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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYNULLEIDFA CYMRU 
a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 24 Ionawr2014, Canolfan Ddarlledu’r BBC, Caerdydd. 

  
Presennol: Elan Closs Stephens 

(Cadeirydd) 
Aelod dros Gymru o’r Ymddiriedolaeth 

 Diane Coyle Is-Gadeirydd, Ymddiriedolaeth y BBC 

 Carol Adams   

 Rhian Connick  

 Bethan Darwin  

 Rob Humphreys  

 Andrew Jones 

Ian Stevens  
 

 Pam Hunt   

 Ceri Stradling  
Ymddiheuriadau: Ruth Marks  
 Alun Williams  

Yn bresennol o Uned yr Ymddiriedolaeth: 

 Karl Davies Prif Gynghorydd Cymru 

 
Siôn Brynach 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Ysgrifennydd i 
Gyngor Cynulleidfa Cymru 

 Siân Pitman Cynorthwy-ydd Adrannol 

O Weithrediaeth BBC Cymru Wales  (eitemau agenda 06-07):   

 Rhodri Talfan Davies Cyfarwyddwr Cymru 

 Adrian Davies  Pennaeth Gwasanaethau Saesneg 

 Siân Gwynedd Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg 

 Mark O’Callaghan Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes 

 Rhys Evans Rheolwr Strategaeth a Pholisi 

   
01 DATGAN BUDDIANNAU A CHYHOEDDIADAU  
   
01.1 
 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiannau. Croesawyd Diane Coyle, Is-
Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth i’r cyfarfod. 
 

 

02 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN 
CODI 
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02.1 Derbyniwyd cofnodion (CCCC (13) 9) y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 
Rhagfyr 2013 fel cofnod gwir a chywir o’r cyfarfod. Derbyniodd yr aelodau’r 
newyddion diweddaraf am y cynnydd o ran gweithredu’r camau gweithredu 
yn codi o’r cyfarfod. 
 

 

03 TRAFODAETH AR RAGLENNI ESTYN ALLAN AC 
YMGYSYLLTU GYDA CHYNULLEIDFAOEDD CCC 2014 – 
mewn dau grŵp. 
 

 

03.1 Cadeiriwyd trafodaeth grŵp 1 gan Rhian Connick ac fe’i cynhaliwyd yn 
Gymraeg. Yn ystod y drafodaeth gwnaethpwyd y pwyntiau canlynol:    

• Crybwyllwyd sawl digwyddiad cenedlaethol fel lleoedd posibl i CCC 
ymweld â nhw i gasglu barn cynulleidfaoedd. 

• Nodwyd y cyfryngau cymdeithasol fel dull o gyrraedd pobl iau. 
• Roedd gweithio gyda llunwyr barn yn syniad da a nodwyd y gymuned 

fusnes fel un sector y dylid ei dargedu ar gyfer gweithgaredd estyn 
allan yn ystod 2014 

• Teimlwyd y byddai’n ymarferiad blynyddol defnyddiol i ystyried 
llwyddiant gwaith estyn allan y Cyngor ar ddiwedd bob blwyddyn 
wrth i waith estyn allan i gynulleidfoaedd y Cyngor gael ei gynllunio 
am y flwyddyn i ddod a bod rhwydweithiau aelodau CCC yn 
ffynhonnell ddefnyddiol o leoedd a phobl i drefnu digwyddiadau o’r 
fath. 

 

 

03.2 Cadeiriwyd trafodaeth grŵp 2 gan Rob Humphreys ac fe’i cynhaliwyd yn 
Saesneg. Yn ystod y trafodaethau gwnaethpwyd y pwyntiau canlynol: 

• Enwyd Sir Fynwy fel ardal y dylid ei thargedu yn ystod y flwyddyn gan 
nad oedd CCC wedi cynnal digwyddiad yno ers amser.  

• Awgrymodd Andrew Jones y byddai’n bosibl trefnu digwyddiad ar y 
cyd gyda Chymdeithas Tai Charter oedd yn cynnwys de-ddwyrain 
Cymru. 

• Nodwyd pobl ifanc 16-34 oed fel cynulliedfa allweddol i’w thargedu 
yn ystod y flwyddyn i ddod – yn enwedig mewn perthynas â’r 
Adolygiad Gwasanaeth Cerddoriaeth Radio – ac awgrymwyd Promo 
Cymru fel cyswllt defnyddiol posibl, yn ogystal â sefydliadau addysg 
uwch a phellach. 

