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Bwletin Awdurdod S4C 
- Mis Ebrill 2004 

 
 
CYFARFOD AGORED –  CANOLFAN GWEFRU - LLANBERIS 
 
Fe gynhaliodd yr Awdurdod Gyfarfod Agored ar nos Iau, 29 Ebrill 2004 yng 
Nghanolfan Gwefru, Llanberis.  Bu 30 aelod o’r cyhoedd yn bresennol.  Cadeiriwyd y 
cyfarfod gan Elan Closs Stephens, Cadeirydd S4C, a bu’r Prif Weithredwr, Huw 
Jones, a’r Cyfarwyddwr Rhaglenni, Iona Jones, hefyd yn cymryd rhan yn y 
drafodaeth. Ymhlith y materion a drafodwyd oedd: 
 
Teledu Digidol 
 
Codwyd y ffaith bod y rheiny nad oedd yn berchen ar offer digidol yn colli allan ar y 
rhaglenni oedd yn cael ei darlledu ar S4C Digidol.  Atebodd Huw Jones taw’r polisi yr 
oedd S4C wedi mabwysiadu oedd i geisio sicrhau na fyddai unrhyw un yn colli ar 
analog yr hyn yr oeddynt wedi bod yn gyfarwydd o’i dderbyn yn y gorffennol.  Yr oedd 
y ddarpariaeth ar ddigidol yn cynnig mwy, er enghraifft, darllediadau estynedig o 
ddigwyddiadau’r Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.  Er hynny, o ran y gwasanaeth 
analog yr oedd yna ddyletswydd ar S4C i ddarlledu rhaglenni Channel 4 hefyd.  
Gwnaeth y pwynt hefyd y byddai teledu analog yn cael ei ddiffodd ymhen ychydig 
flynyddoedd ac yr oedd yn bwysig felly i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o sut i gael 
teledu digidol a’i wneud mor hawdd â phosibl i bobl weithredu’r offer.   Tynnwyd sylw 
at wasanaeth Gwifren Gwylwyr S4C, lle’r oedd staff ar gael i fedru cynnig cyngor ar 
hyn. 
 
C’mon Midffild 
 
Dywedwyd bod C’mon Midffild wedi bod yn llwyddianus iawn yn y gorffennol a 
holwyd paham nad oedd cyfresi pellach ohoni wedi’u cynhyrchu.  Atebodd Iona 
Jones bod yna gynlluniau ar gyfer ffilm o C’mon Midffild a’r bwriad oedd y byddai hon 
yn cael ei darlledu dros y Nadolig.   Byddai yna gyfres newydd hefyd yn cael ei 
gyflwyno y flwyddyn nesaf. 
 
 
Rhaglenni i Blant 
 
Tynnodd aelod o’r gynulleidfa sylw at y ffaith nad oedd y gwasanaeth digidol yn 
dechrau tan 12 o’r gloch pan yr oedd gwasanaeth i blant yn dechrau llawer ynghynt 
ar sianeli digidol eraill.  Ateboddd Huw Jones fod S4C yn ymwybodol o’r sefyllfa, ond 
ar ddiwedd y dydd diffyg adnoddau ariannol oedd yn gyfrifol am hyn.  Yr oedd S4C 
wedi gwneud cais i’r Llywodraeth am ragor o arian a dyma un maes lle y byddai S4C 
yn dymuno gwario mwy o arian arno.  Er hynny, aeth Iona Jones ymlaen i sôn bod 
S4C yn ymdrechu i gynnig gwasanaeth yn y bore yn ystod gwyliau’r ysgol a bod y 
Sianel wedi bod yn arbrofi gyda rhaglenni ar brynhawn Sadwrn.  Wrth nodi hyn, 
soniwyd mai, fel rhiant, yr hyn fyddai’n cael ei groesawi fyddai gwasanaeth rhwng 
7.00am a 9.00am er mwyn ceisio rhwystro’r plant rhag troi at y sianelau Saesneg eu 
hiaith (gan gynnwys rhai o’r Unol Daleithiau).  Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith bod S4C 
hefyd wedi bod yn gofyn bod ei gwasanaeth Planed Plant yn cael ei gynnwys ar y 
dewislen i blant ar yr EPG, ond nid oedd wedi cael llwyddiant ar hyn hyd yma. 
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Chwaraeon 
 
