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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYNULLEIDFA CYMRU 

a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 17 Hydref 2014, Gwesty Caerwylan, Cricieth. 

  

Presennol Elan Closs Stephens 

(Cadeirydd) 
Aelod dros Gymru ar yr Ymddiriedolaeth  

 Carol Adams   

 Joni Ayn Alexander  

 Rhian Connick  

 Pam Hunt   

 Ceri Stradling  

 Alun Williams  

   

Ymddiheuriadau: Ryan Davies   

 Andrew Jones  

 Aled Jones-Griffith  

 Ian Stevens  

 Marjorie Williams  

Yn bresennol o Uned yr Ymddiriedolaeth: 

 Karl Davies Prif Ymgynghorydd Cymru 

 
Siôn Brynach 

Cydgysylltydd Llywodraethu ac Ysgrifennydd 

Cyngor Cynulleidfa Cymru 

 Eleri Hobson Cynorthwy-ydd Adrannol 

 Rhiannon James Ar leoliad profiad gwaith 

O Weithrediaeth BBC Cymru Wales (eitemau 70-74 ar yr agenda):   

 Bethan Williams 
Pennaeth canolfan gogledd Cymru  

(eitem 65 ar yr agenda) 

 Rhys Evans Pennaeth Strategol a Digidol  

 Betsan Powys Golygydd Radio Cymru 

 Huw Meredydd Roberts Golygydd Cynorthwyol Digidol a Chynllunio 

   

63 CYHOEDDIADAU A DATGAN BUDDIANNAU  

   

63.1 

 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant. Mynegodd y Cyngor ei 

gydymdeimlad gydag Aled Jones-Griffith oherwydd gwaeledd difrifol ei dad.  
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64 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL A MATERION YN 

CODI 

 

64.1 Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynaliwyd ar 5 Medi 2014 (CCCC(14)(6) 

fel cofnod gwir a chywir o’r cyfarfod. Nid oedd unrhyw fater yn codi. 

 

 

65 CYFLWYNIAD ANFFURFIOL GAN BETHAN WILLIAMS, 

PENNAETH CANOLFAN GOGLEDD CYMRU, BANGOR AR 

WEITHGAREDD Y BBC YNG NGOGLEDD CYMRU 

 

 

65.1 Hysbyswyd y Cyngor bod canolfan gogledd Cymru yn darparu 4 awr bob 

bore tuag at allbwn Radio Cymru. Roedd staff eraill yn gweithio ar 

wasanaeth ar-lein Cymru Fyw yn ogystal ag ar un allbwn Saesneg. 

  

 

65.2 Dywedodd mai’r her allweddol oedd sicrhau bod gogledd Cymru yn cael ei 

adlewyrchu’n ddigonol yn allbwn radio, teledu ac ar-lein BBC Cymru Wales. 

Un o’r rhaglenni teledu oedd yn cael ei gynhyrchu ym Mangor oedd rhaglen 

ar fis olaf cynhyrchu trydan yng Ngorsaf Ynni Niwclear Wylfa.  

 

 

65.3 Roedd y gohebwyr ym Mangor a Wrecsam yn cyfrannu at raglenni yn 

cynnwys Eleri Siôn a Jason Mohammed ar Radio Wales. Roedd rhaglen 

Radio Wales Science Café Adam Walton yn cael ei chyflwyno o Wrecsam. 

 

 

65.4 Cyfeiriodd Pennaeth canolfan gogledd Cymru at y prosiect Merched Medrus 

/ Expert Women oedd yn annog menywod i gyfrannu at raglenni radio a 

theledu  ac yn rhoi profiad iddyn nhw o gynnal cyfweliadau cyfryngau. Roedd 

70 o fenywod wedi gwneud cais am y 18 lle oedd ar gael yn y digwyddiad 

diweddaraf ym Mangor. 