• Awgrymwyd y cyfryngau cymdeithasol fel dull o gasglu barn, ond bod 
angen cymryd gofal. Roedd aelodau yn teimlo ei bod yn werth 
archwilio darpariaeth tudalen Facebook i gasglu barn ar Adolygiadau 
Gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth. 

• Awgrymwyd y dylid defnyddio digwyddiadau cenedlaethol i gasglu 
barn e.e y Sioe Amaethyddol gydag aelodau’r Cyngor yn rhannu 
stondin ym mhabell y BBC, am rhyw hanner diwrnod y tro. A fyddai 
digwyddiad estyn allan yn y Doctor Who Experience yng Nghaerdydd 
yn lleoliad da ar gyfer gweithgaredd estyn allan? 

• Roedd digwyddiadau’n gysylltiedig gyda digwyddiadau a drefnwyd gan 
gyrff eraill wedi bod yn dda ac yn y cyd-destun hwn, awgrymwyd 
cyrff chwaraeon e.e. clybiau pêl droed, cynghreiriau dartiau ac yn y 
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blaen. 
• Awgrymwyd Cyngor ar Bopeth fel corff y gellid cydweithredu â nhw. 
• Tra bod sawl digwyddiad diweddar wedi’u cysylltu gyda chymunedau 

lleiafrifoedd ethnig, teimlwyd ei bod yn bwysig y dylid parhau i 
gysylltu gyda’r grwpiau hyn. 

• Awgrymwyd y dylid parhau i ddefnyddio deunydd fideo yn ystod 
digwyddiadau estyn allan CCC ac awgrymwyd y gellid defnyddio 
fideos Academi’r BBC. 

 
03.3 Yn ystod y sesiwn lawn wedi’r trafodaethau grŵp, nododd y Cyngor nad 

gwaith CCC oedd ymgynghori – gwaith i’r Ymddiriedolaeth oedd hynny. Rôl 
y Cyngor oedd  hysbysu ei hun o farn cynulleidfaoedd yng Nghymru er 
mwyn gallu cynghori’r Ymddiriedolaeth. 
 

 

03.4 Canmolodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol y Cyngor am fod eisiau 
gweithredu’n fwy strategol a dywedwyd bod hynny’n cyd-fynd yn dda gydag 
awydd yr Ymddiriedolaeth ei hun i esblygu fel y gwelwyd yn ei Adolygiad 
Llywodraethu diweddar. 
 

 

03.5 Awgrymwyd y byddai’n ddefnyddiol bob hyn a hyn i’r Cyngor weld y math o 
sylwadau a wneir am raglenni’r BBC ar Trydar a ffynonellau cyfryngau 
cymdeithasol eraill. 
 

 

03.6 Cytunodd y Cyngor y dylai staff Ymddiriedolaeth y BBC yng Nghymru 
ystyried yr awgrymiadau hyn a chyflwyno cynigion ar gyfer rhaglen estyn 
allan i gynulleidfaoedd yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth. 
 

 

04 ADRODD YN ÔL O GYFARFOD YMDDIRIEDOLAETH Y BBC 
GYDA’I GYNGHORAU CYNULLEIDFA, 22 IONAWR 2014 
 

 

04.1 Cafwyd adroddiad gan y tri aelod o’r Cyngor a fu yn y digwyddiad hwn, Ian 
Stevens, Ceri Stradling a Rhian Connick ar yr hyn a fu’n ddigwyddiad 
defnyddiol iawn. Roedden nhw wedi sylwi bod yr holl Gynghorau wedi 
nodi’r angen am well strategaeth amserlennu Rhwydwaith ar gyfer rhaglenni 
eithrio allan, i sicrhau bod y pwrpas o Gynrychioli’r DU, ei Chenhedloedd, 
Rhanbarthau a Chymunedau yn cael ei gyflawi, ac i sicrhau gwell gwerth am 
arian. 
 

 

04.2 Dywedodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol bod cyfraniadau’r Cynghorau yn 
amlwg wedi bod o ddiddordeb ac o ddefnydd i’r Ymddiriedolaeth yn ei 
waith cyfredol a bod ffocws y dydd wedi bod ynghylch sicrhau bod y BBC yn 
defnyddio ac yn gwneud y mwyaf o’r holl dalent a’r amrywiaeth oedd yn 
amlwg ar draws y DU gyfan. Diolchwyd i’r tri aelod oedd wedi cynrychioli 
CCC yn y digwyddiad. 
 

