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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYNULLEIDFA CYMRU 

a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 4 Gorffennaf 2014,  

yng Nghanolfan Ddarlledu’r BBC, Caerdydd. 

  

Presennol: Elan Closs Stephens 

(Cadeirydd) 
Aelod dros Gymru ar yr Ymddiriedolaeth 

(eitemau 42-49 ar yr agenda) 

 Carol Adams   

 Joni Ayn Alexander  

 Rhian Connick,  

 Andrew Jones 

Ian Stevens  
 

 Pam Hunt   

 Ceri Stradling  

 Marjorie Williams  

 Ryan Davies   

Ymddiheuriadau: Aled Jones-Griffith  

 Alun Williams  

Yn bresennol o Uned yr Ymddiriedolaeth: 

 Karl Davies Prif Ymgynghorydd Cymru 

 Lydia Thomas Prif Ymgynghorydd Gweithredol Lloegr 

 
Siôn Brynach 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Ysgrifennydd 

Cyngor Cynulleidfa Cymru 

 
Trish Davey 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Ysgrifennydd 

Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon 

 Eleri Hobson Cynorthwy-ydd Adrannol 

 Gareth Smith  Ar brofiad gwaith. 

O Weithrediaeth BBC Cymru Wales (eitemau 46-50 ar yr agenda):   

 Rhodri Talfan Davies Cyfarwyddwr Cymru 

 Siân Gwynedd Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg 

 Mark O’Callaghan Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes 

 Rhys Evans Pennaeth Strategaeth a Digidol 

   

O BBC Distribution (eitem 50 ar yr agenda)  

 Garazi Goia Cyfarwyddwr Gweithredol, BBC Distribution 

 Neil Walker Uwch Reolwr Dosbarthu 
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42 DATGAN BUDDIANNAU  

   

42.1 

 

Datganodd Joni Ayn Alexander fuddiant posibl yng nghyswllt eitem 49 ar yr 

agenda gan fod ei gŵr wedi bod yn rhan o waith Prifysgol Caerdydd yn 

berthynol i Adolygiad Amhleidioldeb yr Ymddiriedolaeth o Ddarllediadau 

Newyddion Rhwydwaith Newyddion yng nghenhedloedd datganoledig y DU 

(adroddiad King) yn 2008. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad arall o fuddiant. 

 

 

43 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN 

CODI 

 

43.1 Derbyniwyd cofnodion (CCCC(14) 4) y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai 2014 

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

ddiweddaraf ar y camau gweithredu yn deillio o’r cyfarfod hwnnw. 

 

 

43.2 Holodd y Cyngor am lefel mewnbwn BBC Cymru Wales i’r bartneriaeth 

rhwng y BBC a Gŵyl y Gelli a darllediadau o Eisteddfod Ryngwladol 

Llangollen a’i ddigwyddiad ymylol, a Gŵyl Jazz Aberhonddu. 

 

 

44 TRAFODAETH ARWYBODAETH YN DEILLIO O 

DDIGWYDDIADAU ESTYN ALLAN DIWEDDARAF Y CYNGOR 

AR GYFER ADOLYGIAD GWASANAETH YR 

YMDDIRIEDOLAETH O RADIO CERDDORIAETH A THEMÁU 

CYNNAR PERTHNASOL I AROLWG GWASANAETH YR 

YMDDIRIEDOLAETH AR WASANAETHAU RADIO SIARAD 

RHWYDWAITH Y BBC I’W LAWNSIO’N DDIWEDDARACH. 

 

 

44.1 Cafwyd adroddiad gan Andrew Jones ar natur y trafodaethau yn nigwyddiad 

Cyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth ar yr Arolwg Gwasanaeth o Radio 

Cerddoriaeth Rhwydwaith ychydig ddyddiau cyn cyfarfod y Cyngor, rhai o’r 

materion a drafodwyd yn ystod y dydd a’r materion a godwyd. O dderbyn y 

datblygiadau yn y sector masnachol, roedd hynodrwydd nifer o orsafoedd 

radio cerddoriaeth y BBC yn dod hyd yn oed yn fwy amlwg. Roedd y 

cydbwysedd o gerddoriaeth a siarad mewn cryn dipyn o allbwn y gorsafoedd 

radio cerddoriaeth hefyd yn gynyddol unigryw. Y sialens oedd bod yn 

boblogaidd ac yn wahanol.  