Holwyd pam nad oedd S4C yn dangos gemau pêl-droed Cynghrair Cymru.   Atebodd 
Iona Jones y byddai S4C yn dymuno dangos gemau felly ond bod Sky wedi ennill 
hawliau’r rhain a hefyd y gemau rhyngwladol.  Er hynny, roedd S4C yn gobeithio dod 
at drefniant gyda Sky fel y byddai’n gallu dangos rhywfaint o’r pêl-droed yma.  
 
Soniodd aelod arall o’r gynulleidfa fod yna dipyn o bêl-droed a rygbi ar y teledu, ond 
pam nad oedd criced yn cael ei ddangos, yn enwedig tîm Morgannwg.  Soniodd Iona 
Jones taw un o’r problemau gyda’r criced oedd yr anhawsterau amserlennu gyda’r 
criced gan nad oedd modd gwybod pryd byddai gêm yn dod i ben. 
 
Holwyd hefyd paham nad oedd y Tour de France yn ymddangos ar S4C bellach.  
Atebodd Huw Jones taw’r rheswm oedd fod Channel 4 wedi colli’r hawliau i’r ras hon, 
ac felly nid oedd S4C yn gallu ei darlledu chwaith. 
 
 
Drama 
 
Soniwyd bod pobl ifanc wrth eu bodd gyda rhaglenni Rownd a Rown, Naw tan Naw 
ac Emyn Roc a Rôl a gofynnwyd beth oedd dyfodol y cyfresi hyn.  Dywedodd Iona 
Jones fod Rownd a Rownd yma i aros ac yr oedd hi’n fwriad i ychwanegu at nifer y 
penodau y flwyddyn nesaf.  Roedd cyfres arall o Naw tan Naw yn cael ei sgriptio ar 
hyn o bryd ac, yn anarferol, cymerwyd y penderfyniad i gomisiynu ail gyfres o Emyn 
Roc a Rôl cyn i’r gyfres gyntaf gyrraedd y sgrin.  Yn sgil ei phoblogrwydd gyda phobl 
ifanc, byddai eisiau ystyried a ddylid ei darlledu mewn slot mwy cynnar na’r 9.00pm 
presennol. 
 
 
Rhaglenni ar Grwydro’r Byd 
 
Holwyd a fyddai yna gyfres arall o Byd Pws, rhaglen oedd yn plesio’n fawr.  
Cadarnhaodd Iona Jones y byddai cyfres newydd yn ymddanogs y flwyddyn nesaf a 
bod y gwaith yn dechrau ar hwn o fewn yr wythnos nesaf.  Roedd Pacio hefyd yn rhoi 
boddhad ac ymatebwyd trwy ddweud y byddai hwn yn parhau hefyd ac yn ogystal 
roedd yna gyfres arall gyda Bethan Gwanas o’r teitl Lawr y Lein yn dilyn y gyfres Ar y 
Lein oedd wedi’i darlledu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
 
Gwybodaeth am Raglenni S4C 
 
Cynhaliwyd trafodaeth ar y gwahanol ffyrdd yr oedd aelodau’r cynulleidfa yn dysgu 
am wahanol raglenni S4C.  Nodwyd taw’r prif ffyrdd oedd y papurau lleol a’r EPGs.  
Roedd rhai hefyd yn gweld Sgrin, sef cylchgrawn S4C, yn ddefnyddiol iawn ond yn 
amau fod llawer o bobl yn ymwybodol o’i bodolaeth.  Holwyd pam nad oedd papurau 
newydd Prydain yn rhoi mwy o le i raglenni S4C ac ymatebwyd bod y Sianel wedi 
gwneud ei gorau glas i newid y sefyllfa ond y gwirionedd oedd nad oedd y papurau 
hyn yn gweld S4C fel sianel oedd yn bwysig iddynt.    
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Y Gogledd Ddwyrain 
 
