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Rhag-gyfarfod preifat 
(09.15 - 09.30)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
 

2 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Eiddo 
Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog)
(09.30 - 09.35) (Tudalennau 1 - 5) 

Dogfennau atodol:
CWLC(5)-01-16 (p.1) Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Eiddo 
Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog) (Saesneg yn unig)
Y Briff Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

3 Deiseb gan Gymdeithas yr Iaith ynghylch Safonau'r Gymraeg
(09.35 - 09.40) (Tudalennau 6 - 10) 

Dogfennau atodol:
Blaenddalen i'r ddeiseb
CWLC(5)-01-16 (p.2) Deiseb gan Gymdeithas yr Iaith

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cyflwyniad gan Brifysgol Loughborough
(09.40 - 10.40)  

Yr Athro James Stanyer, Athro mewn Cyfathrebu a Dadansoddi’r Cyfryngau, 
Prifysgol Loughborough
Dr Emily Harmer, Darlithydd mewn Cyfathrebu ac Astudiaethau’r Cyfryngau, 
Prifysgol Loughborough

5 Papurau i'w nodi
 

5.1 Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu

(Tudalennau 11 - 16) 
Dogfennau atodol:
CWLC(5)-01-16 (p.3) Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

5.2 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor at yr Arglwydd Hall, Cyfarwyddwr 
Cyffredinol y BBC

(Tudalen 17) 
Dogfennau atodol:
CWLC(5)-01-16 (p.4) Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor at yr Arglwydd Hall, 
Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

6 Ymweliad Pwyllgor â Media Wales
(11.00 - 12.15)  



 
LEGISLATIVE CONSENT MEMORANDUM 

 
CULTURAL PROPERTY (ARMED CONFLICTS) BILL 

 
 

1. This Legislative Consent Memorandum is laid under Standing Order 
(“SO”) 29.2. SO29 prescribes that a Legislative Consent Memorandum 
must be laid, and a Legislative Consent Motion may be tabled, before the 
National Assembly for Wales if a UK Parliamentary Bill makes provision in 
relation to Wales for any purpose within, or which modifies the legislative 
competence of the National Assembly. 

 
2. The Cultural Property (Armed Conflicts) Bill (the “Bill”) was introduced in 

the House of Lords on 19 May 2016. The Bill can be found at: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2016-
2017/0003/lbill_2016-20170003_en_1.htm 

 
 
Policy Objective  
 
3. The UK Government’s stated policy objective is to enable the UK to 

implement the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict and its two Protocols (“The Hague 
Convention”), to make a strong statement about the UK’s commitment to 
protecting cultural property in times of armed conflict. 
 

4. The Hague Convention, adopted following the massive destruction which 
took place during the Second World War, provides for a system of general 
and special protection of cultural property in situations of international and 
non-international armed conflict. Parties to the Hague Convention are 
required to respect both cultural property situated within their own territory 
and cultural property within the territory of other Parties, by refraining from 
using it, or its immediate surroundings, for purposes which are likely to 
expose it to destruction or damage in the event of armed conflict, and by 
refraining from committing any hostile act against the property. 

 
5. It was followed by two Protocols. The first, in 1954 (the “First Protocol”), 

deals with obligations in relation to cultural property in occupied territory on 
both the occupying power, and countries who find cultural property which 
has been exported from occupied territory in their jurisdictions. The second 
in 1999 (“the Second Protocol”) extends, and clarifies the obligations 
under the Hague Convention. In particular, it identifies five acts, each a 
serious violation of the Second Protocol, which are to be considered an 
offence under the First Protocol. 

 
Summary of the Bill 
 
6. The Bill is sponsored by the Department for Culture, Media and Sport. 
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http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2016-2017/0003/lbill_2016-20170003_en_1.htm
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7. The Bill makes provision to introduce a number of measures that would 
enable the UK to implement the Hague Convention and its two Protocols 
as follows: 

 
 Introduction of offences designed to protect cultural property in the 

event of an armed conflict at home and abroad. These include an 
offence of making such property the object of attack. 

 
 Introduction of the Blue Shield as an emblem that signifies cultural 

property protected under the Hague Convention and its two 
Protocols. 

