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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYNULLEIDFA CYMRU 

a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 5 Medi 2014 , Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd. 

  

Presennol: Elan Closs Stephens 

(Cadeirydd) 
Aelod dros Gymru ar yr Ymddiriedolaeth  

 Joni Ayn Alexander  

 Rhian Connick,  

 Andrew Jones 

Ian Stevens  
 

 Pam Hunt   

 Ceri Stradling  

 Marjorie Williams  

 Ryan Davies   

 Aled Jones-Griffith  

 Alun Williams  

Ymddiheuriadau: Carol Adams  

Yn bresennol o Uned yr Ymddiriedolaeth: 

 Jon Zeff Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC  

 Karl Davies Prif Ymgynghorydd Cymru 

 
Siôn Brynach 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Cyngor 

Cynulleidfa Cymru 

 Eleri Hobson Cynorthwy-ydd Adrannol 

O Weithrediaeth BBC Cymru Wales (eitemau 57-60 ar yr agenda):   

 Rhodri Talfan Davies Cyfarwyddwr Cymru 

 Adrian Davies Pennaeth Gwasanaethau Saesneg 

 Siân Gwynedd Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg 

 Clare Hudson 
Pennaeth Cynhyrchu (eitemau 60-61 ar yr 

agenda) 

 Mark O’Callaghan Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes 

 Rhys Evans Pennaeth Strategol a Digidol  

 Catrin Griffith 
Arweinydd Golygyddol Amrywiaeth BBC 

Cymru Wales (eitemau 60-61 ar yr agenda) 

   

53 CYHOEDDIADAU A DATGAN BUDDIANNAU  
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53.1 

 

Mynegodd y Cyngor ei gydymdeimlad gyda Carol Adams oedd wedi cael 

profedigaeth deuluol y diwrnod blaenorol. Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o 

fuddiannau. 

 

 

54 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN 

CODI 

 

54.1 Derbyniwyd cofnodion (CCCC (14)5) y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 

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

aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf am y pwyntiau gweithredu yn deillio o’r 

cyfarfod ac fe’u hysbyswyd bod cyngor y Cyngor i gam cwmpasu Adolygiad 

Gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth o Orsafoedd Radio Cerddoriaeth 

Rhwydwaith y BBC wedi’i gyflwyno, yn cynnwys y papur a baratowyd gan Ian 

Stevens ac a gadarnhawyd gan ei gydweithwyr ar y Cyngor. 

 

 

55 TRAFODAETH AR YR ADRODDIADAU O DDIGWYDDIADAU 

ESTYN ALLAN I GYNULLEIDFAOEDD DIWEDDARAF Y 

CYNGOR YN Y SIOE AMAETHYDDOL FRENHINOL A SIOE 

AWYR Y RHYL A’R SYLWADAU’N DEILLIO OHONYNT YNG 

NGHYSWLLT CYFLWYNIAD Y CYNGOR I ADOLYGIAD YR 

YMDDIRIEDOLAETH O WASANAETHAU RADIO 

CERDDORIAETH RHWYDWAITH Y BBC A’R THEMÁU SY’N 

BERTHNASOL I ADOLYGIAD YR YMDDIRIEDOLAETH O 

WASANAETHAU RADIO LLAFAR Y RHWYDWAITH 

 

 

55.1 Atgoffwyd y Cyngor o’r cefndir i Arolwg Gwasanaeth Radio Cerddoriaeth y 

BBC a’i bwrpas. Trafodwyd nifer o’r sylwadau yn deillio o’r gweithgaredd 

estyn allan i gynulleidfaoedd a gynhaliwyd gan aelodau’r Cyngor yn ystod mis 

Gorffennaf ac Awst. Un o’r sylwadau allweddol oedd y ‘bwlch’ canfyddedig 

rhwng darpariaeth Radio 1 a Radio 2 – ‘Rwy’n rhy hen i Radio 1, ond ddim 

yn ddigon hen i Radio 2’. Atgoffwyd y Cyngor y byddai ei gyflwyniad drafft i’r 

cam ymgynghori o’r Adolygiad o Wasanaethau Radio Cerddoriaeth ar gael 

i’w drafod yn y cyfarfod nesaf ym mis Hydref.  

 

55.2 Fe fyddai yna gyfle hefyd i drafod cyfraniad y Cyngor i broses llunio 

cwmpawd yr Arolwg o Wasanaethau Radio Llafar y BB. 

