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Annwyl Gadeirydd, 
 
Ar ran TAC, hoffwn ddiolch unwaith eto i chi am ein gwahodd i ymddangos o flaen eich pwyllgor ar 
16 Mawrth 2017. 
 
Yn ystod y sesiwn, fe wnaethom ymrwymo i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor. Buasem 
hefyd yn hoffi darparu atebion pellach i rai o’r pwyntiau eraill a godwyd. 
 
Rôl S4C 
Mae dyfodol S4C yn gysylltiedig ag amrywiaeth, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth y sector 
cynhyrchu annibynnol yng Nghymru. Mae’r cwmnïau cynhyrchu yng Nghymru wedi eu sefydlu ac yn 
cael eu rhedeg gan bobl ag ymrwymiad dwfn i gynhyrchu cynnwys ystyrlon wedi ei gyfleu trwy 
gyfrwng y Gymraeg, a thrwy hynny, adlewyrchu a hyrwyddo bywyd a diwylliant Cymru. 
 
Byddem yn gofyn i’r pwyllgor ystyried beth yn union mae ‘S4C’ yn ei olygu i aelod o'r cyhoedd. Yn ein 
profiad ni, maent yn adnabod S4C drwy ei rhaglenni, boed hynny yn Rownd a Rownd, Fferm Ffactor, 
Ochr 1, Y Gwyll neu raglenni ar wasanaeth plant Cyw – a’r cyfan wedi eu cynhyrchu gan aelodau TAC. 
Er bod angen system weinyddol i amserlennu a chomisiynu cynnwys ar bob gwasanaeth cyfryngol, y 
cynnwys ei hun sydd wrth galon hunaniaeth y gwasanaeth, a’i allu i wasanaethu cynulleidfaoedd. 
 
Oherwydd hyn, mae’r sector cynhyrchu yn rhan gynhenid o’r ffordd y mae S4C yn gweithio ac yn 
datblygu ei brand. Fel estyniad o’u huchelgais creadigol, a thrwy eu hawydd i bortreadu Cymru yn 
gadarnhaol i weddill y DU a thu hwnt, mae ein haelodau hefyd yn ceisio ennill comisiynau gan ystod 
ehangach o ddarlledwyr. Gan fod y sector wedi cael ei gyhuddo o fod yn or-ddibynnol ar S4C yn y 
gorffennol, rydym yn teimlo bod hyn yn ddatblygiad cadarnhaol i unrhyw un sy’n gwerthfawrogi 
cynhyrchu cynnwys Cymraeg gwreiddiol. 
 
Serch hynny, gydag ymchwil yn dangos adenillion economaidd o £2.09 ar bob £1 a fuddsoddir, mae 
buddsoddiad S4C yn y sector yn hollbwysig. Dyma pam dylai cylch gwaith  S4C ymrwymo yn glir i 
gomisiynu’r mwyafrif helaeth o’i rhaglenni gan y sector annibynnol.  

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg 
a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and  
Communications Committee 
CWLC(5)-12-17 PTN2



 
Yn ddiau, bydd y Pwyllgor yn ymwybodol fod Cytundeb Gweithredu cyfredol S4C a’r BBC1 yn nodi: 
‘The BBC Trust and the S4C Authority have agreed that S4C should commission the vast majority of 
its content from independent production companies.’  
 
Yn achos comisiynu cynnwys gan y BBC, noda wedyn y dylai hyn ‘should only ever constitute a small 
proportion of the overall content commissioned by S4C.’  
 
Dylai’r ymrwymiad hwn fod yn rhan o gylch gwaith S4C drwyddi draw, ac er bod S4C fod yn rhydd i 
gomisiynu gan unrhyw gynhyrchydd, mae’n bwysig nodi y dylai’r mwyafrif helaeth o gomisiynu ddod 
gan y sector annibynnol yn hytrach na stiwdios mewnol darlledwyr eraill. 
 
