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Bwletin Awdurdod S4C
yn deillio o’i gyfarfod ar  2 Mawrth 2001

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cwynion a gynhaliwyd 1 Mawrth 2001

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cwynion a gynhaliwyd ar 1 Mawrth ac yn
benodol cyfeiriwyd y mater isod at sylw’r Awdurdod:

Cwyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin

Ystyriwyd cwyn ffurfiol at Awdurdod S4C a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Sir Gaerfyrddin
parthed y bennod o’r gyfres materion cyfoes Y Byd ar Bedwar  a ddarlledwyd ar 5 Mehefin
2000.  Byrdwn cwyn y Cyngor oedd nad oedd y rhaglen dan sylw yn gytbwys nac yn
ddiduedd.  Honnwyd nad oedd y stori ynghylch marwolaeth aelod o staff yn seiliedig ar ddim
mwy na barn ei deulu, a hynny ar adeg pan nad oedd y cwest i’w farwolaeth wedi ei gwblhau.
Teimlwyd hefyd bod ymateb ysgrifenedig y Cyngor wedi ei olygu mewn modd amhriodol, ac
nid oedd safbwyntiau’r Cyngor wedi eu cynrychioli’n deg yn ystod y rhaglen.  Teimlodd y
Cyngor hefyd fod yn gwbl annerbyniol fod Y Byd ar Bedwar wedi ‘rhuthro’ ar Arweinydd y
Cyngor a bod ymddygiad gwneuthurwyr y rhaglen yn gwbl annerbyniol.

Derbyniodd Aelodau’r Awdurdod gopi llawn o gwyn y Cyngor yn ogystal â datganiad gan
S4C/HTV yn ymateb i’r pwyntiau a godwyd. Adroddodd Cadeirydd y Pwyllgor Cwynion i’r
Awdurdod ar ystyriaethau’r Pwyllgor a wnaeth arwain at ei argymhelliad ar gyfer dyfarniad
priodol.  Wedi trafod y mater cytunodd Awdurdod S4C y dylid dyfarnu ar y mater fel a
ganlyn:

Y mae Awdurdod S4C yn fodlon fod hwn [cynnwys y rhaglen Y Byd ar Bedwar a
ddarlledwyd ar 5 Mehefin 2000] yn bwnc o ddiddordeb cyhoeddus oedd yn haeddu
cael ei drafod ar y pryd.  Yn y drafodaeth yr oedd natur yr holi yn sensitif i
agweddau’r teulu ac yn deg â Chyngor Sir Caerfyrddin.  Er y gellid bod wedi
dyfynnu o ddatganiad y Cyngor Sir yn fwy helaeth, nid yw’r Awdurdod yn derbyn
bod pwyslais y datganiad wedi ei newid yn y golygu.

Gan fod HTV wedi gwneud ymdrech i sicrhau cyfweliadau gyda chynrychiolwyr y
Cyngor trwy gysylltu â’r Cyngor o flaen llaw trwy ffôn a ffacs a chan fod y mater, ym
marn yr Awdurdod, o ddiddordeb cyhoeddus yr oedd yr ymgais i geisio cyfweliad
gydag Arweinydd y Cyngor yn cyfarfod gofynion y Côd.

Nid yw’r Awdurdod, felly, yn bwriadu cymryd camau pellach yn y mater hwn.
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Adroddiad y Grwp Cydymffurfiaeth

Derbyniwyd adroddiad y Grwp Cydymffurfiaeth yn deillio o’i gyfarfod a gynhaliwyd ar 16
Chwefror 2001.  Cyfeiriwyd tri mater cydymffurfiaeth at yr Awdurdod lle, ym marn y Grwp,
yr oedd y canllawiau wedi’u torri:

(a)    Du a Gwyn -

       (i)   Ystyriodd yr Awdurdod glip o eitem oedd yn trafod ffurfio’r bartneriaeth rhwng y
Blaid Lafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad Cenedlaethol.  Pryder y
Grwp Cydymffurfiaeth oedd fod yna ddiffyg didueddrwydd yn yr eitem.  Wrth
ystyried y mater nododd yr Aelodau gynnwys llythyr oddi wrth HTV, cynhyrchwyr
y rhaglen, yn ymateb i’r pwyntiau roedd y Grwp Cydymffurfiaeth wedi’u codi.

