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Summary

Cyflwyniad
Dyma gyfraniad cyhoeddus
cyntaf S4C i’r drafodaeth am
ddyfodol darlledu yn y Gymraeg
wedi 2017.
Darlledwr gwasanaeth
cyhoeddus yw S4C, sy’n cynnig
yr unig wasanaeth teledu yn
y Gymraeg yn y byd. Mae ei
chyfraniad at fywydau pobl,
diwylliant, ac economi fodern
Cymru yn bellgyrhaeddol ac
unigryw.

Bydd Cytundeb y Ffi Drwydded
rhwng Llywodraeth y DU ac
Ymddiriedolaeth y BBC yn
dirwyn i ben ym mis Mawrth
2017. Disgwylir y cynhelir
trafodaethau am siarter newydd
i’r BBC gryn amser cyn hynny.
Rydym yn ystyried ei bod yn
hanfodol i ofynion darlledu yn y
Gymraeg hefyd gael ystyriaeth
gynhwysfawr ac amserol o fewn
yr un amserlen.

Mae gan yr Ysgrifennydd
Gwladol dros Ddiwylliant,
Cyfryngau a Chwaraeon
ddyletswydd statudol i sicrhau
arian digonol i S4C. Cyflawnir
hyn ar y foment drwy arian o
ddwy ffynhonnell wahanol; y
ffi drwydded drwy gytundeb
Ymddiriedolaeth y BBC, a thrwy
arian llywodraeth uniongyrchol.
Rydym yn gwerthfawrogi’r
ddeuoliaeth ariannu a’r
gefnogaeth yma yn fawr.

Gobeithiwn fod y papur hwn yn
cynnig man cychwyn adeiladol
i’r trafodaethau hyn ac edrychwn
ymlaen at drafod gyda’n holl
ran-ddeiliaid a’n partneriaid –
yng Nghymru ac yn San Steffan
– yn ogystal â’r diwydiant a’n
cynulleidfa, dros y misoedd a
ddaw.

Huw Jones
Cadeirydd

Ian Jones
Prif Weithredwr
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Cefndir

Cyd-destun

Mae S4C yn ddarlledwr
gwasanaeth cyhoeddus a
sefydlwyd, drwy statud, yn
benodol i wasanaethu’r gymuned
Gymraeg. Mae’n gwasanaethu’r
gynulleidfa benodol hon yng
Nghymru a ledled y DU. Fel yr
unig wasanaeth teledu Cymraeg
yn y byd, mae S4C yn unigryw,
a’r enghraifft amlycaf o ddarlledu
gwasanaeth cyhoeddus yn y
DU: ni fyddai ei gwasanaethau
yn gynaliadwy heb ymyriad
cyhoeddus.

O dan delerau setliad ffi’r
drwydded Hydref 2010,
trosglwyddodd y cyfrifoldeb
am y rhan fwyaf o gyllid S4C
o Adran dros Ddiwylliant,
Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS)
y DU i Ymddiriedolaeth y BBC
drwy ffi’r drwydded, gyda
gostyngiad mewn cyllid a
oedd yn cyfateb i 36% mewn
termau real. Mae cyfraniad ffi’r
drwydded wedi’i warantu tan i
setliad presennol ffi’r drwydded
ddod i ben yn 2017. O 1 Ebrill
2013, mae 90% o gyllid S4C
(£76 miliwn) yn deillio o ffi’r
drwydded, gydag 8% (£6.787
miliwn) yn cael ei gynnal gan
DCMS tan fis Mawrth 2016. Nid
yw cyfraniad DCMS ar gyfer
2016-17 yn hysbys eto, ond y
mae S4C yn gwerthfawrogi’r
ddeuoliaeth ariannu yma a’r
berthynas gyda’r Llywodraeth.
Daw’r 2% sy’n weddill o incwm
masnachol.

Nod S4C yw cyflwyno
gwasanaethau cynnwys a
chyfryngau yn y Gymraeg sy’n
darparu adloniant, gwybodaeth
ac ysbrydoliaeth, sy’n rhoi S4C
yng nghanol bywydau bob dydd
pobl Cymru ac sy’n gwneud
cyfraniad cynyddol ac allweddol i
Gymru a’r Gymraeg.
Lansiwyd S4C ym mis Tachwedd
1982 ac mae’n gweithredu o dan
fodel cyhoeddwr-ddarlledwr.
Mae’r sianel yn comisiynu’r
cyfan o’i chynnwys o’r sectorau
annibynnol a masnachol, gan
gynnwys ITV Cymru Wales,
ac o dan delerau partneriaeth
strategol gyda BBC Cymru
Wales, yn derbyn isafswm o
10 awr o raglenni yr wythnos
– gan gynnwys ei wasanaeth
Newyddion, y ddrama hir
sefydledig Pobol y Cwm a
rhywfaint o allbwn chwaraeon.
Ers 1982 mae tirwedd y cyfryngau
wedi newid yn sylweddol – yng
Nghymru a thu hwnt. Lansiwyd
S4C fel pedwaredd sianel Cymru;
fodd bynnag ers y newid i’r
digidol a chyda datblygu IPTV
a gwasanaethau teledu ar-lein,
mae gan gynulleidfaoedd bellach
ddewis o gannoedd o sianelau
ar draws gwahanol lwyfannau.
S4C yw’r unig wasanaeth teledu
Cymraeg o hyd, ond yn gynyddol
rhaid iddi gynnig ei chynnwys
a’i gwasanaethau ar draws pob
llwyfan er mwyn darparu ar gyfer
ei chynulleidfaoedd.

Mae’r ddyletswydd statudol
i sicrhau cyllid digonol i S4C
wedi’i hymgorffori yn adran 31
Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011:
(1) The Secretary of State shall
secure that in 2012 and each
subsequent year the Welsh
Authority are paid an amount
which he considers sufficient to
cover the cost to the Authority
during that year of —
(a) providing the Authority’s
public services (within the
meaning of section 207 of the
Communications Act 2003), and
(b) arranging for the
broadcasting or distribution of
those services.
(2) The Secretary of State may
discharge the duty in subsection
(1) by making payments himself
or entering into an agreement
with another person for that
person to do so (or both).
Mae’r cytundeb fframwaith
rhwng DCMS ac Ymddiriedolaeth
y BBC yn cynnwys ymrwymiad

gan DCMS i adolygu strategaeth
ac ariannu S4C cyn diwedd
2014/15. Rydym yn barod
i chwarae rhan yn y broses
hon pan fydd yn digwydd. Yn
ogystal, mae Siarter bresennol
y BBC yn weithredol tan
fis Rhagfyr 2016, ac er na
fydd trafodaethau ar gyfer
cyflwyno siarter newydd yn
ei lle yn dechrau’n ffurfiol am
ryw ddeuddeg mis eto, mae
canllawiau’r ddadl yn cael eu
gosod eisoes.
Mae’n briodol felly bod S4C
yn ystyried, yn y cyd-destun
hwn, ei rôl a’i chylch gwaith yn
ystod cyfnod y Siarter nesaf –
tan 2027. Rydym wedi treulio
amser yn ystyried rhagolygon ar
gyfer tirwedd y cyfryngau yn y
dyfodol, gan fapio anghenion a
disgwyliadau ein cynulleidfaoedd
ac edrych ar rôl S4C yng
Nghymru. Yr adroddiad hwn yw
cyfraniad cyhoeddus cyntaf S4C
i’r ddadl. Mae’n nodi rhai o brif
ystyriaethau ac uchelgeisiau’r
sianel ar gyfer llywio dadl a
thrafodaeth gyda rhanddeiliaid
a phartneriaid, er mwyn sicrhau
parhad annibyniaeth olygyddol,
weithredol a rheolaethol y sianel
yn ogystal â’i chyllid digonol.

S4C Heddiw
Gweledigaeth, Cenhadaeth a
Gwerthoedd Craidd
Mae’r gynulleidfa wrth wraidd
popeth mae S4C yn ei wneud.
O fewn canllawiau a osodwyd
gan Ddeddf Cyfathrebiadau
2003 a deddfwriaeth flaenorol,
Gweledigaeth S4C yw bod yng
nghanol bywydau bob dydd pobl
Cymru.
Gyda Chenhadaeth i:
• gyflwyno gwasanaethau cynnwys
a chyfryngau yn Gymraeg, sy’n
darparu adloniant, gwybodaeth
ac ysbrydoliaeth, ac yn gosod 		
S4C yng nghanol bywydau bob
dydd pobl Cymru;
• wneud cyfraniad blaengar ac 		
allweddol i Gymru a’r Gymraeg.
Ein Gwerthoedd Craidd yw:
• Bod yn unigryw;
• Bod yn Gymraeg a Chymreig;
• Canolbwyntio ar y gynulleidfa;
• Bod ar gael i bawb;
• Bod yn greadigol; a
• Chydweithio
Bod yn unigryw
Fel yr unig sianel Gymraeg yn y
byd, rhaid i S4C apelio i gynulleidfa
graidd o siaradwyr Cymraeg rhugl,
i’r rhai sy’n llai rhugl, i ddysgwyr,
i’r rhai sy’n dymuno dysgu yn
ogystal â darparu gwasanaeth
cynhwysol sy’n gwneud ei
gynnwys a’i wasanaethau ar gael i’r
di-Gymraeg.
Mae S4C yn dathlu bywydau bob
dydd, diwylliant a thraddodiadau
Cymru gyfan drwy gyfrwng y
Gymraeg. Rydym yn hyderus,
yn unigryw ac yn falch o’n
hannibyniaeth olygyddol a
gweithredol. Mewn tirwedd
o gyfryngau aml-lwyfan sy’n
plethu drwy’i gilydd, rydym yn
unplyg yn ein hawydd i ddarparu
cynnwys rhagorol a gwasanaethau
cyfryngau drwy ysbrydoli
pobl a gweithio’n agos gyda
chynulleidfaoedd a chymunedau.

Y Gymraeg

Creadigol

Mae’r Gymraeg wrth wraidd
cylch gwaith a bodolaeth S4C.

Creadigrwydd yw un o gonglfeini
S4C. Rydym yn meithrin ac
yn dathlu creadigrwydd yn
y Gymraeg, gan adeiladu ein
gwasanaethau ar allu a thalent
ein diwydiannau creadigol. Wrth
wneud hyn, ein nod yw mynd
â Chymru i’r byd a dod â’r byd
i Gymru, tra’n cynnig gwerth
unigryw i bobl Cymru.

Ein nod felly yw gwasanaethu
siaradwyr Cymraeg rhugl yn
ogystal â meithrin siaradwyr a
dysgwyr Cymraeg llai rhugl - yng
Nghymru ac ymhlith y Cymry ar
wasgar. Nod ein gwasanaethau
a rhaglenni Plant yw rhoi sylfaen
ieithyddol gref i blant o bob oed
yn seiliedig ar raglenni a fydd yn
ysbrydoli ac yn diddanu.
Rydym yn ymdrechu i ddod â
chynulleidfaoedd at ei gilydd
ble bynnag maent yn byw neu
beth bynnag fo’u hiaith. Anogir
y di-Gymraeg i fanteisio ar ein
gwasanaethau drwy is-deitlau a
chyfleusterau’r botwm coch, ac
mae ein darpariaeth i ddysgwyr
Cymraeg wedi ennill gwobrau.
Canolbwyntio ar y Gynulleidfa
Mae’r gynulleidfa wrth wraidd
popeth a wnawn. Rydym yn
annog trafodaeth a byddwn yn
ymateb i anghenion newidiol
y gynulleidfa er mwyn darparu
gwerth am arian, a chynnwys
amrywiol, o safon uchel i’r
gynulleidfa ehangaf bosibl.
Byddwn yn hygyrch i BAWB ac
yn ymgysylltu mewn trafodaeth
a dadl genedlaethol ar bob
mater sy’n bwysig i bobl Cymru.
Ar gael i bawb
Nod S4C yw diddanu, addysgu
a hysbysu; ar unrhyw adeg, ar
bob llwyfan sydd ar gael a lle
bynnag y gall ein cynulleidfa
fod. Byddwn yn parhau i
arloesi i ateb yr her hon wrth i
gydgyfeirio ddigwydd ac wrth i
lwyfannau newydd ddod ar gael
i’n cynulleidfaoedd.