Holwyd pam nad oedd acenion o’r gogledd ddwyrain i’w clywed ar S4C.  Soniodd 
Huw Jones boi yna gyfres, sef Mostyn o Fflint, yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd, ond 
cydnabuodd y pwynt a wnaethpwyd.  Aeth ymlaen i ddweud taw’r ateb gonest oedd 
bod yna nifer fawr o bobl o Wynedd a Sir Fôn yn mynd i mewn i’r cyfryngau – roedd 
sefyllfa debyg yn bodoli yn y de lle’r oedd pobl ardaloedd Sir Gaerfyrddin yn 
ymddangos yn gyson ac eto prin oedd acenion pobl cymoedd Morgannwg i’w clywed.  
Dywedwyd bod S4C yn ymwybodol o’r sefyllfa ac mor bell ag oedd hynny’n bosibl yr 
oedd y Sianel yn ceisio sicrhau cydbwysedd daearyddol ar draws y gwasanaeth. 
 
 
Rhaglenni’r Radio 
 
Soniwyd bod yna rai raglenni da i’w clywed ar Radio Cymru a holwyd a oedd yna 
rywbeth fyddai’n addas i’w drosglwyddo i’r teledu.   Cydnabuwyd y pwynt a 
wnaethpwyd a soniwyd bod S4C yn ceisio cryfhau ei pherthynas gyda’r BBC.  Serch 
hynny, er bod yna rai lwyddiannau o’r math yma, yn aml nid oedd rhaglenni radio 
wastod yn addas ar gyfer y teledu. 
 
 
Gweithio yn y Cyfryngau 
 
Holwyd sut oedd modd gweithio yn y cyfryngau ac yn benodol y byd teledu.  Atebodd 
Huw Jones bod gan S4C ar ei safle we adran oedd yn cynnig cyngor ar y gwahanol 
fathau o waith ar gael yn y diwydiant teledu, o flaen a thu ôl i’r sgrin.  Roedd y cyngor 
hyn yn ymestyn i roi gwybodaeth ynglyn â pha gymwysterau oedd eu hangen a ble’r 
oedd yna gyrsiau priodol ar gael.  Roedd S4C yn gobeithio y byddai hyn o gymorth i 
bobl ac roedd y Sianel yn awyddus bod talent yn cael ei feithrin at y dyfodol.   
 
 
Deiniolen Pentre Ni 
 
Cyfeiriodd aelod o’r gynulleidfa at y gyfres uchod i’w darlledu gan S4C a soniodd ei 
fod yn falch i weld bod y band a’r tîm pêl droed wedi cael sylw.  Yn arbennig, 
diolchodd i S4C am roi cyfle i’r pentre hon – oedd wedi denu agwedd anffafriol yn y 
wasg – fynegi ei safbwynt ei hunain.  Derbyniodd y sylwad hyn gymeradwyaeth 
weddill y gynulleidfa.  Ar y pwynt yma daethpwyd â’r cyfarfod i ben a dangoswyd i’r 
gynulleidfa un o’r penodau o’r gyfres fyddai’n cael ei darlledu. 
 
 
 

********************************************* 
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CYFARFOD BUSNES – 30 EBRILL 2004 - LLANBERIS 
 
 
Côd Ymarfer ar Gomisiynu Rhaglenni  
 
Roedd swyddogion yn dal i ddisgwyl am gadarnhad ffurfiol bod Ofcom wedi rhoi ei 
sêl bendith ar gôd ymarfer S4C oedd wedi ei gytuno gyda TAC. 
 
 
Adolygiad Siarter y BBC    
 
Roedd yr Aelodau wedi derbyn copi o ymateb S4C i’r ymgynghoriad ar Siarter y BBC 
oedd wedi’i yrru at y DCMS.  Mynegwyd gwerthfawrogiad bod y papur, oedd wedi ei 
ddiwygio ers cyfarfod diwethaf yr Awdurdod, yn adlewyrchu’r pwyntiau a wnaethpwyd 
ar yr achlysur hwnnw. 
 
