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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYNULLEIDFA CYMRU 

a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 7 Mawrth 2014, Canolfan Darlledu’r BBC, Caerdydd. 

  

Presennol: Elan Closs Stephens 

(Cadeirydd) 
Aelod o’r Ymddiriedolaeth dros Gymru 

 Carol Adams   

 Rhian Connick  

 Bethan Darwin  

 Rob Humphreys  

 Andrew Jones 

Ian Stevens  
 

 Pam Hunt   

 Ceri Stradling  

 Ruth Marks  

 Alun Williams  

Ymddiheuriadau: Aled Jones-Griffith  

Yn bresennol o Uned yr Ymddiriedeolaeth 

 Phil Harrold Pennaeth Llywodraethu 

 Karl Davies Prif Ymgynghorydd Cymru 

 
Siôn Brynach 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Ysgrifennydd 

Cyngor Cynulleidfa Cymru 

 Siân Pitman Cynorthwy-ydd Adrannol 

 Georgina Hodges Prif Ymchwilydd a Chynghorydd 

Cynulleidfaoedd 

O Weithrediaeth BBC Cymru Wales (eitemau 11-17 ar yr agenda):   

 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 

 Eilir Jones Pennaeth Cynulleidfaoedd 

   

11 DATGAN BUDDIANNAU A CHYHOEDDIADAU  

   

11.1 

 

Dywedodd Rob Humphreys y gallai fod ganddo wrthdaro buddiannau fel 

aelod o Gomisiwn Silk pe bai’r pwnc yn codi yn ystod trafodaethau’r 
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Cyngor. Diolchodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol i Dr Eilir Jones a 

Georgina Hodges am eu cyflwyniadau hynod o ddefnyddiol ar fetrics 

perfformiad yn swper gwaith CCC y noson flaenorol; roedd aelodau’r 

Cyngor wedi eu gwerthfawrogi’n fawr iawn. 

 

11.2 Talodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol deyrnged i Bennaeth Llywodraethu 

Ymddiriedolaeth y BBC a fydd yn gadael yr Ymddiriedolaeth cyn hir i 

gychwyn ar swydd newydd fel Ysgrifennydd Cwmni’r BBC a diolchodd iddo 

am yr hyn a gyflawnodd o ran gwneud gwaith y cenhedloedd yn fwy canolog 

i weithgaredd yr Ymddiriedolaeth yn ystod ei gyfnod yn ei swydd bresennol. 

 

 

11.3 Diolchwyd i Rob Humphreys, Ruth Marks a Bethan Darwin – oedd yn 

mynychu eu cyfarfod olaf fel aelodau o’r Cyngor – am eu cyfraniad 

sylweddol i waith CCC, Rob wedi gwasanaethu fel aelod am bum mlynedd, a 

Bethan a Ruth wedi gwasanaethu am dair blynedd. Dywedwyd wrth 

aelodau’r Cyngor bod yr Ymddiriedolaeth wedi cymeradwyo tri aelod 

newydd i Gyngor Cynulleidfa Cymru’r BBC a byddant yn mynychu eu 

cyfarfod cyntaf o’r Cyngor ym mis Ebrill. 

 

 

12 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN 

CODI 

 

12.1 Derbyniwyd cofnodion (CCCC (14) 1) y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 

2014 fel cofnod gwir a chywir o’r cyfarfod. Derbyniodd yr aelodau yr 

wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd a fu o ran gwireddu’r pwyntiau 

gweithredu yn codi o’r cyfarfod.  Dywedodd Cyfarwyddwr Cymru bod Eos 

wedi cyfarfod ei aelodau a’r arwyddion oedd y byddai’n cydymffurfio gyda 

chasgliadau’r Tribiwnlys Hawlfreintiau- newyddion da i Radio Cymru. 