Cydweithio
Yn yr hinsawdd economaidd
bresennol, mae angen i ni
adeiladu partneriaethau
creadigol gydag unigolion,
cymunedau a sefydliadau ledled
Cymru a thu hwnt i fanteisio i’r
eithaf ar gyfleoedd a sicrhau
gwerth cyhoeddus. Rydym yn
dod â phobl a chymunedau at
ei gilydd ac yn eu hysbrydoli i
weithio gyda ni a chyda’i gilydd,
wrth i ni wynebu heriau a
chyfleoedd y dyfodol.

Gwasanaethau S4C
Cynnwys
Mae S4C yn darparu gwasanaeth
rhaglenni Cymraeg llawn o saith
y bore tan yn hwyr yn y nos,
bob diwrnod o’r wythnos, ac o
chwech y bore ar benwythnosau.
Rydym yn darlledu dros 115
awr o raglenni bob wythnos,
gan gynnwys chwaraeon,
drama, cerddoriaeth, ffeithiol,
adloniant a digwyddiadau, ar
draws amrywiaeth o lwyfannau,
gan gynnwys ar-lein. Mae S4C
hefyd yn cynnig gwasanaethau
cynhwysfawr i blant a phobl
ifanc: mae Cyw i blant iau
wedi ennill gwobrau, Stwnsh
i blant hŷn, a rhaglenni i rai
yn eu harddegau. Gydag
un sianel deledu, rydym yn
darparu gwasanaeth cynnwys
Cymraeg cynhwysfawr ar draws
amrywiaeth o genres, i bob rhan
o’r gymuned yng Nghymru.

cynulleidfaoedd cryf, ac yn ein
galluogi i gyrraedd cynulleidfa
eang ac amrywiol.

S4C yn ystod y mis a arweiniodd
at yr arolwg (Beaufort Research,
Tachwedd 2012).

Mae comisiynau nodedig S4C,
fel Y Gwyll/Hinterland, yn dod â
thalent greadigol rhai o oreuon
ein gwlad i sgriniau’r gwylwyr
- nid dim ond yng Nghymru,
ond yng ngweddill y DU ac yn
rhyngwladol hefyd.

Rydym yn cynnig rhywbeth a
fydd at ddant pawb, o Cyw i
blant bach, appiau i blant yn
eu harddegau fel Enaid Coll a
Madron, dramâu blaengar fel
35 Diwrnod ac Y Tir, rhaglenni
ffeithiol sydd wedi dod i’r brig
yn rhyngwladol fel Defaid a
Dringo ac O’r Galon, cyfresi
hanes fel Creu Cymru Fodern ac
Y Plas, rhaglenni gwyddoniaeth
fel Dibendraw a rhai natur fel
Y Tyrchwyr. A hyn oll heb
anghofio’r ffefrynnau mawr:
Pobol y Cwm, Cefn Gwlad,
Newyddion, ein rhaglenni rygbi
a’n rhaglen gylchgrawn ddyddiol
Heno. Mae ein rhaglenni yn
cynnig teledu sy’n mynnu
cael ei wylio. Felly hefyd ein
darllediadau o ddigwyddiadau
cenedlaethol, gyda rhaglenni
Eisteddfod yr Urdd, Sioe
Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod
Genedlaethol yn uchafbwynt
yn yr amserlen o hyd wrth i
nodweddion mwy newydd fel
Band Cymru ac Ysgoloriaeth
Bryn Terfel gael eu cyflwyno.
Mae ein darllediadau chwaraeon
enwog yn parhau i ddenu

Rhaid i S4C wasanaethu
cynulleidfa sydd wedi ei rhannu
o ran angen. Mae ein cynulleidfa
mor amrywiol â phoblogaeth
Cymru, gan gynnwys
dimensiynau gwahanol fel y
defnydd o’r iaith, diwylliant, oed,
daearyddiaeth, a rhagolygon
bywyd yn gyffredinol. Mae’r
sianel yn cael ei gwerthfawrogi’n
fawr am bortreadu Cymru
gyfan, yn drefol ac yn wledig,
a’i digwyddiadau diwylliannol a
chwaraeon. Ystyrir hefyd bod
S4C yn chwarae rôl bwysig o
ran cadw’r Gymraeg yn fyw ac
yn fywiog. Eto i gyd, yn ôl ei
natur, mae cynulleidfa amrywiol
S4C - a disgwyliadau amrywiol
y gynulleidfa honno - hefyd yn
cyflwyno her unigryw: yr angen
i gynnig rhywbeth sy’n apelio i
bawb.

Mae ein cynulleidfa graidd yn
deyrngar, tra bod ein gwylwyr
achlysurol yn ymweld â’r
gwasanaeth i ddod o hyd i
raglenni a meysydd penodol
– rhywbeth sy’n haws gyda
theledu digidol a gwasanaethau
ar-lein fel Clic, ein gwasanaeth
ar-lein ac ar-alw a ail-lansiwyd yn
ddiweddar. Gyda datblygiadau
o’r fath a chyda dosbarthiad dros
sawl llwyfan – o Clic, Sky a Virgin
Media i YouView, TVCatchup
a TV Player – yn ogystal â
chyfleoedd i gyd-gynhyrchu’n
rhyngwladol, mae ein cynnwys
yn cael ei ddefnyddio a’i
fwynhau gan gynulleidfa sy’n
gynyddol soffistigedig o ran
technoleg. Mae llwyddiant Clic
a’n hamrywiaeth cynyddol o
appiau yn galluogi’r gwylwyr i
ymgysylltu ag S4C mewn ffyrdd
newydd ac arloesol, ar adeg o’u
dewis. Gwelsom gynnydd o 41%
mewn sesiynau gwylio ar-lein
yn 2013 – gan gyrraedd bron 4
miliwn.

Cynulleidfa S4C heddiw
Mae S4C yn un o brif linynau
bywyd Cymreig, yn hanfodol i
wead Cymru heddiw.
Yn 2013, cyrhaeddodd ein
rhaglenni dros 6.5 miliwn o bobl,
gan gyrraedd dros 576,000
o wylwyr ledled y DU mewn
wythnos arferol.

Mae ymchwil ar y cyd a
gomisiynwyd yn ystod 2012,
rhwng Llywodraeth Cymru, BBC
Cymru Wales ac S4C, yn dangos
bod 81% o oedolion sy’n siarad
Cymraeg yn nodi eu bod wedi
defnyddio gwasanaeth teledu

Ond mae’r un datblygiadau
hyn hefyd wedi arwain at
lawer mwy o ddewis nag
erioed i ddefnyddwyr. Mewn
byd aml-lwyfan, digidol, rhaid
i S4C gyda’i un sianel linol
gynnig yr ehangder o gynnwys
gwasanaeth cyhoeddus sydd ar
gael yn Saesneg ar BBC One,
Two, Three a Four, CBeebies,
CBBC, ITV, Channel Four a
Channel Five - heb sôn am
y cannoedd o ddarlledwyr
masnachol sy’n bodoli bellach.
Rhaid i S4C gynnig cynnwys
sy’n addysgu, yn hysbysu ac yn
diddanu, i bobl o bob oed, ac
mae’n llwyddo i wneud hyn.
Mae’r gwylwyr yn graff a
detholgar. Maent yn disgwyl
gwasanaeth cynhwysfawr, o

ansawdd uchel ar deledu yn y
safon bresennol a fformatau
manylder uwch ac hefyd ar
unrhyw lwyfan neu fformat
sy’n debyg o ddod yn gyffredin
yn y dyfodol. Mae gwylwyr
am gael mynediad i gynnwys
ar lwyfannau sy’n amrywio’n
gynyddol. Maent hefyd yn
disgwyl gallu mwynhau cynnwys
S4C ar yr un amryfal lwyfannau
y maent yn eu defnyddio i wylio
darlledwyr eraill. Wrth gwrs,
mae goblygiadau cost o ran
dosbarthu cynnwys ar lwyfannau
lluosog. Mae’r rhain, a chostau
seilwaith, yn debygol o gynyddu
yn y dyfodol wrth i lwyfannau a
dyfeisiau amlgyfrwng newydd
barhau i gael eu datblygu.
Er bod ein cynnwys ar gael ar
draws yr holl lwyfannau, yn
unol â darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus eraill, mae S4C
ymhlith yr unig sefydliad o’i fath
sy’n darlledu mewn manylder
safonol (SD) yn unig. Gyda
gostyngiad termau real o 36%
yn ein cyllid ers 2010, roedd yn
rhaid gwneud penderfyniadau
anodd gan gynnwys dirwyn
ein gwasanaeth manylder
uwch (HD) ar Freeview, Clirlun,
i ben ym mis Rhagfyr 2012.
Roedd y penderfyniad i ohirio
gwasanaeth manylder uwch
S4C yn un a oedd bob amser yn
mynd i gael ei adolygu wrth i’r
dirwedd ddatblygu. Yn amodol
ar arbedion effeithlonrwydd, ein
nod yw ail-lansio gwasanaeth
manylder uwch i gynulleidfa
eang erbyn 2016.
Ni ddylai cynulleidfaoedd yng
Nghymru fod o dan anfantais
ac ni ddylent gael eu gadael ar
ôl: rhaid iddynt allu mwynhau
cynnwys Cymraeg mor hawdd
ag y maent yn mwynhau
cynnwys Saesneg, a chyda’r
un dechnoleg ddiweddaraf.
Mae sicrhau rhwyddineb
mynediad i gynnwys Cymraeg
hefyd yn gynhenid i ddyfodol
hirdymor yr iaith. Mae datblygu
partneriaethau fel yr un gyda
BBC iPlayer, a fydd yn golygu y
bydd cynnwys S4C ar gael i’w

wylio ar bron 650 o ddyfeisiau
drwy sianel iPlayer benodol
i S4C o ddiwedd 2014, yn
hollbwysig i sicrhau fod S4C
yn parhau’n wasanaeth sydd ar
gael, yn rhwydd, i bawb.
Yn erbyn y cefndir amlgyfrwng hwn, rhaid i ni sicrhau
lluosogrwydd y cyfryngau yng
Nghymru ar yr un pryd. Ar adeg
pan fo rhai yn dadlau nad oes
digon o ddewis o ddeunydd ‘a
wnaed yng Nghymru’ yn cael ei
ddarparu, bydd angen cynnwys
ar gynulleidfaoedd Cymru sy’n
adlewyrchu eu cenedl yn ei holl
amrywiaeth.
O fewn y cyd-destun a’r
dirwedd ehangach hyn, mae rôl
bwysicach nag erioed i ddarlledu
Cymraeg sy’n annibynnol yn
weithredol, yn olygyddol ac yn
rheolaethol.
Mesur Perfformiad,
Effeithlonrwydd a Gwerth am
Arian
Mae’r Awdurdod wedi
datblygu ystod eang o
fesurau perfformiad – fel
ffigurau gwylio a mesurau
ansoddol - sy’n cyflwyno darlun
cyflawn o ddefnydd ac effaith
gwasanaethau S4C. Mae’r
rhain yn cynnwys darparu
gwasanaeth, effaith economaidd,
gwerthfawrogiad y gynulleidfa,
ymddiriedaeth, darpariaeth
lwyddiannus i ddysgwyr,
rhaglenni i blant, ac effaith
gadarnhaol ar ddatblygiad
yr iaith ac ymwybyddiaeth o
ddiwylliant Cymru.
Mae’r naw mesur perfformiad
a gyflwynwyd yn adroddiad
blynyddol 2012 yn dangos er
gwaethaf yr heriau a wynebwyd,
fod gwasanaethau S4C yn
parhau i gael eu gwerthfawrogi
gan y gynulleidfa a bod S4C yn
parhau i weithredu mewn ffordd
effeithlon sy’n sicrhau gwerth
am arian. Ar gyfartaledd, mae
cost yr awr cynnwys a gomisiynir
gan S4C wedi gostwng o
ychydig dros £52,700 yn 2009 i

£31,100 yr awr yn 2013/14, gyda
chost yr awr holl ddarllediadau
S4C yn gostwng o ychydig
dros £16,400 i ychydig dros
£10,800 yn 2013/14. Mae’r rhain
yn ostyngiadau sylweddol, ac
maent yn ostyngiadau y mae’r
cwmnïau cynhyrchu annibynnol
wedi gallu eu darparu i S4C.
O’u hystyried ar eu pennau eu
hunain, gall mesurau perfformiad
unigol arwain at ddehongliad
anghytbwys o werth S4C. Fel yr
unig wasanaeth teledu Cymraeg,
mae ganddo rôl unigryw
a gwerthfawr i’w chwarae.
Fel darlledwr gwasanaeth
cyhoeddus, ei ddiben yw
darparu cynnwys cynhwysfawr,
eang a safonol i Gymru ac am
Gymru. Nid yw S4C yn mynd
ar ôl ffigurau gwylio doed a
ddel; nid cystadlu â’r darlledwyr
masnachol am ffigurau gwylio
a chynulleidfaoedd yw ei
swyddogaeth. Mae gwerth
darlledu gwasanaeth cyhoeddus
mewn iaith leiafrifol i’w
gynulleidfa yn ymwneud â llawer
mwy na chost yr awr yn unig.
Yn 2013, cynyddodd cyrhaeddiad
blynyddol S4C ledled y DU yn
sylweddol, gyda 6.5 miliwn yn
gwylio ein cynnwys. Parhawyd
i weld sefydlogrwydd yn ein
cyrhaeddiad misol ymhlith
siaradwyr Cymraeg yng
Nghymru. Fodd bynnag, bu
gostyngiad yn y cyrhaeddiad
misol ac wythnosol yn y DU,
yn rhannol yn sgîl y lleihad yn
ein gallu i ennill y prif hawliau
darlledu chwaraeon oherwydd
cystadleuaeth fwy ffyrnig ac
oherwydd newidiadau i banel
mesur cynulleidfa BARB. Ac
wrth gwrs, ni all unrhyw
ddarlledwr ddianc yn llwyr rhag
effaith cynulleidfa sy’n ymrannu
wrth ymateb i fwy o ddewis o
ran cynnwys a chyfryngau.

