
    
 
Director Wales 

Cyfarwyddwr Cymru 

 

BBC Cymru Wales 

3 Central Square, Cardiff CF10 1FT 

3 Sgwâr Canolog, Caerdydd CF10 1FT 

T: 029 2071 4000  |  E: cardiff.reception@bbc.co.uk  |  W: bbc.co.uk/wales 

 

 

8 Rhagfyr 2020 

 

 

Helen Mary Jones AS 

Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant Cyfathrebu a’r Gymraeg 

Senedd Cymru  

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1SN 

 

 

Annwyl Helen, 

 

Yn gyntaf, diolch am y drafodaeth adeiladol a gafwyd yn ddiweddar ynglŷn â nifer o faterion 

darlledu. Gobeithio i hynny fod yn ddefnyddiol. 

Yn ystod ein sgwrs, fe wnes i addo ysgrifennu atoch yn nodi'r sefyllfa ffeithiol o ran y broses o 

adnewyddu Ffi’r Drwydded yn ogystal â rhai pwyntiau allweddol ynglŷn ag Adolygiad Ofcom o 

Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus. 

Rwy'n nodi isod, felly, rai o'r pwyntiau allweddol a allai fod yn ddefnyddiol i'ch pwyllgor fel  

gwybodaeth gefndir yn ystod eich trafodaethau yn ystod y misoedd nesaf. Gobeithio y bydd o 

fudd i chi. 

 

1. Proses Setliad Ffi’r Drwydded 

 

• Ar 10 Tachwedd, dechreuodd Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth y DU y broses ffurfiol o 

gytuno ar lefel ffi’r drwydded deledu o 2022. 

 

• Bydd y trafodaethau yn penderfynu faint fydd cost trwydded deledu, ac o ganlyniad, faint o 

arian cyhoeddus y bydd y BBC a S4C yn ei gael, am bum mlynedd o leiaf, o Ebrill 2022. 

 

• Mae’r Ysgrifennydd Diwylliant Oliver Dowden wedi gofyn i’r BBC amlinellu ei hanghenion 

ariannol yn unol â'i dibenion cyhoeddus er mwyn llywio’r asesiad o'r lefel briodol ar gyfer 

ffi’r drwydded, ac i sicrhau ei fod yn cynnig y gwerth gorau am arian i’r rheini sy’n talu ffi’r 

drwydded. 

 



   

 

 

• Mae’r DCMS wedi’i gwneud yn glir bod disgwyl i’r trafodaethau ddirwyn i ben erbyn hydref 

2021 i ganiatáu amser i'r newidiadau angenrheidiol gael eu gosod gerbron Senedd y DU a'u 

hymgorffori yng nghyllideb y BBC ar gyfer 2022/23. 

 

• O ran proses, mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei fod wedi ymrwymo i dryloywder yn ystod 

y broses ac amserlen y trafodaethau gyda'r BBC ar setliad ffi’r drwydded. 

 

• Mae model ffi’r drwydded wedi’i warantu nes diwedd cyfnod Siartr y BBC yn 2027. 

 

• Dywedodd Llywodraeth y DU ei fod yn parhau i ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad 

cyhoeddus o ran a yw'r sancsiwn troseddol yn parhau i fod yn briodol ar gyfer peidio â thalu 

ffi’r drwydded. Mae Llywodraeth y DU wedi datgan y bydd yn cyhoeddi ymateb maes o law. 

 

• Mae’r BBC wedi croesawu proses setliad ffi’r drwydded fel cyfle i amlinellu gweledigaeth 

gyffrous y BBC ar gyfer ail hanner cyfnod y Siartr. Rydym hefyd yn croesawu ymrwymiad 

Llywodraeth y DU i sicrhau bod y broses yn cael ei chynnal mewn ffordd agored a thryloyw. 

 

• Mae’r BBC wedi dweud mai’r man cychwyn ar gyfer y broses hon fydd ei hymrwymiad i 

gyffredinolrwydd (universality) a bydd yn defnyddio'r misoedd nesaf i ddangos sut mae'n 

bwriadu parhau i ddarparu rhaglenni a gwasanaethau gwych i bawb. Mae cyfraniad y BBC i 

adlewyrchu’r DU, yn ogystal â chefnogi’r economïau creadigol y tu hwnt i Lundain, hefyd yn 

themâu canolog. I gloi, bydd y BBC hefyd yn amlinellu ble gallai buddsoddiad ychwanegol 

sicrhau ein bod yn darparu buddion pellach i’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded. 

 

Gellir dod o hyd i fanylion pellach, gan gynnwys y llythyron rhwng y DCMS a’r BBC fan hyn: 

https://www.gov.uk/government/publications/letters-from-the-culture-secretary-to-the-bbc-

and-s4c-on-the-2022-licence-fee-settlement  

  

 

2. Adolygiad Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus 

 

Fel y gwyddoch, mae Ofcom wrthi yn adolygu Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU. 

Mae cylch gwaith adolygiad y rheoleiddiwr yn ystyried sut gallai canlyniadau cadarnhaol 

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus gael eu sicrhau ar gyfer cynulleidfaoedd y dyfodol, o fewn y 

fframwaith deddfwriaethol cyfredol, yn ogystal â sut i ail-ddychmygu Darlledu Gwasanaeth 

Cyhoeddus ar gyfer y degawd nesaf a thu hwnt.  

Mae’r BBC wedi’i gwneud yn glir, er mwyn cynnal a gwella’r buddsoddiad yn nhirwedd cyfryngau 

unigryw y DU, bod angen i Ofcom: 

1. Cefnogi BBC i bawb sydd wedi’i chyllido gan ffi’r drwydded. Mae ffi’r drwydded yn sail i 

gyffredinolrwydd a bod cynulleidfaoedd yn gwybod mai ffi’r drwydded sy’n ariannu’r BBC. 

Sicrhau hefyd mai cyllido sefydliad fel y BBC yw’r ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol o 

sicrhau buddsoddiad parhaus y sector cynhyrchu ledled y DU. 

https://www.gov.uk/government/publications/letters-from-the-culture-secretary-to-the-bbc-and-s4c-on-the-2022-licence-fee-settlement
https://www.gov.uk/government/publications/letters-from-the-culture-secretary-to-the-bbc-and-s4c-on-the-2022-licence-fee-settlement


   

 

 

2. Argymell deddfwriaeth i sicrhau bod gwasanaethau Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus fel 

BBC iPlayer yn cael eu cynnwys ac yn amlwg ar bob platfform o bwys. 

3. Cydnabod bod angen i’r ffordd o reoleiddio’r BBC symud i’r oes ddigidol. Rydym hefyd yn 

credu y dylai Ofcom gael dyletswydd newydd i ystyried y gwerth cyhoeddus a grëir gan y 

BBC a Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus eraill. 

4. I gloi, dylai Ofcom ddiweddaru’r drefn digwyddiadau rhestredig i gwmpasu dosbarthiad 

cynnwys ar blatfformau digidol.  

 

I gloi, rwy’n deall bod fy nhîm mewn trafodaethau gydag ysgrifenyddiaeth eich pwyllgor am 

sesiwn graffu i edrych ar Adroddiad Blynyddol y BBC a materion cysylltiedig. Byddem, wrth gwrs, 

yn fwy na hapus i drafod materion sy’n gysylltiedig â Ffi’r Drwydded a’r Adolygiad Darlledu 

Gwasanaeth Cyhoeddus fel rhan o’r sesiwn. 

 

Cofion cynnes, 

 

Rhodri Talfan Davies 

 