 

 

13 TRAFODAETH AR GANLYNIADAU AROLWG CYLCHOEDD 

GORCHWYL YMDDIRIEDOLAETH Y BBC 2013-14 – PRIF 

GYNGHORYDD YMCHWIL A CHYNULLEIDFAOEDD 

 

 

13.1 Amlinellodd Prif Ymgynghorydd Ymchwil a Chynulleidfaoedd 

Ymddiriedolaeth y BBC ganlyniadau allweddol yr Arolwg Cylchoedd 

Gorchwyl i aelodau’r Cyngor. Dywedodd mai astudiaeth feintiol oedd hon 

yn olrhain perfformiad y BBC ac roedd wedi bodoli ers 2007. Cynyddwyd y 

sampl yn y cenhedloedd ac ymysg lleiafrifoedd ethnig a chynhaliwyd 350 o 

gyfweliadau yng Nghymru. 

 

 

13.2 Gan gyfeirio at y mesurau cyffredinol, yn cynnwys yr argraff gyffredinol o’r 

BBC, hysbyswyd y Cyngor bod y rhain wedi aros yn gymharol sefydlog dros 

y blynyddoedd diweddar. Ond gwelwyd gostyngiad yn y canfyddiad yng 

Nghymru o ‘Faint mae’r BBC yn ei gynnig’ oedd wedi bod ar 62% yn arolwg 

2012, ond wedi gostwng i 57% yn y flwyddyn dan arolwg, er nad oedd hyn 

yn ystadegol arwyddocaol. 

 

 

13.3 Roedd y canfyddiad o Werth am Arian y BBC yng Nghymru wedi gostwng o 

60% i 53% dros y flwyddyn ddiwethaf, ond roedd y dadansoddiad yn dangos 
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bod y rhai oedd yn defnyddio gwasanaethau’r BBC ar amrywiol blatfformau 

yn ystyried, yn ddealladwy, bod y BBC yn werth gwell am arian. 

 

13.4 Gan droi at ansawdd ac arbenigrwydd, hysbyswyd y Cyngor bod y bwlch 

perfformiad wedi gostwng yn y DU yn gyffredinol ond ei fod yn parhau’n 

uchaf (ar -20) yng Nghymru er bod ychydig o welliant ers yr arolwg 

diwethaf. Mae’r holl fylchau perfformiad yn y Cenhedloedd datganoledig 

rhwng -19 a -20 ar gyfer yr arolwg hwn. 

 

 

13.5 Gan droi at y mesur ‘Mae’r BBC yn darparu newyddiaduriaeth annibynnol o 

ansawdd uchel’, mynegodd y Cyngor bryder bod y bwlch perfformiad hwn 

wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf, bellach ar -14. Yn y cyd-destun 

hwn, holodd y Cyngor a oedd modd cael rhagor o wybodaeth yn cynnwys 

graff o’r canlyniadau hanesyddol, wedi’i olrhain ochr yn ochr â’r canlyniadau 

ar gyfer newyddiaduriaeth Rhwydwaith. Nid oedd hi’n ymddangos bod 

unrhyw un achos amlwg dros y gostyngiad mewn perfformiad. Ond 

hysbyswyd y Cyngor bod y mesur hwn yn amrywio’n rheolaidd ac nad oedd 

unrhyw reswm neilltuol i bryderu ar hyn o bryd yng Nghymru. 

 

 

 

13.6 I gloi, trafodwyd Portraedu y rhanbarthau/cenhedloedd mewn newyddion a 

drama a dangoswyd nad oedd unrhyw newidiadau sylweddol i Gymru, a bod 

cynnwys wedi’i wneud yng Nghymru ar gyfer Cymru, yn newyddion ac 

adloniant, yn cael ei ystyried yn well na chynnwys Rhwydwaith yn hyn o 

beth. Mynegodd y Cyngor ei bryder mai 50% oedd perfformiad y BBC ar y 

mesur hwn a mynegodd ei siom nad oes cwestiwn penodol bellach yn yr 

Arolwg Cylchoedd Gorchwyl yn gofyn i gynulleidfaoedd am eu canfyddiad o 

raglenni’r BBC wedi’i gwneud yng Nghymru i bobl yng Nghymru. Hysbyswyd 

y Cyngor bod y cwestiwn cyfredol wedi disodli datganiadau blaenorol – 

‘Mae’r BBC yn darparu rhaglenni a chynnwys sydd yn darparu ar gyfer fy 

niwylliant neu fy nghymuned neilltuol’. Darganfuwyd bod y rhain yn amwys 

yn y profi gwybyddol a wnaethpwyd yn 2012. Rhoddir ystyriaeth bellach i 

sut y gellid cynnwys y cwestiwn hwn.  