Effaith S4C
Effaith Economaidd a’r Sector
Annibynnol yng Nghymru
Ers ei sefydlu yn 1982, mae
model cyhoeddwr-ddarlledwr
S4C wedi arwain at sector
cynhyrchu cryf, arloesol,
annibynnol, sydd wedi cael
effaith sylweddol ar economi
Cymru – gan gynnwys denu
buddsoddiad uniongyrchol.
Cydnabu Adolygiad Hargreaves
o’r Diwydiannau Creadigol
yng Nghymru (Mawrth 2010)
“heb S4C, hwyrach na fyddai
gan Gymru unrhyw gwmnïau
cynhyrchu teledu annibynnol o
gwbl.”
Mae’r sector cynhyrchu
annibynnol yng Nghymru wedi
tyfu a datblygu ochr yn ochr ag
S4C. Mae Cymru yn wlad fach
sy’n aml yn anelu’n uchel ac
yn llwyddo yn y diwydiannau
creadigol. Mae’r cwmnïau
annibynnol, y mae gan lawer
ohonynt bresenoldeb sylweddol
mewn cymunedau ledled
Cymru, yn cynnig cynnwys
o’r radd flaenaf sy’n cael ei
werthfawrogi’n gynyddol gan
gynulleidfaoedd S4C a’i fwynhau
gan gynulleidfaoedd y tu allan
i Gymru ac yn rhyngwladol.
Mae Arolwg Broadcast Indie
2014 yn gosod Boom Pictures,
Tinopolis a Rondo Media yn y
45 o brif gwmnïau annibynnol y
DU. Cafodd Tinopolis a Boom
Pictures hefyd eu cynnwys ar
restr Broadcast o’r 10 prif gwmni
perchennog/cyfunol yn y DU.

£63.7m buddsoddiad S4C
£124.3m Cyfanswm effaith
economaidd S4C yng Nghymru

• Buddsoddiad gwerth
£63.7m yn y diwydiannau
creadigol gan S4C yn 2012
yn gyfrifol am greu gwariant
ychwanegol o £60.5m
yn economi Cymru a
chyfanswm effaith economaidd
ar y diwydiannau creadigol yng
Nghymru o £124.3; a
• bod pob punt a fuddsoddir gan
S4C yn y diwydiannau creadigol
yng Nghymru werth bron £2 		
(£1.95) i economi Cymru.

Buddsoddiad mewn Cynnwys gan Gwmnïau Ledled Cymru 2013

Fel S4C, mae’r cwmnïau
annibynnol hefyd yn cael effaith
sylweddol ar yr economi.
Dangosodd dadansoddiad
diweddar a gynhaliwyd ar gyfer
S4C (Arad, 2012) fod:

[51% de Cymru, 25% gogledd Cymru, 19% gorllewin Cymru, 5% arall]

Mae S4C yn buddsoddi ac yn comisiynu cynnwys gan gwmnïau ledled Cymru. Golyga hyn fod effaith
economaidd a gwerth S4C wedi’u gwasgaru mewn cymunedau yng ngogledd, gorllewin a de Cymru. Mae
cwmnïau mawr fel Rondo, Cwmni Da ac Antena yng Nghaernarfon, Tinopolis yn Llanelli, Boom Pictures yng
Nghaerdydd, a Telesgôp yn Abertawe i gyd yn cael effaith sylweddol ar eu heconomïau lleol ac yn cyfrannu
at weithlu medrus iawn yn eu priod feysydd. Maent hefyd yn cael effaith y tu hwnt i’w dalgylch wrth i
gynyrchiadau deithio’r wlad i ffilmio cynnwys sy’n adlewyrchu Cymru. Mae ffilmio cynyrchiadau ar gyfer
S4C hefyd yn effeithio ar economi’r ardaloedd lle gwneir y rhaglenni, ‘waeth lle mae’r cwmni annibynnol
wedi ei leoli.
Er enghraifft, yn ystod rhan helaeth o 2013, ffilmiwyd Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory, Tinopolis,
All3Media International ac S4C) yng Ngheredigion. Roedd llawer o’r cast ac aelodau o’r criw wedi’u lleoli
yn Aberystwyth a’r ardal gyfagos, a gwariwyd cyfran sylweddol o’r arian oedd yn ymwneud â chynhyrchu’r
gyfres yn yr ardal. Dangosodd dadansoddiad ar y cynhyrchiad gan Arad i S4C (Rhagfyr 2013) fod:
• effaith gyfunol cylchoedd gwario uniongyrchol, anuniongyrchol ac anwythol Y Gwyll yn cyfateb i 		
amcangyfrif o wariant o £1,040,000 yn Aberystwyth yn ystod y cynhyrchiad;
• o ganlyniad i ffilmio Y Gwyll, cynhyrchodd pob punt o wariant uniongyrchol wariant ychwanegol o 57c
yn yr economi leol.
Amcangyfrifir bod cyfres
ddrama reolaidd S4C, Rownd
a Rownd (Rondo Media), wedi
cyfrannu £62 miliwn i economi
Porthaethwy a Chaernarfon yn
y 19 mlynedd ers ei lansio, gyda
95% o wariant y gyfres yn lleol
i’r ardal. Mae’r cynhyrchiad
yn cyflogi tua 130 o weithwyr
llawrydd lleol am tua 10 mis y
flwyddyn. Mae’r gyfres wedi
meithrin a datblygu cyfoeth o
dalent greadigol, gan gynnwys
actorion (mae Owain Arthur o’r
ddrama ‘One Man Two Guv’nors’
yn y West End yn un enghraifft
nodedig), yn ogystal â darparu
cyfleoedd i ysgrifenwyr a
chyfarwyddwyr newydd. Mae
gan Rondo Media swyddfeydd
parhaol yng Nghaerdydd,
Caernarfon a Phorthaethwy, ac
mae’r cwmni wedi buddsoddi
dros £700,000 mewn stiwdio a
chyfleusterau ôl-gynhyrchu yng
Nghaernarfon yn ogystal â safle
ôl-gynhyrchu yng Nghaerdydd.
Mae S4C wedi bod yn hwylusydd
allweddol wrth i Rondo lwyddo
hefyd i gynhyrchu cynnwys ar
gyfer BBC One a Channel 4.
Mae’r fformat ar gyfer y gyfres
ffeithiol, Fferm Ffactor (a
gynhyrchir gan Gwmni Da,
Caernarfon), wedi’i werthu i
ddarlledwyr yn Nenmarc, y
Ffindir, a Tsieina, gydag opsiynau
ar y gyfres hefyd wedi’u cymryd
gan gwmnïau yn Sbaen ac
UDA. Mae’r cwmni wedi cael

cryn lwyddiant yn rhyngwladol,
gan sicrhau cyd-gynyrchiadau
a mewnfuddsoddi gyda
chynhyrchwyr yng Nghanada,
Cymdeithas Ddarlledu’r
Gymanwlad, Tele5, ZDF, TG4,
Cyngor Darlledu Iwerddon ac
YLE. Ar hyn o bryd mae Cwmni
Da yn cyflogi 63 o aelodau
amser llawn o staff ynghyd
â nifer sylweddol o weithwyr
llawrydd. Mae cyflogau’r cwmni
yn uwch na’r cyfartaledd ar
gyfer yr ardal, ac mae ei werth
i’r economi leol yn sylweddol.
Mae’r cwmni hefyd yn gatalydd
i adfywio – drwy ddatblygu ei
swyddfeydd a’i gyfleusterau o’r
radd flaenaf mewn adeilad gwag
yng Nghaernarfon, denwyd £2.1
miliwn o gyllid gan amrywiaeth
o ffynonellau gan gynnwys Grant
Buddsoddi Unigol o £500,000
gan Lywodraeth Cymru a grant
gwerth £40,000 gan CADW,
gwasanaeth amgylchedd
hanesyddol Cymru.
Mae rhaglenni cylchgrawn S4C
ar ddiwrnodau’r wythnos, sef
Prynhawn Da a Heno, yn cael eu
cynhyrchu yn Llanelli gan gwmni
Tinopolis. Cyn i’r cwmni symud
ei bencadlys i Lanelli ym 1998,
nid oedd diwydiant teledu yn y
dref. Ers hynny, mae Tinopolis
wedi bod yn gatalydd i adfywio’r
dref ac i gynlluniau Llywodraeth
Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin
– gan gynnwys Ffwrnes,
datblygiad menter ddiwylliannol

a chymdeithasol gwerth £15
miliwn ar gyfer y celfyddydau
perfformio, y cyfryngau a
digwyddiadau cymunedol. Mae’r
cwmni’n cyflogi dros 150 o staff
yng Nghymru, ac mae mwy na
90% ohonynt yn byw yn ardal
Llanelli gan ennill cyflogau sydd
dipyn yn uwch na’r rhai sydd ar
gael yn lleol yn gyffredinol. Mae
aelodau newydd o staff yn cael
eu recriwtio o’r ardal a dros y
12 mis diwethaf, mae mwy nag
20 o bobl ifanc leol wedi cael
lleoliadau a chyfleoedd hyfforddi
gyda’r cwmni. Mae Tinopolis
wedi hyfforddi mwy na 400 o
bobl ifanc ers ei sefydlu. Mae
ei raglenni wedi eu hallforio i
186 o wledydd yn fyd-eang: gan
ddechrau fel cyflenwr yn unig i
S4C, mae’r cwmni wedi adeiladu
ar gomisiynau a chymorth y
sianel i adeiladu un o’r cwmnïau
cynhyrchu annibynnol mwyaf yn
y byd gyda swyddfeydd ledled y
DU ac yn UDA, y Dwyrain Canol
a De-ddwyrain Asia.
Mae gwasanaethau plant Cyw
a Stwnsh, sydd wedi ennill
gwobrau, yn cael eu cynhyrchu
ar gyfer S4C gan Boom Plant a
leolir yng Nghaerdydd (is-adran
plant Boom Pictures sydd wedi
ennill gwobrau RTS a BAFTA).
Mae tîm o tua 50 o staff yn
cynhyrchu tua 350 o oriau o
gynnwys yn flynyddol. Mae
cytundebau S4C wedi galluogi
Boom Pictures i feithrin lefel