 

05 TRAFODAETH AR GYFLWYNIAD TERFYNOL CCC I 
ADOLYGIAD GWASANAETH YMDDIRIEDOLAETH Y BBC O 
WASANAETHAU TELEDU 
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05.1 Awgrymodd aelodau’r Cyngor fân ychwanegiadau i’r adroddiad. Hysbyswyd 
y Cyngor y byddai fersiwn ddrafft derfynol yn cael ei dosbarthu cyn gynted â 
phosibl ar ôl y cyfarfod ac y byddai’n cael ei gyflwyno i’r Ymddiriedolaeth yr 
wythnos ganlynol. 
 

GWEITHR
EDU: SB 

06 ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWR CENEDLAETHOL - llafar  

06.1 Dywedodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol wrth y Cyngor ei bod wedi 
mynychu cyngerdd gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC yn ddiweddar 
i nodi pumed pen blwydd cwblhau Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan 
Mileniwm Cymru. 
 

 

06.2 Cynhaliwyd ymarferiad ‘siopa cudd’ yn ddiweddar i brofi gweithdrefn 
gwynion y BBC. Gwelwyd gwelliant sylweddol yn ystod y blynyddoedd 
diweddar yn y nifer o ymatebion cyntaf a gyhoeddwyd o fewn y targed o 10 
diwrnod. 
 

 

06.3 Roedd adroddiad interim ar gydraddoldeb ac amrywiaeth wedi’i gyflwyno i’r 
Ymddiriedolaeth mewn cyfarfod diweddar oedd yn dangos bod 
cynrychiolaeth gwahanol grwpiau ethnig o fewn y gweithlu wedi aros yn 
bennaf ar yr un lefel am sawl blwyddyn, ac felly roedd hi’n amlwg bod gwaith 
pellach i’w wneud yn hyn o beth. 
 

 

07 ADRODDIAD PERFFORMIAD TELEDU BBC CYMRU WALES  
 

 

07.1 Dywedodd Cyfarwyddwr Cymru wrth y Cyngor bod perfformiad y dramâu 
a gynhyrchwyd yng Nghymru dros gyfnod y Nadolig wedi bod yn 
ardderchog. Roedd drama BBC Wales Hinterland wedi denu cynulleidfaoedd 
o dros 400,000 a dywedodd ei bod yn ddiddorol bod y defnydd o Gymraeg 
a Saesneg yn y ddrama wedi ennyn sylwadau cadarnhaol. Dywedodd y 
Cyngor y byddai’n synnu pe na bai BBC Four yn dewis darlledu’r fersiwn 
ddwyieithog o’r ddrama, gan ei bod eisoes yn darlledu’r ddrama ddwyieithog 
Swedeg a Daneg, The Bridge. Dywedodd y Cyngor y dylai’r portread o 
Gymru ar  BBC One a BBC Two barhau yn nod allweddol i BBC Cymru 
Wales. 
 

 

07.2 Gan droi at drafodaethau diweddar ynghylch dyfodol rygbi Cymru ar lefel 
ranbarthol a chenedlaethol, hysbyswyd y Cyngor bod sylw newyddiadurol y 
BBC o’r drafodaeth yn annorfod wedi rhoi’r berthynas dan bwysau. 
 

 

07.3 Hysbyswyd y Cyngor bod y Tribiwnlys Hawlfreintiau wedi barnu ar y ffioedd 
i’w talu gan y BBC i’r asiantaeth hawliau darlledu Eos am ddarlledu 
cerddoriaeth Gymraeg. Tra bod y ffi yr oedd y Tribiwnlys wedi orchymyn y 
dylid ei thalu gan y BBC yn ddwbl y ffioedd a dalwyd yn y gorffennol gan y 
PRS am hawliau darlledu cerddoriaeth Gymraeg, roedd yn parhau yn 
sylweddol llai na’r hyn yr oedd Eos wedi’i hawlio. O ganlyniad i hynny roedd 
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y cwestiwn yn parhau ynghylch dichonolrwydd Eos yn y dyfodol. 
 

07.4 Gan droi at y technoegau newydd oedd yn cael eu mabwysiadu gan 
ddefnyddwyr, dywedodd Cyfarwyddwr Cymru wrth y Cyngor, tra bod 
cyhoeddiad diweddar gan DCMS wedi’i wneud ynglŷn â chyflwyniad DAB yn 
y dyfodol, nid oedd amserlen wedi’i chytuno ar gyfer diffodd FM a bod 
mabwysiad DAB ymysg defnyddwyr – yn enwedig mewn ceir – yn digwydd 
yn araf iawn. Roedd amserlen glir ar gyfer cyflwyno darllediadau DAB o 
Radio Cymru a Radio Wales i 86% o’r boblogaeth bellach yn bodoli, ond fe 
fyddai’n cymryd amser i’w gweithredu. Ond roedd cyflymdra mabwysiad 
technolegau newydd eraill ymysg defnyddwyr yn gyffredinol uchel ac roedd 
hi’n amlwg bod platfformau symudol, fel tabledi, yn cynyddu ar draul 
platfformau sefydlog fel cyfrifiaduron mewn perthynas â chael mynediad i’r 
rhyngrwyd. Roedd hyn yn codi cwestiynau i‘r BBC o ran cyflwyniad a 
mesuriad.  
 

