
 
 
 
 

 
 

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 

Llywodraeth Cymru   

30 Ebrill 2019 

 

 

Annwyl Dafydd, 

  

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. 

Credaf y byddai unrhyw newid i'r angen i gael cynnwys llafar 100 y cant yn 

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

Nghymru sy'n gwrando ar ddarllediadau Radio 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. 

Nid wyf wedi fy argyhoeddi gan ddadl y BBC mai bwriad ei gais i Ofcom yw 

rhoi'r hyblygrwydd yn ystod amser brecwast i orsafoedd radio unigol ledled y 

DU i ymateb i batrymau gwrando sy'n newid. Mae'r BBC wedi dweud nad yw 

BBC Radio Wales na BBC Radio Cymru yn bwriadu symud y ffocws oddi ar 

newyddion yn ystod adegau brig. Fodd bynnag, unwaith y caiff yr angen i 

gael cynnwys llafar 100 y cant ei ddileu ar gyfer y slot hwn, bydd yn golygu 

colli amser darlledu radio sydd wedi'i neilltuo ar gyfer gwybodaeth a thrafod 

yn hytrach nag adloniant. 

A wnewch chi roi gwybod i mi a yw Llywodraeth Cymru wedi sôn wrth BBC 

Wales neu Ofcom ynghylch y mater hwn?  A wnewch chi roi sicrwydd i mi fod 

Llywodraeth Cymru hefyd yn gwrthwynebu'r cais hwn i Ofcom gan BBC 

Wales? Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno y byddai unrhyw ostyngiad yng 
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nghynnwys llafar y slot hwn yn amddifadu pobl Cymru o ddull pwysig o 

ddeall y penderfyniadau sy'n effeithio fwyaf ar eu bywydau. 

A fyddech cystal ag ymateb i mi erbyn 29 Mai fel y gallaf roi gwybod i'n 

rhanddeiliaid beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar y mater hwn, 

  

Yn gywir,   

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 