 

 

66 TRAFODAETH AR GYFYLWYNIAD Y CYNGOR I GAM 

YMGYNGHORI AROLWG  YR YMDDIRIEDOLAETH O 

WASANAETHAU RADIO CERDDORIAETH Y BBC 

 

 

66.1 Mynegodd y Cyngor ei foddhad gyda’r cyflwyniad drafft terfynol i’r arolwg 

hwn a chanmolwyd staff Ymddiriedolaeth y BBC am ansawdd y cyflwyniad. 

Diolchwyd hefyd i Ian Stevens am ei gyfraniad neilltuol i’r broses a nodwyd y 

digwyddiadau estyn allan i gynulleidfaoedd helaeth yr oedd y Cyngor wedi’u 

cynnal mewn perthynas â’r Adolygiad Gwasanaeth hwn. 

 

 

66.2 Ychwanegodd y Cyngor bwyntiau ynghylch cyflwyno talent newydd o 

genhedloedd a rhanbarthau’r DU at ei gyngor; ei ganfyddiad y gellid cael 

mwy o gerddoriaeth newydd o’r cenhedloedd ar Radio 1 a Radio 2; a’r  

 

66.3 pwynt a godwyd yn gryf yng nghlwb ieuenctid Penywaun ynghylch 

disgwyliadau cynulleidfaoedd a’r anhawster o ddenu cynulleidfaoedd iau. 

 

66.4 Gofynnodd y Cyngor hefyd i ddau bwynt ynghylch technoleg gael eu 

hychwanegu. Codwyd y cyntaf yn gryf iawn yn y Sioe Amaethyddol, lle 

roedd pobl yn dweud bod eu dewisiadau gwrando yn cael eu pennu gan y 

gorsafoedd radio yr oedden nhw’n gallu eu derbyn.Yr ail oedd ei bod yn 

beryglus tybio bod pob person ifanc yn gallu cael mynediad i’r dechnoleg 
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ddiweddaraf, na’i fforddio, o ran isadeiledd (fel band eang) a dyfeisiadau 

(megis ffonau deallus neu gyfrifiaduron llechen). 

 

66.5 Gyda’r ychwnaegiadau hyn, cytunodd y Cyngor y dylai staff yr 

Ymddiriedolaeth yng Nghymru gyflwyno ei gyngor i Ymddiriedolaeth y BBC. 

 

 

67 TRAFODAETH AR THEMÂU YN CODI MEWN PERTHYNAS  

AG ADOLYGIAD YR YMDDIRIEDOLAETH O WASANAETHAU 

RADIO SIARAD 

 

 

67.1 Cynhaliwyd y trafodaethau mewn dau grŵp. 

 

 

67.2 Cododd y ddau grŵp y mater o ddiffyg amrywiaeth daearyddol, ethnig, 

cymdeithasol economaidd, oedran a rhyw yn allbwn Radio 4 a’i bod yn 

teimlo fel gorsaf de ddwyrain Lloegr, a bod hyn yn cael ei adlewyrchu ym 

mhrif ddosbarthiad daearyddol y gwrandawyr. Roedd hyn yn arbennig o wir 

ynghylch newyddion yr orsaf a oedd yn parhau i roi pwyslais a sylw i San 

Steffan, er bod enghreifftiau mewn meysydd eraill hefyd. Y cwestiwn 

allweddol oedd sut y mae Radio 4 yn sicrhau ehangder ei llais ei hun led-led 

y DU ac yn adlewyrchu gwahaniaethau polisi a deddfwriaethol yng 

nghenhedloedd gwahanol y DU. 

 

 

67.3 Teimlwyd hefyd y byddai’n ddiddorol archwilio i ba raddau yr oedd 

gwrandawyr yn teimlo bod gorsafoedd radio llafar rhwydwaith y BBC yn 

cyflawni eu cyfrifoldebau o ran meithrin doniau o’r DU, a sut yr oedd hyn 

hefyd yn cysylltu gyda chlywed lleisiau arbenigol fel cyflwynwyr ar y 

gorsafoedd hynny. 