 

07.5 Wrth droi at y pecyn perfformiad teledu a ddarparwyd ar gyfer y Cyngor, 
dywedodd Cyfarwyddwr Cymru ei bod yn siomedig nad oedd modd darparu 
ffigurau radio ac ar-lein ar yr un sail rheolaidd â ffigurau perfformiad teledu 
gan mai dim ond dwywaith y flwyddyn yr oedd ffigurau Rajar yn cael eu 
cyhoeddi. Ond dywedodd ei bod yn galonogol bod rhaglenni eithrio allan 
teledu BBC Cymru Wales yn perfformio ar frig 15 mlynedd ar hyn o bryd. 
Cytunodd y Cyngor ond gan fynegi pryder sylweddol hefyd at yr amrediad o 
allbwn y gallai BBC Cymru Wales ei ddarparu i gynulleidfaoedd ar draws y 
cenhedloedd. Mynegodd ei bryder hefyd ynghylch lefelau cyllid tebygol yn y 
dyfodol a dywedodd bod y dyfodol yn ymddangos yn llawer llai sicr er 
gwaethaf perfformiad ardderchog rhaglenni ar hyn o bryd. 
 

 

07.6 Holodd y Cyngor am berfformiad The Wales Report ac a oedd yn gwneud yn 
well na’i raglen flaenorol Dragon’s Eye. Dywedwyd wrth y Cyngor bod The 
Wales Report yn gyson yn denu cynulleidfaoedd o dros 100,000 o wylwyr. 
 

 

07.7 Gan droi ar berfformiad rhaglenni’r BBC oedd yn cael eu darlledu ar S4C, 
dywedodd Cyfarwyddwr Cymru bod mwy o bryder am berfformiad S4C nac 
am berfformiad rhaglenni teledu eithrio allan BBC Cymru Wales. Roedd 
Pobol y Cwm yn amlwg yn parhau’n ganolog i berfformiad  S4C ac mae 
Newyddion, yn dilyn ei ailwampio yn ddiweddar yn elfen bwysig yn arlwy’r 
sianel er nad oedd ffigurau’r gynulleidfa wedi cynyddu’n neilltuol. 
 

 

07.8 Mynegodd y Cyngor ei bryder ynghylch perfformiad S4C gyda 10% o 
ostyngiad mewn ffigurau cynulleidfa flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dywedodd y 
Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg bod trafodaethau’n parhau ar sail parhaus 
gydag S4C ynghylch ffigurau cynulleidfa a bod yna ddilema wrth galon y 
pwnc, sef er mwyn dod â rhagor o amrywiaeth i ddarpariaeth statudol y 
BBC i S4C, yna fe fyddai’n rhaid torri rhyw gynnwys arall – rhaglenni, fel 
Pobol y Cwm a’r Clwb Rygbi – oedd yn cyflenwi ei gynulleidfaoedd uchaf i’r 
sianel. Roedd S4C ar hyn o bryd yn rhoi ystyriaeth ofalus i’w phortffolio o 
raglenni ac yna fe fyddai angen cynnal sgwrs rhwng y BBC ac S4C unwaith y 
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byddai wedi penderfynu ar ei strategaeth oriau brig. Hysbyswyd y Cyngor 
mai yn y dadansoddiad terfynol, mater i S4C fyddai gwneud y penderfyniad 
ar sail ei chyllideb. Cytunodd y Cyngor ei bod yn bwysig i’r BBC barhau’n 
ymwybodol o bwysigrwydd ei chyfrifoldebau gwasanaeth cyhoeddus, ac i 
beidio canolbwyntio’n llwyr ar rifau cynulleidfaoedd. Roedd yn bwysig hefyd 
nad oedd y BBC yn effeithio’n annheg ar ddichonolrwydd y sector 
cynhyrchu annibynnol yng Nghymru. 
 

