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Cofnodion Cyfarfod 

Rhif 75 Pwyllgor Cynghori Cymru (11 Rhagfyr 2019) 
 

Er gwybodaeth  
 

Rhif y ddogfen: ACW 76 (3) 

Cyflwynwyd i: ACW 76 

Cyflwynwyd gan: Liz Nash  

Noddwr y prosiect: Eleanor Marks  

Cyfarwyddwr y prosiect: Eleanor Marks 

Rheolwr y prosiect: Elinor Williams 

Dyddiad ysgrifennu: 12 Rhagfyr 2019 

 

 

 
Y PWYLLGOR: 
 
Yn bresennol: 
Hywel Wiliam    Cadeirydd (HW) 
Andrew Board   Aelod (AB) 
Peter Trott    Aelod (PT) 
Ruth McElroy    Aelod (RM) 
 
Ymddiheuriadau: 
David Jones   Aelod Bwrdd Ofcom ar ran Cymru (DJ) 
Eleanor Marks    Cyfarwyddwr, Ofcom Cymru (EM) 
Rem Noormohamed   Aelod (RN) 
Robert Andrews   Aelod (RA) 
 
Yn Bresennol 
Karen Lewis    Aelod ar ran Cymru ar y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau (KL) 
Aled Eirug    Aelod ar ran Cymru o’r Bwrdd Cynnwys (AE) 
Emma McFadyen   Polisi Cyhoeddus, cynrychiolydd gwledydd (EMcF) - rhan 
Cydweithwyr eraill yn Ofcom  
 
Staff Ofcom Cymru: 
Elinor Williams    Pennaeth, Materion Rheoleiddiol Cymru (EW) 
Joanna Davies    Uwch Gynghorydd yr Iaith Gymraeg (JD) 
Liz Nash    Cynorthwyydd Materion Rheoleiddiol, Cymru (LN) 
 
 
Eitem 1: Cyflwyniad y Cadeirydd ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb  
 

1. Croesawodd y Cadeirydd, Hywel Wiliam (HW), yr Aelodau a staff Ofcom Cymru i gyfarfod 
rhif 75 o Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom (PCC), a gynhaliwyd yn swyddfa Ofcom Cymru a 
chyflwynodd yr ymddiheuriadau a oedd wedi cael eu rhoi. 

 
Eitem 2: Diweddaru datganiadau o fuddiannau’r Aelodau 
  

Rhif y 
prosiect: 

Pwyllgor Cynghori Cymru  

Awdur: Liz Nash 
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2. Dim ychwanegiadau gan Aelodau. 
 

Eitem 3: Cofnodion Cyfarfod rhif 74 – Materion yn Codi a chamau gweithredu 
 

3. Adolygwyd Cofnodion cyfarfod rhif 74 o Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom, a derbyniwyd y 
diwygiadau.  Cafwyd trafodaeth am arddull y cofnodion, a chytunwyd y gallai’r rhain fod 
yn llai manwl a chyd-fynd ag arddull Pwyllgorau eraill.  CAM GWEITHREDU – LN/JD 

 
4. Nodwyd bod yr holl gamau gweithredu o gofnodion cyfarfod rhif 74 wedi’u cwblhau gydag 

un eithriad: Ymweliad â stiwdios BBC Cymru Wales, a chadarnhaodd EW y byddai hyn 
nawr yn digwydd ym mis Ionawr. 
 

Eitem 4: Adroddiad y Cadeirydd  
 

5. Rhoddodd HW ddiweddariad ar lafar o weithgareddau’r Cadeirydd ers y cyfarfod diwethaf 
a oedd yn cynnwys: 
- Cyfarfodydd gydag S4C; cyfarfod blynyddol Cadeiryddion Pwyllgorau gyda Chadeirydd 

a Phrif Weithredwr Ofcom; David Jones (Aelod Bwrdd Ofcom ar ran Cymru). 
- Diolchodd i dîm Ofcom Cymru am gyfarfod llwyddiannus iawn yng Ngogledd Cymru, y 

derbyniad i randdeiliaid lle’r oedd nifer dda yn bresennol gydag Aelodau Bwrdd Ofcom 
a’r digwyddiad Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr llwyddiannus.  Roedd hefyd yn cydnabod 
cyfraniad rhagorol Ruth McElroy fel siaradwr yn y digwyddiad.  