 

Dywedodd wrth aelodau’r Cyngor bod derbyniad wedi bod yn rhan mawr 

o’r drafodaeth hefyd ac roedd Rheolwr BBC Radio 1 wedi pwysleisio 

pwysigrwydd cyrraedd y genhedlaeth ‘pennau’i lawr’ trwy eu ffonau symudol 

yn ystod ei gyflwyniad i aelodau’r 4 Cyngor Cynulleidfa.  

 

Adroddodd Ymddiriedolwr Cenedlaethol dros Gymru hefyd i’r Cyngor ar 

rhywfaint o’i thrafodaethau yn ystod ymweliad diweddar â Radio 2.  

 

 

44.2 Cynhaliwyd trafodaethau mewn dau grŵp.  
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44.3 Cadeirydd Grŵp 1 oedd Andrew Jones. Cafwyd rhai sylwadau allweddol o 

Langollen am Radio 3 yn cynnwys y sylwadau am ‘ysgafnu’r amserlen cynnar 

yn y bore a hefyd natur ‘digymar’ yr orsaf. Teimlai’r grŵp bod perygl pan 

fyddai’r BBC yn ceisio newid ei allbwn i fod yn debyg i’r sector masnachol, 

ac y dylai yn hytrach ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth o ansawdd i 

gynulleidfa a grŵp oedran neilltuol. Teimlai’r grŵp mai’r peth allweddol i 

orsafoedd radio cerddoriaeth y BBC oedd gwella’r gwahaniaeth rhwng 

‘clebran’ a siarad, nad oedd yn ymddangos yn ddigon clir i nifer o gyflwynwyr 

ar orsafoedd radio cerddoriaeth y BBC. Dylid codi’r mater o olyniaeth a 

datblygiad cyflwynwyr hefyd yng nghyflwyniad y Cyngor. Roedd y grŵp  yn 

fodlon i ychwanegu rhai o’r sylwadau allweddol a dderbyniwyd ynghylch 

Radio 3 a hefyd ychwanegu rhai o’r materion a amlygwyd gan Ian yn ei bapur 

ar allbwn arbenigol Radio 1 i gyflwyniad y Cyngor i gyfnod cwmpasu 

Adolygiad yr Ymddiriedolaeth o wasanaethau radio cerddoriaeth y BBC.  

 

 

44.4 Gan droi at radio siarad, teimlai’r grŵp  mai un o’r pethau allweddol i’w 

hystyried oedd drama – pwysigrwydd pethau fel The Afternoon Play ar Radio 

4 a drama parhaus fel The Archers. Amlygodd y grŵp hefyd arwahanrwydd 

llwyr gorsafoedd fel Radio 4 nad oedd ei thebyg ar  orsafoedd radio 

masnachol cyfatebol. Mater arall a godwyd mewn digwyddiadau estyn allan i 

gynulleidfaoedd diweddar fu mater hyrwyddo rhaglenni i ddod, oedd yn 

amlwg yn bwysig, ond hefyd yn creu rhwystredigaeth i rai gwrandawyr pan 

oeddent yn teimlo eu bod yn ‘ormodol’. 

 

 

44.5 Cadeiriwyd trafodaeth Grŵp 2 gan Ian Stevens. Gan gyfeirio at y papur a 

baratowyd gan Ian ar allbwn cerddoriaeth arbenigol Radio 1 cytunwyd y 

dylid ei gyflwyno i’r adolygiad, gyda’r argymhelliad mai un cwestiwn 

allweddol y dylid ei ofyn i’r adolygiad oedd ‘pa werth ydych chi’n ei roi ar 

allbwn rhaglenni arbenigol ar orsafoedd radio cerddoriaeth y BBC?’ Mater 

allweddol arall a godwyd yn ystod digwyddiad estyn allan diweddaraf y 

Cyngor oedd prinder cyflwynwyr benywaidd ar allbwn Radio 2 yn ystod y 

dydd – pwnc neilltuol o anodd o gofio bod dros hanner gwrandawyr yr 

orsaf yn fenywod. Cafwyd cytundeb hefyd bod mater dosbarthu wedi bod 

yn elfen allweddol yn y sylwadau a dderbyniodd y Cyngor yn ystod 

digwyddiad estyn allan yn Llangollen a bod rhai aelodau o’r gynulleidfa yn 

gwrando ar orsafoedd radio neilltuol oherwydd anawsterau derbyniad gyda 

gorsafoedd eraill fel Radio Wales. 