 

 

56 ADRODDIAD Y PRIF YMGYNGHORYDD  

56.1 Amlinellodd y Prif Ymgynghorydd y prif pwyntiau yn ei adroddiad 

ysgrifenedig a rhoddodd yr wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor ynghylch 

datblygiadau ers i bapurau’r cyfarfod gael eu dosbarthu. 

 

 

57 ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWR CENEDLAETHOL  

57.1 Atgoffodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol aelodau’r Cyngor bod 

Llywodraeth y DU yn ddiweddar wedi cyhoeddi ei ymgeisydd dewisol ar 

gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC. Mae’r gwrandawiad cyn-benodi 

gan Bwyllgor Dethol y Cyfryngau wedi’i drefnu ar gyfer 9 Medi ac os bydd 

canlyniad y gwrandawiad hwnnw yn gadarnhaol a’r broses yn parhau, 
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disgwylir y bydd Rona Fairhead yn cychwyn ar y gwaith tua diwedd Hydref 

neu ddechrau Tachwedd. 

 

57.2 Cyfeiriodd hefyd at gyhoeddiad diweddar Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC 

ar strategaeth cynhyrchu’r BBC yn y dyfodol ‘Cystadlu a Chymharu’. 

 

57.3 Atgoffodd aelodau’r Cyngor bod refferendwm yr Alban ar annibyniaeth yn 

digwydd mewn llai na phythefnos ac felly fe fyddai’r canlyniad – beth bynnag 

a fyddai hynny – o arwyddocâd mawr i genhedloedd eraill y DU. 

 

 

58 ADRODDIAD CYFARWYDDWR CYMRU 

 

 

58.1 Gan gyfeirio at strategaeth cynhyrchu’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn y 

dyfodol, Cystadlu a Chymharu, hysbysodd Cyfarwyddwr Cymru’r Cyngor 

bod y strategaeth newydd hon wedi’i chyflwyno i adlewyrchu cyflymdra a 

graddfa’r newid yn y farchnad cyflenwi teledu, oedd yn golygu bod angen 

rhoi sylw i’r fframwaith rheoleiddiol y mae’r BBC yn gweithredu ynddo. 

Dywedodd ei bod yn dod yn gynyddol bwysig i’r BBC ddangos 

effeithlonrwydd a chystadleugarwch ei phroses gyflenwi. Y cwestiynau 

allweddol i BBC Cymru Wales oedd – ydy’r broses gyfredol yn cyflenwi i 

gynulleidfaoedd yng Nghymru? I ba raddau y byddai symbyliad cystadleuol yn 

bygwth y ffocws ar ofynion diwylliannol penodol cynulleidfaoedd yng 

Nghymru? A pha feysydd gweithgaredd fyddai’n addas i’w symud y tu allan i 

ffiniau’r BBC? Fe fydd y cwestiynau hyn, ac eraill, o dan ystyriaeth yn ystod y 

misoedd a’r blynyddoedd i ddod gan arwain at Adnewyddu’r Siarter. 

 

 

58.2 Cafwyd canmoliaeth yn gyffredinol i ymddangosiad Peter Capaldi fel y 

Doctor Who newydd, ar ddechrau’r gyfres ddiweddaraf. 

 

 

58.3 Fe fyddai cynhyrchu’r gyfres nesaf o Sherlock yn cychwyn yn ystod yr hydref. 

 

 

58.4 Mae Y Gwyll – Hinterland wedi’i enwebu ar gyfer 9 o wobrau BAFTA Cymru, 

sydd yn llwyddiant ynddo’i hun. 

 

 

58.5 O ran y refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban, hysbyswyd y Cyngor bod 

cryn feddwl wedi mynd i mewn i ddarllediadau helaeth BBC Cymru Wales o 

ganlyniadau’r refferendwm a straeon yn dilyn y refferendwm. 

 

 

58.6 Hysbyswyd y Cyngor bod gwaith yn mynd rhagddo ar y cynlluniau ar gyfer 

Canolfan Ddarlledu newydd y BBC yng Nghaerdydd gyda rhai 

penderfyniadau cychwynnol ynghylch y cyfleusterau yn y lleoliad eisoes 

wedi’u gwneud. 