 

 

14 TRAFODAETH AR BERFFORMIAD Y BBC YNG NGHYMRU 

(ALLBWN RHWYDWAITH A BBC CYMRU WALES): 

TROSOLWG O BERFFORMIAD A CHYNNYDD YN ERBYN 

BLAENORIAETHAU CYNLLUNEIDFA CCC 2014/14 

 

 

14.1 Dangosodd Cyfarwyddwr Cymru ffilm o rhywfaint o gynnwys teledu a 

gynhyrchwyd gan BBC Cymru Wales yn ystod 2013-14 i’r Cyngor. 

 

 

14.2 Dywedodd wrth y Cyngor mai blaenoriaeth allweddol barhaus tîm rheoli 

BBC Cymru Wales oedd bod yn onest am y meysydd sydd angen eu gwella 

ac i ymateb yn greadigol i heriau setliad cyllido DAG. 

 

 

14.3 Hysbyswyd y Cyngor bod gwelliannau sylweddol yn amlwg mewn meysydd 

fel rhaglenni cyffredinol a newyddion teledu, a chynnydd mewn arbenigedd a 
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sylwedd. 

 

14.4 Ond mae’n amlwg bod BBC Cymru Wales yn dal i wynebu heriau ac mae’n 

amlwg nad ydy Cymru yn cael ei phortreadu yn ddigonol ar draws 

gwasanaethau’r BBC. Roedd yn amlwg ddigon mai trwy wasanaethau 

Rhwydwaith radio a theledu y  mae modd cyrraedd cynulleidfaoedd yng 

Nghymru ac mae’n bwysig felly bod y BBC yn gyffredinol yn mynd i’r afael 

â’r ffyrdd gorau o wasanaethu cynulleidfaoedd yng Nghymru. 

 

 

14.5 Gan droi at raglenni’r BBC ar S4C, dywedodd Cyfarwyddwr Cymru bod y 

berthynas gydag S4C ac ansawdd y ddeialog rhwng y ddau ddarlledwr yn 

well nag erioed o’r blaen. Ond y pwnc allweddol oedd perfformiad 

cyffredinol y sianel, gyda lefelau’r  gynulleidfa yn gostwng ynghynt na’r 

tueddiad hanesyddol a oedd yn wynebu pob darlledwr, a bod y sianel wedi 

colli rhwng 15 a 20 17% o’i chynulleidfa oriau brig dros y 18 mis 2 flynedd 

ddiwethaf [CYWIRIAD FFEITHIOL]. Roedd lefel y dirywiad yn bryder 

gwirioneddol o ran darparu gwerth am arian a gwasanaethu y gynulleidfa 

Gymraeg. 

 

 

14.6 Gan gyfeirio at Pobol y Cwm, dywedodd y Cyfarwyddwr mai cynulleidfa 

ddychwelyd y ddrama oedd tua 40,000 ac o ganlyniad fe fyddai cyhoeddiad 

diweddar am benderfyniad S4C i leihau ei chyfraniad ariannol i’r gyfres, yn 

arwain at lai o benodau’r flwyddyn a chael gwared ar yr omnibws brynhawn 

Sul (unig raglen y sianel gydag is-deitlau Saesneg agored a gyda 50% o’r 

gynulleidfa yn siaradwyr heb fod yn siarad Cymraeg) yn gostwng cyfartaledd 

cynulleidfa’r sianel ymhellach yn ystod yr amser brig. 