 

 

67.4 Gan droi at Radio 5 Live, dywedodd y ddau grŵp mai’r cwestiwn allweddol 

oedd sut y gallai’r orsaf ddenu rhagor o fenywod i wrando. Teimlai rhai o 

aelodau’r Cyngor, tra bod 75% o allbwn yr orsaf yn newyddion a materion 

cyfoes, roedd yn parhau i gael ei gweld yn benaf fel gorsaf ‘chwaraeon’ ac y 

gallai hyn fod yn ffactor yn ei methiant i ddenu rhagor o wrandawyr 

benywaidd. Gwnaethpwyd y pwynt hefyd y gallai prinder sylw i chwaraeon 

menywod fod yn ffactor i’w ystyried yn y cyd-destun hwn yn ystod yr 

arolwg. 

 

 

67.5 Unwaith eto roedd y Cyngor yn credu y byddai Radio 5 Live yn elwa o fod 

yn fwy amrywiol yn ei hallbwn. 

 

 

67.6 Roedd y Cyngor yn teimlo y gallai Radio 4 Extra a Radio 5 Live Sports Extra 

elwa o gael eu hyrwyddo yn well. 

 

 

68 ADRODDIAD Y PRIF YMGYNGHORYDD  

68.2 Hysbyswyd y Cyngor y byddai cyn aelod o’r Cyngor a Chyfarwyddwr 

Wisekids, Sangeet Bhullar yn ymuno â’r aelodau yn ei ginio gwaith cyn y 

cyfarfod nesaf ac y byddai’n rhannu canlyniadau prosiect ymchwil a gyhaliwyd 
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yn ddiweddar gan yr elusen ar batrymau defnyddio cyfryngau pobl ifanc yn 

eu harddegau. 

 

69 TRAFODAETH AR RAGLEN DIGWYDDIADAU ESTYN ALLAN 

I GYNULLEIDFAOEDD Y CYNGOR HYDREF 2014 – MEDI 2015 

 

 

69.1 Trafododd y Cyngor y cynigion yn y papur a gyflwynwyd yn y cyfarfod a 

chymeradwyo’r cynigion i ymweld â Rhydaman, Aberhonddu a Dinbych yn 

ystod chwarter cyntaf 2015. 

 

 

69.2 Cytunodd y Cyngor i drafod ymhellach sut i gael  mynediad i gynulleidfaoedd  

Radio 5 Live a Radio 5 Live Sports Extra, a chafwyd awgrymiadau ynghylch 

clybiau chwaraeon. 

 

 

69.3 Awgrymwyd Powys fel lleoliad daearyddol hefyd a nododd y Cyngor nad 

oedd CCC wedi ymweld â gogledd orllewin y sir ers cryn amser. 

 

 

69.4 Awgrymodd y Cyngor y posibilrwydd o archwilio cynulleidfa hwyr y 

prynhawn yn yr Eisteddfod. 

 

 

70 TRAFODAETH AR DDIGWYDDIAD ESTYN ALLAN I 

GYNULLEIDFA Y NOSON FLAENOROL YN NEUADD GOFFA 

CRICIETH 

 

 

70.1 Canmolodd y Cyngor drefniadaeth a gweithrediad y digwyddiad a diolchodd 

i staff yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru am eu gwaith caled yn trefnu’r 

digwyddiad.  

 

 

70.2 Mynegodd y Cyngor y farn ei fod wedi derbyn nifer sylweddol o sylwadau 

am radio llafar Rhwydwaith ac am radio Cymraeg BBC Cymru Wales a’r 

gwasanaethau ar-lein. Diolchodd Golygydd Radio Cymru a’r Golygydd 

Cynorthwyol Digidol a Chynnwys i’r Cyngor am eu gwahodd i fynychu, a 

dywedwyd wrth yr aelodau pa mor ddefnyddiol fu iddyn nhw glywed y 

sylwadau hyn yn uniongyrchol. 