drawiadol o arbenigedd yn y
genre plant, ac maent wedi bod
yn hanfodol i’r grŵp o ran ennill
comisiynau gan ddarlledwyr
eraill y DU, CBBC a Disney,
wrth iddynt ddod yn un o’r
cynhyrchwyr mwyaf i blant yn y
DU o ran oriau. Mae’r isadran yn
cydweithio’n gyson ag ysgolion
Cymru i alluogi plant i gael eu
cynnwys ar y sgrin, gan ehangu
ar eu profiad o adloniant a’r
cyfryngau ochr yn ochr â’u
haddysg Gymraeg. Mae Boom
Pictures yn un o gwmnïau
cynhyrchu annibynnol mwyaf
Cymru a’r DU ac unodd yn
diweddar â Twofour o Plymouth.
Mae Boom Pictures yn cyflogi
tua 220 o weithwyr amser llawn
yng Nghymru, ynghyd â chronfa
sylweddol o staff llawrydd ar
sail sy’n benodol i gynyrchiadau.
Ymhlith y gweithwyr a’r staff
llawrydd mae ysgrifenwyr,
actorion, perfformwyr, a staff
technegol a chynhyrchu o bob
rhan o Gymru.
Wrth gwrs, dim ond rhan o’r
darlun ehangach yw hwn.
Cynhyrchodd dros 40 o
gwmnïau raglenni i S4C yn 2013
- gan gynnwys Antena, Avanti,
Green Bay Media a Telesgôp.
Mae’r rhain ac eraill yn cyfuno i
greu cadwyn gyflenwi amrywiol
a bywiog sy’n cael effaith
ddiwylliannol, gymdeithasol ac
economaidd sylweddol i Gymru.
Mae pob un o’n rhaglenni a’r
cwmnïau annibynnol – mawr a
bach - sy’n eu cynhyrchu yn cael
effaith, ar eu heconomïau lleol, ar
eu gweithlu lleol ac ar y sgrîn.
Mae parhad bodolaeth cadwyn
gyflenwi iach yn hanfodol i
ddarparu cynnwys o safon
i’r gynulleidfa ehangaf bosibl
mewn ffordd gost-effeithiol,
sy’n darparu gwerth am arian
i’r gynulleidfa. Rhaid iddo
ddatblygu wrth i dirwedd teledu
a chynnwys barhau i ddatblygu.
Yn ogystal â chyflenwi cynnwys i
S4C, mae’r cwmnïau annibynnol
hyn hefyd yn cynhyrchu cynnwys
i ddarlledwyr eraill y tu allan
i Gymru, sydd, unwaith eto

yn ychwanegu at eu heffaith
economaidd ar Gymru a’u
cyrhaeddiad. Dim ond S4C
sy’n comsiynu cynnwys teledu
o Gymru fel hyn gan alluogi’r
cwmnïau i ffynnu wrth inni ddod
â chynnwys sy’n berthnasol i
Gymru i’n cynulleidfa.
Dros y blynyddoedd diwethaf
mae Llywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru ill dwy wedi
canolbwyntio ar y diwydiannau
creadigol fel sbardun allweddol
i dwf economaidd. Nododd
Llywodraeth Cymru bod
bodolaeth a graddfa’r diwydiant
yng Nghymru, ac effaith ariannu
tymor-hir, sefydlog S4C,
wedi cael effaith sylweddol
wrth iddynt lwyddo i ddenu
buddsoddiad gan gwmnïau
drama o’r UDA a Pinewood
Studios. Daw buddsoddiadau
fel hyn â gweithgareddau
economaidd a chyflogaeth i
ardaloedd eithaf difreintiedig,
gan gynnwys Abertawe a
Chasnewydd. Ac ar lefel y
DU, mae diwydiant teledu
Cymru wedi dod â buddiannau
economaidd enfawr dros y 10
mlynedd diwethaf, yn deillio o
ymyrraeth Llywodraeth y DU
fel fframwaith perchnogaeth
hawliau y Termau Masnach.
Mae cynhyrchwyr, a sefydlwyd
yn wreiddiol i greu cynnwys i
S4C, yn chwarae rhan gynyddol
yn y llwyddiant Prydeinig hwn
hefyd.

Datblygu Sgiliau a Meithrin
Talent y Dyfodol
Wrth gwrs, mae angen y dalent
orau ar ddiwydiant o’r radd
flaenaf. Mae S4C yn cefnogi
datblygu’r sgiliau sydd eu
hangen i weithio yn y sector, ac
rydym yn parhau’n ymrwymedig
i dalent y dyfodol. Rydym
yn gweithio gyda Cyfle a
Creative Skillset Cymru i gynnig
cyfleoedd hyfforddi a dysgu
sy’n sicrhau bod y diwydiant yn
ffynnu yng Nghymru. A ninnau’n
gweithio gyda phartneriaid,
asiantaethau ac amrywiaeth
o ddarparwyr addysg bellach,
addysg uwch a darparwyr
hyfforddi eraill, byddwn yn
darparu prosiectau allweddol –
megis ein prosiect partneriaeth
arloesol newydd ar gyfer
awduron newydd Y Labordy – i
alluogi talent greadigol y dyfodol
i ddatblygu a chreu cynnwys o’r
radd flaenaf yng Nghymru.
Bydd S4C a’i phartneriaeth
gyda’r gadwyn gyflenwi a TAC
yn allweddol i sicrhau bod
y sector teledu Cymraeg yn
parhau i ddatblygu a meithrin
y sylfaen sgiliau angenrheidiol
i ddarparu cynnwys Cymraeg
tan 2027 mewn unrhyw fodd.
Mae S4C am sicrhau parhad
bodolaeth sector teledu
annibynnol bywiog sy’n gallu
cynhyrchu rhaglenni ac sy’n
cymharu’n ffafriol â chwmnïau
annibynnol eraill o’r fath yn y DU.

Effaith Ddiwylliannol
Mae S4C hefyd yn cael effaith
ddiwylliannol sylweddol ar
Gymru.

2013 – partneriaeth gyda
Chyngor Celfyddydau Cymru - â
gwylwyr ac yn rhoi llwyfan i
ddigwyddiadau llai o ddiddordeb
cenedlaethol hefyd.

Nid yn unig rydym yn darlledu
o’r prif ddigwyddiadau
cenedlaethol fel Sioe Frenhinol
Cymru, yr Eisteddfod
Genedlaethol, Eisteddfod yr
Urdd ac Eisteddfod Llangollen,
mae ein presenoldeb yn y rhain
– a llawer o ddigwyddiadau eraill
– yn cyflwyno’n gwasanaeth a’n
cymeriadau yn uniongyrchol i
fywydau’r gwylwyr. Mwynhaodd
miloedd o blant ddigwyddiadau
Cyw a Stwnsh ledled Cymru
yn 2013 – gyda thros 7,000
yn mynd i’n sioeau plant yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn unig.
Ceir effaith ychwanegol hefyd o
ran bod presenoldeb S4C yn y
digwyddiadau hyn yn denu ac
yn annog cynulleidfaoedd i’w
mynychu, gan gynyddu’r effaith
ddiwylliannol ac economaidd
ledled Cymru – a thu hwnt.
Rydym yn rhannu cyfleoedd
unigryw fel Gŵyl WOMEX

Mae ein darllediadau ffeithiol
dros y flwyddyn ddiwethaf
wedi cynnwys y portread o
Gerallt, un o feirdd mwyaf
Cymru, a enillodd sawl gwobr,
yn ogystal â phortreadau
o ffigurau eraill sydd wedi
gwneud cyfraniadau allweddol
i dreftadaeth ddiwylliannol ein
gwlad – fel Dr Meredydd Evans
a Dr John Davies. Wrth gwrs,
mae diwylliant yn ehangach na’r
diffiniad traddodiadol o’r ‘pethe’;
mae’r ffordd mae bywydau yn
cael eu byw, a’r modd y mae
traddodiadau yn rhan o fywydau
ledled Cymru hefyd yn cyfrannu
at ein treftadaeth ddiwylliannol
unigryw. Mae straeon a
bywydau hynod o ddydd i ddydd
yn cael eu rhannu â’r genedl
mewn llawer o’n rhaglenni gan
gynnwys Heno, Prynhawn Da a
Chefn Gwlad yn ogystal â Byd
Mawr y Dyn Bach a’r rhaglen

Defaid a Dringo, a gafodd glod
rhyngwladol, gan gyfoethogi a
llywio bywydau.
Mae’r Gymraeg hefyd yn rhan
gynhenid o ddiwylliant y genedl.
Mae ein cynulleidfa o’r farn
bod ein cynnwys yn cynnal
y Gymraeg ac yn ei chadw’n
fyw. Yn wir, mae arolwg tracio
delwedd S4C 2013 yn cadarnhau
ein bod yn parhau i gael ein
gweld fel y sianel ar gyfer Cymru
gan ein gwylwyr gydag 82% yn
nodi bod S4C yn rhan o’u bywyd
bob dydd:

mae 94% yn teimlo bod S4C yn cyfrannu at ddiwylliant Cymru;

mae 94% yn credu mai S4C yw’r sianel sydd â’r darllediadau gorau o ddigwyddiadau yng
Nghymru;
mae 85% yn credu bod S4C yn sianel sy’n dangos sut beth yw byw yng Nghymru;

mae 80% yn dewis S4C fel sianel sy’n adlewyrchu bywyd modern yng Nghymru;

mae 83% yn dewis S4C fel sianel sy’n adlewyrchu Cymru wledig;

roedd 84% o’r gwylwyr sy’n siarad Cymraeg yn teimlo eu bod wedi dysgu rhywbeth drwy
wylio S4C; ac
roedd 80% yn dewis S4C fel sianel sy’n dangos rhaglenni am eu hardal o Gymru.

(Ffynhonnell: SPA)

Adleoli Pencadlys
S4C
Yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb
fanwl, cyhoeddwyd ar 14 Mawrth
2014 fod Awdurdod S4C, yn
amodol ar gytundeb, wedi
cymeradwyo cynigion i symud
pencadlys y sianel i Gaerfyrddin
erbyn 2018. Mae cais Sir
Gaerfyrddin, o dan arweiniad
Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant, yn drawsnewidiol:
rhagwelir y bydd y ganolfan
newydd sbon arfaethedig yn creu
pwerdy ieithyddol, diwylliannol
ac economaidd yn ogystal â
darparu manteision newydd i
wasanaeth S4C – yn greadigol
ac yn weithredol. Bydd hefyd
yn sicrhau arbedion i S4C a
gwerth am arian i’r gynulleidfa.
Mae nifer o sefydliadau eraill
eisoes wedi dangos diddordeb
mewn rhannu’r safle ac mae’r
camau nesaf yn y prosiect
eisoes yn mynd rhagddynt.
Mae’r Awdurdod hefyd wedi
cymeradwyo’r egwyddor o
gyd-leoli elfennau o waith S4C,
megis darlledu, â’r BBC yng
Nghaerdydd. Mae trafodaethau
am hyn ar y gweill gyda BBC
Cymru Wales.
Partneriaethau
Mae partneriaethau yn chwarae
rhan hanfodol yn S4C. Mae
gweithio ar y cyd ag eraill –
partneriaid lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol - yn rhoi cyfle i ni
gydweithio wrth galon bywyd
Cymru.
Yn y dirwedd cyfryngau
a’r hinsawdd economaidd
bresennol, mae partneriaethau
a chydweithio creadigol yn
galluogi rhannu adnoddau
sydd wedi lleihau a’u cyfuno er
mwyn darparu’r cynnwys gorau,
mwyaf uchelgeisiol posibl, i
gynulleidfaoedd S4C. Wrth
alluogi cyd-gyllido a darparu
cynnwys ansawdd uchel - fel
Y Gwyll / Hinterland – a thrwy
bartneriaethau strategol gyda
sefydliadau a phartneriaid
eraill yn y sector greadigol

– fel Radio Cymru, Cyngor
Celfyddydau Cymru, Cyngor
Llyfrau Cymru, Llenyddiaeth
Cymru, Urdd Gobaith Cymru,
a Theatr Genedlaethol Cymru
– mae S4C yn ymdrechu i
gydweithio lle y bo’n briodol.
Fel yr unig wasanaeth teledu
Cymraeg, gallwn felly sicrhau
effaith ieithyddol, economaidd,
ddiwylliannol a chymdeithasol
gynyddol, a gwasanaethu’r
gynulleidfa ehangaf bosibl –
siaradwyr Cymraeg rhugl a
dysgwyr, yn ogystal â galluogi’r
di-Gymraeg i fwynhau ein
cynnwys.