 

 

44.6 Cytunwyd y dylid ychwanegu’r pwyntiau hyn at bapur drafft y Cyngor ac y 

dylid ei ail ddosbarthu cyn ei gyflwyno i’r Ymddiriedolaeth yr wythnos 

ganlynol. 

 

GWEITHR

EDU: SB 

45 ADRODDIAD Y PRIF GYNGHORYDD  

45.1 Atgoffodd y Prif Gynghorydd y Cyngor bod Cadeirydd Dros Dro’r 

Ymddiriedolaeth wedi amlinellu blaenoriaethau’r Ymddiriedolaeth am y 

flwyddyn i ddod yn ystod araith yn ddiweddar yn y London School of 

Economics. 
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45.2 Atgoffwyd aelodau’r Cyngor y byddai ei ddogfen Arolwg Blynyddol Cymru 

yn cael ei chyhoeddi ar ddydd Llun 21 Gorffennaf ar yr un diwrnod ag 

Adroddiad Blynyddol y BBC. Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol S4C ar 16 

Gorffennaf gyda llythyr cysylltiedig gan Gadeirydd Dros Dro 

Ymddiriedolaeth y BBC ac Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru. 

 

 

45.3 Tynnwyd sylw’r Cyngor at ei gynllun gwaith ac atgoffwyd yr aelodau o 

ddigwyddiadau estyn allan i gynulleidfaoedd yn y Sioe Amaethyddol, yr 

Eisteddfod Genedlaethol a Sioe Awyr y Rhyl yn ystod Gorffennaf ac Awst. 

Rhennir gwybodaeth bellach gyda’r aelodau fydd yn cynorthwyo‘r staff yn y 

digwyddiadau hyn, fel y byddai yn cael ei ddarparu gan dîm marchnata BBC 

Cymru Wales. 

 

 

45.4 Hysbyswyd y Cyngor y byddai Cyfarwyddwr Uned yr Ymddiriedolaeth, Jon 

Zeff, a fydd yn cychwyn ar ei swydd yn fuan yn dilyn ymddeoliad Nicholas 

Kroll, yn mynychu cyfarfod y Cyngor ym mis Medi. 

 

 

46 ADRODDIAD YMDDIRIEDOLWR CENEDLAETHOL Y BBC 

 

 

46.1 Hysbysodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol y Cyngor y byddai casgliadau 

Ymddiriedolaeth y BBC yn dilyn ei Adolygiad diweddar o Wasanaethau 

Teledu’r BBC yn cael eu cyhoeddi ganol Gorffennaf. 

 

 

46.2 Mynegodd ei boddhad hefyd bod yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi’r golau 

gwyrdd bellach i brosiect Canolfan Ddarlledu Caerdydd newydd a 

llongyfarchodd Cyfarwyddwr Cymru a’i dîm am eu hymdrechion a’r 

manyldeb a ddangoswyd wrth gyflawni’r cam pwysig hwn. 

 

 

47 ADRODDIAD CYFARWYDDWR BBC CYMRU WALES  

47.1 Atgoffodd Cyfarwyddwr Cymru y Cyngor o rai o ganlyniadau diweddar 

ymchwil a gynhaliwyd yn ddiweddar gan BBC Cymru Wales ar 

ddealltwriaeth a chanfyddiad y cyhoedd o ddatganoli i nodi 15 mlynedd ers 

sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 

 

47.2 Gan droi at gynyrchiadau drama dywedodd wrth y Cyngor y byddai cyfres 

13 pennod diweddaraf Doctor Who yn cael ei lansio ym mis Awst ac y 

byddai’r ail gyfres o  Y Gwyll/Hinterland yn dechrau cael ei saethu cyn hir. 

Dywedodd ei bod yn hynod o galonogol gweld bod tua 25% o boblogaeth 

Cymru wedi gweld rhywfaint o gynnwys tymor Dylan Thomas ac roedd yn 

dyst i rym y gair llafar bod canran annarferol o uchel wedi gwylio Under Milk 

Wood ar yr iPlayer. 

