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Canolfan Cyfryngau a Diwylliant Mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol De Cymru

Mae’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach yn cydlynu ymchwil i’r diwydiannau creadigol 
yng Nghymru drwy ffrâm cenhedloedd bach yn fyd-eang. Fe’i lleolir yng Nghyfadran Y Diwydiannau Creadigol 
ond mae’n gweithredu ar draws Prifysgol De Cymru. A hithau’n dathlu ei dengmlwyddiant ar hyn o bryd, mae’r 
Ganolfan yn cyflawni ymchwil amlddisgyblaethol ragorol gyda phartneriaid yn y celfyddydau, yn y cyfryngau 
ac yng nghyd-destun polisi, er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r 
diwydiannau creadigol yng Nghymru. 

Y cyflwyniad hwn

Ym Mehefin 2017 ymrwymodd y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant Mewn Cenhedloedd Bach i ymgymryd â’r 
ymchwil hwn wrth ddisgwyl yr adolygiad annibynnol o S4C a gyhoeddwyd maes o law yn Awst 2017. Mae’r 
ymchwil hwn yn grynodeb o ganfyddiadau’r ymchwil ehangach. Mae’r strwythur thematig isod yn adlewyrchu 
blaenoriaethau a phrif gwestiynau’r adolygiad. Mae’r ymchwil hwn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o S4C fel 
darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mewn iaith leiafrifol drwy ei osod mewn cyd-destun cymharol ochr yn ochr 
â darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (DGC) rhyngwladol detholedig. S4C oedd y darlledwr ieithoedd lleiafrifol 
cyntaf yn y byd, a nifer fach iawn o gymaryddion uniongyrchol sydd yn bodoli hyd heddiw. Fodd bynnag, rydym 
wedi llwyddo i adnabod sawl DGC mewn iaith leiafrifol yn Ewrop, Awstralia a Seland Newydd sydd yn cynnig 
cymhariaeth ystyrlon gydag S4C. Cynhaliwyd ymchwil pen-desg manwl i adnabod a dadansoddi adroddiadau 
blynyddol perthnasol, dogfennau llywodraethu, datganiadau cenhadaeth a, lle’n bosibl, dogfennau statudol 
a rheoleiddiol mewn perthynas â’r DGC dan sylw. Yn ogystal â hyn, fe wnaethon ni dynnu ar waith yr Undeb 
Darlledu Ewropeaidd (UDE) ac ar ymchwil academaidd i DGC mewn cenhedloedd bach. Ceir crynodeb isod 
o’n dadansoddiad sydd wedi ei strwythuro yn seiliedig ar bedair elfen allweddol: cylch gorchwyl y DGC; ei 
drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd; sut gaiff ei ariannu; a’i bartneriaethau allweddol gyda sefydliadau 
eraill. Dyma’r DGC rhyngwladol a ddewiswyd:

Mae’r canfyddiadau sy’n deillio o’r ymchwil yn helaethu’r dealltwriaeth o ecoleg newidiol mewn darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus mewn ieithoedd lleiafrifol ac yn cynnig gwybodaeth ryngwladol i lywio’r drafodaeth 
ynglŷn â ffurf S4C yn y dyfodol.

   Iwerddon                 Norwy                     Yr Alban           Y Ffindir      Seland Newydd            

  Cymru                     Awstralia                         Catalwnia                            Galisia                  Y Swistir

Gorolwg Gymharol o Ddarlledwyr Cyhoeddus 
Bach ac Ieithoedd Lleiafrifol Detholedig 



Cylch Gwaith

Yn yr astudiaeth hon, rydym wedi mabwysiadu’r confensiwn bod cyfeirio at gylch gwaith gwasanaeth yn 
gysylltiedig â’r gofynion statudol neu gyfreithiol sydd yn weithredol ar y darlledwr/darparwr gwasanaeth 
cyhoeddus o fewn y diriogaeth lle caiff y gwasanaeth ei gyflenwi, tra bo datganiad o fwriad yn nodi amcanion a 
dyheadau craidd a ddatblygwyd gan y darlledwr.