 

 

14.7 Dywedodd y Cyngor mai’r cwestiwn allweddol oedd ai Gwasanaeth Teledu 

BBC Cymru oedd yn bodoli ynteu mewn gwirionedd gwasanaeth DU gyda 

rhywfaint o gynnwys Cymru ynddo, ac a oedd hyder oddi mewn i BBC 

Cymru Wales yn y dyfodol y gellid cynnal darpariaeth o ran ansawdd a swm  

gan ei bod yn ymddangos bod cyllidebau dan bwysau cynyddol. Holodd y 

Cyngor hefyd am y ffyrdd yr oedd BBC Cymru Wales yn symud ymlaen o 

raglenni ‘treftadaeth’ i raglenni gyda ‘brathiad’ newydd iddyn nhw. 

 

 

14.8 Dywedodd y Pennaeth Rhaglenni Saesneg wrth y Cyngor bod nifer o 

newidiadau eisoes wedi’u gweithredu i wireddu pwyslais newydd mewn 

rhaglenni teledu Saesneg a natur cynnwys, ond cytunodd pe bai heriau 

ariannol pellach yn cael eu cyflwyno, yna gallai hynny gael effaith sylweddol 

mewn perthynas ag ehangder ac ansawdd y gwasanaeth. 

 

 

14.9 Dywedodd Cyfarwyddwr Cymru hefyd bod y newidiadau sylweddol yn 

amserlen a chynnwys rhaglenni  Radio Wales wedi arwain at ffocws newydd 

i’r gwasanaeth. Ond roedd yn bwysig cydnabod bod rhaglenni traftadaeth a 

thirwedd yn ddeniadol iawn i gynulleidfaoedd ac felly yn bwysig o ran 

cyrhaeddiad parhaus BBC Cymru Wales. Roedd ‘cywreinrwydd ieithyddol’ 

newydd hefyd yn amlwg yng Nghymru yr oedd Y Gwyll / Hinterland   wedi 

dechrau ei foddhau Roedd symudiad cyffelyb yn amlwg hefyd mewn 

 



  ACWM (14) 2 

5 
 

chwaraeon, a phêl droed (nid rygbi yn unig) bellach yn yrrwr allweddol i 

gynulleidfaoedd ar draws de Cymru. 

 

15 TRAFODAETH AR BERFFORMIAD RHAGLENNI’R BBC AR S4C 

– PENNAETH GWASANAETHAU CYMRAEG 

 

 

15.1 Dangosodd y Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg ffilm i aelodau’r Cyngor o 

rhywfaint o allbwn y BBC ar S4C rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2014. 

 

 

15.2 Dywedodd wrth y Cyngor bod y flwyddyn flaenorol wedi  bod yn gyfnod o 

newid sylweddol yn cynnwys cyflwyno rhaglen Newyddion 9 ar ei newydd 

wedd, ffarwelio â Taro Naw  a chyflwyno rhaglenni ar bynciau cyfoes gyda 

throsiant cyflym a chyfraniadau i dymhorau arbennig S4C. Y nod o hyd ydy 

sicrhau bod pob un rhaglen BBC ar S4C yn cyfiawnhau ei lle yn yr amserlen. 

 

 

15.3 Gan droi at y cynllun rhaglenni am y flwyddyn i ddod, dywedodd y Pennaeth 

Rhaglenni Cymraeg bod y ddeialog gydag S4C yn gadarnhaol ac adeiladol ar 

y cyfan er bod rhaid trafod materion golygyddol anodd ar adegau. Roedd 

193 awr o Newyddion wedi’i gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod gyda rhai 

rhaglenni arbennig ar Refferendwm yr Alban ar Annibyniaeth eisoes wedi’u 

comisiynu gan Newyddion. Fe fyddai darllediadau hefyd o Gemau’r 

Gymanwlad yn Glasgow a thaith Baton y Frenhines trwy Gymru. 