Tirwedd Ddarlledu
Cyfnod Siarter Nesaf
y BBC
O ystyried y cyd-destun hwn,
pa fath o wasanaethau y
dylai S4C eu darparu dros y
10 mlynedd a’r 20 mlynedd
nesaf? Ers diwedd 2013, mae
S4C wedi bod yn ystyried yn
ofalus yr hyn mae ein cynulleidfa
yn ei ddisgwyl gennym, gan
archwilio anghenion tebygol
ein cynulleidfa yn y dyfodol,
sut bydd pobl yn defnyddio ein
gwasanaethau yn y dyfodol,
a beth fydd y cyllid a fydd yn
ddigonol i gyflawni hyn.
Cynulleidfa S4C yn y Dyfodol
Mae’n debygol y bydd Cymru yn
gyson â’r tueddiadau darlledu a
chynulleidfa cyffredinol a welir
yng ngweddill y DU, yn enwedig
wrth i gysylltedd wella dros y
blynyddoedd nesaf.
Mae teledu yn parhau i fod y
brif ffordd o wylio cynnwys,
ond ceir mudo cynyddol o ran
y gynulleidfa. Eisoes, mae 12%
o’n gwylio yn wylio nad yw’n
“fyw” a chawsom bron 4 miliwn
o sesiynau gwylio ar-lein yn
2013/14. Mae diffyg cysylltedd
band eang wedi bod yn broblem
yng Nghymru – i’r gynulleidfa
wledig yn arbennig – ond bydd
y prosesau cyflwyno band-eang

presennol yn galluogi mwy o’n
cynulleidfa i’n gwylio ar-lein ac i
ymgysylltu â ni.
Mae ein rhaglenni yn gynyddol
yn cael eu gwylio gan Gymry ar
wasgar. Y tu allan i Gymru, mae
gennym gynulleidfa gynyddol,
fel y dangoswyd pan ddaeth S4C
ar gael ar lwyfan Virgin Media
ledled y DU ar ddiwedd 2012.
Ers hynny, mae ein cyrhaeddiad
wythnosol cyfartalog ar y llwyfan
hwnnw y tu allan i Gymru yn
48,000 – a’r cyfan yn wylwyr
ychwanegol ac yn ogystal â’r
rhai sy’n gwylio ar-lein. Mae yna
alw pellach hefyd, nad yw’n cael
ei wasanaethu ar hyn o bryd, gan
rai o’r tu allan i Gymru, a hefyd
o’r tu allan i’r DU, fel a welir
gan geisiadau cyson i Wifren
Gwylwyr S4C am gael S4C ar
Freeview y tu allan i Gymru, ac
am gael gweld cynnwys S4C arlein y tu allan i’r DU.
Bydd cyfansoddiad cynulleidfa
S4C yn newid dros y tair
blynedd ar ddeg nesaf ac ar ôl
hynny hefyd, gyda’r heriau a’r
cyfleoedd sydd ynghlwm wrth
hynny, nid lleiaf o safbwynt
ieithyddol.
Y Gymraeg
Mae natur a thirwedd y Gymraeg
yn datblygu.
Mae iaith yn bwysig, ac mae’r
Gymraeg wrth wraidd ein
treftadaeth a’n diwylliant fel
cenedl. Mae cael cyfryngau
torfol sydd wedi eu creu yn
lleol yn hanfodol i fodolaeth,
goroesiad a dyfodol unrhyw iaith
– ac yn enwedig i iaith leiafrifol
yn erbyn cefndir ehangach sy’n
tueddu tuag at unffurfiaeth
ieithyddol a diwylliannol. Fel
cenedl, mae gennym ddiwylliant
lluosog ac amrywiol ac, fel
yr unig ddarlledwr Cymraeg
cenedlaethol, mae gan S4C
ddyletswydd i adlewyrchu a
galluogi hyn.
O ganlyniad, rhaid i S4C
gydnabod unrhyw newidiadau

yn y gynulleidfa ac yn
nisgwyliadau’r gynulleidfa honno
er mwyn i ni barhau i ddarparu
gwasanaeth perthnasol o
ansawdd uchel. Yn gyffredinol,
rydym yn obeithiol am ddyfodol
yr iaith. Cyhoeddwyd ystadegau
cyfrifiad 2011 am siaradwyr
Cymraeg ym mis Ionawr 2013 a
dangoswyd bod 562,000 o bobl
yng Nghymru yn gallu siarad
yr iaith. Cafwyd cryn drafod
ers rhyddhau’r data - ac mae
hynny’n ddealladwy ar gyfer
rhywbeth sydd mor gynhenid
i’n cenedl a’n hunaniaeth. Ni
ellir gwadu bod elfennau o
ddata’r cyfrifiad wedi achosi
pryder: er enghraifft, mae’r

gostyngiad mewn siaradwyr
Cymraeg yn y cadarnleoedd
mwy traddodiadol wedi’i drafod
yn helaeth dros y ddau fis ar
bymtheg diwethaf. Mae S4C yn
parhau i fod yn ymrwymedig i
gyfranogi yn y sgwrs gyhoeddus
ehangach ynghylch sut y gallwn
ni yng Nghymru fynd i’r afael â
materion o’r fath. Yn wir, gallwn
gyfrannu at yr ateb: rhagwelir y
bydd ein cynllun adleoli, a fydd
yn gweld pencadlys S4C yn
cael ei leoli yng Nghaerfyrddin
o 2018 ymlaen, yn cael effaith
fuddiol sylweddol ar yr iaith yn
Sir Gaerfyrddin. Yn yr un modd,
mae ein cynnwys yn mynd â’r
iaith yn uniongyrchol i gartrefi a

chynulleidfaoedd ledled Cymru,
a thu hwnt, a hynny bob dydd.
Eto roedd data’r cyfrifiad hefyd
yn cynnwys rhai arwyddion
cadarnhaol ar gyfer dyfodol yr
iaith. Mae rhagolygon iaith yn
awgrymu y gellid gweld twf
calonogol yn nifer y siaradwyr
Cymraeg yng Nghymru dros
y 10 mlynedd a’r 20 mlynedd
nesaf. Mae’r dadansoddiad
a’r rhagolygon (Bwrdd yr Iaith
Gymraeg, 2012) yn awgrymu y
gallai nifer y siaradwyr Cymraeg
gynyddu i 800,000 erbyn 2031.

Amcanestyniadau: y nifer sy’n gallu siarad Cymraeg, 2001-33

Nifer yn gallu siarad Cymraeg

800,000

600,000
Tybiaeth am
y gyfradd drosglwyddo
Fel yn 2001 (=0.449)

400,000

Isel (=0.25)
Uchel (=0.9)
200,000

0
2001

2011

2021

2031

Blwyddyn
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Rydym yn ymwybodol o’r effaith y gall gwasanaethau S4C ei chael ar ddatblygiad y Gymraeg, a’r effaith
mae eisoes yn ei chael, ac rydym yn awyddus i ddeall pa fath o effaith y gallai twf posibl o’r math yma
ei gael dros y 10 mlynedd a’r 20 mlynedd nesaf. Mae gan S4C ddyletswydd i sicrhau ein bod yn parhau
i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’w chynulleidfa bresennol – ac un y dyfodol – ac rydym yn
ymgysylltu â hi i sicrhau ein bod yn darparu hyn.
Canfu arolwg tracio delwedd S4C yn 2013 fod ein gwylwyr yn credu bod S4C yn cael effaith gadarnhaol
ar ddatblygiad y Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o ddiwylliant Cymru:

mae 96% yn credu bod S4C “yn cadw’r Gymraeg yn fyw”;

mae 96% yn teimlo bod S4C “yn cynorthwyo’r Gymraeg drwy ei rhaglenni a’i chynnwys”; a

mae 83% (a 93% o’r di-Gymraeg) yn credu bod S4C yn darparu gwasanaeth cymorth da
i ddysgwyr Cymraeg.
(Ffynhonnell: SPA)

Ein swyddogaeth yw creu
amgylchedd lle mae’r iaith
yn ffynnu, yn fywiog ac yn
fyw, amgylchedd lle gall pobl
drafod adloniant, newyddion,
chwaraeon a’r celfyddydau
- yn y gwaith a gartref. Ein
swyddogaeth yw nid yn unig
cyfrannu at amgylchedd lle
daw’r iaith yn ffordd naturiol
o gael gwybodaeth ac o
gyfathrebu, ac aros felly, ond
hefyd un lle gall ffynnu. Nid
yw hyn yn rhywbeth y gall S4C
ei gyflawni ar ei ben ei hun,
ac efallai na ddylai ychwaith.
Mae eraill - sefydliadau a
mudiadau, cwmnïau, ysgolion,
cymdeithasau, llywodraeth
a phartneriaid - hefyd yn
gweithio i’r un nod, sef meithrin
a datblygu’r iaith. Mae S4C yn
rhan o rywbeth mwy ac rydym
yn ymrwymedig i sicrhau bod y
Gymraeg yn parhau i fod yn iaith
fyw dros y 10 mlynedd a’r 20
mlynedd nesaf – ac ar ôl hynny.

Yn erbyn y cefndir a’r
rhagolygon hyn, gallwn gymryd
yn ganiataol y bydd sylfaen iaith
gwylwyr S4C yn newid.
Y rhagolwg yw y bydd mwy
o blant a phobl ifanc yn gallu
siarad Cymraeg. Byddwn hefyd
yn gweld mwy o aelwydydd
cymysg eu hiaith, a fydd
yn newid arferion gwylio’r
gynulleidfa. Bydd y newid hwn
yng nghyfansoddiad ieithyddol
Cymru yn arwain at S4C yn
chwarae rôl bwysicach nag
erioed o ran y Gymraeg. Bydd
angen i ni barhau i ddarparu
cynnwys i siaradwyr rhugl, i’r
rhai sy’n llai rhugl, i’r rhai sy’n
dysgu yn ogystal â’r rhai nad
ydynt yn gallu siarad Cymraeg.
Drwy isdeitlau a thechnoleg
y botwm coch er enghraifft,
bydd angen i ni sicrhau bod ein
cynulleidfaoedd yn parhau i gael
y cymorth sydd ei angen arnynt i
fwynhau ein cynnwys.

A byddwn yn cynorthwyo’r rhai
sy’n dymuno dysgu a gwella eu
Cymraeg. Bydd strategaeth a
rhaglenni newydd i ddysgwyr
S4C, a fydd yn cael eu lansio yn
ddiweddarach eleni, yn galluogi
dysgwyr newydd a dysgwyr
canolradd ac uwch i barhau i
ddatblygu eu sgiliau iaith. Ar yr
un pryd, bydd sicrhau cynnwys
o ansawdd uchel a difyr i’n
gwylwyr mwy rhugl yn parhau’n
gonglfaen hefyd. Ond gyda
phoblogaeth sy’n gynyddol
symudol, rhaid cofio hefyd nad
oedd siaradwyr Cymraeg sy’n
byw yng ngweddill y DU wedi’u
cynnwys yn ffigurau’r cyfrifiad.
Mae’r defnydd o wasanaeth S4C
ac adborth gan y gynulleidfa o
bob rhan o’r DU yn awgrymu
bod nifer sylweddol o siaradwyr
Cymraeg yn byw y tu allan i
Gymru a, drwy ddefnyddio
technoleg a llwyfannau mwy
newydd, yn cael mynediad i
wasanaethau Cymraeg fel S4C.

