhaus 
Crynodeb Bydd y cronfeydd Ymchwil yn cynorthwyo gwaith ymchwil 

ynghylch y diwydiant ffilm yn y Deyrnas Unedig ac ynghylch 
gwerth diwylliannol ffilm. Un o flaenoriaethau'r gwaith ymchwil 
fydd polisi systematig a gwerthuso rhaglenni i gynorthwyo 
penderfyniadau gan y Llywodraeth, BFI a rhanddeiliaid eraill. 
Ein nod yw bodloni'r safonau ansawdd a nodir yn 'Llyfr Majenta' 
Trysorlys EM (2011), a sicrhau bod dadansoddiadau ar gael yn 
eang i gyfrannu at ddatblygiad ymyriadau polisi ffilm yn y 
dyfodol. Bydd gwybodaeth yn seiliedig ar waith ymchwil yn 
rhan annatod o'r broses o gynorthwyo arloesedd ddigidol a 
mentrau eraill i helpu i sicrhau ffilm ar gyfer y dyfodol. 
 
Bydd y cronfeydd Amrywiaeth yn helpu hyrwyddo mynediad 
cyfartal, cyfranogiad a chryfhau amrywiaeth ddiwylliannol. Yn 
ogystal, bydd yn gwella'r cyfleoedd i bobl y mae ganddynt nam 
synhwyraidd fanteisio ar gynnwys, gan ariannu cynlluniau peilot 
ar gyfer pobl anabl.!
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Ein partneriaid 
 
Mae egwyddor partneriaeth a chydweithio yn ymddangos trwy gydol Ffilm am Byth ac mae'n rhan annatod o feddylfryd y cynllun. 
Heb gyfraniad a chefnogaeth gadarn sefydliadau partner, ni fyddai modd i ni gyflawni ein gwaith. Wrth i ni ddatblygu a gweithredu 
uchelgais y Cynllun cyntaf hwn dros y bum mlynedd nesaf, bydd amrediad ein cydweithwyr newydd a'n partneriaid a ariannir yn 
tyfu. Yn y cyfamser, hoffem ddiolch i'r holl rai a restrir isod am ein helpu i gychwyn ar y gwaith: 
 
Accenture 
American Airlines 
American Express 
American Film Market 
ANCINE (Brasil) 
Elusen Eric Anker-Petersen 
Associated Press 
Association of European Cinematheques 
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r 
Dyniaethau 
Arts Council England 
Cyngor Celfyddydau Cymru 
Arvato 
BBC 
BECTU 
Gwŷl Ffilm Berlin 
Y Gronfa Loteri Fawr 
Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a 
Theledu 
Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain 
Y Cyngor Prydeinig 
Ffederasiwn Cymdeithasau Ffilm Prydain 
Comisiwn Ffilm Prydain 

Gwobrau Ffilm Annibynnol Prydain 
Y Llyfrgell Brydeinig 
Cyngor Cynghori Sgrin Prydain 
Y Sefydliad Safonau Prydeinig 
Cyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain 
Cambridge Mediatheque 
Gwŷl Ffilm Cannes 
Sefydliad Sir John Cass 
Channel 4 
Channel 5 
Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a 
Gwybodaeth Proffesiynol 
Christie 
Cinema Arts Network 
Cymdeithas yr Arddangoswyr Sinema 
Creative England 
Creative Scotland 
Skillset Creadigol 
Grŵp Partneriaeth Addysg Ddiwylliannol 
Deluxe 142 
Adran dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon 

Adran Addysg (Lloegr) 
Derby Mediatheque 
Derry City of Culture 
Dinard 
Directors UK 
Dragon Digital 
Stiwdios Ealing 
East Anglian Film Archive 
Gwŷl Ffilm Ryngwladol Caeredin 
East Midlands Media 
Prifysgol Napier Caeredin 
Sefydliad John Ellerman 
Gwŷl Ffilmiau Byrion Encounters 
Equity 
Sinemâu Europa 
European Film Agency Directors  
European Audiovisual Observatory 
Y Comisiwn Ewropeaidd 
European Film Agencies Research 
Network 
Sefydliad Esmée Fairbairn 
Sefydliad Mohamed S. Farsi 
Film 4 
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Yr Academïau Ffilm 
Asiantaeth Ffilm Cymru 
Film Archives UK 
Cymdeithas y Dosbarthwyr Ffilmiau 
Film Education 
Film Export UK 
The Film Foundation 
Film London 
Filmart 
FILMCLUB 
First Light 
Sefydliad Edwin Fox 
Ymddiriedolaeth Headley 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr 
Sefydliad Elusennol Teulu Hintze 
The Hollywood Foreign Press Association  
Yr Amgueddfa Ryfel Ymerodraethol 
Swyddfa Sinema Annibynnol 
Industry Trust 
Ffederasiwn Rhyngwladol Archifau Ffilm 
Ffederasiwn Rhyngwladol Archifau Teledu 
Irish Film and Television Academy 
Irish Film Board 
ITN 
ITV 
Joint Information Systems Committee 
Sefydliad David Lean 
Stiwdios Leavesden (Warners) 
London Film School 