 

 

47.3 Lansiwyd Cymru Fyw, gwasanaeth y we Cymraeg newydd y BBC yn 

ddiweddar fel gwasanaeth beta ac fe fydd yn cael ei lansio’n llawn, yn 

cynnwys ap newydd, yn hwyr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Pennaeth 

Strategaeth a Digidol  BBC Cymru Wales bod adolygiad o ddarpariaeth ar-

lein y BBC, yn bennaf yn Saesneg, yn cael ei gynnal gyda’r cynigion i’w 
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cyhoeddi yn yr hydref. Cadarnhawyd hefyd y byddai BBC One Cymru Wales 

yn ymddangos fel sianel annibynol ar BBC Ar-lein ym mis Gorffennaf ac ar y 

BBC iPlayer yn yr hydref. Fe fydd S4C hefyd yn ymddangos fel un o sianeli’r 

iPlayer ym mis Hydref. 

 

47.4 Hysbysodd Cyfarwyddwr Cymru aelodau’r Cyngor bod trafodaethau cyflog 

rhwng staff y BBC a’r rheolaeth yn parhau ac nad oedd yn amhosibl y byddai 

gweithredu diwydiannol yn digwydd ar ddiwedd Gorffennaf. 

 

 

47.5 Gan droi at y cynigion ar gyfer Canolfan Ddarlledu newydd yng Nghaerdydd, 

amlinellodd Cyfarwyddwr Cymru rai o’r materion a fu’n holl bwysig i’r 

penderfyniad o ran lleoliad y datblygiad newydd. Bu ansawdd y gwaith 

dylunio yn ystyriaeth allweddol fel ag y bu rôl adeilad y BBC wrth gyfrannu 

at ddatblygiad ehangach canol y ddinas. Roedd  agosatrwydd cysylltiadau 

trafnidiaeth cyhoeddus wedi bod yn ystyriaeth allweddol arall gan y byddai 

yno nifer sylweddol llai o ofod parcio nag ar y safle cyfredol yn Llandaf, er y 

byddai yno nifer uchel o ofod i feiciau. 

 

 

47.6 Holodd y Cyngor i Gyfarwyddwr Cymru am yr amserlen ar gyfer adeiladu’r 

adeilad a dywedwyd wrthynt, tra bod yr amserlen yn uchelgeisiol ac yn 

dibynnu ar Gyngor y Ddinas i ddatrys nifer o faterion cyn gynted â phosibl, 

roedd yn realistig.  

 

 

48 ADRODDIADAU PERFFORMIAD BBC CYMRU WALES  

 

 

48.1 Hysbyswyd y Cyngor am y dangosyddion perfformad allweddol. Roedd y 

gymeradwyaeth gyffredinol o’r BBC ymysg cynulleidfaoedd yng Nghymru ar 

lefel tebyg i’r Alban, gyda chymeradwyaeth cyffredinol o’r BBC wedi syrthio 

ar draws y DU yn dilyn y brig a welwyd yn syth wedi Gemau Olympaidd 

Llundain 2012. 

 

 

48.2 Roedd Wales Today yn parhau i berfformio’n dda gydag 1.4m yn troi at y 

rhaglen newyddion bob wythnos. Gan gyfeirio at raglenni teledu un bennod 

dywedodd wrth y Cyngor bod y cynulleidfaoedd mwyaf i’w gweld ar BBC 

One Wales – teyrnged amlwg i graffter y Pennaeth Rhaglenni Saesneg wrth 

gomisiynu ac amserlennu rhaglenni. 

 

 

48.3 Gan droi at allbwn radio BBC Cymru Wales roedd y darlun yn gyffredinol 

yn gadarnhaol gyda chyrhaeddiad Radio Wales yn parhau i dyfu, er bod ei 

chyfran yn gostwng. Gwelwyd gwelliant cadarnhaol hefyd ym mherfformiad 

Radio Cymru, er nad oedd ffigurau RAJAR hyd yn hyn yn adlewyrchu’r 

newidiadau i’r amserlen a gyflwynwyd i allbwn yr orsaf ym mis Mawrth. 

 

 

49 ADRODDIAD CYDYMFFURFIAETH YR YMDDIRIEDOLAETH 

AR WEITHREDU CASGLIADAU’R ADRODDIAD AR 

AMHLEIDIOLDEB GWASANAETHAU NEWYDDION 

RHWYDWAITH WRTH ADRODD O GENHEDLOEDD 

DATGANOLEDIG Y DU (ADRODDIAD KING) 
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49.1 Mynegodd y Cyngor ei siom at ddiffyg manyldeb yr adroddiad a mynegodd 

rhai aelodau’r farn nad oedd yn fawr mwy na rhestr o raglenni. Roedd angen 

clir am ddull mwy strategol o fesur llwyddiant neu fethiant y BBC o ran 

gwireddu argymhellion adroddiad King. 