Technoleg a Llwyfannau
Ni allwn ystyried rôl S4C o
2017 ymlaen heb ystyried y
dirwedd ddarlledu ehangach
a’n cymheiriaid. Mae data
gan arbenigwyr y cyfryngau a
thechnoleg Deloitte (Technology,
Media and Telecommunications
Predictions 2014) yn awgrymu
bod y newidiadau sydd wedi
digwydd yn yr aelwyd gyffredin
ers dechrau’r mileniwm wedi eu
cyflawni i raddau helaeth, gan
olygu bod defnyddwyr wedi’u
gwasanaethu’n well nag erioed
o ran derbyn cynnwys. Mae
ystafelloedd byw ledled Cymru
a gweddill y DU bellach bron
yn gwbl ddigidol, a Chymru
oedd gwlad gyntaf y DU i newid
i ddigidol. Eto i gyd mewn
Cymru ddatganoledig, gyda’i
channoedd o sianelau, dim ond
un sianel sy’n gwbl benodol i
gynnwys sy’n berthnasol i Gymru
a thrwy’r Gymraeg.
Dim ond ychydig o flynyddoedd
yn ôl, roeddem yn byw mewn
byd diffiniad safonol, daearol
a phrin iawn oedd y dyfeisiau
cysylltiedig. Dim ond ychydig
o gartrefi a oedd â mynediad
deialu i’r rhyngrwyd, ac nid oedd
ffonau clyfar, e-ddarllenwyr,
teledu clyfar a dyfeisiau llechi
ond megis dechrau ymddangos
ar y gorwel. Mae’r dyfeisiau hyn
bellach yn gynyddol gyffredin a
chyfarwydd, ac maent yn arwain
at newidiadau radical o ran sut
mae demograffeg benodol yn
gwylio teledu - gydag ail sgriniau
rhyngweithiol mewn llaw neu
trwy gael mynediad i gynnwys
ychwanegol drwy’r botwm
coch. Gliniaduron, ffonau clyfar
a dyfeisiau llechi yw’r dyfeisiau
cludadwy sy’n cyrraedd y
nifer uchaf yn y DU, a phob un
ohonynt yn gallu gweld cynnwys
teledu ar-lein drwy wefannau ac
appiau penodedig.
Bellach gall cynulleidfaoedd
hefyd gael mynediad i fideo
ar alw (VoD), gan gynnwys
gwasanaethau ychwanegol y
telir amdanynt. Rydym wedi

gweld tystiolaeth uniongyrchol
o hyn, gyda phob un o’n
llwyfannau ar-lein, gan gynnwys
Clic, yn cynyddu o flwyddyn i
flwyddyn. Yn 2013, roedd bron
i 4 miliwn o sesiynau gwylio
ar-lein – o gymharu â 2.8 miliwn
yn 2012 - gyda chynnydd mewn
ymweliadau misol â’n gwefan
o 201,000 yn 2012 i 226,000
yn 2013. Yn yr un flwyddyn,
cynyddodd lawrlwythiadau
appiau i blant ac app Cyw o 110%
(o 61,896 i 129,845), tra roedd
Cyw, ein gwasanaeth i blant, yn
parhau’n boblogaidd ar y teledu,
gyda 221,000 o wylwyr y mis yn
gwylio’r gwasanaeth y llynedd (i
fyny o 185,000).
Fodd bynnag, yr hyn sydd wedi
synnu rhai sylwebyddion yw er
bod y byd digidol wedi arwain
at newidiadau o ran y ffyrdd
mae pobl yn gwylio, nad yw
ymddygiad mwy traddodiadol
y gynulleidfa wedi newid. Mae
faint o amser mae pobl yn ei
dreulio yn gwylio teledu wedi
cynyddu ymhlith pob grŵp
oedran ac eithrio oedolion
25-34 oed. Ar gyfartaledd,
roedd gwylwyr yn gwylio pedair
awr o deledu y dydd yn 2012 –
cynnydd o 3 awr a 42 munud yn
2004. (Ofcom, Communications
Market Report 2013, t.181).
Er gwaethaf y cynnydd mewn
gwylio ar amser gwahanol,
mae’r rhan fwyaf o wylio yn dal
i fod yn wylio ‘byw’, neu ‘llinol’
(ar yr adeg pan gaiff y rhaglen
ei darlledu). Teledu byw yw’r
ffordd fwyaf poblogaidd o wylio
rhaglen o hyd a rhagwelir y bydd
hynny yn parhau am y dyfodol
rhagweladwy. (Ofcom, CMR
2013, t. 145 ac Enders Analysis,
The Rise of Connected TV, Ionawr
2013). Doed a ddelo, bydd
angen i S4C barhau i ddarparu
gwasanaeth teledu llinol
cynhwysfawr. Ymddengys fod
cynulleidfaoedd yn dal i fwynhau
‘sgwrs dros baned’ a thrafod
rhaglen y noson flaenorol
y diwrnod canlynol, ond
maent hefyd yn disgwyl gallu
lawrlwytho a gweld cynnwys ar

adeg a lleoliad o’u dewis. Mae’n
ymddangos bod lawrlwythiadau
yn ategu gwylio llinol, yn
hytrach na chymryd ei le, er
y gall hyn newid os ydym yn
ystyried ymddygiad y rhai sy’n
mabwysiadu technoleg newydd
yn gynnar a chynulleidfaoedd
iau.
Er bod hyn hefyd yn golygu y
bydd yn rhaid i S4C gynnig ei
gynnwys yn y ffordd y mae pob
rhan o’r gynulleidfa yn dymuno
ei gael, mae hefyd yn rhoi’r cyfle
i ni ymgysylltu â’r gynulleidfa
mewn ffordd wahanol. Byddwn
yn gallu arbrofi gyda chynnig
cynnwys ar-lein cyn iddo gael ei
ddarlledu – fel y gwnaethom yn
ddiweddar gydag Ochr 1 - ac i
gynnig cynnwys ar-lein unigryw
– fel y gwnaethom gyda PyC
yn 2013 a gydag Y Tir. Byddwn
yn gallu anfon a chyfeirio
cynulleidfaoedd o un llwyfan
i’r llall, a chynnig cynnwys
ychwanegol i’r gynulleidfa er
ein bod wedi ein cyfyngu i un
sianel deledu linol. Mae ein
prosiect aml-blatfform i bobl
ifanc Madron eisoes yn arbrofi
gyda hyn: mae yn cychwyn ar y
teledu cyn trosglwyddo i appiau
arbennig.
Mae rhaglenni gydag elfen
o ryngweithio yn dod yn
gynyddol boblogaidd wrth
i gynulleidfaoedd geisio
ymgysylltu nid yn unig â’r
cynnwys ei hun, ond i rannu
a rhyngweithio ag aelodau
o’r gynulleidfa y tu allan i’w
haelwydydd eu hunain. Mae
hyn eisoes yn amlwg gydag
ymgysylltu trydar o amgylch
rhaglenni S4C – pan ddarlledwyd
Y Gwyll / Hinterland yn
wreiddiol ar S4C ym mis Hydref
2013, roedd y rhaglen yn un
o’r rhai a drafodwyd fwyaf ar
Twitter, gyda’r gyfres yn trendio
ar rif dau ledled y DU gan
ddangos yn glir y ffenomenon
o raglenni ‘mae pobl yn siarad
amdanynt’. Roedd tystiolaeth
amlwg o wylwyr newydd, a
newid mewn canfyddiadau
ymhlith llawer o wylwyr

ysgafnach neu rai nad ydynt fel
arfer yn gwylio. Roedd cyfuno
cyfryngau - rhyngweithio neu
gyfathrebu am gynnwys teledu
sy’n cael ei wylio - yn amlwg pan
oedd Y Gwyll yn cael ei wylio.
Gall rhaglenni o’r fath newid
delwedd sianel – rhywbeth sy’n
anodd iawn i gyfres unigol ei
wneud.
Mae ein cynulleidfa felly yn
rhyngweithio â ni ar-lein yn
gynyddol. Er bod hyn i raddau
helaeth yn dal yn benodol
i ddemograffig cynulleidfa
arbennig ar hyn o bryd, mae’n
debygol o ehangu, a disgwyliwn
i hyn barhau i dyfu dros y tair
blynedd ar ddeg nesaf ac ar ôl
hynny. Er enghraifft, 10 mlynedd
yn ôl, roedd y defnydd o
Facebook wedi’i gyfyngu i’r rhai
o oed coleg/prifysgol. Erbyn
2014, mae’r demograffig wedi
newid yn aruthrol, gyda phobl o
bob oed yn defnyddio’r cyfrwng
bellach; yn wir, erbyn hyn dyma’r
safle cyfryngau cymdeithasol â’r
nifer uchaf o ddefnyddwyr 50
oed a hŷn (Ofcom, Adults’ Media
Use and Attitudes Report 2014).

Mae cynulleidfaoedd iau yn
chwilio am lwyfannau cyfryngau
cymdeithasol mwy newydd
o hyd, a bydd S4C yn parhau
i gadw llygaid ar y rhain er
mwyn gallu cysylltu â’r grŵp
mwy anodd ei gyrraedd o bobl
ifanc 16-24 oed, y gwylwyr
ysgafnaf fel arfer (Ofcom, CMR,
2013). Mae’r grŵp oedran
hwn eisoes yn gwylio cynnwys
mewn ffordd wahanol iawn i’w
rhieni, maent yn dda iawn gyda
thechnoleg, a bydd angen i ni
barhau i ymgysylltu â hwy wrth
i ni gynnal gwasanaeth llinol yn enwedig o ystyried bod y
garfan bresennol yn un bwysig
ar gyfer trosglwyddo’r iaith o un
genhedlaeth i’r nesaf.
Yn erbyn y cefndir hwn, mae
cysylltedd yn broblem o hyd
yng Nghymru hefyd. Bydd y
broses o gyflwyno band eang
cyflym iawn ledled y wlad yn
galluogi mwy o’n cynulleidfa i
gael mynediad at wasanaethau
S4C ar-lein a thrwy deledu
clyfar. Wrth i fwy a mwy o bobl
wylio teledu ar-lein a thalu am
wasanaethau fideo ar alw, rhaid
i ddarparwyr band eang a chebl
sicrhau bod y gallu a chyflymder
band eang yn ddigonol i alluogi
hyn.

Disgwyliadau’r Gynulleidfa
Ymhen pump, deg a phymtheg mlynedd gallwn ragweld yn hyderus:
• mwy yn manteisio ar dechnoleg ddigidol o bob math ac yn fwy cyfarwydd â’r dechnoleg honno;
• twf parhaol yn nifer y bobl sydd ar-lein;
• mwy o rwyddineb o ran ymddygiad ar-lein yn gyffredinol ymhlith y boblogaeth, gan gynnwys y grwpiau
oedran hŷn a fydd wedi ymgyfarwyddo â’r dechnoleg dros amser;
• pwysigrwydd parhaol gwasanaeth teledu llinol cynhwysfawr; a,
• thwf posibl y gynulleidfa Gymraeg.
Gallwn hefyd ragweld rhai o’r meysydd allweddol y
byddwn yn canolbwyntio arnynt yn y dyfodol:
• yn dechnolegol, mae’n debygol y bydd ‘bywydau
prysur, wedi’u cysylltu’ yn parhau fel thema yn
y dyfodol. Bydd unrhyw beth technolegol y gall
S4C ei wneud sy’n ‘helpu’ gyda bywydau prysur
yn apelio’n fawr. Gallai hyn olygu darparu
gwybodaeth neu bortholion addysgol, neu
gymwysiadau ymarferol a masnachol o bob
math. Mae ymgysylltu â phobl ifanc yn allweddol,
a byddwn yn gweithio i gyrraedd y demograffig
pwysig hwn;
• bydd disgwyl i gymwysiadau S4C fod ar gael
ar bob llwyfan a dyfais – mae unrhyw broblemau
gyda llwyfannau, rhai dyfeisiau, problemau gydag
isdeitlau ar unrhyw lwyfannau, i gyd yn peri cryn
siom i ddefnyddwyr ac yn effeithio rhwyddineb
gwylio. Bydd disgwyl i S4C feddu ar ei
hunaniaeth glir ei hun ar deledu clyfar a
llwyfannau eraill;
• bydd gwylio cynnwys ar-lein yn hawdd ac yn fwy
arferol, gyda mwy o gysylltedd a theledu clyfar
yn rhan o’r ffenomenon hon. Gallwn ddisgwyl y
bydd gwylio cynnwys ar-lein ar y darllediad cyntaf
yn dod yn ddigwyddiad arferol, gan roi’r cyfle i
ni dargedu rhaglenni newydd (megis comedi neu
gynnwys i bobl ifanc) yn y modd hwn;
• bydd gan yr amserlen rôl bwysig i’w chwarae
o hyd o ran galluogi’r gynulleidfa i ddod o hyd
i gynnwys i’w wylio. Dylid cynnal safle Canllaw
Rhaglenni Electronig (EPG) presennol S4C i
sicrhau bod modd parhau i ddod o hyd i gynnwys
Cymraeg yn hawdd a’i fwynhau;
• y tu hwnt i’r teledu, mae defnyddwyr y DU
yn berchen ar bortffolio cynyddol o ddyfeisiau
cludadwy a heb fod yn gludadwy y gellir eu
defnyddio i gael mynediad at wasanaethau teledu
ar-lein. Bydd hyn yn wir yng Nghymru hefyd;

• yn yr un modd ag y bydd ein cynulleidfa yn
gynyddol symudol, bydd rhaid i’n cynnwys fod
yn gynyddol symudol hefyd a rhaid i wylwyr allu
ei fwynhau lle bynnag y maent;
• bydd gwylwyr yn teimlo fwyfwy eu bod yn
ymwneud ag S4C – yn gwylio rhaglenni newydd
ar-lein a rhoi adborth ar y rhaglenni hynny fel
rhan o’r profiad ar-lein. Bydd mesur ar-lein yn ein
galluogi nid yn unig i fesur y gwylio’n fwy manwl
ond i ymgysylltu mwy â’r gynulleidfa;
• bydd S4C yn parhau’n unigryw, gydag angen
i ddiwallu anghenion y gynulleidfa ar lefel fwy
personol, perthnasol a lleol nag unrhyw gyfrwng
cynnwys neu sianel deledu arall yn eu bywydau.
Bydd cynulleidfaoedd yn disgwyl cynnwys sy’n
dangos Cymru i’r byd, yn adlewyrchu bywydau
‘go iawn’ pobl ac yn manteisio ar y nodwedd
unigryw hwn;
• fel yn y blynyddoedd diwethaf, bydd galw o
hyd i S4C barhau i gynnig cynnwys sy’n ddifyr, yn
berthnasol ac yn lleol ond sydd hefyd yn fwy eang
o ran rhagolwg, gyda rhaglenni ‘sy’n cael eu
trafod’ fel rhan o’r arlwy hefyd; a,
• bydd twf pellach yn argaeledd cyfryngau
yn rhyngwladol yn cynnig cyfleoedd newydd
i gynnwys S4C, ond bydd hefyd yn cryfhau’r
angen i ddiogelu ac adeiladu lluosogrwydd a
chydraddoldeb y cyfryngau yng Nghymru.