London UK Film Focus 
London’s Screen Archives 
LUX 
Gwesty Mayfair 
Media Archive for Central England 
Motion Picture Association of America 
Undeb y Cerddorion 
Yr Archifau Cenedlaethol 
Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol 
Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru 
Nesta 
Comisiwn Ffilm Seland Newydd 
Newcastle Mediatheque 
Nintendo 
North West Film Archive 
Northern Film and Media 
Northern Ireland Screen 
Northern Region Film and Television 
Archive 
Ofcom 
Y Brifysgol Agored 
Parliamentary Recording Unit 
Grŵp Stiwdios Pinewood 
Ymddiriedolaeth Pilgrim 
Prestech 
Prime Focus 
Cynghrair Cynhyrchwyr Sinema a Theledu 
Renault 
Sefydliad Reuben 
RSM Tenon 

Sefydliad Dr. Mortimer a Theresa Sackler 
Samsung 
Scottish Screen Archive 
Screen Archive South East 
Screen Australia 
Screen South 
Screen Yorkshire 
Sheffield Doc/Fest 
Sky Movies HD 
Society of Motion Picture and Television 
Engineers 
South West Film & Television Archive 
The State Administration of Radio, Film 
and Television 
Studio Canal 
Gwŷl Ffilm Sundance 
Swarovski 
Telefilm Canada 
Gwŷl Ffilm Ryngwladol Toronto 
Gwŷl Ffilm Ryngwladol Tribeca 
TV5 Monde 
Swyddfa Eiddo Deallusol y Deyrnas 
Unedig 
UK National AV Collections Group 
UK Screen Association 
Masnach a Buddsoddi’r Deyrnas Unedig 
Prifysgol Nottingham 
Wessex Film and Sound Archive 
Wrexham Mediatheque 
Urdd Awduron Prydain Fawr 
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Yorkshire Film Archive 
Your Local Cinema 
 

Nid yw'r rhestr hon yn gyflawn, felly os na 
nodwyd eich enw chi yma, hoffem 
ymddiheuro am hynny. 
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Mae gweithgareddau’r BFI yn cynnwys: 
• Cynorthwyo gwneuthurwyr ffilmiau a'r diwydiant mewn ffordd ehangach trwy gyfrwng grantiau'r Loteri gan y Gronfa Ffilm 
• Cynorthwyo addysg ffilm ar bob lefel 
• Gwŷl Ffilm Llundain y BFI, Gwŷl Ffilm Lesbiaidd a Hoyw Llundain y BFI, a Gwŷl Ffilm y Dyfodol y BFI 
• Dosbarthiad BFI (gan gynnwys trefniadau rhyddhau mewn sinemâu ledled y Deyrnas Unedig, ar DVD ac ar-lein) 
• Cyhoeddi gan y BFI, gan gynnwys cylchgrawn Sight & Sound 
• Darparu ymchwil ac ystadegau 
• Ardystio ffilmiau Prydeinig sy’n gymwys i fanteisio ar ostyngiad yn y dreth 
• MEDIA Desk UK, hwyluso'r cyfleoedd i gwmnïau ffilm fanteisio ar gyllid UE 
• Llyfrgell Reuben y BFI 
• Archif Genedlaethol y BFI 
 
Mae modd i chi ddarganfod mwy trwy droi at bfi.org.uk 
 
Diolch i'r canlynol am ddarparu delweddau ar gyfer y ddogfen hon: Artificial Eye, BFI Stills Archive, Lionsgate, Metrodome, 
Momentum, Revolver, STUDIOCANAL.  
 
21 Stephen Street 
Llundain W1T 1LN 
bfi.org.uk!

http://bfi.org.uk
http://bfi.org.uk
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