 

 

49.2 Mynegodd y Cyngor y farn ei bod yn ymddangos yn gynyddol bod adrodd ar 

realiti datganoledig y DU yn broblem strwythurol i’r BBC. Mynegwyd y farn 

y gallai’r adrodd ynghylch ymgyrch  Etholiad Cyffredinol 2015 fod yn 

broblematig os nad yn anghynaladwy pe bai poblogaeth Cymru yn clywed 

llawer mwy am y GIG yn Lloegr na’r GIG yng Nghymru yn ystod yr ymgyrch 

etholiadol. 

 

 

49.3 Holodd y Cyngor am ddarllediadau BBC Cymru Wales o’r refferendwm 

sydd i ddod ar annibyniaeth yn yr Alban a dywedodd Pennaeth Newyddion 

BBC Cymru Wales bod llu o raglenni wedi eu comisiynu ar y pwnc ac mai’r 

dynesiad a fabwysiadwyd  oedd rhoi sylw i’r refferendwm trwy lygaid 

Cymreig  

 

 

50 CYFLWYNIAD GAN GARAZI GOIA, CYFARWYDDWRAIG 

DROS DRO BBC DISTRIBUTION 

 

 

50.1 Dechreuodd Cyfarwyddwraig Dros Dro BBC Distribution ei chyflwyniad 

trwy hysbysu’r Cyngor mai nod cyffredinol ei hadran oedd sicrhau sylfeini 

cadarn ar gyfer gwasanaethau darlledu yn y dyfodol, sicrhau bod 

cynulleidfaoedd yn gallu cael mynediad a mwynhau gwasanaethau’r BBC bob 

dydd a datblygu ac ymestyn platfformau darlledu trwy gydol cyfnod y siarter. 

 

 

50.2 Gan edrych ar y llynedd, roedd uchafbwyntiau dosbarthu yn 2013/14 yn 

cynnwys lansio 5 sianel HD newydd, cyflwyno  BBC One Cymru Wales HD 

ar frig y canllaw rhaglenni electronig ar gyfer derbynyddion gwasanaeth 

lloeren, dod i gytundeb  BBC/SKY EPG newydd ac arbed tua £4.6m y 

flwyddyn, cyflenwi Prosiect Thunderbolt – yng nghyswllt darlledu parhaus 

holl wasanaethau radio analog y BBC, diogelu arbedion cost a darpariaeth 

hir dymor, sefydlu strategaeth gwasanaethau teledu am ddim  yn cwmpasu 

Freeview, Freesat a YouView a llofnodi memorandwm dealltwriaeth gyda 

Llywodraeth y DU a gweithredwyr radio masnachol a fyddai gobeithio yn 

arwain at ymestyn gwasanaethau DAB lleol. Parhaodd amddiffyn sbectrwm 

er mwyn diogelu Teledu Daearol Digidol yn flaenoriaeth allweddol i’r tîm. 

 

 

50.3 Dywedodd wrth y Cyngor bod gwylio gwasanaethau darlledu yn parhau yn 

uchel gyda 92% o’r holl wylio fideo yn 2012 yn fyw ac roedd disgwyl i hyn 

aros ar 80% hyd at 2020, gyda’r disgwyliad y byddai unrhyw dwf mewn 

gwylio trwy IP yn debygol o effeithio i raddau mwy ar wylio fideo wedi’i 

recordio yn hytrach na gwylio byw. O ganlyniad, roedd cyflwyno 

gwasanaethau darlledu yn parhau ac fel enghraifft yr ystyriaeth oedd yn cael 

ei roi i sut y gellid dwyn gwerth ychwanegol i ddigwyddiadau fel 

Glastonbury, Wimbledon a Gemau’r Gymanwlad yn Glasgow.  
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50.4 Gan droi at ddyfodol rhaglenni wedi eu heithrio BBC Cymru mewn Diffiniad 