 
 Introduction of an offence of dealing in cultural property that has 

been illegally exported from occupied territory and a provision for 
such property to be seized and returned to the occupied territory 
after the close of hostilities, where appropriate. 

 
 Introduction of immunity from seizure for cultural property in the UK 

which is being transported for safekeeping during a conflict between 
two or more other states. 

 
Provisions in the Bill for which consent is required 
 
8. The consent of the National Assembly is sought for  Parts 2, 3 and 5 of the 

Bill. 
 
9. Part 2 of the Bill makes it an offence to commit a serious breach of the 

Second Protocol, either in the UK or abroad and extends criminal liability 
to commanders and their superiors who fail to prevent the commission of 
an offence in certain circumstances. Serious breaches, which are set out 
in the Second Protocol, include: 

 
- making cultural property the object of attack; 
- using cultural property in support of military action; 
- extensive destruction or appropriation of cultural property; and 
- the vandalising, theft, pillage or misappropriation of cultural property 
in the context of armed conflict. 

 
Ancillary offenses such as assisting or conspiring to commit an offence,  
are also covered. The maximum penalty for these offences is 30 years 
imprisonment. 
    

10. Part 3 of the Bill prohibits the unauthorised use of the Blue Shield, the 
cultural emblem created by the Hague Convention to identify cultural 
property which is protected. It will be an offence to use the emblem 
otherwise than as authorised by, or under the Bill. The Bill identifies 
authorised uses of the emblem, and gives the appropriate national 
authority power to designate further authorised uses. Crucially clauses 12 
and 15 provide that the Welsh Ministers are the appropriate authority for 
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this Part, and may grant permission for the use of the cultural emblem in 
Wales. 

 
11. Part 5 of the Bill provides immunity from seizure or forfeiture of cultural 

property which is entitled to special protection under Article 12 of the 
Hague Convention because it is being transported to the UK, or through 
the UK to another destination, for safekeeping during a period of armed 
conflict. 

 
12. Consent is required for these provisions because they fall within the 

legislative competence of the National Assembly for Wales in so far as 
they relate to cultural property under the provisions of paragraphs 2 and 3, 
Part 1 of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006.   

 
 
Reasons for making these provisions for Wales in the Cultural Property 
(Armed Conflicts) Bill  
 
13. Making these provisions for Wales in the Bill will ensure that the UK as a 

whole can strengthen its commitment to the protection of its own heritage, 
and highlight respect for the cultural property of other nations. The Bill 
fulfils a long-standing commitment made by the UK in 2004 to implement 
the Hague Convention and its Protocols at the first opportunity.  
 

14. The Bill should be seen in the context of recent international events and 
acts of cultural heritage destruction in the Middle East. UK implementation, 
through the Bill, is fundamental to the UK’s credibility in taking the cultural 
protection agenda forward. 

. 
 

Financial implications 
 
15. There are no financial implications for the Welsh Government if the 

National Assembly for Wales consents to the provisions applying to Wales. 
 
Conclusion 
 
16. It is the view of the Welsh Government that it is appropriate to deal with 

the provisions in this UK Bill as it represents the most practicable and 
proportionate legislative vehicle to enable these provisions to apply in 
relation to Wales. It is important that this is taken forward on a UK wide 
basis to demonstrate a coherent approach to protection of cultural property 
across the UK. The implementation of  the Hague Convention will 
strengthen the UK’s commitment to the protection of its own heritage and 
that of other nations. 

 
 
Ken Skates AM 
Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure 
June 2016 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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P-04-655 Mynnu ein Hawliau i'r Gymraeg yn y Sector Breifat. Gohebiaeth gan 

y Deisebydd at y Cadeirydd 17.12.15 

 

Annwyl Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau William Powell AC 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyhoeddiad gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 2ail 