Cynhyrchu S4C 
Gofynnwyd i ni a ddylai S4C gynhyrchu ei chynnwys ei hun yn fewnol. Mae S4C eisoes yn ddarlledwr/ 
gyhoeddwr arobryn, felly nid oes unrhyw broblemau safon â’i allbwn ar hyn o bryd. Byddai 
cynhyrchu ei rhaglenni ei hun yn golygu buddsoddiad sylweddol. Ar wahân i’r BBC ac ITV, sydd wedi 
cynhyrchu rhywfaint o’u cynnwys yn hanesyddol, mae cwmnïau cyfryngau eraill yn dewis 
defnyddio’r sector annibynnol bywiog i gyrchu’r syniadau a’r arbenigedd gorau, i ddiwallu’r angen 
am gynnwys sy’n diffinio sianel ac yn ei gwahaniaethu yn y farchnad, yn hytrach na buddsoddi mewn 
stiwdios mewnol, anhylaw. 
 
Byddai cynhyrchu mewnol yn gosod baich ariannol o gostau sefydlog ar S4C, a fyddai’n golygu bod 
angen comisiynau rheolaidd cyson ar gyfer yr adnoddau, a hynny heb ystyried ai dyma’r syniadau 
neu’r gwaith gorau posibl. Byddai hyn yn tanseilio’r egwyddor o gomisiynu’r cynnwys gorau, waeth 
beth yw’r ffynnhonnell, sef yr egwyddorion craidd y sefydlwyd S4C a Channel 4 arnynt. 
 
Mae angen hyblygrwydd ar S4C i ganolbwyntio adnoddau ar ei gweledigaeth, sydd yn esblygu’n 
barhaus, ac mae comisiynu cwmnïau cynhyrchu ledled Cymru yn fodd o annog cystadleuaeth 
greadigol a gwerth am arian. 
 
Buasai cylch gorchwyl clir i S4C weithio gyda’r sector annibynnol, fel yr argymhellwyd yn ein papur 
gwreiddiol, yn golygu y gallai’r cwmnïau sicrhau buddsoddiad ychwanegol i arallgyfeirio 
gweithgareddau, cynhyrchu ar gyfer y farchnad ehangach, a thyfu eu busnesau ynghyd â buddsoddi 
mewn technoleg a syniadau cynhyrchu newydd. 
 
Ymchwil cynulleidfa 
Yn olaf, mi drafodon ni batrymau gwylio cynulleidfaoedd a chrybwyll ymchwil yn y maes. Dangoswyd 
yr ymchwil dan sylw i aelodau TAC gan S4C ac rydym wedi ei gynnwys fel atodiad.  
 
Datganoli S4C 
Yn achos datganoli darlledu, mae TAC yn cefnogi Llywodraeth Cymru a’i rôl bresennol ym materion 
Cymru. O ran cyfrifoldeb dros S4C, byddem yn ailadrodd y pwynt a wnaed yn ein papur, sef bod S4C 
ar ei hennill o fod yn rhan o system ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) ehangach y DU. Fel y 
nododd aelod o’r pwyllgor, mae S4C a’r sector cynhyrchu annibynnol yn ymdrechu i apelio at 
gynulleidfaoedd ehangach, ond mi allai ei phellhau oddi wrth rwydweithiau PSB eraill feithrin 
canfyddiad o S4C fel darlledwr lleiafrifol ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru yn unig. 
 
Gellid diwallu’r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor ynghylch y posibilrwydd o doriadau gan 
Lywodraeth y DU yn y dyfodol drwy sefydlu strwythur ariannu priodol na ellid ymyrryd arno ar hap. 
                                                           
1 BBC Trust – Cytundeb Gweithredu Awdurdod S4C, t.5 para. 2.6 



Hyd yn oed petai’r cyfrifoldeb dros S4C yn cael ei drosglwyddo, mi fyddai’r llywodraeth ganolog yn 
parhau i ariannu S4C drwy ei grant cyffredinol i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Pe bai grant 
Llywodraeth Cymru’n gostwng mewn termau real, byddai hyn yn esgor ar y math o broblem a 
grybwyllwyd yn sesiwn y pwyllgor, sef gwrthdaro posibl â blaenoriaethu gwariant mewn meysydd 
eraill. Ar ben hynny, petai cyllid S4C yn cael ei fwndelu i grant cyffredinol Cymru, ni fyddai modd 
ystyried ei gysylltu â chwyddiant. 
 