(ii)  Cytunwyd na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach yn yr achos hwn, er hynny, dylid
ysgrifennu at y cynhyrchwyr gan fynegi bod yr Awdurdod yn falch i weld bod HTV
wedi ystyried o ddifrif y sylwadau a wnaethpwyd gan y Grwp Cydymffurfiaeth.
Dylid hefyd sôn wrth y cynhyrchwyr, er nad oedd yr Awdurdod yn bwriadu cymryd
camau pellach yn yr achlysur hwn yr oedd o’r farn bod y cyfweliad wedi bod ar y
ffiniau o fod yn unochrog a thra roedd yr Awdurdod yn cytuno bod yna le ar gyfer
holi caled, roedd angen i hynny ddigwydd yn gytbwys.

(b)  Gôl –

(i)  Ystyriodd yr Awdurdod glip lle cafodd nwyddau chwaraeon sylw trwy gydol yr
eitem. Ystyriwyd hefyd cynnwys llythyr a dderbyniwyd oddi wrth y BBC yn ymateb
i sylwadau’r Grwp Cydymffurfiaeth.

(ii) Cytunwyd bod y BBC wedi ystyried y mater yn ddwys, wedi ymdrin ag ef yn
drwyadl o fewn y gorfforaeth ac wedi cymryd camau i atgoffa’i timau cynhyrchu o’u
cyfrifoldebau.

 (c)    Sesiwn Hwyr –

(i)   Ystyriodd yr Awdurdod glip lle clywyd rhegi o fewn cân mewn rhaglen oedd yn
dechrau am 8.30 p.m.  Ystyriwyd hefyd cynnwys llythyr a dderbyniwyd oddi wrth
Avanti, cynhyrchwyr y rhaglen, mewn ymateb i sylwadau’r Grwp Cydymffurfiaeth.

(ii)  Cytunwyd na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach yn y mater hwn.  Seiliwyd hyn
ar y ffaith fod y cynhyrchydd wedi derbyn ei fod ar fai ac wedi ymddiheuro am
gynnwys y gân o fewn y rhaglen.  Roedd yr Awdurdod hefyd wedi cymryd
ystyriaeth ac wedi  derbyn y sylwad a wnaethpwyd ynglyn â’r ffaith y byddai
hygrededd y rhaglen wedi dioddef pe bai cân Y Tystion wedi’i hepgor.  Elfen arall
wnaeth arwain at y penderfyniad oedd bod y gân wedi’i darlledu am 9.15 pm,  er i’r
rhaglen ei hun ddechrau am 8.30 pm.

Yn ogystal, ystyriodd yr Awdurdod adroddiad ar leoliadau rhaglenni drama a baratowyd gan
yr Uned Fonitro yn Aberystwyth.  Nodwyd pa mor drawiadol oedd hi fod yna ddiffyg o
ddramâu wedi’u lleoli yng Ngogledd Dwyrain Cymru.   Trafodwyd nifer o  ffactorau oedd yn
arwain at y sefyllfa hon a beth ellid ei wneud i geisio gwella ar y sefyllfa. Roedd yn galonogol
er hynny i nodi fod yna ddramâu ar y gweill wedi’u gosod yn yr ardal hon.
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Canllawiau Cydymffurfiaeth – Darllediadau Gwleidyddol y Pleidiau a
Darllediadau Seneddol

Trafodwyd adroddiad yr Ysgrifennydd a wnaeth wahodd yr Awdurdod i gymeradwyo fersiwn
diwygiedig o Adran 6 o Ganllawiau Cydymffurfio S4C.  Argymhellwyd y dylid
mabwysiadu’r canllawiau diwygiedig ar faterion gwleidyddol ar wahân i weddill y canllawiau
cydymffurfiaeth.  Byddai hwn yn golygu eu bod ar gael cyn i unrhyw etholiad posib cynnar
gael ei alw.  Cytunodd yr Awdurdod y dylid cymeradwyo’r canllawiau a’i cyhoeddi cyn
gynted â phosibl.