Rhagfyr eleni sy'n amlinellu amserlen ynghylch gosod Safonau'r Gymraeg ar 

rai categorïau o gwmnïau preifat. Gallwch chi weld y cyhoeddiad yma: 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/cymraeg/newyddion/Pages/Comis

iynydd-yn-cyflwyno-mwy--o-adroddiadau-safonau-ac-yn-

cyhoeddi%E2%80%99r-camau-nesaf-wrth-gyflwyno-safonau%E2%80%99r-

Gymraeg.aspx  

Hoffem bwysleisio nad yw cyhoeddiad y Comisiynydd yn un sy'n bodloni 

gofynion ein deiseb, sy'n cyfeirio'n benodol at amserlen ar gyfer cynnwys y 

sector telathrebu o dan y gyfundrefn Safonau. Yn wir, mae'r cyhoeddiad yn 

groes i'r hyn ddywedodd Comisiynydd y Gymraeg wrthym mewn cyfarfod ar 

26ain Hydref eleni sef y byddai hi'n cyhoeddi amserlen ar gyfer yr holl 

sectorau preifat a enwir yn y Mesur, gan gynnwys cwmnïau ffôn a 

thelathrebu, yn ei chyhoeddiad cyn diwedd y flwyddyn. 

Hoffem ofyn i chi alw ar i'r Comisiynydd ymddangos gerbron y pwyllgor i 

esbonio pam nad yw hi wedi cadw at ei haddewid a pham nad oes amserlen 

ar gyfer gosod safonau ar y sector telathrebu yn benodol. 

Diolch i chi eto am roi ystyriaeth i'n gohebiaeth. Mae croeso i chi gysylltu â 

ni os oes unrhyw fater arall yr hoffech ragor o wybodaeth neu eglurder yn ei 

gylch.  

Yn gywir, 

Manon Elin James 
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William Powell AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau   

 

 

 

10 Mawrth 2016 

 

Annwyl Bill 

Deiseb P-04-655: Mynnu ein Hawliau i’r Gymraeg yn y Sector Preifat 

Diolch i chi am eich llythyr diweddar yn gofyn i’r Pwyllgor ystyried y ddeiseb 

uchod pan fyddai’n gwneud gwaith dilynol ar y sesiwn dystiolaeth a gynhaliwyd 

gyda Chomisiynydd y Gymraeg ym mis Rhagfyr 2015. 

Byddwch am fod yn ymwybodol ein bod wedi trafod y mater o safonau iaith 

Gymraeg yn y sector preifat gyda’r Prif Weinidog wrth baratoi ar gyfer ein 

hadroddiad etifeddiaeth. Mae trawsgrifiad y cyfarfod hwnnw ar gael ar wefan y 

Pwyllgor.  

Yn ein Hadroddiad Etifeddiaeth rydym yn argymell bod ein pwyllgor olynol yn 

cynnal adolygiad o’r rownd nesaf o safonau iaith Gymraeg, yn ogystal ag 

ymgymryd â gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

Yn gywir 

 

Christine Chapman AC 

Cadeirydd 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
 

 

 

Eich cyf: 

Ein cyf: 

 

 

30 Mehefin 2016 

 

 

Annwyl Bethan 

Llongyfarchiadau ar gael eich penodi'n Gadeirydd pwyllgor. Drwy eich ethol i'r rôl 

hon, mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn ymddiried ynoch i ymgymryd â 

chyfrifoldebau sylweddol. Ar ran Comisiwn y Cynulliad a'r Pwyllgor Busnes, rwy'n 

ysgrifennu atoch i egluro disgwyliadau'r Cynulliad a'r cymorth sydd ar gael i chi ac 

i aelodau eich pwyllgor. 

 

Mae pwyllgorau'r Cynulliad wrth wraidd y broses ddemocrataidd, ac mae 

cadeiryddion y pwyllgorau hynny yn chwarae rôl hanfodol yn eu llwyddiant o ran 

dwyn y Llywodraeth i gyfrif, gwneud cyfreithiau ac ymgysylltu'n uniongyrchol â 

phobl Cymru. Cefnogaf yn gryf y weledigaeth a nodwyd gan y Comisiwn a 

Phwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: 

 

Dylai pwyllgorau'r Cynulliad ddangos eu bod yn gwella ansawdd 

canlyniadau polisi, deddfwriaeth, gwasanaethau cyhoeddus a gwariant gan y 

Llywodraeth i'r gymdeithas gyfan yng Nghymru. Dylent gael eu parchu a 

bod yn ddylanwadol a hygyrch, gan weithredu gyda gonestrwydd ac 

annibyniaeth. Dylai eu gwaith fod yn strategol a thrwyadl.  