 
Cydymdeimlad  
 
(a)    Mynegodd yr Aelodau dristwch mawr parthed marwolaeth Eirug Wyn, a fu’n 

awdur ac yn gyfrannwr i raglenni S4C.  Wedi’r cyfarfod hwn, fe fyddai 
cynrychiolaeth o’r Awdurdod yn mynychu’r angladd oedd i’w gynnal yn ystod y 
prynhawn. 

 
(b)      Roedd yr Aelodau hefyd yn drist ynglyn â marwolaeth yr Arglwydd Geraint 

Howells, gwr a fu’n gyfaill da i’r Sianel a phethau Cymreig yn gyffredinol. 
 
 
Ffarwel  
 
Cyfeiriwyd at y ffaith taw dyma oedd y cyfarfod olaf o’r Awdurdod y byddai Cefin 
Campbell a Nic Parry yn ei fynychu wrth i’w cyfnod fel Aelodau ddod i  ben.  
Diolchwyd iddynt am eu gwasanaeth arbennig dros y chwe blynedd diwethaf ac am 
eu cyngor, ffraethineb ac ymgysegriad.  Ni ellid bod wedi cael dau aelod mwy 
ymroddgar. 
 
 
Corfforaethol 
 
Adroddodd y Cadeirydd fod S4C wedi cynnal digwyddiad llwyddiannus yng 
nghynhadledd Plaid Cymru.  Roedd yr achlysur a gynhaliwyd yn Nhy’r Arglwyddi ar 
20 Ebrill, pan gafwyd cyfle i drafod adolygiad S4C gyda nifer o’r Arglwyddi, hefyd 
wedi bod yn un lwyddiannus. 
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Adroddiad Ofcom ar Ddarlledu Cyhoeddus  
 
Cyfeiriwyd at yr adroddiad wedi’i gyhoeddi gan Ofcom ar 21 Ebrill (roedd copi ohono 
eisoes wedi’i yrru at yr Aelodau).  Roedd hi’n siomedig bod cyfraniad S4C wedi ei 
gyfyngu i flwch ar wahân a’i bod wedi ei thynnu allan o’r tablau ar ddarlledu yn y DU.  
Y dasg nawr oedd i sicrhau bod yna ystyriaeth o sefyllfa S4C yn ail gymal yr 
adolygiad.  Cyfeiriwyd at y ffaith fod Ofcom yn gofyn am ymatebion i’r ddogfen erbyn 
canol Mehefin ac roedd hyn yn gyfle y gellid manteisio arno.  Hefyd, erbyn hyn y 
tebygrwydd oedd y byddai adolygiad S4C wedi dod i ben ac efallai fe fyddai hyn 
hefyd yn cynnig tystiolaeth i gyflwyno i Ofcom. 
 
 
Diffodd Analog  
 
Trafodwyd y ffaith bod angen i S4C ffurfio barn ynglþn â sut i ymateb i unrhyw 
gynlluniau penodol fyddai’n cael eu cynnig gan y Llywodraeth o fewn y misoedd 
nesaf yn ymwneud â diffodd analog.  Roedd nifer o agweddau i’w hystyried wedi’u 
rhestru yn adroddiad y Prif Weithredwr ac ystyriwyd y rhain fesul un. Nid oedd angen 
cymryd penderfyniadau terfynol ar y materion hyn yn y cyfarfod yma, ac fe fyddai’r 
drafodaeth yn parhau. 
 
 
Hawliau Pêl-droed Cymru 
 
Trafodwyd y ffaith fod Sky wedi ennill hawliau darlledu gemau pêl-droed tîm 
cenedlaethol Cymru, yn ogystal â Chynghrair Cymru.  Adroddwyd ar fanylion 
trafodaethau roedd swyddogion S4C wedi’u cael gyda’r BBC a Sky. 
 