Safonol yr oedd DQF wedi argymell y dylid ei ddirwyn i ben, ond dywedodd 

Cyfarwyddwraig Dros Dro BBC Distribution wrth y Cyngor bod BBC 

Distribution wedi llwyddo i ddarganfod y gyllideb angenrheidiol ac y byddai’r 

rhain bellach yn parhau i’r dyfodol rhagweladwy. Roedd yn wir hefyd bod yr 

Ymddiriedolaeth wedi derbyn  cynigion yn ddiweddar ar sefydlu BBC Two 

Cymru Wales HD, er bod hyn yn dibynnau ar fedru ei fforddio, polisi, 

galwadau cynulleidfa a gweithrediadau cystadleuwyr, gyda’r amserlen bellach 

dan ystyriaeth allai weld y gwasanaeth hwn yn cael ei lansio rhyw dro yn 

2018, yn amodol ar ganlyniad trafodaethau’r Siarter a Ffi’r Drwydded. Roedd 

adeiladu Canolfan Ddarlledu newydd yng Nghaerdydd yn elfen allweddol o’r 

penderfyniad hwn. Ystyriaeth allweddol arall oedd sefyllfa sianeli HD ar y 

canllawiau rhaglenni electronig ar y sgrin, gan fod y rhan fwyaf o wylwyr yn 

cadw at y deg sianel uchaf ar yr EPG. Roedd gwaith ychwanegol wedi’i 

amserlennu gyda Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus eraill yn ystod y 

flwyddyn er mwyn ystyried hyn ymhellach. 

 

 

50.5 Gan droi at dderbyniad radio, dywedodd Cyfarwyddwraig Dros Dro BBC 

Distribution bod cam 4 o’r amlbleth DAB Rhwydwaith ar y gweill a fyddai’n 

gweld 20 o drosglwyddyddion newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghymru, 

gan ymestyn gwasanaethau Rhwydwaith DAB i 90% o boblogaeth Cymru 

erbyn diwedd 2015. Gobeithio y byddai gwasanaethau DAB lleol hefyd yn 

gwella i 86% o 2015 ymlaen (i fyny o 65% ar hyn o bryd) o ganlyniad i 

femorandwm dealltwriaeth DAB lleol a lofnodwyd ym mis Rhagfyr 2013. 

 

 

50.6 Gan gyfeirio at dderbyniad FM o Radio Wales, roedd Cyfarwyddwraig Dros 

Dro BBC Distribution yn cydnabod barn y Cyngor nad oedd hyn yn ddigon 

da ag y gallai fod ar 70% o’r boblogaeth ond cyfeiriodd at argaeledd y 

gwasanaeth trwy gyfryngau eraill (e.e. Tonfedd Ganolig, platfformau teledu 

digidol, rhyngrwyd a DAB Lleol yn gynyddol). Mynegodd y Cyngor ei 

bryderon sylweddol hefyd ynghylch y syniad o newid i radio digidol 

oherwydd diffyg cryfder derbyniad DAB a gofynnwyd am fwy o esboniad ar 

ystyr ‘derbyniad DAB cryf dan do’ a ‘derbyniad DAB defnyddiol dan do’ fel y 

nodwyd ar y mapiau derbyniad a ddangoswyd i aelodau’r Cyngor. 

 

GWEITHR

EDU: Neil 

Walker 

50.7 Atgoffodd Cyfarwyddwraig Dros Dro BBC Distribution y Cyngor bod cyllid 

yn gwestiwn cynyddol anodd i’r BBC yng nghyswllt costau Dosbarthu a bod 

dehongliad y gorffennol o gyffredinolrwydd yn gynyddol dan bwysau o 

dderbyn y llusoi a fu ar lwyfannau a byddai’n dod yn gynyddol heriol. 

 

 

51 MATERION O FLAENORIAETH I YMDDIRIEDOLAETH Y BBC  

51.1 Cytunodd y Cyngor gyda’r Ymddiriedolaeth wrth fynegi ei anfodlonrwydd 

gydag adroddiad Gweithrediaeth y BBC ar weithredu’r argymhellion yn codi 

o’r Adroddiad Amhleidioldeb ar ddarllediadau gwasanaethau Newyddion 

Rhwydwaith o faterion datganoledig a mynegodd ei farn bod angen clir i gael 

dull o weithredu mwy strategol tuag at nodi  llwyddiant ynteu fethiant y 

BBC i weithredu’r Adroddiad. 

 



WEDI EU CADARNHAU  CCCC (14) 5 

8 
 

52 CADARNHAU CYFARFOD NESAF CCC  

52.1 Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor ar 5 Medi 2014 yn Neuadd Hoddinott y 

BBC, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. 

 

 