Yn ein hadolygiad o’r cylchoedd gwaith, daeth dwy elfen 
allweddol i’r amlwg. Yn gyntaf, i ba raddau mae’r cylch gwaith 
wedi’i gwneud yn ofyniad statudol ar y darlledwr i hyrwyddo 
ac eirioli iaith a/neu ddiwylliant lleiafrifol, yn hytrach na 
bod yn ddyhead ehangach gan y darlledwr ac wedi’i fynegi 
mewn datganiad o fwriad. Mae’n ofyniad statudol ar nifer o 
ddarlledwyr iaith leiafrifol nid yn unig i hyrwyddo’r iaith ond 
i roi llais i siaradwyr ieithoedd lleiafrifol er mwyn hysbysu’r 
dinasyddion ehangach yn well.  

Yn ail, i ba raddau roedd y darlledwyr hyn yn symud tuag at 
fodel o gyfryngau gwasanaeth cyhoeddus (CGC) a fyddai’n 
adlewyrchu gwir sefyllfa’r oes o gydgyfeiriant. Nodwyd gan 
Grŵp Strategaeth Ddigidol yr UDE cyn belled yn ôl â 2002, ‘o 
ganlyniad i’r dirwedd newydd, os na wnânt gymryd unrhyw 
gamau o gwbl, ceir perygl y bydd darlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus yn canfod eu hunain ar y gororau, wedi eu hymylu 
neu eu diraddio i ddarparu gwasanaethau teledu yn unig.’

Canfyddiad: Mae gan S4C gylch gwaith ar hyn o bryd sydd 
yn adlewyrchu gofyniad i ddarparu rhaglenni Cymraeg eu 
hiaith yn hytrach na chylch gwaith fyddai’n gofyn arno i 
hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy ei gweithgareddau ar-lein 
ac all-lein. Er bod S4C wedi ymgysylltu ag arloesi digidol, 
yn ymarferol nid yw ei chylch gwaith yn adlewyrchu’r oes 
gydgyfeiriedig hon, ond mae angen iddi wneud er mwyn 
aros yn berthnasol i arferion a disgwyliadau cynulleidfaoedd 
cyfoes.  

“Awdurdod Cymru 
(S4C) fydd  â’r swyddogaeth o 

ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu 
o ansawdd uchel gyda’r bwriad o’u gwneud 
ar gael yn llwyr neu’n bennaf i aelodau o’r 
cyhoedd yng Nghymru.” Deddf Cyfathrebu 

2003 

“Prif swyddogaeth SBS 
yw darparu gwasanaethau radio, 

teledu a chyfryngau digidol amlieithog 
sydd yn hysbysu, addysgu a diddanu pob un 
Awstraliad ac sydd, wrth wneud hynny, yn 
adlewyrchu cymdeithas amlddiwylliannol 

Awstralia.”  Deddf SBS

“Rhaid i ddarlledwyr 
gwasanaethau cyhoeddus 

ymateb i her yr amgylchedd newydd. Ni 
fydd eu strwythurau presennol yn gwneud 

y tro. Rhaid iddyn nhw addasu eu hunain er 
mwyn iddyn nhw chwarae eu rhan llawn a 
haeddiannol yn yr amgylchedd gyfryngol 

newydd”. UDE

“Rhaid i swyddogaeth 
y gwasanaeth Cyhoeddus gynnwys 

y mesurau cywir i leihau’r arwahanrwydd 
digidol yn y broses o gyrraedd y gymdeithas 