 

Yn sail i'r weledigaeth hon y mae 10 o amcanion strategol, sydd wedi'u nodi yn yr 

Atodiad i'r llythyr hwn.  
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Yn yr Atodiad hwnnw, rwyf hefyd wedi cynnwys rhestr o brif gyfrifoldebau 

Cadeirydd pwyllgor. Mae'r rhain wedi'u cymeradwyo gan y Pwyllgor Busnes. Maent 

hefyd yn sail i asesiad y Bwrdd Taliadau annibynnol o'r tâl ychwanegol y byddwch 

yn ei gael mewn perthynas â'r rôl. Felly, maent yn crynhoi'r disgwyliadau sydd 

ynghlwm wrth eich rôl newydd. Rwy'n deall y bydd aelodau'r Bwrdd Taliadau yn 

ystyried cyflogau'r cadeiryddion yn y Pumed Cynulliad yn eu cyfarfod nesaf ym 

mis Gorffennaf. 

 

Mae clerc pwyllgor wedi'i ddyrannu i chi, a fydd yn eich helpu i sefydlu'r pwyllgor 

cyn toriad yr haf, sef: Gareth Price. Mae Gareth yn rheoli tîm bach a fydd yn 

darparu cefnogaeth a chyngor strategol, trefniadol a gweinyddol i chi a'ch 

pwyllgor. Mae Gareth hefyd yn arwain tîm integredig o arbenigwyr o wasanaethau 

eraill (ymchwil, cyfathrebu, materion cyfreithiol, a chyfieithu), ac yn cydweithio â 

staff o bob rhan o'r Comisiwn i ddarparu'r gwasanaethau y bydd ar eich pwyllgor 

eu hangen. Gareth yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer busnes y pwyllgor, ond 

byddwn yn eich annog i ddod i adnabod holl aelodau eraill y tîm ac i gydweithio'n 

uniongyrchol â hwy.  Er y bydd Gareth fel arfer yn treulio cyfran fawr o'i amser ef 

yn gweithio gyda chi, bydd ei rôl hefyd yn cynnwys cefnogi Aelodau eraill y 

pwyllgor, a rhoi cymorth mewn perthynas â'r broses o graffu ar Filiau hyd yn oed 

ar ôl i drafodaethau eich Pwyllgor yn eu cylch ddod i ben]. Gan fod nifer y 

pwyllgorau wedi cynyddu ers y Pedwerydd Cynulliad, mae gwaith yn mynd 

rhagddo i drefnu'r strwythurau staffio terfynol. Bydd fy swyddogion yn cysylltu â 

chi ynghylch y mater hwn cyn dechrau tymor yr Hydref. 

 

Bydd eich clerc a'ch tîm integredig yn eich cynorthwyo i gynnull eich pwyllgor ac i 

lunio rhaglen gychwynnol o waith. Rwyf yn argymell eich bod yn neilltuo amser yn 

gynnar yn eich cyfnod fel Cadeirydd i drafod materion cynllunio strategol, yn 

ogystal â'ch hoff ffyrdd o weithio, gyda holl Aelodau eich pwyllgor. Mae'r 

profiadau a gafwyd yn y Cynulliad blaenorol yn awgrymu y bydd trefnu amser 

penodol i wneud y gwaith hwn, ar wahân i fusnes arferol y Cynulliad, yn fuddiol. I 

helpu gyda'r broses hon, mae rhaglen gynhwysfawr ar gael i chi, fel Cadeirydd, ac 

i Aelodau eraill eich pwyllgor, mewn perthynas â'ch datblygiad proffesiynol 

parhaus. 