- Siaradodd am ei gyfraniad ef ac RM at y drafodaeth Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr gerbron 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu’r Cynulliad Cenedlaethol 

- Trafododd y Pwyllgor drafodaeth bwrdd crwn arfaethedig y Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu ynghylch datganoli darlledu. Ni fyddai aelodau’n bresennol yn 
eu rôl PCC.  Nid yw PCC wedi ymateb i’r ymgynghoriad eto.  Cynigiodd EW anfon ymateb 
y Pwyllgor at y Comisiwn Silk blaenorol er mwyn atgoffa’r aelodau. CAM GWEITHREDU 
– EW 

- Rhoddodd HW yr wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am y gwaith parhaus sy’n 
ymwneud â pharciau busnes a chysylltedd. Yn dilyn ymweliadau llwyddiannus, bydd yn 
llunio papur i gynghori’r aelodau ar y canfyddiadau. Diolchodd i PT ac i AB am eu gwaith 
yn y maes hwn.  Gofynnodd KL a ellid bwydo hyn yn ôl i’r Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau i’w helpu gyda’u gwaith gyda microfusnesau. CAM GWEITHREDU - HW 

 
Eitem 5: Aelod Bwrdd Ofcom ar ran Cymru 
 

6. Nid oedd diweddariad yn absenoldeb DJ. 

 Eitem 6: Rhwydwaith Cefn Gwlad a Rennir - trosolwg 

7. Derbyniodd y Pwyllgor ddiweddariad llafar ar y prosiect Rhwydwaith Cefn Gwlad a Rennir.  

Mae hon yn broses sy’n cael ei harwain gan y Llywodraeth gydag Ofcom yn darparu cyngor 

technegol yn unig. Trafododd y Pwyllgor ystadegau sy’n ymwneud â Chymru a rôl PCC.  

Dywedodd y tîm y gallai aelodau helpu drwy ddylanwadu ar randdeiliaid pan fydd cyfle.  

Dywedodd y tîm y bydd yr Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd arfaethedig yn rhoi rhagor o 

fanylion a manylion ar gyfer gwledydd/ardaloedd. 

Diolchodd HW i’r cydweithwyr am eu cyfraniadau. 

Eitem 7: Adroddiad – Polisi Cyhoeddus  
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8. Roedd yr aelodau wedi cael papur yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau 
polisi cyhoeddus allweddol ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Cafwyd trafodaeth ynghylch 
llwyfannau rhannu fideos a rôl bosibl Ofcom yn y dyfodol fel rheoleiddiwr.  Mewn ymateb i 
gais gan y Pwyllgor am ragor o fanylion, cynigiodd y tîm ofyn i’r tîm perthnasol roi nodyn 
diweddaru i’r aelodau. CAM GWEITHREDU - JH 
 

Eitem 8: Adroddiad – Datblygiadau Diweddar yng Nghymru 
 

9. Roedd adroddiad diweddaru wedi’i ddosbarthu’n flaenorol i’r aelodau.  Gofynnwyd i EW 
ymhelaethu ar yr ymchwiliad cyfredol gan Gomisiynydd y Gymraeg.  Cafwyd trafodaeth ar 
y cynnydd anochel yn y llwyth gwaith i dîm Caerdydd a mynegwyd pryderon ynghylch 
prinder adnoddau.  Mewn ymateb i hyn, dywedodd Emma McFadyen fod Ofcom ar hyn o 
bryd yn cynnal adolygiad o swyddfa Ofcom Cymru a bod y gofynion o ran y Gymraeg yn rhan 
fawr o hynny. 
 

10. Tynnodd EW sylw’r aelodau at ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru ar Fynediad y 
Genhedlaeth Nesaf.  Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ymatebion yw canol mis Rhagfyr ac fe 
wnaiff hi anfon dolen i’r adroddiad at yr aelodau. CAM GWEITHREDU – EW 
 

11. Rhoddodd EW yr wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar faterion staffio, gan sôn bod proses 
recriwtio ddiweddar ar gyfer Uwch Swyddog Cyswllt yn y swyddfa yng Nghaerdydd wedi 
cael ei chwblhau, ac y bydd aelod newydd o staff yn ymuno â’r tîm yn y flwyddyn newydd.  
Mynegodd aelodau eu pryder ynghylch absenoldeb parhaus Cyfarwyddwr Cymru a 
rhoddwyd gwybod y disgwylid y bydd yn dychwelyd i’r swydd yn y flwyddyn newydd. 
Mynegodd y Pwyllgor eu diolch a’u gwerthfawrogiad i EW am arwain y tîm yn fedrus yn 
ystod y cyfnod hwn. 

 
12. Gofynnodd HW am ragor o wybodaeth am yr eitem yn ymwneud ag IXCardiff – cytunodd 

EW i gysylltu â’r swyddog yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am hyn a rhoi’r aelodau mewn 
cysylltiad. CAM GWEITHREDU – EW.  
 