wybodaeth gan sicrhau mynediad i 
bawb at...wybodaeth...a mynegiant 

diwylliannol” CCMACCMA



Llywodraethu

Adlewyrchai’r strwythurau llywodraethu’r ffaith bod gan y darlledwyr ieithoedd lleiafrifol a arolygir gennym 
ddau strwythur gwahanol. Yn gyntaf, roedd sawl darlledwr wedi’u gosod yn wasanaethau ar wahân oddi fewn 
i DGC mwy o faint, fel y gwelwyd gyda BBC Alba a NRK Sápmi. Yn ail, edrychom ar DGC sydd yn sefyll ar wahân 
a chanddynt wahanol raddau o ymreolaeth, yn amrywio o TG4 a CCMA, Corfforaeth Ddarlledu Catalwnia fel 
darlledwyr hollol ymreolaethol hyd at S4C, sydd yn hanesyddol, wedi gweithredu fel awdurdod ar wahân, ond sydd 
bellach, yn dilyn newid yn y trefniadau cyllido, wedi sicrhau ei hannibyniaeth barhaol drwy Gytundeb Gweithredu 
gyda’r BBC. Fe wnaeth y cytundeb hwn, a ddaeth i ben gydag adnewyddiad Siartr, alluogi atebolrwydd llawn ar 
gyfer y defnydd a wnaed o incwm o ffi’r drwydded, tra ar yr un pryd yn arbed annibyniaeth S4C. Erbyn hyn daw’r 
rhan fwyaf o gyllid S4C o’r incwm a geir o ffi’r drwydded ac mae’r lefel bresennol wedi’i chytuno trwy gytundeb â’r 
BBC hyd at 2022. Mae’r ddyletswydd i sicrhau cyllid digonol ar gyfer S4C yn aros gyda’r Ysgrifennydd Gwladol o dan 
Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011. Fodd bynnag, nid yw’r ddeddfwriaeth yn amlinellu proses dryloyw i’r Ysgrifennydd 
Gwladol ei dilyn mewn perthynas â’r ddyletswydd hon. 

Datgelodd ein hymchwil yn ogystal, lle bynnag y ceir cylch gwaith sy’n gofyn am hyrwyddo’r iaith a’r diwylliant 
fel rhwymedigaeth orfodol, bod strwythurau llywodraethu ac atebolrwydd yn tueddu i adlewyrchu hynny. Er 
enghraifft, mae Teledu Māori yn gweithio’n agos gyda Te Māngai Pāho (Endid y Goron sy’n gweithredu fel grŵp 
cyfranddeiliaid a chanddi gyfrifoldeb dros hyrwyddo’r iaith Māori a’i diwylliant) ar sicrhau ansawdd. Golyga hyn fod 
Comisiynydd llawn amser Te Reo yn adolygu ac yn monitro ansawdd ac amlder iaith eu cynyrchiadau a’u rhaglenni. 
Mae gan bob rhaglen a ariennir yn fewnol a chan Te Māngai Pāho, gynllun iaith manwl yn gysylltiedig â hi, tra 
neilltuir ymgynghorydd iaith Māori ar gyfer pob cynhyrchiad allanol sydd yn monitro ansawdd ac amlder iaith.
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Modelau Ariannu

Mae grantiau uniongyrchol gan y llywodraeth yn elfen bwysig o gyllido i’r rhan fwyaf o DGC mewn ieithoedd 
lleiafrifol. Mae hyn yn cyferbynnu â’r sefyllfa mewn DGC prif ffrwd mwy o faint, sy’n dueddol o gael eu hariannu gan 
y cyhoedd drwy gyfrwng modelau fel ffi’r drwydded, trethiant, neu ardoll gwasanaethau. Yn achos DGC mewn iaith 
leiafrifol, mae posibilrwydd y caiff yr angen am annibyniaeth ei roi o dan straen mewn achosion lle bydd y darlledwr 
yn derbyn arian yn uniongyrchol o’r llywodraeth.

Mae incwm masnachol yn llai amlwg ymhlith y rhan fwyaf o ddarlledwyr ieithoedd lleiafrifol o ganlyniad i faint 
cymharol y farchnad sydd ar gael i’r iaith leiafrifol ac sydd wedi ei gyfyngu o ran y gallu i fanteisio ar hawliau mewn 
cynyrchiadau sydd mewn iaith leiafrifol. Mae nifer o ddarlledwyr yn gobeithio cynyddu eu hincwm masnachol ac fe 
all technoleg newydd a dulliau newydd o ddosbarthu a lledaenu, gynnig ffynonellau incwm amgen yn y dyfodol.