 

Rwyf yn bwriadu trefnu cyfarfod o Fforwm y Cadeiryddion cyn gynted ag y bo 

modd. Bydd cyfarfod o'r fath yn rhoi cyfle i chi drafod gyda'ch cymheiriaid sut i 
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wneud y defnydd gorau o'r broses graffu yn y system bwyllgorau, ac i gael 

cytundeb trawsbleidiol ar y materion hyn.  Rwyf yn gobeithio y bydd y Fforwm yn 

cyfarfod yn rheolaidd a byddwn yn eich annog i gymryd rhan weithredol er mwyn 

gyrru'r agenda strategol ar gyfer pwyllgorau yn ystod y Pumed Cynulliad. 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at arweinydd a rheolwr busnes eich plaid.  Byddaf 

hefyd yn trefnu bod copi yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cynulliad. Bydd hyn yn 

sicrhau bod eich rôl a'i pharamedrau yn eglur i bawb sydd â diddordeb yn eich 

pwyllgor, gan gynnwys eich cydweithwyr a phobl Cymru. 

 

Dymunaf bob llwyddiant i chi yn eich rôl fel Cadeirydd, ac rwyf yn eich annog i 

gysylltu â mi unrhyw bryd yr hoffech drafod unrhyw agwedd ar waith eich 

pwyllgor. Yn ogystal, gallaf roi sicrwydd i chi y bydd holl staff y Comisiwn, gan 

gynnwys y Prif Weithredwr, yn barod i helpu eich pwyllgor gyflawni ei amcanion. 

 

Yn gywir 

 

 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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Atodiad 

 

1. Amcanion strategol ar gyfer pwyllgorau'r Cynulliad 

 

Dyma fydd amcanion y pwyllgorau: 

 

a. Byddant yn cytuno ar gynllun clir a strategol ar gyfer eu gwaith, sy'n 

blaenoriaethu eu gweithgareddau ac yn ystyried eu defnydd o amser ac 

adnoddau. 

 

b. Byddant yn brif flaenoriaeth i'r Aelodau sy'n gwasanaethu arnynt. 

 

c. Byddant yn dilyn arweiniad y cadeiryddion sy'n cyflawni pob un o'r 

disgwyliadau a osodwyd arnynt gan y Cynulliad.  

 

d. Byddant yn cael eu parchu gan Lywodraeth Cymru, gydag ansawdd eu 

hymchwiliadau a'u gwaith craffu, manyldeb eu gwaith holi, dyfnder eu 

gwaith dadansoddi a gwerth eu gwelliannau deddfwriaethol yn golygu y 

bydd Llywodraeth Cymru yn gwrando arnynt. Bydd y Llywodraeth yn 

ymwybodol o ymateb y pwyllgorau wrth iddi lunio ei chynlluniau o ran 

polisi, gwariant a deddfwriaeth.  

 

e. Byddant yn craffu ar bolisi, gwariant a deddfwriaeth o fewn eu portffolios yn 

gyffredinol, nid fel agweddau unigol ar eu cyfrifoldebau. 

 

f. Byddant yn cynnig ac yn disgwyl ymgysylltu adeiladol â Llywodraeth Cymru, 

ond yn cadw statws hyd braich a'u gallu i gynnig beirniadaeth wrthrychol.  

 

g. Ni chânt eu cyfyngu gan rwystrau o ran mynediad at Weinidogion, 

gwybodaeth neu dystion, a byddant yn gallu cael gafael ar y cyngor a'r 

cymorth arbenigol sydd eu hangen arnynt. 

 

h. Byddant yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl, yn cael eu hystyried gan 

grwpiau o randdeiliaid fel cyfranogwyr pwysig, dylanwadol ac fel y lle 

naturiol i gyflwyno pryderon a syniadau, ac yn ymgymryd â gwaith sy'n 

gwella enw da'r Cynulliad ymhlith y cyhoedd. Bydd eu gwaith yn hygyrch i 

gynulleidfa mor eang â phosibl. 
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i. Byddant yn sicrhau bod y rhai sy'n cyfrannu at eu gwaith yn gweld gwerth 

eu cyfranogiad.  

 

j. Byddant yn gofyn am ddadansoddiad a gwerthusiad beirniadol er mwyn 

gwella eu perfformiad. 