 

 

71 ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWR CENEDLAETHOL  

71.1 Cyfeiriodd yr Ymddiriedolwr at ddathliadau pen blwydd 40 oed Pobol y Cwm, 

y noson flaenorol a oedd yn esbonio absenoldeb Cyfarwyddwr Cymru ac 

aelodau eraill o Fwrdd BBC Cymru Wales o’r cyfarfod a thalodd deyrnged 

i’r ddrama barhaus. 

 

 

71.5 Roedd datblygiadau cychwynnol tuag at bersonoleiddio profiad defnyddwyr 

BBC iPlayer wedi dechrau, ond roedd datblygiadau pellach ar y gweill. 

 

 

71.6 Hysbysodd yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol aelodau’r Cyngor ei bod wedi 

mynychu cyfarfod mis Medi Cyngor Cynulleidfa’r Alban y BBC a’i bod yn 

amlwg fod cwestiynau’n parhau yn dilyn canlyniad y refferendwm diweddar 

 



WEDI EU CADARNHAU  CCCC (14) 7 

5 
 

ar annibyniaeth i’r Alban. 

 

72 ADRODDIAD CYFARWYDDWR CYMRU  

72.1 Cyflwynodd y Pennaeth Strategol a Digidol adroddiad Bwrdd Gweithredol 

BBC Cymru Wales ar ran Cyfarwyddwr Cymru. 

 

 

72.2 Gan ategu at sylwadau blaenorol yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol dywedodd 

bod pen blwydd 40 oed diweddar Pobol y Cwm  yn cynrychioli llwyddiant 

rhyfeddol yn ymarferol ac yn greadigol. 

 

 

72.3 Allbwn allweddol BBC Cymru Wales yn ystod Medi a Hydref fu tymor y 

teulu, ac un uchelgais oedd ymdrechion Jamie Baulch i ddarganfod ei fam 

geni.  

 

 

72.5 Roedd y gyfres ddiweddaraf o Doctor Who yn parhau i berfformio’n dda ac 

roedd BBC Cymru Wales yn ddiweddar wedi datblygu gêm yng nghyswllt i 

Doctor Who, fydd yn cael ei lansio yn ystod yr wythnosau nesaf ac a 

fyddai’n cyfrannu at raglen datblygu digidol y BBC. Fe fydd rhaid i’r rhai sydd 

yn chwarae’r gêm ddefnyddio cod cyfrifiadur i wneud cynnydd a thrwy 

hynny, cefnogi’r cwricwlwm cenedlaethol. Mae’n parhau’n flaenoriaeth i’r 

BBC i gyflwyno ei gynnwys i gynulleidfaoedd iau, lle roedden nhw, yn 

ddigidol.   

 

 

72.6 Roedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi cyfrannu’n sylweddol 

at Brosiect 20 Darn y BBC allai arwain at nifer o brosiectau pellach yn ystod 

y flwyddyn i ddod. 

 

 

72.7 Bwriedir lansio’r Amlbleth DAB lleol yng ngogledd orllewin Cymru ym mis 

Rhagfyr ac fe fydd yn ehangu darpariaeth Radio Cymru a Radio Wales yn y 

rhan hwnnw o Gymru. 

 

 

72.8 Gan droi at yr adroddiad perfformiad teledu, dywedodd y Pennaeth 

Strategol a Digidol ei fod yn adlewyrchu’n glir yr  amrywiadau tymhorol 

mewn gwylio teledu. Roedd cyfnod yr haf ar BBC One a Two Cymru Wales 

yn werth sylwi arno am y nifer cymharol isel o oriau darlledu rhaglenni wedi 

eu heithrio y tu hwnt i raglenni newyddion. Ychwanegodd bod lefel gyson o 

ddarpariaeth yn gwestiwn pwysig o ran datblygiad rhaglenni teledu Saesneg 

BBC Cymru Wales yng Nghymru.  