 

 

58.7 Mynegodd Cyfarwyddwr Cymru ei foddhad bod bargen ynghylch yr hawliau i 

ddarlledu Rygbi Pro 12 wedi’i tharo cyn cychwyn y tymor rygbi a thalodd 

deyrnged i Bennaeth Chwaraeon BBC Cymru Wales a Phrif Swyddog 

Gweithredol BBC Cymru Wales am daro’r fargen yn llwyddiannus.  
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58.8 Hysbyswyd y Cyngor bod ap BBC Cymru Fyw wedi’i lansio’n ffurfiol yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst, a gynhaliwyd eleni yn Llanelli – ap 

Cymraeg cyntaf y BBC. Cyfeiriodd Cyfarwyddwr Cymru hefyd at Adolygiad 

Digidol BBC Cymru Wales, gan nodi bod casgliadau’r rhan gyntaf wedi eu 

cyhoeddi yn ystod yr haf. Fe fydd yr ail ran o’r adolygiad, yn ystyried 

darpariaeth newyddion a chwaraeon, yn cael ei gwblhau cyn diwedd y 

flwyddyn galendr gyfredol. 

 

 

58.9 Fe fydd BBC One Wales a BBC Two Wales yn cael eu lansio fel sianeli 

annibynnol ar yr iPlayer yn yr wythnosau i ddod ac hysbysir aelodau’r 

Cyngor pan fydd hyn yn digwydd. 

 

 

58.10 Llongyfarchodd y Cyngor dîm rheoli BBC Cymru Wales ar lwyddiant 

cynyrchiadau BBC Cymru Wales yng Ngwobrau’r Emmy. 

 

 

59 ADRODDIADAU PERFFORMIAD 

 

 

59.1 Dechreuodd Cyfarwyddwr Cymru trwy gyfeirio at y dangosyddion 

perfformiad strategol allweddol a dywedodd bod y gymeradwyaeth 

gyffredinol o’r BBC yn fras ar yr un lefelau a welwyd ddiwethaf yn 2011-12. 

 

 

59.2 Gan droi at berfformiad teledu, atgoffwyd y Cyngor bod cryn dipyn o’r 

cynnwys yn ystod y cyfnod dan adolygiad wedi’i gysylltu gyda thymor Dylan 

Thomas a bod y ffigurau gwylio yn ystod y tymor wedi bod yn gadarnhaol 

iawn. Dywedodd y Cyngor ei bod yn galonogol bod cyfran allbwn teledu 

BBC Cymru Wales yn Saesneg yn parhau i fod yn well na’r Rhwydwaith. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Cymru y byddai’r pwyslais yn parhau ar ansawdd 

er gwaethaf y gostyngiad parhaus yn y cyllid sydd ar gael. Cytunodd y 

Cyngor nad oedd y dewisiadau yn mynd yn ddim haws ac ail bwysleisiodd ei 

bryder ynghylch effaith parhaus arbedion DQF sy’n golygu bod y gyllideb 

nawr tua 35% yn llai mewn termau real nag y bu 7 mlynedd yn ôl. Holodd y 

Cyngor hefyd am Pobol y Cwm ac yn enwedig am y gyfran o’r gynulleidfa 

Gymraeg ar 16%. Cadarnhawyd mai dyma’r cyfartaledd. 

 

 

59.3 Gan droi at yr adroddiad ar berfformiad radio, hysbyswyd y Cyngor ei bod 

yn galonogol bod cyfran Radio Cymru ymysg siaradwyr Cymraeg wedi 

cynyddu i 24% - y lefel uchaf ers sawl blwyddyn. Atgoffwyd y Cyngor nad 

ydy’r ffigurau hyn yn adlewyrchu’n llwyr  effaith y newidiadau i’r amserlen a’r 

cyflwynwyr a gyflwynwyd yn yr orsaf. Mynegodd y Cyngor ei longyfarchiadau 

i’r tîm rheoli ar ei feiddgarwch wrth gynnal adolygiad mor radical o Radio 

Cymru a’i hamserlenni. 

 

 

59.4 Gan droi at Radio Wales, hysbyswyd y Cyngor bod yr orsaf yn parhau’n 

llwyddiannus, ond ei bod wedi profi problemau yn ystod y chwarter 

blaenorol. Mae’r orsaf yn mynd i’r afael â phroblemau neilltuol. Yr her fwyaf 

oedd cynyddu pa mor aml y mae cynulleidfaoedd yn gwrando ar yr orsaf ac 

adeiladu ffyddlondeb ymysg gwrandawyr.  
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60 CYFLWYNIAD AR BBC CYMRU WALES AC AMRYWIAETH 

GAN BENNAETH CYNHYRCHU BBC CYMRU WALES AC 

ARWEINYDD GOLYGYDDOL AMRYWIAETH BBC CYMRU 

WALES 

 

 

