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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol            

9 Mawrth 2016 

 

Adroddiad ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig 

drafft: yr Adolygiad o Siarter y BBC 

 

Cefndir 

  Ar 10 Chwefror 2016, cytunwyd  i ystyried y Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth diwygiedig  drafft rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r 

BBC. Mae’r Cynulliad yn cael ei restru fel parti i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

diwygiedig, ond nid yw’n llofnodwr. Mae’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

diwygiedig wedi ei atodi i’r adroddiad hwn.   

 Fel rhan o’r ystyriaeth hon, cytunwyd i ofyn barn rhanddeiliaid ar y 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig. 

Y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig 

  Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig yw ffurfioli’r rôl 

ymgynghorol ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn y broses o 

adolygu’r Siarter. Mae hefyd yn ymrwymo’r BBC i osod adroddiadau blynyddol a 

chyfrifon archwiliedig gerbron y Cynulliad, ac i ymddangos gerbron pwyllgorau’r 

Cynulliad. 

  Bwriad y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig yw disodli 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cynharach rhwng Llywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru a’r BBC ym mis Hydref 2015. Nid oedd y Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth cynharach yn cynnwys darpariaeth ar gyfer rôl ymgynghorol ar 

gyfer y Cynulliad yn yr adolygiad o’r Siarter. 

Trafodaeth y Pwyllgor  

  I gynorthwyo gyda’n hymchwiliad, cyhoeddwyd galwad am dystiolaeth ar y 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig. Cafwyd ymatebion gan Grŵp Polisi 
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Cyfryngau y Sefydliad Materion Cymreig  a chan Ganolfan y Cyfryngau a Diwylliant 

mewn Cenhedloedd Bach .  

 Ystyriwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig, ynghyd â’r 

ymatebion, ar 2 Mawrth 2016. 

Ein barn 

 Rydym yn croesawu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig, a’r cam i 

ffurfioli rôl ymgynghorol y Cynulliad yn y broses o adolygu’r Siarter.   

  Rydym o’r farn y dylai’r gofyniad bod adroddiadau blynyddol a chyfrifon 

archwiliedig i gael eu gosod gerbron y Cynulliad gan y BBC fod yn benodol i 

Gymru. Mae ein hadroddiad diweddar ar ein hymchwiliad i’r adolygiad o Siarter y 

BBC yn cynnwys argymhelliad penodol ar y mater hwn. Byddai trefniant o’r fath yn 

galluogi gwell gwaith craffu o ran sut y mae’r BBC yn cyflawni ei rwymedigaethau 

darlledu gwasanaeth cyhoeddus i Gymru.  

Rydym o’r farn y dylid newid y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig  

i ddarparu ar gyfer gosod adroddiadau blynyddol a chyfrifon archwiliedig 

sy’n benodol i Gymru gerbron y Cynulliad.  

  Yn ei dystiolaeth, dywedodd Grŵp Polisi Cyfryngau y Sefydliad Materion 

Cymreig, er bod “setting the licence fee currently lies outwith the terms of the 

Charter itself, (…) in practice it is the most fundamental factor in setting the 

parameters of debate about issues that are dealt with in the Charter”. Rydym yn 

cefnogi’r farn hon.   

Credwn y dylid darparu ar gyfer ymgynghori’n llawn ac agored gyda 

Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad am bennu ffi’r drwydded yn y Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth diwygiedig.    
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