
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 1 Rhagfyr 2021 

Pwnc | Subject: Ymateb i ‘Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’ 

Annwyl Nadine,  

Cyfarfu Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Senedd 
Cymru ar 13 Hydref i drafod Argymhellion Ofcom i'r Llywodraeth ar ddyfodol cyfryngau gwasanaeth 
cyhoeddus. 

Rwy’n falch o anfon adroddiad y trafodaethau hynny atoch, sy’n cynnwys casgliadau ac argymhellion 
y Pwyllgor. Mae'r Pwyllgor wedi gwneud chwe argymhelliad ar gyfer Llywodraeth y DU, a'r cyntaf yw y 
dylai Llywodraeth y DU ddatblygu polisi a chynigion deddfwriaethol i weithredu argymhellion Ofcom 
yn yr adroddiad ‘Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’, a sicrhau y caiff y gweinyddiaethau datganoledig eu 
cynnwys yn llawn yn y gwaith hwn.  

Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn wynebu sawl her wrth i’r maes cyfryngau esblygu. Mae’r 
Pwyllgor o’r farn y gall Llywodraeth y DU a rheoleiddiwr cryf, annibynnol, chwarae rhan hanfodol i 
sicrhau bod deddfwriaeth yn cefnogi darlledwyr i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir gan y 
trawsnewid o ran arferion gwylio. 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r argymhellion yn yr adroddiad hwn. Byddem 
hefyd yn croesawu'r cyfle i drafod y materion hyn gyda chi mewn cyfarfod yn y dyfodol. A oes modd i 
chi roi gwybod imi a ydych ar gael ar unrhyw un o'r dyddiadau a ganlyn? 
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16 Mawrth 2022 

Fel arall, byddem yn hapus i gynnwys eich ymddangosiad ar ddyddiad ac amser sy’n gyfleus i chi. 

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i'n Pwyllgor a thrafod ein gwaith. 

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

 

 