Adroddiad y Cadeirydd

Aelodau’r Awdurdod – Adroddodd y Cadeirydd fod Peter Davies a Janice Rowlands wedi
derbyn gwahoddiad ffurfiol gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a
Chwaraeon i aros ar yr Awdurdod tan ddiwedd mis Mai.  Diolchodd y Cadeirydd iddynt a
dywedodd ei bod yn gwerthfawrogi cael eu cyngor am dri mis arall tra roedd y broses o
benodi dau/dwy Aelod newydd yn mynd yn ei flaen.

Yr Arglwydd Cledwyn o Benros – Nododd yr Aelodau â thristwch marwolaeth Yr
Arglwydd Cledwyn o Benros.  Bu’r Prif Weithredwr yn bresennol yn yr angladd a dywedodd
y Cadeirydd y byddai’n ysgrifennu at weddw yr Arglwydd Cledwyn ar ran yr Awdurdod.
Nodwyd hefyd bod S4C wedi rhyddhau datganiad i’r wasg a wnaeth gyfleu gwerthfawrogiad
o Arglwydd Cledwyn fel un o wleidyddion mwyaf blaengar Cymru yn ystod yr ugeinfed
ganrif ac o’i gyfraniad pwysig i sicrhau sefydlu y Sianel.

Cymru’n Creu – Adroddwyd bod gwahoddiad wedi dod o’r Cynulliad i ymuno â’r grwp hwn
a bod S4C wedi’i dderbyn.  Roedd y cyfarfod cyntaf eisoes wedi’i gynnal ac fe fu’r
Cadeirydd yn bresennol.   Nodwyd bod yr holl brif gyrff yng Nghymru yn bresennol.   Ni
ddaethpwyd at unrhyw benderfyniadau penodol yn y cyfarfod cychwynnol hwn ond roedd yn
fwriad i gynnal cyfarfod diwrnod llawn yn Aberystwyth yn ystod y cwpl o fisoedd nesaf er
mwyn i’r holl gyrff ddod â’u syniadau at ei gilydd a thrafod beth fyddai’n bosibl i gydweithio
arnynt.

Cynadleddau Gwleidyddol – Adroddodd y Cadeirydd y byddai S4C yn cynnal derbyniad
yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn hwyrach y noson honno.  Byddai derbyniadau tebyg yn
cael eu cynnal yng nghynadleddau’r Blaid Geidwadol, Plaid Cymru, a’r Democratiaid
Rhyddfrydol.

Adroddiad y Prif Weithredwr

Derbyniwyd adroddiad y Prif Weithredwr.  Rhoddwyd sylw penodol i’r isod.

BBC  -  Er mwyn paratoi ar gyfer y cyfarfod rhwng yr Awdurdod a Chyngor Darlledu Cymru,
ystyriwyd nifer o faterion yn ymwneud â’r deg awr o raglenni roedd S4C yn ei dderbyn oddi
wrth y BBC.   Roedd y cyfarfod nawr wedi ei drefnu ar gyfer 5 Ebrill.
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Cronfa Ffilm - Adroddodd y Prif Weithredwr ar y cynlluniau i sefydlu Cronfa Ffilm o dan
ambarél Amcan 1.  Roedd S4C wedi cael cynnig i fod yn un o bartneriaid a chyfranddalwyr y
Gronfa.   Roedd yna argymhelliad gerbron yr Awdurdod y dylai S4C ymuno â’r fenter o dan
amodau penodol.  Cafwyd trafodaeth lawn ynglŷn â natur y cyfrifoldeb ar S4C pe bai yn
ymuno fel partner a chyfranddaliwr yn y Gronfa. Ar ddiwedd y drafodaeth, cytunodd yr
Awdurdod y dylid parhau i drafod y posibilrwydd o fod yn rhan o’r fenter ar sail nifer o
amodau a gytunwyd arnynt.

Coleg Digidol – Adroddwyd bod cynrychiolwyr o’r Coleg Digidol wedi ymweld â Brwsel y
diwrnod cynt a chafwyd cyfarfod positif iawn gyda swyddogion yr Undeb Ewropeaidd.  Gan
fod yna elfennau traws-wladol bellach i’r Coleg Digidol yn sgil y berthynas gyda’r Iwerddon
a’r Eidal, roedd yna awgrym bod hon yn fenter y gellid ei hariannu tu allan i’r cynllun arian
Amcan 1.