07.9 Dywedodd y Cyngor wrth Gyfarwyddwr Cymru bod ei ddigwyddiad estyn 
allan i gynulleidfaoedd yr wythnos flaenorol wedi esgor ar ymateb 
brwdfrydig a chadarnhaol i Hinterland a bod croeso i’r ddeialog yn Gymraeg 
a Saesneg. Talodd y Cyngor deyrnged i S4C am gael y dewrder i  gytuno 
gyda’r prosiect yn y lle cyntaf ac yna i gyflwyno’r prosiect i BBC Cymru 
Wales, a arweiniodd yn ei dro at gyd-gomisiwn i’r gyfres. Holodd y Cyngor a 
oedd ystadegau ar gael ynghylch ffigurau gwylio Hinterland ymysg y 
gynulleidfa y tu hwnt i Gymru. Dywedwyd bod tua 10,000 o wylwyr y tu 
hwnt i Gymru wedi gwylio Hinterland. Holodd y Cyngor a fyddai llwyddiant y 
ddrama yn arwain at gynyrchiadau dwyieithog pellach. Dywedodd 
Cyfarwyddwr Cymru wrth y Cyngor nad oedd hwn yn faes yr oedd yn 
dymuno cael polisi arno, gan bod rhaid iddo fod yn ddatblygiad organig a 
naturiol.  
 

 

07.10 Holodd y Cyngor am gynlluniau yn y dyfodol ar gyfer drama o Gymru o 
dderbyn llwyddiant Hinterland ac awydd cynulleidfaoedd am ddrama yn 
portreadu Cymru. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Saesneg y byddai 
dwy ddrama’n cael eu darlledu cyn hir ar Dylan Thomas – un gan Andrew 
Davies – ac roedd cyfres bellach o Indian Doctor hefyd wedi’i hamserlennu ar 
gyfer ei darlledu yn y dyfodol. 
 

 

07.11 Cyflwynodd Cyfarwyddwr Cymru y newyddion diweddaraf i’r Cyngor am y 
cynlluniau adleoli ar gyfer pencadlys BBC Cymru Wales. Dywedodd wrth y 
Cyngor mai’r ystyriaeth allweddol oedd cyflwr annibynadwy cynyddol 
technoleg BBC Cymru Wales, yn ogystal ag oedran yr adeilad a’r costau 
cynnal a chadw cynyddol. Am sawl rheswm, ond yn arbennig costau, 
penderfynwyd bod adleoli yn well dewis nag ailddatblygu’r adeilad cyfredol. 
Roedd gwersi’n cael eu dysgu o’r adeiladau yn Salford oedd yn gynllun 
agored ac yn annog cydweithredu rhwng staff. Amlinellodd y Cyfarwyddwr 
dair safle oedd dan ystyriaeth ar hyn o bryd. Ymhen amser fe fydd 
penderfyniad yn cael ei wneud ar eu partner datblygu a ffefrir. 
 

 

07.12 Holodd y Cyngor am y posibiliadau o gydleoli gydag S4C. Dywedodd 
Cyfarwyddwr Cymru bod yna fanteision effeithlonrwydd sylweddol pe bai’r 
ddau ddarlledwr yn penderfynu cydleoli, ac y byddai hynny yn ddios yn 
annog cydweithredu pellach. Roedd hwn yn fater yr oedd S4C wrthi yn ei 
ystyried ar hyn o bryd. Holodd y Cyngor a oedd gwaith ar y gweill i ystyried 
lleoli staff y tu allan i Gaerdydd, fel rhan o’r prosiect adleoli ehangach. 
Dywedodd Cyfarwyddwr Cymru bod hyn yn rhywbeth oedd yn cael ei gadw 
dan adolygiad. 
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08 TRAFODAETH AM ADRODDIAD Y PRIF GYNGHORYDD  

08.1 Dywedwyd wrth y Cyngor bod ansawdd yr ymgeiswyr a gyfwelwyd am 
aelodaeth CCC wedi bod yn uchel. Unwaith y bydd yr aelodau newydd wedi 
cael eu cadarnhau, fe fyddai’r aelodau cyfredol o CCC yn cael eu hysbysu. 
 

 

08.2 Tynnwyd sylw’r aelodau at amrywiol eitemau ar raglen fusnes y Cyngor.  
 

 

09 MATERION O FLAENORIAETH I YMDDIRIEDOLAETH Y BBC  

09.1 Tynnodd y Cyngor sylw’r Ymddiriedolaeth at Hinterland ac yn enwedig at y 
croeso a roddwyd i natur ddwyieithog y gyfres gan gynulleidfaoedd yng 
Nghymru. 
 

 

10 CADARNHAU DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

10.1 Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor – ei gynhadledd perfformiad blynyddol – ar 
ddydd Gwener, 7 Mawrth 2014 yng Nghanolfan Ddarlledu’r BBC, Caerdydd. 

 

 
*** 
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