60.1 Dechreuodd Pennaeth Cynhyrchu BBC Cymru Wales y cyflwyniad trwy 

hysbysu’r Cyngor bod dau brif reswm pam bod yr Arweinydd Golygyddol 

Amrywiaeth wedi’i phenodi a pham bod BBC Cymru Wales wedi 

penderfynu ar y dull hwn o weithredu – y cyntaf oedd bod rhaid i 

gynulleidfaoedd deimlo eu bod yn weledol yng nghynnwys BBC Cymru 

Wales – roedd teimlo’n ddieithriad fod y gymuned y mae pobl yn perthyn 

iddi ddim yn cael ei phortreadu yn ffurf llym o eithrio. Yn ail, roedd hi hefyd 

yn wir bod perygl i BBC Cymru Wales golli ffynhonnell gyfoethog o leisiau a 

straeon. Tra bod rhai cynulleidfaoedd yn cael eu hadlewyrchu’n dda, roedd 

gwaith amlwg i’w wneud mewn meysydd eraill. 

 

 

60.2 Dywedodd Arweinydd Golygyddol Amrywiaeth wrth y Cyngor mai’r peth 

allweddol oedd peidio â chael ‘slot amrywiaeth’ yn yr amserlen, ond yn 

hytrach gyflwyno amrywiaeth i’r broses greadigol ehangach. Awgrymodd 

bod Police 24/7 ac Ugly, Lovely Swansea: A Poet on the Estate, a gyflwynwyd gan 

Benjamin Zephaniah yn enghreifftiau da o hyn a dangoswyd enghreifftiau 

pellach i’r Cyngor o hyn yn allbwn teledu a radio diweddar ac i ddod BBC 

Cymru Wales. 

 

 

60.3 Dywedodd ei bod yn bwysig mynd yr ail filltir gyda staff i’w helpu i ddeall 

materion yn berthynol i amrywiaeth ac i’w helpu i ddeall sut y gallai cael 

mynediad i’r amrywiaeth eang o grwpiau daearyddol, cymdeithasol 

economaidd ac ethnig yn gallu esgor ar gyfleoedd newydd. 

 

 

60.4 Gan droi at yr heriau i ddod, dywedodd wrth y Cyngor nad oedd yr un 

maes o weithgaredd BBC Cymru Wales y tu hwnt iddi a’i bod yn teimlo’n 

hyderus bod yr holl gynyrchiadau yng Nghymru wedi ymrwymo i’r agenda 

amrywiaeth. Yr her fawr oedd mesur beth oedd y cynnydd mewn dull mwy 

strwythuredig, yn ogystal â darganfod doniau newydd hefyd ar adeg pan fo 

cyllidebau’n crebachu. 

 

 

61 CYFLWYNIAD GAN ADRIAN VAN KLAVEREN, RHEOLWR Y 

BBC AR GANMLWYDDIANT Y RHYFEL BYD CYNTAF  

 

 

61.1 Dechreuodd Rheolwr y BBC ar Ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ei 

gyflwyniad trwy hysbysu’r Cyngor mai dyma’r tymor o raglenni mwyaf 

uchelgeisiol i’r BBC erioed, nid yn lleiaf oherwydd y cyfnod o bedair blynedd 

dan sylw. Y cwestiwn canolog oedd yr hyn yr oedd y BBC yn ceisio ei 

gyflawni wrth wneud hyn, ac un o’r amcanion allweddol oedd cynorthwyo 

cynulleidfaoedd i ddeall y Rhyfel Byd Cyntaf, ei achosion, ei sut yr aeth 

rhagddo a’i effaith ar weddill yr 20fed Ganrif. Er mwyn cynorthwyo gyda’r 

broses hon o ddealltwriaeth, roedd angen cyrraedd at ac ymgysylltu gyda 

chynifer o bobl â phosibl ar draws pob platfform – o CBeebies i 

 



WEDI EU CADARNHAU  CCCC (14) 6 

6 
 

wasanaethau iaith dramor y World Service – gyda chynnwys yn ymwneud 

â’r Rhyfel Byd Cyntaf a oedd yn berthnasol ac yn bwysig iddyn nhw. Roedd 

yna rôl hefyd i gofio a dadlennu ffeithiau gwirioneddol newydd a fyddai’n 

annog dysgu ymhellach ynghylch y Rhyfel Byd Cyntaf trwy ddefnyddio ystod 

eang o leisiau arbenigol a’r rhychwant ehangaf o gynnwys a straeon. 