S4C yn 2017 ac ar ôl hynny
Mae’r cefndir hwn yn ffrâm i wasanaethau a gweledigaeth S4C o 2017. Byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar
sicrhau’r canlynol:
• cynnal rôl S4C fel darlledwr Cymraeg cenedlaethol a chyfrannu at luosogrwydd y cyfryngau yng Nghymru;
• sicrhau bod darlledu Cymraeg yn cael ei ddiogelu ar gyfer cynulleidfaoedd a chenedlaethau’r dyfodol drwy
gydol cyfnod y Siarter nesaf, gyda darpariaeth ar gyfer sianel deledu annibynnol Gymraeg sy’n cael cyllid 		
digonol;
• darparu gwasanaeth cynnwys cynhwysfawr i gynulleidfaoedd Cymraeg, lle bynnag y maent, a datblygu ac
arloesi;
• cynnal a thyfu ein cynulleidfa mewn byd aml-lwyfan, cystadleuol; a
• chael effaith ar y diwydiannau creadigol, ac economïau a chymunedau lleol ledled Cymru a chefnogi twf yn
yr iaith Gymraeg.
Cylch Gwaith, Darpariaeth ac
Uchelgais yn y Dyfodol
Gan edrych ymlaen felly, bydd
S4C yn parhau i chwarae rhan
unigryw a hanfodol ym mywyd
Cymru. Yn ogystal â chael
ei chynrychioli’n ddigonol ac
yn deg ym mhroses Adolygu
Siarter y BBC, rhaid i gylch
gwaith a strwythur S4C hefyd
gael ei ddiweddaru i’w galluogi
i ddarparu i’w chynulleidfaoedd
yn y ffyrdd mwyaf priodol â
phosibl tan 2027 ac ar ôl hynny.
Rhaid i gynulleidfaoedd yng
Nghymru fod yn hyderus bod
eu darlledwr cenedlaethol, yn
ogystal â chael cyllid digonol,
yn gallu gweithredu yn gyfartal
gyda’r darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus eraill lle mae eu
cylchoedd gwaith eisoes wedi’u
diweddaru.
Mae tirwedd y cyfryngau
wedi newid yn sylweddol ers
lansio S4C ym 1982, ac mae’n
debygol y bydd yn newid yn
sylweddol dros y deg mlynedd
ar hugain nesaf. Eto i gyd
mae cylch gwaith S4C wedi’i
wreiddio o hyd yn y dirwedd
ddarlledu mwy sefydlog a
llinol. Mae datblygiadau ym
maes technoleg ddigidol a’r
we yn awgrymu bod elfennau
o’r ddeddf y sefydlwyd y sianel
drwyddi wedi dyddio bellach.
O ystyried natur cymdeithas a

datblygiadau technolegol, mae’n
afresymegol dychmygu heddiw
y dylai gwasanaethau S4C fod
ar gael i’w defnyddio “yn gyfan
gwbl neu’n bennaf gan aelodau
o’r cyhoedd yng Nghymru yn
unig” – sef yr hyn sydd yn y
Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.
Ar hyn o bryd rydym yn
ceisio denu’r gynulleidfa
ehangaf bosibl drwy gynnig
gwasanaethau mynediad gan
gynnwys isdeitlo dewisol a thrac
sain Saesneg dewisol o bryd i’w
gilydd. Mae ein gwasanaethau
ar gael i gynulleidfaoedd ar
Freeview ledled Cymru a hefyd
ar Sky, Virgin Media, Freesat, You
View, You Tube, TV Player ac ar
TVCatchup ledled y DU, ond dim
ond mewn diffiniad safonol.
Mae Clic, gwasanaeth ar-lein
S4C, ar gael ledled y DU. Bydd
cynnwys S4C hefyd ar gael ar
BBC iPlayer ar ddiwedd 2014,
a, lle mae’r hawliau’n caniatáu,
bydd ein cynnwys ar gael yn
fynd-eang. Un o nodau S4C
felly yw nid yn unig bod ar
gael i bawb yng Nghymru - ar
draws sawl llwyfan - ond hefyd
bod ar gael i’r Cymry ar wasgar
ledled y DU a lle y bo’n bosibl
yn fyd-eang ar draws cymaint o
lwyfannau â phosibl. Mae hyn yn
gwthio’r ffiniau ‘daearyddol’ a
osodir gan adran 204 o Ddeddf
Cyfathrebiadau 2003 yn ogystal

ag agweddau mwy traddodiadol
y cylch gwaith presennol sy’n
cyfeirio at deledu’n unig.
Er mwyn cadw ei rôl unigryw
yn nyfodol creadigol Cymru,
rhaid i S4C aros yn olygyddol,
yn weithredol ac yn rheolaethol
annibynnol yn ogystal â chael
cyllid digonol.
Rhaid i’n cylch gwaith fod
yn addas i’r dyfodol digidol,
creadigol, ac edrychwn ymlaen
at weithio gyda’r Llywodraeth a
rhanddeiliaid i sicrhau hyn.

Gweledigaeth, Cenhadaeth a Nodau Strategol
Gan edrych at ddiwedd Siarter nesaf y BBC, Gweledigaeth a Chenhadaeth S4C fydd:
• bod wrth wraidd bywydau bob dydd pobl Cymru;
• cyflwyno gwasanaethau cynnwys a chyfryngau yn Gymraeg, sy’n darparu adloniant, gwybodaeth ac 		
ysbrydoliaeth, ac yn gosod S4C yng nghanol bywydau bob dydd pobl Cymru;
• lle bynnag y maent;
• ym mha bynnag ffordd maent yn dymuno eu defnyddio;
• ar ba bynnag adeg maent yn dymuno gwneud hynny; a
• gwneud cyfraniad cynyddol ac allweddol i Gymru a’r Gymraeg.
Cynnwys yn y Dyfodol
• O ran cynnwys, byddwn yn datblygu arlwy aml-lwyfan o’r ansawdd uchaf;
• Bydd cynnwys S4C ar gael ar draws yr holl genres rhaglenni presennol, gan gynrychioli’r gorau sydd gan 		
ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus i’w gynnig.
Fel yr unig wasanaeth teledu
Cymraeg yn y byd, mae gan
S4C ymrwymiad i gynnig
cynnwys a fydd yn apelio i
bawb, ar draws yr holl genres
rhaglenni. Mae hyn wrth wraidd
dyletswydd darlledu gwasanaeth
cyhoeddus S4C i’n cynulleidfa.
Un o brif nodau S4C fu sicrhau
cydraddoldeb ar gyfer ein
cynulleidfa; a sicrhau nad yw’r
gynulleidfa na’r defnyddwyr
o dan anfantais o gymharu
â chynulleidfa a defnyddwyr
darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus eraill. Felly
byddwn yn parhau i ddarparu
amrywiaeth eang o raglenni i’r
gynulleidfa ehangaf bosibl a
chan ystod o gyflenwyr.

Ar gyfartaledd, mae’r cytundeb
strategol gyda’r BBC wedi
darparu 10 awr yr wythnos
o raglenni yn Gymraeg i S4C
am ddim ers 1982, cyfraniad
pwysig i’r gwasanaeth. O dan
y cytundeb presennol, mae’r
BBC yn darparu rhaglenni
newyddion a materion cyfoes
a werthfawrogir yn fawr, yn
ogystal â Pobol y Cwm a rhai
rhaglenni chwaraeon. Rhagwelir
y bydd darpariaeth ar y ffurf hon
ac ar y lefel hon yn parhau yn y
dyfodol.

Mae darparu amrywiaeth eang o gynnwys, er mwyn i ddefnyddwyr allu dewis pa gynnwys i’w ddefnyddio
yn hanfodol i ddyfodol S4C. Ein gweledigaeth yw y dylai hyn barhau a chynnwys:
Plant
Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae S4C yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i
blant, ac i hysbysu a diddanu drwy’r Gymraeg. Plant fydd gwylwyr a defnyddwyr cynnwys Cymraeg yn y
dyfodol. Felly mae gwasanaethau penodol i blant yn hanfodol - nid yn unig i ddyfodol S4C - ond hefyd i
ddyfodol diwylliannol, cymdeithasol ac ieithyddol cymunedau Cymru (boed hwy’n rhai lleol, dros dro neu
hyd yn oed y rhai sy’n byw y tu allan i Gymru) ac i’r iaith ei hun. Byddwn yn parhau i gefnogi elfennau
craidd fel rhifedd a llythrennedd drwy ein rhaglenni plant yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid i sicrhau y
bydd yn ein cynnwys ar gael mewn cyd-destun addysgol ble bydd hyn yn bosib.
Efallai nad yw rhaglenni plant o reidrwydd yn cyfrannu at gyrhaeddiad S4C, ond mae ein hymrwymiad
yn llwyr, ac mae cyfraniad y gwasanaeth i’r gynulleidfa yn hanfodol. Felly byddant yn aros wrth wraidd
gwasanaethau S4C ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.
Pobl Ifanc
Mae pobl ifanc yn cynrychioli cyfran sylweddol o’r gynulleidfa Gymraeg bosibl, ac un a fydd yn tyfu, yn
ôl pob tebyg. Mae eu harferion gwylio yn tueddu i fod yn wahanol i rai gwylwyr hŷn o ran eu bod yn
defnyddio eu cynnwys mewn ffordd sy’n llai llinol, heb o reidrwydd orfod gwneud ‘apwyntiad i wylio’. Felly
bydd S4C yn parhau i ddarparu rhaglenni wedi’u targedu at bobl ifanc ar draws nifer o lwyfannau a bydd yn
arbrofi gyda ffyrdd o gyrraedd a gwasanaethu’r rhan bwysig hon o’r gynulleidfa yn well.
Newyddion a Materion Cyfoes
Caiff y ddarpariaeth newyddion reolaidd a rhaglenni newyddion arbennig eu darparu o dan y cytundeb
strategol gyda BBC Cymru Wales. Rhagwelir y bydd y ddarpariaeth hon yn parhau ar yr un lefel ar gyfer y
dyfodol rhagweladwy. Byddwn hefyd yn ceisio cynnal ein gweledigaeth ar gyfer rhaglenni materion cyfoes,
sef parhau i sicrhau lluosogrwydd rhaglenni materion cyfoes gan amrywiaeth o gyflenwyr.
Ffeithiol
Bydd angen i raglenni ffeithiol barhau i adlewyrchu hanes, diwylliant a chymunedau cyfoethog Cymru – yn
drefol a gwledig - tra’n sicrhau bod cynnwys S4C hefyd yn adlewyrchu Cymru a’r byd ac yn dod â’r byd i
Gymru. Oherwydd bod nifer sylweddol o gymunedau Cymraeg eu hiaith yn wledig, bydd canran o raglenni
ffeithiol yn parhau i gael ei darparu’n benodol gyda’r cymunedau hyn mewn golwg. Byddwn hefyd yn
ymdrechu i annog a hwyluso cyd-gynyrchiadau gan gynnwys rhai rhyngwladol.
Drama
Rhaid i ddrama barhau’n un o gonglfeini amserlen cynnwys S4C yn y dyfodol. Fodd bynnag, dyma’r math
drutaf o raglen. Mae gostyngiadau i ffrydiau incwm S4C dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at lai o
ddarpariaeth ac nid ydym wedi gallu darlledu cymaint o ddrama newydd ag yr hoffem. Drwy ailddyrannu
adnoddau, rydym yn bwriadu cynyddu’n raddol ein darpariaeth o gyfresi drama newydd, y tu hwnt i
operâu sebon, drwy gydol y flwyddyn, ac annog awduron a lleisiau newydd sy’n cynrychioli’r Gymru fodern,
ehangach.