 

2. Prif gyfrifoldebau cadeiryddion y pwyllgorau: 

 

Prif gyfrifoldebau cadeiryddion y pwyllgorau yw: 

 

 pennu cyfeiriad strategol y pwyllgor a sicrhau bod blaenoriaethau tryloyw i’w 

weithgareddau er mwyn gwireddu rhaglen gytbwys, gynhwysfawr ac effeithiol o 

waith craffu ar ddeddfau, polisïau a chyllid; 

 

 sicrhau bod y pwyllgor mor berthnasol a dylanwadol ag y bo modd, gan gadw 

ei annibyniaeth bendant oddi wrth Lywodraeth Cymru; 

 

 gweithredu’n ddiduedd bob amser, yn bendant, yn deg ac mewn modd sy’n 

ennyn hyder y pwyllgor; 

 

 ennyn hyder Aelodau, tystion a’r cyhoedd yn gyffredinol drwy feistroli’r pwnc 

sydd o dan sylw yng nghylch gwaith y pwyllgor; dangos technegau effeithiol 

mewn gwaith craffu ar ddeddfau, polisïau a chyllid; cadw trefn; a chymhwyso’r 

holl ofynion cyfreithiol a gweithdrefnol sy’n berthnasol i’r pwyllgor; 

 

 sicrhau ymroddiad ac ymrwymiad pob aelod o’r pwyllgor a meithrin consensws 

trawsbleidiol pryd bynnag y bo modd; 

 

 datblygu’r diwylliant a'r amrywiaeth sgiliau sy’n angenrheidiol i sicrhau bod y 

Pwyllgor yn gweithredu mor effeithiol â phosibl fel corff sy’n gwneud gwaith 

craffu; 

 

 sicrhau bod y pwyllgor yn cael y cyngor arbenigol, y wybodaeth a’r cymorth 

arall y mae arno ei angen i gyflawni ei amcanion yn effeithiol; 
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 sbarduno pob agwedd ar waith y pwyllgor, gan sicrhau y caiff ei gyflawni'n 

gyflym ac i safon uchel; 

 

 cynrychioli'r pwyllgor yn gyhoeddus, yn y cyfryngau ac ym musnes ffurfiol y 

Cynulliad; a 

 

 sicrhau bod gwaith y pwyllgor yn cael ei ddadansoddi a’i werthuso'n feirniadol, 

sbarduno arloesi o ran y modd y mae'n gweithredu er mwyn cynyddu ei effaith, 

a sicrhau ei fod yn fwy effeithiol ac yn ymgysylltu'n well â'r cyhoedd. 
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CWLC(5)-01-16 (p.4) Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor at yr Arglwydd Hall, Cyfarwyddwr 
Cyffredinol y BBC

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hall o Benbedw

Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Annwyl Tony,

Llywodraethu rhanbarthol yn y BBC

Cynhaliodd Pwyllgor newydd y Cynulliad Cenedlaethol ar ddiwylliant, yr iaith 
Gymraeg a chyfathrebu ei gyfarfod cyfarfod cyntaf ddoe (7 Gorffennaf), gan nodi â 
phryder eich cyhoeddiad y bydd rôl newydd yn cael ei chreu fel Cyfarwyddwr y 
Cenhedloedd a'r Rhanbarthau.

Roedd y datganiad a wnaed gennych ar 6 Gorffennaf 2016 yn crybwyll y ffaith y 
bydd y cyfarwyddwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r canolfannau 
rhanbarthol yn adrodd i ddeiliad y rôl hon. Golyga hyn na fyddai Cyfarwyddwr BBC 
Cymru Wales bellach yn rhan o'r tîm gweithredol. 

Rydym yn pryderu y byddai'r newid hwn yn gwanhau llais Cymru (a lleisiau'r 
gwledydd datganoledig eraill) ar adeg pan mae'r BBC yn ceisio adlewyrchu natur 
newidiol yr Undeb yn well.

A fyddai'n bosibl i chi roi rhagor o fanylion inni ynghylch sut y bydd ail-sefydlu rôl 
Cyfarwyddwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau yn sicrhau bod gan Gymru a'r 
gwledydd datganoledig eraill lais cryf yn y BBC ledled y DU yn y dyfodol?

Yn gywir

Bethan Jenkins AC

Cadeirydd

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
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Eitem 5.2
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