Dywedodd y byddai hyn yn golygu cydweithio agos ar draws y BBC a gyda 

phartneriaid allanol, a’r gobaith oedd y byddai effaith diwylliannol parhaol yn 

cael ei greu trwy brofiadau celfyddydol a diwylliannol dwys wedi’u 

hysbrydoli gan straeon ac etifeddiaeth y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd pob 

gwasanaeth y BBC yn rhan o’r prosiect yn ogystal â nifer o bartneriaid 

allanol, yn cynnwys yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol.  

 

61.2 Bu canmlwyddiant datganiad y DU o ryfel ar y pwerau canolog ar 4 Awst yn 

garreg filltir allweddol ac roedd digwyddiadau carreg filltir yn y dyfodol yn 

cynnwys canmlwyddiant glaniadau Gallipoli yn 2015, ymgyrch y Somme yn 

2016 a’r Cadoediad yn 2018. 

 

 

61.3 Gan droi at allbwn a chynnwys, dywedwyd wrth y Cyngor bod 140 o 

weithiau newydd wedi’u comisiynu, yn cynnwys 2500 o oriau o raglennu yn 

cwmpasu rhaglenni dogfen, drama, deunydd archif a’r celfyddydau – y cyfan 

gyda’r nod o ddarganfod ac adrodd straeon unigolion a chymunedau ar 

draws y DU ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Rhoddodd Rheolwr y Rhyfel Byd 

Cyntaf enghreifftiau i’r Cyngor o’r deunydd sydd eisoes wedi’i ddarlledu ac 

sydd i’w ddarlledu yn y misoedd i ddod. Cynhaliwyd taith y Rhyfel Byd 

Cyntaf Gartref yn ystod yr haf hefyd a mynegodd aelodau’r Cyngor eu 

pleser o fod wedi gallu mynychu’r digwyddiad yn y Rhyl, y penwythnos 

blaenorol.   

 

 

61.4 Roedd yr ymatebion cychwynnol gan gynulleidfaoedd i ddarllediadau 

canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf wedi dangos bod 60% o gynulleidfaoedd 

y BBC wedi  gwylio neu wrando ar rhywfaint o gynnwys Rhyfel Byd Cyntaf y 

BBC, gyda’r newid mwyaf ymysg y grwpiau anodd i’w cyrraedd/gyda llai o 

ddiddordeb. Roedd yn galonogol bod y rhan fwyaf o raglenni yn cwrdd neu 

yn mynd y tu hwnt i’w targedau perfformiad a’r canfyddiad mwyaf oedd bod 

darpariaeth y BBC o ansawdd uchel. Roedd hi’n wir y byddai’r mwyafrif yn 

dal i hoffi gwybod rhagor am y Rhyfel Byd Cyntaf gyda diddordeb yn y 

canmlwyddiant yn parhau’n uchel, a dros 80% o’r farn bod y canmlwyddiant 

yn gyfle i ddysgu rhagor am y bennod bwysig hon yn hanes y DU. 

 

 

61.5 Rhannodd aelodau’r Cyngor eu barn gyda Rheolwr y Rhyfel Byd Cyntaf 

ynghylch rhywfaint o gynnwys y tymor oedd eisoes wedi’i ddarlledu ar 

amrywiol blatfformau a holwyd a oedd yna unrhyw gynlluniau i wneud y 

cynnwys hwn ar gael ar sail tymor hirach. Dywedodd wrth y Cyngor bod 

tîm Gwybodaeth a Dysgu’r BBC yn gweithio ar ffyrdd o ddarparu cymaint o 

wybodaeth â phosibl i ysgolion a cholegau.  

 

 

61.6 Mynegodd y Cyngor ei foddhad bod y prosiect yn canolbwyntio ar 

adlewyrchu amrywiaeth y rhai fu’n rhan o’r rhyfel – yn cynnwys ymladdwyr 
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ar draws yr Ymerodraeth – a rôl allweddol menywod. 

 

62 MATERION O FLAENORIAETH I YMDDIRIEDOLAETH Y BBC  

62.1 Cododd y Cyngor bryderon ynghylch ffigurau cynulleidfa uchel Radio 2 yng 

Nghymru ac effaith posibl hynny ar ddinasyddiaeth yng Nghymru o ganlyniad 

i’r canran isel o newyddion Cymru yn allbwn yr orsaf. 

 

 

63 CADARNHAU DYDDIAD CYFARFOD NESAF CCC 

 

 

63.1 Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor yng Ngwesty Caerwylan, Cricieth ar ddydd 

Gwener, 17 Hydref, gyda digwyddiad estyn allan i gynulleidfa CCC y noson 

flaenorol yn Neuadd Goffa Cricieth. 

 

   

   

   

 

 

 