Manteisio ar Hawliau 
Mi gododd cwestiwn hefyd ynglŷn ag ymelwa ar hawliau. Mae rhai cwmnïau yng Nghymru, megis 
Rondo a Cwmni Da, wedi sefydlu cytundebau dosbarthu sy’n dod ag incwm gweddilliol iddynt. Mae 
lle i annog y sector cyfan i fod yn rhagweithiol yn y maes hwn, ac mi yn un o swyddogaethau 
Rheolydd Cyffredinol newydd TAC i greu rhaglen o adnoddau a digwyddiadau i gynorthwyo aelodau i 
wneud y gorau botensial eu heiddo deallusol (ED). 
 
Mae’r sector cynhyrchu yn y DU yn ddiwydiant sy'n arwain y byd, gan allforio £1,326bn yn 2015-16 
ar draws y byd gyda rhaglenni a fformatau.2 Mae hyn yn bosibl yn sgil amodau gwarchod hawliau ED  
cynhyrchwyr o dan Ddeddf Cyfathrebu 2003. Dim ond trwydded i ddarlledu rhaglen am nifer 
benodol o weithiau dros gyfnod penodol y gall darlledwr ei phrynu gan gynhyrchydd annibynnol.  Mi 
all y darlledwr a’r cynhyrchydd drafod yr hawliau rheini ymhellach, ond rhaid i’r trafodaethau gael eu 
cynnal ar wahân i’r drafodaeth am yr ‘hawliau sylfaenol’ cychwynnol. Y rhagdybiaeth yw bod yr 
hawliau bob amser yn gorwedd gyda’r cynhyrchydd. Llai na deunaw mis yn ôl, daeth adolygiad 
Ofcom i’r casgliad nad oedd angen addasu’r ddeddfwriaeth hon.  
 
Ymchwil cynulleidfa 
Yn olaf, mi drafodon ni batrymau gwylio cynulleidfaoedd a chrybwyll ymchwil yn y maes. Dangoswyd 
yr ymchwil dan sylw i aelodau TAC gan S4C ac rydym wedi ei gynnwys fel atodiad.  
 
I gloi 
Gobeithio bydd y wybodaeth atodol hon yn ddefnyddiol i chi. Er nad oedd y sector annibynnol yn 
rhan o’ch gwaith cychwynnol ar ddarlledu, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i estyn gwahoddiad 
cynnes i’r pwyllgor cyfan ymweld ag un neu ragor o’r cwmnïau cynhyrchu i ddysgu mwy am eu 
gwaith petai hynny’n ddefnyddiol yn y cyd-destun hwn, neu os cyfyd unrhyw ymholiad yn y dyfodol. 
 
Mae strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DU wedi clustnodi’r diwydiannau creadigol fel maes 
allweddol i’w ddatblygu. Dylai Cymru weithredu ar hyn, ac argyhoeddi Llywodraeth y DU i fuddsoddi 
ymhellach yn economi Cymru, drwy gynyddu ei grant i S4C, a nodi yn benodol y dylai gael ei 
fuddsoddi yn y sector cynhyrchu annibynnol gan mwyaf. 
 
Dros y dyddiau diwethaf, rydym wedi gweld Llywodraeth y DU yn cynnig benthyciad i S4C a rhewi ei 
chyllid n rhannol ar gyfer y blynyddoedd ariannol sydd i ddod. Wrth i bawb barhau i ddadlau’r achos 
dros ddyfodol cynaliadwy i S4C, rydym yn gobeithio y gallwn gyflawni canlyniad cadarnhaol i’r 
adolygiad a fydd o fudd i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. 
 
Yn gywir 
 

 
Iestyn Garlick, Cadeirydd 
                                                           
2 Arolwg Allforio Teledu TRP 2015-16 



Atodiad i lythyr dilyniant TAC at y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Mawrth 2017 

Ymchwil S4C  

Bu trafodaeth parthed newidiadau i arferion gwylio ymhlith cynulleidfaoedd iau, ac fe gyfeiriodd TAC at ymchwil a welwyd gan S4C.  Mae copi o’r graffau gan 
Enders Analysis, yn seiliedig ar waith BARB/Infosys+, wedi’u cynnwys isod. 

Mae’r graff cyntaf o’r isod yn dangos patrymau cynulleidfa yn y grŵp oedran 16-34 oed.  

