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Arbedion o £9m y flwyddyn erbyn 2022 

 

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

yn ymwybodol o’ch cyhoeddiad yn ddiweddar i ad-drefnu’r sefydliad yn sylweddol 

er mwyn arbed 9m y flwyddyn erbyn 2022.  

 

Deallaf fod disgwyl ichi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 6 Hydref, cyn ein sesiwn 

gyda Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC ar 2 Tachwedd.  

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i nodi bod y cyhoeddiad hwn yn peri cryn bryder 

inni.  

 

Fe wyddoch fod gan y Cynulliad hwn a Llywodraeth Cymru rôl ymgynghorol 

ffurfiol yn awr yn y BBC a'i ddyfodol yn dilyn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth y 

cytunwyd arno’n ddiweddar. 

 

Sicrhawyd bod llais a phryderon cynulleidfaoedd Cymru yn cael eu cydnabod drwy 

greu’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. Yn sgil hyn, mae cyfrifoldeb 

newydd a difrifol ar y Pwyllgor i graffu’n llawn ar y modd y caiff y BBC ei ariannu, 

yn ogystal â’r modd y mae’n darparu gwasanaethau yng Nghymru. 
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Mae’r arbedion arfaethedig hyn yn cael eu cynnig wrth i’r ddadl ynghylch sut y 

mae bywyd yng Nghymru yn cael ei adlewyrchu gan y BBC, ac yn cael ei bortreadu 

ar draws y rhwydwaith, ddod i’r amlwg eto. Os cawn ymrwymiadau newydd gan 

Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC pan fydd yn ymddangos gerbron y Pwyllgor, bydd 

yn rhaid inni ofyn sut y caiff yr ymrwymiadau hynny eu hariannu, yn enwedig yn 

nghyd-destun arbedion arfaethedig BBC Cymru Wales. Nid ydym am weld hynny’n 

cael effaith niweidiol ar gynnwys ac ar raglennu ac nid ydym am glywed 

addunedau gwag ychwaith. Mae angen gweithredu’n awr.  

 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r ymrwymiad a wnaed yn Arolwg y Tîm Rheoli 

2015/16 i ‘fuddsoddi arian ychwanegol mewn cynnwys teledu Saesneg ar gyfer 

Cymru.’ Fodd bynnag, o ystyried eich cyhoeddiad, mae angen inni wybod ar fyrder 

yn awr faint yn union fydd y buddsoddiad dan sylw.  

 

Edrychaf ymlaen at 6 Hydref a’r cyfle i archwilio’r materion hyn yn fanylach.  

Yn gywir 
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