 

 

15.4 Fe fydd Pobol y Cwm yn dathlu ei ben blwydd yn 40ain oed yn y flwyddyn i 

ddod ac mae ffigurau gwylio yn parhau’n dda  ac mae’r sgriptwyr wedi 

gwneud ymdrech ymwybodol dros y flwyddyn ddiwethaf i daro cydbwysedd 

rhwng straeon ysgafn a thywyll yn y gyfres. Mynegodd y Pennaeth Rhaglenni 

Cymraeg ei siom ynghylch penderfyniad diweddar S4C i ddadgomisiynu’r 

omnibws ac i ostwng eu cyfraniad ariannol. Fe fydd y gyfres felly yn mynd o 

5 pennod yr wythnos i 4 ac yn rhedeg am 50 wythnos yn hytrach na 52 

wythnos y flwyddyn. 

 

 

15.5 Holodd y Cyngor beth oedd y rhesymau dros ganslo Taro Naw fel llinyn 

Materion Cyfoes parhaus. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg 

mai’r rheswm yn bennaf dros hyn oedd galluogi’r tîm Newyddion a Materion 

Cyfoes i ganolbwyntio ar raglenni newyddion arbennig gan bod y rhain yn 

denu cynulleidfaoedd uwch na’r gynulleidfa gyffredin ar gyfer Taro Naw. 

Ond, byddai hyn yn cael ei gadw dan ystyriaeth. 

 

 

15.6 Gan droi at Newyddion a Y Sgwrs, cefnogodd y Cyngor y penderfyniad i 

amserlennu’r rhain ar ôl eu gilydd ac i gyflwyno Y Sgwrs fel estyniad o 

Newyddion 9. 

 

 

15.7 Ynglŷn â Newyddion 9 dywedodd y Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes 

bod y rhaglen wedi datblygu ei hagenda golygyddol ei hun i raddau mwy nag 

yn y gorffennol, ond bod cwestiwn yn parhau ynghylch sylw Newyddion i 

straeon tramor, ac nid y lleiaf oherwydd cost. Ond roedd hyn yn cael ei 

adolygu’n rheolaidd gan y tîm Newyddion. 
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15.8 Holodd y Cyngor i ba raddau yr oedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r gynulleidfa 

ehangach y tu hwnt i’r gynulleidfa Gymraeg ei hiaith wrth greu rhaglenni yn 

Gymraeg. Dywedodd y Pennaeth Rhaglenni Cymraeg bod dros hanner 

cynulleidfaoedd rhaglenni rygbi’r BBC ar S4C yn rhai nad ydyn nhw’n siarad 

Cymraeg a bod hyn yn wir hefyd am rifyn omnibws brynhawn dydd Sul o  

Pobol y Cwm. Roedd ffyrdd o wneud y mwyaf o apêl rhaglenni bob amser yn 

ystyriaeth gan lunwyr rhaglenni’r BBC. 

 

 

15.9 Mynegodd y Cyngor ei farn ei fod yn y gorffennol wedi bod yn bryderus bod 

darpariaeth y BBC i S4C wedi bod yn gyfyngedig i raddau helaeth i rygbi, 

Pobol y Cwm ac allbwn Newyddion, ac roedd yn croesawu’r hyblgyrwydd 

mwy yng nghynllun rhaglenni eleni. Wrth ddweud hyn cefnogodd y Cyngor y 

cynllun gyda’r argymhelliad y dylai Ymddiriedolaeth y BBC gefnogi’r cynllun 

rhaglenni. 

 

 

16 ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWR CENEDLAETHOL 

 

 

16.1 Dywedodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol wrth y Cyngor mai’r mater 

allweddol diweddar fu’r cynnig i droi BBC Three yn sianel ar-lein yn unig, 

gan ddarlledu rhywfaint o gynnwys y sianel wedi’i wneud yn y DU ar BBC 

One. Gofynnwyd i aelodau’r Cyngor a oedd yn ymwneud â digwyddiadau 

estyn allan i gynulleidfaoedd y Cyngor mewn colegau AB yn ystod y mis i 

ddod i godi’r mater hwn gydag aelodau’r gynulleidfa gan y byddai eu 

sylwadau’n ddefnyddiol i’r ddadl. 

 

 

16.2 Dywedwyd wrth y Cyngor bod Jon Zeff wedi’i benodi yn Gyfarwyddwr 

Ymddiriedolaeth y BBC yn dilyn penderfyniad y Cyfarwyddwr presennol, 

Nicholas Kroll, i ymddeol ar ei ben blwydd yn 60 oed. 