RNID – Ymchwil i’r Galw am Isdeitlo Cymraeg - Ystyriodd yr Awdurdod bapur wnaeth
adrodd ar ganlyniadau ymchwil ar y cyd rhwng S4C ac RNID Cymru i ddarganfod os oedd
yna alw am wasanaeth isdeitlo cynhwysfawr yn y Gymraeg.  Nodwyd bod yna fodd i
ddehongli’r ffigurau a ddaeth allan o’r ymchwil mewn  gwahanol ffyrdd.   Dymunodd yr
Aelodau roi fwy o ystyriaeth i’r mater hwn a byddai adroddiad pellach yn dod gerbron yr
Awdurdod yn ystod y mis neu ddau nesaf.

Adroddiad ar y Gwasanaeth Rhaglenni

Nodwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Rhaglenni ar y gwasanaeth Rhaglenni.   Yn benodol, er
hynny, cyfeiriwyd at sefyllfa’r clwyf traed a genau a oedd wedi effeithio ar ddarlledu S4C a
hefyd ar y rhaglenni oedd yn cael eu paratoi ar gyfer hwyrach yn y flwyddyn.  Cyfeiriwyd, er
enghraifft, at y penderfyniad i ddarlledu Cân i Gymru  noson gynt heb gynulleidfa.   Ar y llaw
arall, yr oedd gwerth cyfres fel Ffermio wedi dod i’r amlwg gyda phobl yn troi ati yn edrych
am wybodaeth a chyngor am y sefyllfa.  Roedd Heno hefyd yn rhoi sylw i’r mater pob nos ac
yn rhoi allan wybodaeth.  Roedd hwn yn dangos sut yr oedd darlledwr yn gallu cynnig ei hun
i gael ei ddefnyddio fel cyfrwng i ledaenu gwybodaeth gyhoeddus bwysig.

Adolygiad Diwedd Blwyddyn Cynllun Corfforaethol 2000

Ystyriodd yr Awdurdod y sefyllfa derfynol ar berfformiad yn erbyn y targedau a osodwyd
yng Nghynllun Corfforaethol 2000.  Nodwyd bod y mwyafrif helaeth o’r targedau wedi’u
cyflawni ac fe wnaeth yr Aelodau longyfarch holl staff S4C ar lwyddo i gyflawni cymaint o’r
nodau oedd wedi’u gosod.  Er hynny, roedd y targedau yn ymwneud â’r ffigurau gwylio yn
fater o bryder, yn enwedig y rheiny’n gysylltiedig â’r Gogledd.  Er mwyn ystyried y mater
hyn ymhellach rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau ar batrymau gwylio, yn ôl rhanbarth, oed,
dosbarth cymdeithasol, a pha bobl oedd yn wylwyr trwm ac ysgafn.  Ar ôl y cyflwyniad,
cafwyd trafodaeth drwyadl ynglyn â’r hyn yr oedd yr ymchwil yn ei ddatgelu a pha bethau
dylai S4C geisio ei wneud i gynyddu ei chynulleidfa, yn arbennig felly yn y gogledd.
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Dyfodol Disglair i Ddarlledu Cymraeg: Ymateb S4C i’r Papur Gwyn ar
Gyfathrebu

Nododd yr Awdurdod y fersiwn terfynol o ymateb S4C i’r Papur Gwyn ar Gyfathrebu a
yrrwyd at yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.  Adroddwyd bod yr ymateb
wedi cael sylw teg iawn gan y wasg.  Yn ogystal, roedd S4C wedi gyrru’r ymateb at nifer
fawr o wleidyddion a chyrff eraill.