Eitem 9: Y Diweddaraf gan y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau 
 

13. Roedd adroddiad diweddaru wedi’i ddosbarthu’n flaenorol. Roedd y materion yn cynnwys 
lansio Hybiau’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau.  Cynhaliwyd Hyb Cyntaf Cymru yn 
swyddfa Caerdydd ddechrau mis Rhagfyr. Dywedodd KL nad oedd llawer yno, ond roedd 
rhanddeiliaid uchel eu proffil yn bresennol.  Cafwyd trafodaeth ddefnyddiol ynghylch 
materion cyffredin sy’n destun pryder i ddefnyddwyr agored i niwed. Anogodd KL yr 
aelodau i gefnogi’r Aelod Panel ar gyfer Cymru sydd ar fin dechrau ac i helpu i symud y maes 
gwaith hwn rhagddo. Bydd Rick Hill, Cadeirydd presennol y Panel Defnyddwyr 
Cyfathrebiadau yn camu i’r adwy ar ran Karen nes penodir aelod newydd a byddai’n 
croesawu cael unrhyw ddiweddariadau perthnasol gan y Pwyllgor ac Ofcom. Fel rhan o hyn, 
cytunwyd i wahodd PT i gyfarfodydd Hyb Cymru.  Bydd EM yn cysylltu â chydweithwyr y 
Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau. CAM GWEITHREDU – EMcF 
 

14. Tynnodd KL sylw’r aelodau hefyd at yr adroddiad diweddar gan Price Waterhouse Cooper 
ar aelwydydd incwm isel. Anogodd yr aelodau i’w ddarllen a chynigiodd EMcF ofyn i 
gydweithwyr y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau ddosbarthu dolen i aelodau. CAM 
GWEITHREDU – EMcF 
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15. Ar ran y Pwyllgor, diolchodd y Cadeirydd i KL am ei chyfraniad at waith PCC gan ddymuno’n 
dda iddi ar gyfer y dyfodol. 

 
Eitem 10: 5G ac Iechyd 
 

16. Ymunodd cydweithwyr o’r Polisi Sbectrwm â’r cyfarfod ac roeddent eisoes wedi dosbarthu 
papur gwybodaeth.  Roeddent wedi egluro cefndir y gwaith sy’n cael ei wneud a sut mae 
mesuriadau’n cael eu hasesu a’u cofnodi. 
 

17. Cyhoeddir ymgynghoriad ym mis Ionawr. 
 
Eitem 11: Cynllun Gwaith Blynyddol 2020/21 

 
18. Roedd cydweithwyr o Lundain wedi darparu papur diweddaru ymlaen llaw.  Diolchwyd i’r 

aelodau am eu cyfraniad gwerthfawr a rhoddwyd gwybodaeth am statws cyfredol y cynllun 
drafft.  Bwriedir cyhoeddi’r cyhoeddiad cychwynnol ar gyfer ymgynghoriad ar 7 Ionawr ac 
eleni mae’n rhaid ei gyflwyno gerbron Llywodraeth Cymru.  Cyfyngir y cyfnod ymgynghori i 
saith wythnos oherwydd yr Etholiad. Bydd y tîm yn rhoi gwybod i’r Aelodau am y dyddiad 
cau ar gyfer cyflwyno ymatebion - ddechrau mis Chwefror mae’n debyg. 
 

19. Cynhelir digwyddiad Caerdydd ar 29ain Ionawr yn swyddfa Ofcom Cymru. 
 
Eitem 12: Adroddiad – Aelod ar ran Cymru o’r Bwrdd Cynnwys 
 

20. Mynegodd AE ddiddordeb yn yr Adolygiad o Stiwdios y BBC sydd yn yr arfaeth gan nodi 
pwysigrwydd cael persbectif y tu allan i Lundain. Mae rhagor o gwmnïau cynhyrchu yn dod 
o’r tu allan i Gymru sydd â chyllidebau mawr. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i gwmnïau 
lleol gystadlu, yn enwedig wrth gynhyrchu dramâu. Gallai hyn gael effaith fawr ar S4C sydd 
â chyllidebau llai. Gallai fod materion o ran portreadu a chynrychiolaeth hefyd. Awgrymodd 
AE y dylid cael dadansoddiad manwl o’r hyn sy’n digwydd yn y farchnad yn genedlaethol a’r 
effaith ar economïau creadigol lleol.  
 