Fodd bynnag, yn y ddogfen ‘Gwthio’r Ffiniau’, mae S4C yn nodi fod yn rhaid i’r sianel gael caniatâd yr Ysgrifennydd 
Gwladol o dan y ddeddfwriaeth bresennol cyn y gall lansio prosiect masnachol y gellid ei ariannu gyda’i adnoddau ei 
hun, oni bai fod y prosiect yn un sydd yn unol â’r gwasanaeth craidd.  

Mae’r diagram isod yn dangos y 4 model cyllido allweddol a ganfyddwyd gennym yn ystod ein hymchwil. Rydyn 
ni wedi ceisio dangos ffynonellau’r cyllid a’r cyrff randdeiliaid perthnasol sy’n gyfrifol am ei ddosrannu. Caiff y 
modelau eu ffurfio drwy gyfuniad o’r elfennau amrywiol hyn. Er enghraifft, yn achos S4C, daw y rhan helaeth o’i  
gyllid o ffi’r drwydded drwy law’r BBC ond gyda chyllid ychwanegol o gyfeiriad Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon Llywodraeth y DG. Mae S4C hefyd yn cynhyrchu peth incwm masnachol. Newidiwyd cyllido S4C ers 
2013/14 o fod bron yn llwyr yn seiliedig ar grant uniongyrchol gan y llywodraeth i fodel lle mae’r rhan helaeth o’i 
harian yn dod o ffi drwydded y DG bellach.

Ar ei wefan, mae’r UDE yn amlinellu ei werthoedd craidd a rhai ei aelodau DGC mewn dau ddatganiad, gyda model 
gweithredu yn seiliedig ar chwe chysyniad allweddol: Cyffredinoliaeth, Annibyniaeth, Rhagoriaeth, Amrywiaeth, 
Atebolrwydd ac Arloesedd. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd annibyniaeth DGC o’r llywodraeth. Gall DGC weithredu 
fel darlledwyr diduedd er budd y cyhoedd, ond heb fod yn gweithredu fel darlledwyr y wladwriaeth. Fodd bynnag, 
gall hyn beri anhawster lle mae’r darlledwr yn cael ei ariannu’n uniongyrchol gan y llywodraeth. 

O fewn darlledwr mae pellter rhwng rheolaeth weithredol lle mae’r oruchwyliaeth annibynnol yn arwydd 
o lywodraethu da. Ond fe wnaethon ni ganfod yn achos nifer o ddarlledwyr ieithoedd lleiafrifol nad oedd 
arwahanrwydd clir yn bodoli bob tro rhwng y reolaeth a’r llywodraethu gan godi pryderon ynglŷn â gallu cyffredinol 
darlledwr i gael ei weld yn gorff llwyr annibynnol. Fodd bynnag, fe wnaethom ni hefyd ddarganfod enghreifftiau 
lle cafwyd ymrwymiad clir tuag at sicrhau cynrychiolaeth sylweddol o aelodau bwrdd anweithredol a benodwyd 
yn annibynnol drwy’r Weinidogaeth berthnasol. Er enghraifft, penodir aelodau Bwrdd TG4 gan y Gweinidog dros 
Gyfathrebu, Adnoddau Morol a Naturiol. Ceir 10 aelod anweithredol ac un aelod gweithredol (sef y Cyfarwyddwr 
Gweithredol) ar y Bwrdd hwn.

Canfyddiad: Mae annibyniaeth yn arwydd o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus da a dylid adlewyrchu hyn yn 
strwythurau llywodraethu S4C, ei pherthynas gyda’r llywodraeth, a’r angen i gadw ei hannibyniaeth mewn 
perthynas â’r BBC. Os bydd S4C yn symud tuag at Fwrdd Undebol bydd yn hanfodol sicrhau bod aelodau 
anweithredol ei bwrdd yn rhai allanol, a bod y broses o’u dewis a’u nifer yn parhau i gael eu gosod mewn statud. 
Dylai aelodau anweithredol barhau i fod yn y mwyafrif ond dylai eu nifer fod yn gymesur â maint y bwrdd.



 

Model Trethiant – Er enghraifft, ers 2013 ariannwyd YLE gan drethi uniongyrchol unigolion a chorfforaethau, a 
weithredir drwy gronfa annibynnol sydd y tu allan i drafodion cyllideb y wladwriaeth. Yn ogystal â hyn, caiff YLE ei 
wahardd rhag codi incwm drwy hysbysebu a nawdd.