 

 

16.3 Dywedodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol y byddai hi a Chadeirydd 

Ymddiriedolaeth y BBC yn ymddangos gerbron Pwyllgor Cymunedau 

Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad Cenedlaethol ar 2 Ebrill. 

 

 

16.4 Cyfeiriodd y Cadeirydd at gyhoeddiad diweddar ail ran a rhan derfynol ei 

argymhellion  gan y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (a sefydlwyd gan 

Lywodraeth San Steffan dan Gadeiryddiaeth Paul Silk) oedd wedi cyfeirio at 

ddarlledu. Dywedodd bod y materion hynny yn bennaf yn gyfrifoldeb i’r 

Llywodraeth. 

 

 

17 ADRODDIAD Y PRIF GYNGHORYDD 

 

 

17.1 Diolchodd y Cyngor i staff yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru am eu gwaith 

yn dwyn rhaglen o ddigwyddiadau estyn allan i gynulleidfaoedd ynghyd ar 

gyfer y Cyngor yn y flwyddyn i ddod a gwahoddwyd yr aelodau i nodi’r 

dyddiadau yn eu dyddiaduron. 
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18 MATERION O FLAENORIAETH I YMDDIRIEDOLAETH Y BBC 

 

 

18.1 Trafododd y Cyngor y newidiadau sydd i ddod i Pobol y Cwm ac yn enwedig 

y gostyngiad o un yn y nifer o’r penodau wythnosol a’r penderfyniad i 

ganlso’r omnibws ar brynhawn Sul. Nodwyd mai hon oedd yr unig raglen ar 

S4C gydag is-deitlau agored yn Saesneg a’i bod yn denu cynulleidfa sylweddol 

o rai nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg i’r sianel. 

 

 

18.2 Mynegodd y Cyngor ei bryder hefyd ynghylch amseriad cynnig y BBC i droi 

BBC Three yn sianel ar-lein yn unig, gydag Adolygiad Gwasanaeth yr 

Ymddiriedolaeth o Wasanaethau Teledu’r BBC eto i’w gwblhau ac mai dim 

ond yn ddiweddar y mae BBC Three a BBC Four wedi dod ar gael fel sianeli 

Diffiniad Uchel. Nododd y Cyngor hefyd nad oedd gan nifer o rannau o 

Gymru gyflymdra band eang digonol i alluogi gwylio ar-lein ac y byddai 

llawer o gynulleidfa darged BBC Three yn cael ei cholli. Roedd grwpiau 

demograffig cymdeithasol tlotach hefyd yn llai tebygol o fod â band eang ac 

felly fe fyddent yn cael eu hamddifadu o’r sianel. 

 

 

19 ADOLYGIAD O AMHLEIDIOLDEB SYLW’R BBC I FATERION 

GWLEDIG 

 

 

19.1 Cyflwynwyd y canlyniadau cychwynnol i’r Cyngor o ymchwil cynulleidfa ar 

sut y mae talwyr ffi’r drwydded yn ystyried didueddrwydd sylw’r BBC i 

ardaloedd gwledig; cywirdeb y sylw hwn, i ba raddau y mae y persbectif 

gwledig yn cael ei gynnwys mewn straeon polisi a’r gwahaniaeth all fodoli ar 

draws gwahanol fformatau newyddion a materion cyfoes ar draws 

platfformau. Cyhoeddir yr ymchwil hwn ochr yn ochr â’r adolygiad yn yr haf.  

 

 

20 CADARNHAU DYDDIAD CYFARFOD NESAF CCC 

 

 

20.1 Cynhelir cyfarfod nesaf CCC ar ddydd Gwener 4 Ebrill 2014 yng Nghanolfan 

Darlledu’r BBC, Caerdydd ac fe fydd Ymddiriedolwr y BBC, yr Arglwydd 

Williams yn ymuno â’r Cyngor yn y cyfarfod hwnnw. 

 

 

 

 

 

 