 

 

73 CYFLWYNIAD AR Y GWASANAETH CYMRU FYW’R BBC   

73.1 Cyflwynodd y Golygydd Digidol a Chynllunio Cynorthwyol nodweddion 

allweddol yr ap a’r gwasanaeth ar-lein Cymru Fyw i aelodau’r Cyngor. 

Roedd y Cyngor yn croesawu lansiad a darpariaeth yr ap a’r gwasanaeth a 

llongyfarchodd tîm Cymru Fyw ar wireddu’r prosiect yn llwyddiannus. 
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73.2 Hysbyswyd y Cyngor bod y misoedd cyntaf ers lansio’r gwasanaeth Cymru 

Fyw wedi dangos pwysigrwydd cynnwys o ansawdd – gwahanol ac unigryw. 

Roedd cyflwyniad y gwasanaeth wedi arwain at gynnydd yn y defnyddwyr 

wythnosol o’i gymharu â lefel ymweliadau y llynedd i’r tudalennau 

newyddion Cymraeg. 

 

 

73.3 Nodau ac amcanion y gwasanaeth oedd cynyddu cyrhaeddiad ar-lein, 

darparu gwasanaeth unigryw wedi’i ddiweddaru’n gyson, i’r gwasanaeth 

fodoli oddi mewn i gyd-destun ehangach a gweithio gyda gwasanaethau a 

gwefannau eraill a chodi ymwybyddiaeth o gynnwys ar-lein Cymraeg y tu 

hwnt i’r BBC. Elfen allweddol arall oedd ei fod yn gwneud pethau’n llawer 

haws, trwy’r ap, i aelodau’r gynulleidfa gyfrannu at y safle. 
 

 

73.4 Pan gaiff safle newydd Newyddion Ar-lein y BBC ei ddiweddaru cyn hir, fe 

fydd yna fotwm Cymru ar y prif fwydlen ac fe fydd straeon newyddion 

Cymraeg yn ymddangos ar ap Newyddion BBC am y tro cyntaf. Roedd hi’n 

hanfodol ei bod mor hawdd â phosibl i gynulleidfaoedd gael mynediad i 

gynnwys Cymraeg y BBC o safleoedd canolog y BBC. Roedd lansio’r 

gwasanaeth Cymru Fyw hefyd wedi codi proffil cynnwys ar-lein Cymraeg ar 

draws y BBC a bu hynny’n ddefnyddiol mewn perthynas â datblygu 

gwasanaethau newydd. 

 

 

73.5 Gwelwyd cynnydd hefyd yn y defnydd o wefan Radio Cymru ac roedd wedi 

dod yn borth pwysig i gael mynediad i Radio Cymru gyda miloedd o gliciadau 

i wrando ar raglenni a chlipiau ar-lein ac er mwyn lawr lwytho podlediadau. 

Bu datblygiadau sylweddol hefyd i wefan Radio Cymru yng nghyswllt â’r 

defnydd o flogiau a chynnydd yn y nifer o bodlediadau sydd ar gael. 
 

 

73.6 Mae holl gynnwys dysgu ffurfiol y BBC i rai rhwng 4-19 oed bellach yn llwyr 

o dan frand Bitesize ac mae gwaith eto i’w wneud yng nghyswllt gwneud 

anghenion Cymru yn ganolog i’r hyn y mae’r BBC yn ei gynnig. 

 

 

73.7 Mae cynnwys Cymraeg ar gael nawr ar wefan CBeebies a chroesawodd y 

Cyngor hyn yn fawr iawn. Gofynnodd aelodau’r Cyngor a oedd y rhain yn 

cael eu hyrwyddo ar safle CBeebies gan eu bod wedi clywed gan 

gynulleidfaoedd ei bod yn anodd cael mynediad i’r adnoddau hyn. Mynegodd 

y Cyngor bryder hefyd nad oedd gemau Cymraeg ar wefan CBeebies yn 

gweithio ar ddyfeisiadau symudol. Dywedodd y Cyngor bod hyn yn fater o 

bryder mawr  gan mai plant ifanc oedd y dinasyddion Cymreig mwyaf 

tebygol o fod yn siaradwyr uniaith Gymraeg ac y byddai cael gemau 

Cymraeg ar gael trwy wefan CBeebies (ar bob dyfais) yn cefnogi rhieni plant 

ifanc hefyd oedd yn ceisio eu helpu i ddysgu Cymraeg. Gofynnodd y Cyngor 

i’r mater yma fod yn fater o flaenoriaeth i’w dynnu i sylw’r Ymddiriedolaeth. 