Model Corff Ariannu’r Llywodraeth a Chanolwr – Er enghraifft, caiff Teledu Māori ei ariannu drwy lywodraeth 
Seland Newydd a thrwy Te Māngai Pāho. Mae BBC Alba yn derbyn arian gan MG Alba, corff cyffredin hyd-braich 
a ariennir gan Lywodraeth yr Alban sydd â chanddo ddyletswydd i sicrhau ystod eang ac amrywiol o raglenni o 
ansawdd uchel mewn Gaeleg i drigolion yr Alban. Caiff ei reoleiddio gan Ofcom ac mae hefyd yn derbyn arian fel 
rhan o’r BBC drwy gyfran o ffi’r drwydded.

Model y Llywodraeth – Grant Uniongyrchol gan y llywodraeth yn ffurfio’r ffynhonnell nawdd, fel y gwelir yn achos 
CCMA (TV3) Catalwnia neu TG4 yn Iwerddon.

Model Ffi’r Drwydded – Dyma’r brif ffynhonnell ariannu ar gyfer darlledwyr fel RSI (Y Swistir) a ychwanegir ato gan 
incwm masnachol.

Canfyddiad: Byddai gallu S4C i gynyddu ei incwm masnachol yn cael ei gynyddu pe bai ganddi’r rhyddid i 
ddatblygu ffynonellau refeniw newydd heb orfod cael cydsyniad diamwys bob tro. Gellid cyflawni hyn drwy gael 
gorchymyn galluogi cyffredinol gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Gallai’r symudiad tuag at CGC gynnig cyfleoedd 
masnachol yn ogystal â chreadigol. Yn realistig, fodd bynnag, fe ddaw rhan helaeth o gyllid S4C o goffrau 
cyhoeddus yn y dyfodol, fel yn achos darlledwyr ieithoedd lleiafrifol eraill. 

Llif Ariannol Darlledwyr Ieithoedd Lleiafrifol

Trethiant 
Corff Ariannu  
a Canolwr  

  

 Llywodraeth   Llywodraeth         
            Ddatganoledig

Ffi’r Drwydded

Ariannu 
Cystadleuol

(Iaith a Diwylliant)

Grant Iaith Grant Cymorth
Prif DGC 

DGC/CGC Iaith Leiafrifol 

Cwmnïau 
Annibynnol

Incwm Masnachol

      Model 1 - Trethiant        Model 2 - Corff Ariannu’r Llywodraeth a Chanolwr           Model 3 - Llywodraeth           Model 4 - Ffi’r Drwydded
      Trwch yn dynodi gwerth (trwch uwch = gwerth uwch)        Cyfeiriad y saeth yn dynodi llif ariannol       Ariannu anuniongyrchol - cytundeb cynnwys                                                        

Allwedd



Partneriaethau

Mae gan y darlledwyr mewn ieithoedd lleiafrifol wnaethom ni eu harchwilio, gan gynnwys S4C, ystod o 
bartneriaethau gyda darlledwyr eraill, partneriaid mewn diwydiant (gan gynnwys cwmnïau cynhyrchu annibynnol a 
sefydliadau masnach) a mudiadau diwylliannol.  

Ers 2006/7, mae S4C a’r BBC wedi gweithredu’r Bartneriaeth Strategol yn ffurfiol ac fe’i hadnewyddwyd ddwywaith, 
gyda’r cytundeb diweddaraf yn weithredol hyd Mawrth 2017. Er i’r cyflenwad statudol fodoli ers creu S4C yn 
1982, rhoddodd y Bartneriaeth Strategol werth ar y cyflenwad hwnnw am y tro cyntaf a sefydlodd fframwaith 
cydgynllunio. Mae’n debygol y byddai Cytundeb Gweithredu newydd yn trafod y materion a driniwyd drwy’r 
gytundeb Bartneriaeth Strategol flaenorol.