21. Cododd RM gwestiwn ynghylch yr amlygrwydd i raglenni lleol ar yr iPlayer, yn enwedig ar 
gyfer S4C.  Soniodd RM hefyd am yr angen i ganolbwyntio ar Channel 4 o ran ei 
rwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus. 

 
Eitem 13:  Adolygiad o Newyddion a Materion Cyfoes y BBC 
   

22. Ymunodd cydweithwyr o’r Tîm Polisi Cynnwys â’r cyfarfod. Roeddent yn canolbwyntio ar 
benawdau Adroddiad diweddar Ofcom ar Newyddion a Materion Cyfoes y BBC. Bydd Ofcom 
yn ymgysylltu mwy â’r BBC ac yn trafod sut mae’n mynd i gyflawni argymhellion yr 
adroddiad erbyn diwedd mis Ionawr 2020.  

 
23. Bydd adolygiad nesaf Ofcom o'r BBC yn 2020 yn canolbwyntio ar BBC Studios. Nododd HW 

y byddai’r Pwyllgor yn croesawu cyfle i gyfrannu at yr adolygiad hwn. Cytunodd 
cydweithwyr y Tîm Polisi Cynnwys i gysylltu â’r Pwyllgor. 

 
 
Eitem 14: Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr - yr wybodaeth ddiweddaraf 
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24. Esboniodd cydweithwyr Polisi Cynnwys mai nod cyffredinol y prosiect Sgrin Fach: 
Trafodaeth Fawr yw cael barn ystod eang o bobl ledled y DU ar ddarlledu gwasanaeth 
cyhoeddus a blaenoriaethau i’w hystyried ar gyfer ei ddyfodol.  Ystyrir bod portreadu a 
chynrychiolaeth yn themâu allweddol ar gyfer trafodaethau. Soniodd RM am sefyllfa S4C a 
bod cael dealltwriaeth o’r gynulleidfa Gymraeg yn allweddol gan nad oes gan S4C farchnad 
fawr yn wahanol i ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill. Cytunodd y Tîm Polisi Cynnwys 
fod darlledu Cymraeg ac ieithoedd brodorol y DU yn gyffredinol yn rhan bwysig o gynllun 
gwaith Srin Fach: Trafodaeth Fawr. 

 
25. Trafodwyd llwyddiant ac ymgysylltiad rhanddeiliaid yn y digwyddiad Sgrin Fach: Trafodaeth 

Fawr diweddar yng Nghaerdydd yn ogystal â’r themâu allweddol a godwyd ar gyfer rhagor 
o drafodaeth. Cynhelir digwyddiad nesaf Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr yng Nghaerfyrddin 
gyda Kevin Bakhurst yn bresennol. Gofynnodd HW am gyfarfod hanner awr cyn y 
digwyddiad i PCC.  CAM GWEITHREDU – EW 

 

26. Gofynnodd HW i aelodau PCC ddarllen yr adroddiad Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr y mae 
wedi’i ddrafftio. CAM GWEITHREDU – PCC 

 
Eitem 15: Siaradwr Gwadd -Yr Athro Stephen Cushion, Cyfarwyddwr Ymchwil i Raddedigion, Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd 
 

27. Rhannodd yr Athro Cushion ganfyddiadau gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan y Brifysgol ar 
gyfer adroddiad Ofcom ar Newyddion a Materion Cyfoes y BBC. Roedd y pynciau’n 
cynnwys diffyg ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd o faterion datganoledig, gwasanaeth 
Reality Check y BBC a herio safbwyntiau eithafol yn effeithiol mewn rhaglenni newyddion. 
Diolchodd y Pwyllgor i’r Athro Cushion am rannu canfyddiadau’r ymchwil. 

 
Eitem 16: Unrhyw fater arall ac eitemau ar gyfer agendâu’r dyfodol 
 

28. Ni all RM nac AB ddod i’r cyfarfod nesaf ar 26 Mawrth 2020 a gofynnwyd am newid 
dyddiad. Awgrymwyd y dylid aildrefnu rhwng 17 a 19 Mawrth 2020.  CAM GWEITHREDU – 
LN 
 

29. Ar gyfer y dyddiadur: Digwyddiad Cynllun Gwaith Ofcom Cymru - 29 Ionawr 2020 yn 
swyddfa Ofcom Cymru. 

 
Eitemau 17-19:  Er Gwybodaeth 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf:  
 
11 Mawrth 2020, swyddfa Ofcom Cymru  
 
Cofnodion Pwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom 11 Rhagfyr 2019 
 
 

 
Llofnodwyd ………………………………………………… Dyddiad 15.04.2020…………………………... 
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Hywel Wiliam, Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom  