Adloniant a Chomedi
Ar unrhyw fynegai hapusrwydd byddai’r cyfle i gael ein diddanu yn ein hiaith ein hunain yn cael ei osod yn
elfen hanfodol, ac mae gallu sianel deledu eang i ddiddanu ei chynulleidfa yn un o feini prawf allweddol ei
llwyddiant.
Bydd comedi crefftus, cofiadwy a rheolaidd, ac ystod o raglenni adloniant fydd yn apelio at bob oed a
chwaeth yn parhau yn flaenoriaeth.
Dysgwyr Cymraeg
Byddwn yn parhau i gefnogi dysgwyr ac ymgysylltu â hwy wrth iddynt ddysgu Cymraeg.
Bydd strategaeth newydd aml-blatfform i ddysgwyr Cymraeg S4C yn cael ei lansio yn ddiweddarach yn
2014. Bydd yn llywio ein gwasanaethau a’n rhaglenni ar gyfer y dyfodol agos a bydd yn cefnogi llwybr
iaith i ddysgwyr canolradd ac uwch. Bydd ein gwasanaethau hirdymor i ddysgwyr yn galluogi’r gynulleidfa
sy’n newid i gysylltu â gwasanaeth craidd S4C a gwella eu sgiliau Cymraeg yn y cyd-destun diwylliannol
ehangach.
Diwylliant, Cerddoriaeth a Digwyddiadau
Mae’r gynulleidfa yn aml yn rhoi canmoliaeth uchel i S4C am ei sylw i’r celfyddydau, ac mae ein hallbwn yn
rhan bwysig o feithrin ecoleg y celfyddydau yng Nghymru.
Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar roi sylw i ddigwyddiadau gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r
Eisteddfod Genedlaethol, Sioe Frenhinol Cymru a phrif ddigwyddiadau diwylliannol eraill o bwysigrwydd
cenedlaethol. Gymaint ag unrhyw beth, mae’r sylw hwn i ddigwyddiadau yn rhoi S4C wrth galon y
gynulleidfa graidd. Bydd ein sylw i gerddoriaeth hefyd yn parhau’n nodwedd reolaidd ac amlwg o’r
amserlen yn y dyfodol.
Hamdden a Chylchgrawn
Mae’r genre hwn yn gyfle i ryngweithio â’r gynulleidfa yn eu cymunedau ac adlewyrchu’r gweithgarwch
diwylliannol a chymdeithasol sy’n digwydd yn rheolaidd ledled Cymru. Bydd S4C yn parhau i gomisiynu
rhaglenni dyddiol yn y genre hwn. Rhaid i fywyd crefyddol Cymru, y traddodiadol a’r cyfoes, gael ei
adlewyrchu yn rheolaidd a’i drafod mewn rhaglenni addas.
Chwaraeon
Mae gan chwaraeon allu i ddenu gwylwyr a defnyddwyr newydd i gynnwys Cymraeg ac mae’n helpu i
osod S4C wrth galon cynulleidfa o ddysgwyr rhugl, llai rhugl a’r di-Gymraeg. Mae cynnal darpariaeth
iach o chwaraeon yn erbyn cefndir o hawliau chwaraeon cynyddol ddrud yn hanfodol, er mwyn apelio i’r
gynulleidfa ehangaf bosibl. Mae rhaglenni chwaraeon ymhlith ein rhai mwyaf poblogaidd, gan ddarparu
cyrhaeddiad a chynulleidfaoedd sy’n gyson gryf – gyda llawer ohonynt o bosibl yn gwylio ar gyfer ein
darllediadau chwaraeon yn unig.
Mae’r tirwedd hawliau chwaraeon wedi newid yn sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf. Arweiniodd
newydd-ddyfodiaid i’r farchnad at fwy o gystadleuaeth am hawliau chwaraeon, gyda’r darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus traddodiadol – gan gynnwys S4C – yn aml yn colli allan. Mae gan gynulleidfaoedd
Cymraeg hawl i allu mwynhau chwaraeon heb orfod talu, a byddwn yn gweithio’n greadigol, ac mewn
partneriaeth, i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni.

Crynodeb
Bydd tirwedd y cyfryngau dros
yr ugain mlynedd nesaf ac ar ôl
hynny yn heriol. Bydd hefyd yn
dirwedd sy’n cynnig cyfleoedd
newydd a chyffrous i ddarlledwyr.
Gallai’r rhain fod â goblygiadau
pellgyrhaeddol, nid yn unig i
Gymru, ond hefyd o ran dyfodol
y Gymraeg ei hun.
Bydd angen i S4C fanteisio ar
dechnoleg a llwyfannau wrth
iddynt barhau i esblygu i gynnig
yr amrywiaeth ehangaf bosibl o
gynnwys i’n cynulleidfa. Mae gan
S4C ran hanfodol i’w chwarae
yng Nghymru. Mae ein gwerth,
ein heffaith a’n cyfraniad i’r
genedl yn ymwneud â llawer
mwy na ffigurau gwylio yn
unig. Mae angen amrywiaeth
o raglenni arloesol ar ein
cynulleidfa ac mae’n disgwyl hyn:
rydym yn ymrwymedig i gyflawni
hyn yn y dyfodol ac i barhau i
ymgysylltu â’n cynulleidfa wrth
iddi ddatblygu dros y 10 mlynedd
a’r 20 mlynedd nesaf. Ond dim
ond gyda chyllid digonol y gellir
cynnal ein gwasanaethau a’n
cyfraniad i fywyd Cymru – i’r
economi, i’r iaith, i addysg a
diwylliant amrywiol ein cenedl.
Pe bai’r fformiwla gyllido
flaenorol wedi aros yn ei lle,
byddai incwm presennol S4C yn
£135 miliwn. Heddiw, £83 miliwn
yw ei hincwm, gyda’r gyllideb
gynnwys yn £65 miliwn – mae
hyn yr un faint â’n cyllideb
gynnwys ym 1996, gan gymaint
y toriadau a wynebwyd. Rydym
yn ymwybodol o’r hinsawdd
economaidd y gwnaed y
newidiadau ynddi yn 2010, a
chylchoedd gwariant dilynol
llywodraeth y DU. Rydym yn
gwerthfawrogi deuoliaeth ein
cyllid gyda chyfran yn dal i ddod
gan y Llywodraeth. Rydym hefyd
yn gwerthfawrogi bod 90% o’n
cyllid wedi’i ddiogelu tan 2017,
ond ni fyddwn wedi cael unrhyw
gynnydd i adlewyrchu costau
cynyddol ac adferiad yr economi.

Mae gorbenion S4C yn dal
yn isel – 4.4% yn unig o’n
cyllideb. Aiff 79.5% o’n hincwm
yn syth i gadwyn gyflenwi
rhaglenni y sector breifat, sydd
yn cael effaith allweddol ar
greu cyflogaeth ac ardrawiad
economaidd sylweddol hefyd.
Mae’r holl wariant arall naill
ai’n ymwneud â chynnwys
neu raglenni – gan gynnwys
dosbarthu a darlledu. Mae’r
cwmnïau annibynnol wedi
sicrhau arbedion cyson ac
maent yn darparu rhaglenni
effeithlon. Byddai unrhyw
ostyngiad ychwanegol i gyllideb
S4C yn cael effaith uniongyrchol
a sylweddol ar y diwydiannau
creadigol yng Nghymru, ar
sector annibynnol Cymru, ar yr
economi, ac ar yr iaith – ledled
Cymru.
Hyd yma, cyn belled ag y bo
modd mae arbedion wedi’u
sicrhau oddi ar y sgrîn - heb
effeithio ar raglenni S4C ar y
sgrîn. Ni fydd hyn yn wir os
bydd unrhyw ostyngiad i’r
gyllideb yn y dyfodol.
Bydd penderfyniadau cyllido
cyfnod nesaf y Siarter yn edrych
ar 2017 ac ar ôl hynny – ac ni
ddylid gwneud y penderfyniadau
gan fwrw golwg yn ôl ar sefyllfa
economaidd 2010. Rhaid hefyd
eu gwneud yng nghyd-destun
y BBC a ffi’r drwydded, y mae
ei chynnyrch wedi cynyddu
i £3.6 biliwn. Mae hwn yn
gyllid i ddarlledu gwasanaeth
cyhoeddus o ansawdd uchel, a
rhaid gwarantu ohono rôl S4C
fel yr unig wasanaeth teledu
Cymraeg sy’n annibynnol yn
olygyddol, yn weithredol ac yn
rheolaethol.
Mae’r ddogfen drafod hon wedi
nodi’n glir ddyletswydd S4C i
ddarparu cynnwys Cymraeg o
ansawdd uchel i’r gynulleidfa, y
cyfraniad allweddol y gall S4C
ei wneud i dwf a datblygiad y
Gymraeg ac effaith ddiwylliannol

ac economaidd sylweddol S4C.
Dyma sail y drafodaeth am
wasanaeth S4C yn y dyfodol a’i
chyllid digonol.
Fel Cadeirydd a Phrif
Weithredwr, credwn felly:
• os yw S4C yn mynd i barhau i 		
ddarparu gwasanaeth
cyfryngau cyhoeddus 		
cynhwysfawr yn Gymraeg; ac
• os yw’r gwasanaeth hwnnw yn
mynd i fod ar gael ar bob
llwyfan a ddefnyddir yn eang,
na allwn wynebu unrhyw
ostyngiad pellach i’n hincwm
(naill ai’n uniongyrchol neu yn
anuniongyrchol wrth i gostau
gynyddu) heb gael effaith
ddifrifol ar yr hyn yr ydym yn ei
gynnig i’n cynulleidfa.
Edrychwn ymlaen at ymgysylltu
â gwneuthurwyr polisi,
rhanddeiliaid a’n cynulleidfa dros
y misoedd nesaf a chyfrannu
at y drafodaeth ehangach am
sicrhau dyfodol iach teledu, a
lluosogrwydd y cyfryngau yng
Nghymru.

Drama o safon ryngwladol
Internationally acclaimed drama

Digwyddiadau cenedlaethol
National events

Cynnwys gwreiddiol o Gymru
Original Welsh content

Materion cyfoes gafaelgar
Engaging current affairs

Cynnwys digidol arloesol
Innovative digital content

Cysylltu â ni

Contacting us

Mae S4C wastad yn falch i
glywed barn ein gwylwyr.

S4C is always pleased to hear
our viewers’ opinions.

Os ydych yn dymuno cyflwyno
eich barn am ein rhaglenni neu
os ydych eisiau gwybodaeth
bellach, fe fyddem yn falch i
glywed gennych.

If you want to share your opinion
about our programmes or if you
want further information,
we’d be happy to hear from
you.

Fe allwch gysylltu ag S4C dros
y ffôn, drwy ebost, twitter,
facebook neu drwy lythyr.

You can contact S4C by phone,
email, twitter, facebook or by
letter.

Twitter
@s4c

Twitter
@s4c

Facebook
s4c

Facebook
s4c

Gwefan
s4c.co.uk

Website
s4c.co.uk

Ebost
s4c@s4c.co.uk

Email
s4c@s4c.co.uk

Gwifren
0870 600 4141

Gwifren
0870 600 4141

Rhif ffôn swyddfa Caerdydd
029 2074 7444

Cardiff office telephone number
029 2074 7444

Rhif ffôn swyddfa
Caernarfon
01286 674622

Caernarfon office telephone
number
01286 674622

Cyfeiriad
S4C
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

S4C
Doc Fictoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1TH

Address
S4C
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Cadiff
CF14 5DU

S4C
Doc Fictoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1TH