Mae partneriaethau S4C gyda’r BBC a’r sector cynhyrchu annibynnol eisoes wedi arwain at ddatblygiadau digidol 
newydd. Yn 2012, er enghraifft, Y Lifft (cynhyrchiad gan Cube i S4C) oedd y rhaglen gyntaf i gynnwys gêm ail-sgrin 
rhyngweithiol i blant yn y DG. Wedi hynny defnyddiwyd y fformat hwn yn Ludus, rhaglen aml-blatfform arobryn i 
blant a gynhyrchwyd gan Cube a Boom Plant i CBBC.  

Er bod amrywiaeth ymhlith y darlledwyr ieithoedd lleiafrifol a archwiliwyd, o fod naill ai yn ddarlledwyr cyhoeddi 
neu gynhyrchu, yn gyffredinol gwelwyd cynnydd mewn defnyddio cwmnïau cynhyrchu annibynnol fel ffynhonnell 
i gyflenwi raglenni. Mae gweithgareddau comisiynu darlledwyr mewn ieithoedd lleiafrifol ynghyd â’r cynhyrchwyr 
annibynnol, yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi a’r diwylliant brodorol. Mae hyn yn helpu i ledaenu’r 
economi greadigol, swyddi o ansawdd a sgiliau ar gyfer cymunedau ieithyddol tu hwnt i ardaloedd trefol. Er 
enghraifft, mae NITV wedi gosod pwysigrwydd strategol ar feithrin sgiliau ymysg pobl ifanc brodorol iddynt ddechrau 
arni yn y diwydiant.   

Canfyddwyd bod nifer o’r darlledwyr ieithoedd lleiafrifol yn aelodau o Rwydwaith Darlledu Teledu Brodorol y Byd 
(WITBN), sy’n darparu cyfleoedd i aelodau rannu rhaglenni mewn modd cost effeithiol. Mae hawliau perchnogaeth 
yn y DG wedi ei gwneud yn anodd i S4C gyfrannu’n llawn mewn cynlluniau cyfnewid rhaglenni. 

Fodd bynnag, mae S4C wedi cyd-gomisiynu gydag aelodau eraill WITBN, yn bennaf TG4 a BBC Alba. Yn 2015 a 
2016, cyhoeddodd y tri darlledwr gydweithrediad gymharol fechan o ran costau, ar gyfer cyfres beilot ar fformat 
ffordd o fyw (lifestyle). Mae TG4 hefyd wedi cyd-gomisiynu cynyrchiadau gyda BBC Gogledd Iwerddon i gynhyrchu 
cynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd Gwyddeleg eu hiaith yng Ngogledd Iwerddon. Mae NRK Sápmi yn cydweithio gyda 
Giellatekno (technoleg yn yr iaith Sápmi) ym Mhrifysgol Tromsø ar raglenni cyfieithu a chyfarpar ieithyddol. Y bwriad 
yw rhoi technoleg iaith i’w tudalennau gwe, fel bod cynnwys yr iaith Sápmi yn fwy hygyrch i’r cyhoedd. 

Mae chwaraeon yn faes unigryw i nifer o ddarlledwyr ieithoedd lleiafrifol ac mae’n cynnig gwerth arbennig trwy 
bartneriaethau. Er enghraifft, roedd perthynas y Mudiad Pêl-droed Gaeleg i Ferched gyda TG4 (gan gynnwys 
nawdd a darllediad gemau) yn gymorth i wneud y gêm bêl droed Gaeleg derfynol i ferched yn 2017 y digwyddiad 
chwaraeon i ferched a fynychwyd gan y gynulleidfa uchaf erioed yn y byd, gan ddenu’r nifer uchaf o wylwyr i TG4 yn 
ei hanes. 

Canfyddiad: Ceir buddion sylweddol trwy weithio mewn partneriaeth i DGC ieithoedd lleiafrifol â chanddynt gyllid 
cyfyngedig. Mae partneriaethau yn eu galluogi i gyflawni eu cylchoedd gwaith yn llawn ac mewn modd greadigol 
wrth gynhyrchu cynnwys gwreiddiol o ansawdd uchel, arloesi ar draws technolegau a llwyfannau newydd, a 
chefnogi cynhyrchu brodorol drwy godi gwerth ychwanegol yn allanol.