Rydym yn derbyn yn llwyr fod yr adran Sgriniau ‘Eraill’ yn tyfu bob blwyddyn. Er gwaethaf hynny, mae’n dal i gyfrif am lai nag un rhan o dair o gyfanswm y 
gwylio, ac mae’n bwysig nodi bod pobl yn dal i wylio teledu byw neu ar alw ar declynnau ar wahân i’r set deledu. O ystyried hyn ochr yn ochr â chynnydd 
sylweddol yn niferoedd gwylio S4C ar iPlayer, mae’n rhesymol i dderbyn bod cyfran o’r newid hwn mewn teclynnau gwylio, o leiaf, yn parhau i wylio teledu 
‘traddodiadol’, ond drwy dechnoleg wahanol. 

Dylai’r pwyllgor nodi yn ogystal y rhagwelir y bydd y duedd at ddefnydd teclynnau eraill yn arafu ac yn aros oddeutu’r traean erbyn 2020.  

Hoffem gyfeirio at yr ail graff, sy’n dangos cyfran lethol o wylwyr 65+ i’r gwylio traddodiadol. Dylid nodi hefyd fod trafodaeth yn parhau parthed i ba raddau 
mae arferion gwylio pobl yn newid wrth iddynt heneiddio, a bod y gynulleidfa hon yn fwy tebygol o wylio teledu unionlin mewn modd traddodiadol o flaen 
set deledu. Felly dylid gochel rhag tybio y bydd ymddygiad o’r fath yn newid yn sylweddol yn y tymor hir. Mae gan y gynulleidfa hon hawl i ddarpariaeth 
maent wedi dod i ddisgwyl ei gwylio, h.y. cynnwys teledu o safon uchel wedi ei ddarlledu ar sianel ddaearol, unionlin. 

Nid nod yr un o’r dadleuon hyn yw gwadu ei bod yn bwysig amrywio presenoldeb S4C ar lwyfannau gwahanol, a datblygu a chynyddu faint o gynnwys sy’n 
gweddu i arferion demograffeg symudol, iau. Fel yr eglurodd ein cynrychiolwyr, mae cynhyrchwyr yn buddsoddi mewn offer a thechnoleg i ddatblygu cynnwys 
o’r fath. Dylid nodi, fodd bynnag, nad oes arbedion cost i’w gwneud o anghenraid, fel y rhagdybir yn aml. Gall cynhyrchu fideo o safon 5-munud i’w lwytho 
ar-lein olygu’r un faint o waith paratoi’r set, colur a chamera â rhaglen 30-munud. 

Bydd angen i unrhyw gynnwys a gyslltir â brand S4C barhau i gynnal y safon mae ei chynulleidfa’n ei disgwyl. Os bydd ei chynnwys ffurf fer i’w weld yn 
‘amhroffesiynol’, bydd hyn yn ei ddibrisio, ac fel yr eglurwyd, peryg y byddai hyn y creu argraff o wasanaeth eilradd. Os mai clip fideo o ansawdd gwael yw 
profiad cyntaf person ifanc o S4C, gallai hynny fod yn andwyol i’r posibilrwydd y daw yn aelod o gynulleidfa S4C yn y dyfodol.  

 

 

 



Information provided to TAC by S4C, March 2017 / Gwybodaeth a ddarparwyd i TAC gan S4C, Mawrth 2017 

 
Key Guide 

Reported to TV set (Light blue) = BARB reported viewing: live and up to 7-day consolidated 
timeshift/catch-up 

Non-reported to TV set (dark blue) = All other viewing of video content on the TV set, but excluding 
video games 

Other screens (pink) = All viewing of video content on other screens, whether long form or short form 

 

Allwedd 

Anfonwyd at y set deledu (glas golau) = gwylio o adroddiad BARB: byw a hyd at 7 diwrnod o wylio 
wedyn/dal i fyny 

Heb ei anfon at y set deledu (glas tywyll) = pob math arall o wylio cynnwys fideo ar y set deledu, ac 
eithrio gemau fideo 

Sgriniau eraill (pinc) = holl wylio cynnwys fideo ar sgriniau eraill, boed hynny’n ffurf hir neu ffurf fer 