Cyflwyniad gan y Comisiynydd Drama

Rhoddodd Angharad Jones, y Comisiynydd Drama, gyflwyniad i’r Awdurdod ar waith ei
hadran.  Esboniodd y pethau sylfaenol yr oedd yn edrych amdano ar gyfer drama
lwyddiannus.  Soniodd ei bod yn gyfrifol am saith cyfres ddrama pob blwyddyn oedd yn cael
eu darlledu ar nos Sul (ar ôl 9.00 pm) a thair oedd yn cael eu darlledu yn ystod yr wythnos
cyn 9.00 pm.  Roedd hi hefyd yn gyfrifol am ddwy ffilm a hefyd yn aelod o banel theatrig i
geisio datblygu ffilmiau, fel a ddigwyddodd gyda Solomon a Gaenor. Roedd yna gyfrifoldeb
hefyd am ddramâu sengl gyda chyllideb isel i’w darlledu ar S4C Digidol.  Roedd sefyllfa y
rhain yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan fod yna deimlad bod, ar ôl tair neu bedair
blynedd, angen symud ymlaen. Wrth ystyried sgriptiau roedd y Comisiynydd hefyd yn edrych
am amrywiaeth a gwreiddioldeb.  Aeth y Comisiynydd ymlaen i restru’r cyfresi yr oedd wedi
etifeddu o’r Comisiynydd Drama blaenorol ac wedi comisiynu cyfresi pellach ohonynt, a
hefyd  cyfresi drama newydd a’r ffilmiau yr oedd hi wedi’u comisiynu.  Y gobaith oedd fod
amrywiaeth y rhaglenni a gyfeiriwyd atynt yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.  Ceisiwyd i
gadw’r hen ffefrynnau i fynd tra’n cyflwyno cyfresi newydd.  Soniwyd er hynny ei bod hi’n
aml yn dasg anodd i wybod pryd y dylid dod â chyfres i ben.  Weithiau penderfynir i ddod â
chyfres i ben pan roedd yn dal i ddenu ffigurau gwylio uchel oherwydd credwyd bod y gyfres
wedi dod at ddiwedd ei bywyd

Ystyriaeth arall oedd amser darllediad y dramâu, hynny yw, cyn neu ar ôl 9.00 pm.  Hefyd a
ddylid rhoi mwy nag un rhediad i gyfres neu a ddylai fod yn gyfres ‘one off’. Er hynny,
eithriadau oeddynt pan oedd yna fwy nag un gyfres oherwydd gan amlaf addasiadau o lyfrau
oedd y dramâu hyn.  Roedd y Comisiynydd hefyd bob amser yn cadw golwg allan am
ffilmiau fyddai’n addas i’w darlledu dros y Nadolig – darlledwyd Tân ar y Comin gan T Llew
Jones eleni.

Wrth ddod â’i chyflwyniad i ben rhestrodd y Comisiynydd y dramâu fyddai’n ymddangos ar y
Sianel yn y dyfodol agos.  Tynnodd sylw penodol at Fondue, Rhyw a Dinosors, drama
unigryw oedd yn gwthio’r ffiniau – fyddai’n ddiddorol i weld beth fyddai’r ymateb i hon.  Fel
diweddglo, dywedodd y Comisiynydd bod sgriptiau newydd yn dod ati’n wythnosol a’i bod
wedi’i hargyhoeddi fod drama yng Nghymru yn fyw ac yn iach.

Diolchwyd i’r Comisiynydd Drama am gyflwyniad diddorol iawn a dywedwyd bod drama yn
destun trafodaeth bositif iawn ymhlith Aelodau’r Awdurdod.  Ategwyd hyn a dywedwyd fod
drama yn rhywbeth oedd yn cael ei weld fel llwyddiant nid yn unig gan Aelodau’r Awdurdod
ond hefyd gan wylwyr yn gyffredinol.  Roedd yn enghraifft o genre oedd yn dal i ddenu ar
draws ystod oedran, rhyw, a daearyddiaeth y gynulleidfa.
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Materion Eraill

Yn ogystal, trafodwyd neu nodwyd yr adroddiadau canlynol:

•  Adroddiad y Prif Weithredwr – Materion er gwybodaeth
•  Adroddiad Cwynion
•  Cofnodion cyfarfod y Grwp Cydymffurfiaeth a gynhaliwyd ar 16 Chwefror 2001.
•  Adroddiad y Wifren Gwylwyr
•  Adroddiad Ymchwil
•  Adroddiad Ariannol
•  Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr S4C Masnachol


