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Annwyl Ken, 

 

Dyma gopi i chi o’r llythyrau a rannwyd rhyngof i a Rhodri Talfan Davies  

ynghylch cynnig y BBC i ofyn i Ofcom ddileu’r angen i gael cynnwys llafar 

100 y cant ar gyfer gorsafoedd radio rhwng 07.30 a 08.30 yn ystod yr 

wythnos. 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi trafod y cynnig hwn, 

gan gytuno y byddai unrhyw newid i’r gofyniad am gynnwys llafar 100 y cant 

yn ystod y slot cynnar yn y bore yn gam yn ôl. Mae nifer y gwrandawyr yng 

Nghymru sy’n gwrando ar ddarllediadau radio’r BBC yn uwch nag unrhyw 

wlad arall yn y DU.  Dylent ddisgwyl clywed trafodaeth am y digwyddiadau 

gwleidyddol a chyfoes sy’n llywio eu bywydau. 

Er bod yr ymateb gan Mr Davies yn nodi mai’r rheswm dros gymryd y cam 

hwn yw i ddatganoli’r penderfyniadau hyn i arweinwyr golygyddol, sydd yn y 

sefyllfa orau i farnu beth sydd fwyaf priodol yn eu rhannau eu hunain o’r DU, 

a bod dim cynlluniau i BBC Radio Wales na BBC Radio Cymru newid eu ffocws 

ar newyddion cyfredol yn ystod oriau brig, nid yw hyn wedi lleddfu ein 

gofidion. Unwaith y bydd y gofyniad am gynnwys llafar 100 y cant ar gyfer y 

slot hwn yn cael ei ddileu, bydd yn arwain at golli amser penodol yn ystod 

darllediadau radio sydd wedi’i neilltuo ar gyfer gwybodaeth a thrafodaeth yn 

hytrach nag adloniant. 

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn yr un modd i fynegi ein 

pryderon. Teimlaf yn gryf y byddai unrhyw ostyngiad i gynnwys llafar y slot 

hwn yn amddifadu pobl Cymru o ddull pwysig o ddeall y penderfyniadau sy’n 

effeithio fwyaf ar eu bywydau. Ar y sail honno, rwy’n gofyn i BBC Cymru 

http://abms/cy/documents/s87289/Papur%205.pdf


 
 
 
 

 
 

Wales beidio â bod yn rhan o unrhyw gais i Ofcom yn y dyfodol i amrywio’r 

gofyniad am gynnwys llafar. 

A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi pa waith a wnaed cyn i chi gymeradwyo’r 

cynnig hwn? Pa asesiad a wnaed o effaith y cynnig hwn ar ddarparu cynnwys 

newyddion ar gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau? A gafodd ymgynghoriad ei 

gynnal ar y cynnig hwn? Yn benodol, a wnewch chi rannu eich asesiad o’r 

angen am ddileu’r gofyniad am gynnwys llafar 100 y cant yn y slot darlledu 

hwn a’r canlyniadau posibl?  

Gofynnaf ichi ymateb erbyn 31 Mai er mwyn imi allu rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i’n rhanddeiliaid am y mater hwn. 

Yn gywir,   

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 
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