 

 

73.8 Dywedodd y Cyngor bod digwyddiad estyn allan i gynulleidfa’r noson 

flaenorol wedi dangos bod cryn ddisgwylgarwch ymysg y cyhoedd am 

ddyfodiad S4C ar iPlayer yn y dyfodol agos. 
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74 CYFLWYNIAD AR BBC RADIO CYMRU  

74.1 Dechreuodd Golygydd Radio Cymru ei chyflwyniad trwy bwysleisio bod 

Cymru Fyw bellach yn cael ei hystyried yn chwaer wasanaeth i  Radio 

Cymru ac felly yn cyflawni rôl bwysig iawn. 

 

 

74.2 Dywedodd wrth yr aelodau bod y newidiadau arfaethedig i’r amserlen, a 

grybwyllwyd pan siaradodd ddiwethaf gyda’r Cyngor, wedi eu cyflwyno ym 

mis Mawrth 2014. Yn y gorffennol roedd cynulleidfaoedd yn teimlo bod 

amserlen yr orsaf yn rhy debyg trwy gydol y dydd, ond bod hyn bellach wedi 

newid gydag amrywiaeth, creu parthau clir a phersonolaethau mawr wedi’u 

cyflwyno i’r rhestr o gyflwynwyr. 

 

 

74.3 Dywedodd bod Dylan Jones bellach wedi dod yn rhan o ddarpariaeth y 

bore, yn parhau o gyflwyno’r Post Cyntaf, a thra bod y gwahaniaeth  rhwng 

allbwn newyddion ac allbwn heb fod yn newyddion wedi cymylu, un 

canlyniad cadarnhaol fu’r cyfle i glywed lleisiau na fyddent efallai wedi eu 

clywed yn y gorffennol. 

 

 

74.4 Roedd Rhaglen Shân Cothi yn cynnwys cerddoriaeth glasurol ac roedd naws 

gynnes i’r rhaglen gyda syniadau newydd fel cystadleuaeth teisen Nadolig i’w 

cyflwyno cyn hir. 

 

 

74.5 Rhwng 12 hanner dydd a 2pm, roedd tôn yr orsaf yn llawer agosach at dôn 

Radio 4, a’r allbwn wedi’i nodweddu gan sylwebaeth a dim cerddoriaeth. 

 

 

74.6 Roedd yr amserlen yn y prynhawn yn cyflwyno Tommo (Llun-Iau) neu 

Tudur Owen (Gwener), a bywiogrwydd oedd y nod allweddol.  Mae 

defnydd yr olaf o ddychan, trwy gyfrwng penodau o Bronmeirion, yn 

neilltuol o boblogaidd ac mae wedi dod yn nodwedd gyson o’r rhaglen. 

 

 

74.7 Roedd C2 yn parhau i fod yn rhan bwysig o amserlen yr orsaf ac roedd nawr 

yn cael ei gysylltu gyda theithiau o amgylch ysgolion Cymru. 

 

 

74.8 Gan droi at syniadau newydd eraill, roedd yr orsaf wedi cyflwyno bardd 

preswyl misol, diwrnod band pres, a chynnwys darlledu o ŵyl Womex yng 

Nghaerdydd. Bu canlyniadau’r refferendwm yn yr Alban ar Radio Cymru yn 

dri-darllediad gyda’r un cynnwys wedi’i ddarlledu ar S4C, Radio Cymru ac ar 

wasanaeth ar-lein Cymru Fyw. Ym mis Awst nodwyd canmlwyddiant 

cychwyn y Rhyfel Byd Cymtaf gyda chynnwys gan bobl ifanc heddiw ynghyd â 

llythyrau gan filwyr ifanc 100 mlynedd yn ôl. Fe fydd fersiwn Gymraeg o 

ddrama radio Dylan Thomas, Dan y Wenallt gan T James Jones, yn cael ei 

pherfformio gan gast Pobol y Cwm yn cael ei darlledu cyn hir. 

 

 

74.9 Dywedodd Golygydd Radio Cymru, er bod y timau cynhyrchu wedi bod yn 

aros gyda rhywfaint o bryder am ffigurau RAJAR mis Hydref  - canlyniad 

arferol newidiadau i amserlen yn gweld gostyngiad sylweddol yn lefelau’r 

gynulleidfa i ddechrau cyn twf yn nes ymlaen – roedd yr orsaf wedi gweld 
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cynnydd ers 2012. Roedd yn parhau’n her i gystadlu gyda Radio 2, gorsaf 

radio mwyaf poblogaidd Cymru. 

 

74.10 Gofynnodd y Cyngor beth fu ymateb y gynulleidfa i’r ffaith bod cerddoriaeth 

Saesneg yn cael ei chwarae fel rhan o raglen Tommo a dywedwyd nad oedd 

y mater wedi dod yn broblem fawr i’r gynulleidfa gan fod y gerddoriaeth 

Gymraeg oedd yn cael ei chwarae ar yr orsaf yn gyffredinol wedi cynyddu. 

Mynegodd y Cyngor ei foddhad bod yr amserlen bellach yn fwy cynhwysol 

ac amrywiol, ond roedd yn cydnabod yr her o gadw cynulleidfa yn ystod 

parthau nad oedd yn apelio atyn nhw.  

 

 

75 MATERION O FLAENORIAETH I YMDDIRIEDOLAETH Y BBC  

75.1 Mynegodd y Cyngor ei bryder nad oedd CBeebies yn hyrwyddo cynnwys 

Cymraeg ar ei wefan. Mynegodd y Cyngor ei bryder hefyd nad oedd gemau 

Cymraeg ar wefan CBeebies yn gweithio ar ddyfeisiadau symudol gan mai 

plant ifanc oedd y dinasyddion Cymreig mwyaf tebygol o fod yn siaradwyr 

Cymraeg uniaith ac fe fyddai cael gemau Cymraeg ar wefan  CBeebies yn 

cefnogi rhieni plant ifanc oedd yn ceisio eu helpu i ddysgu Cymraeg. 

 

 

75.2 Gofynnodd y Cyngor i’w bryderon ynghylch yr adroddiad diweddar ar 

gynnydd mewn gweithredu canlyniadau Adolygiad Amhleidioldeb yr 

Ymddiriedolaeth ar adlewyrchu newyddion yng nghenhedloedd datganoledig 

y DU gael ei ailadrodd, a gofynnodd am ddiweddariad ynghylch pryd y gellid 

disgwyl adroddiad nesaf o’r fath o Newyddion Rhwydwaith y BBC. 

Dywedodd bod hwn yn fater o gryn frys gydag Etholiad Cyffredinol y DU ar 

y gorwel. 

 

 

75.3 Gofynnodd y Cyngor hefyd ynghylch cynnydd ar un o’i flaenoriaethau yn 

niwrnod Cynghorau Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth ynglŷn â defnyddio mwy 

o raglenni’r Cenhedloedd ar y Rhwydwaith. 

 

 

76 CADARNHAU DYDDIAD CYFARFOD NESAF CCC  

76.1 Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor yn Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd, 

dydd Gwener 21 Tachwedd ac i ddilyn y cyfarfod cynhelir seminar y Cyngor 

ar ddemograffeg Cymraeg a Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus Saesneg yng 

Nghymru. 

 

 

 