 
Is-deitlo   
 
Ystyriwyd yr hyn a argymhellwyd ar gyfer polisi is-deitlo. Gwyliwyd enghreifftiau o’r 
hyn a awgrymwyd ar gyfer gwybodaeth is-deitlo ar y sgrin yn sgil y ffaith nad oedd 
Transl888 a 889 yn cyfleu negeseuon digon clir.  Cytunwyd y dylid cymeradwyo’r hyn 
a awgrymwyd ar yr amod ei fod yn cael ei adolygu ar ôl ychydig fisoedd gan ystyried 
ymateb y gwylwyr i’r drefn newydd. 
 
 
Adolygiad Roger Laughton 
 
Ystyriwyd papur yr Ysgrifennydd oedd yn adrodd ar gynnydd yr adolygiad allanol ers 
cyfarfod diwethaf yr Awdurdod.  Roedd Roger Laughton ar fin dechrau ysgrifennu ei 
adroddiad ac yn bwriadu ei gyflwyno i’r DCMS canol mis Mai. 
 



- 6 - 

 
Cynllun Corfforaethol 2003-2005: Adroddiad Monitro Ddiwedd Flwyddyn 
 
Ystyriodd yr Awdurdod ganlyniad diwedd blwyddyn ar y targedau wedi’u gosod o 
fewn y cynllun corfforaethol ar gyfer 2003-05.  Cytunwyd y dylid cyhoeddi’r adroddiad 
monitro ar y safle we ar y cyd gyda’r Adroddiad Blynyddol. 
 
 
Cynllun Corfforaethol 2004-2006: Adroddiad Monitro Diwedd Chwarter 1 
 
Ystyriodd yr Awdurdod y sefyllfa ar y cynllun corfforaethol ar ddiwedd chwarter cyntaf 
y flwyddyn.  Nid oedd unrhyw beth penodol i dynnu sylw ato a chydnabuwyd ei bod 
hi’n dal i fod yn gynnar yn y flwyddyn o ran sefydlu cynnydd yn erbyn y targedau 
wedi’u gosod ar gyfer 2004. 
 
 
Ehangu Gweithgareddau Masnachol 
 
Ystyriodd yr Awdurdod bapur a awgrymwyd y dylid ei yrru fel sail i gais i’r 
Ysgrifennydd Gwladol i ehangu pwerau masnachol S4C.   Rhoddodd yr Awdurdod ei 
sêl bendith ar y papur. 
 
 
Datganiadau o Ddiddordeb gan Aelodau’r Tîm Rheoli 
 
Nododd yr Aelodau y diddordebau wedi’u datgan gan aelodau’r Tîm rheoli i’r 
Awdurdod, fel y corff sy’n atebol i’r cyhoedd am S4C.  Roedd yr hyn oedd yn cael ei 
ddatgan yn gyfrinachol i’r Awdurdod ac nid i’w gyhoeddi. 
 
 
Cydymffurfiaeth 
 
Gofynnwyd i’r Awdurdod ystyried y materion isod:  
 
(a) Popcorn:    
 

Ystyriodd yr Awdurdod achosion oddi mewn tair wahanol raglen o’r gyfres hon 
lle cwestiynwyd addasrwydd sylwadau rhywiol eu natur, yn arbennig gan y 
cyflwynydd, yn ystod slot teuluol (roedd y gyfres yn cael ei darlledu am 
7.00pm). Ystyriwyd hefyd a oedd steil y cyflwyno yn sarhaus tuag at y 
gynulleidfa.  Yn ogystal, nododd yr Aelodau yr ohebiaeth a dderbyniwyd oddi 
wrth Tinopolis, y cwmni cynhyrchu, ar y mater hwn.  Byrdwn sylwadau 
Tinopolis oedd ei fod yn derbyn bod yna ambell ensyniad plentynnaidd a’i fod 
wedi atgoffa’r tîm cynhyrchu o’i ddyletswyddau o ran gwylio teuluol, ond nid 
oedd Tinopolis yn derbyn y byddai’r rhaglenni wedi peri tramgwydd i’r 
gynulleidfa. Nid oedd y cwmni ychwaith yn derbyn bod y rhaglenni hyn yn 
dangos sarhad tuag at ei chynulleidfa. I gefnogi ei achos fe wnaeth Tinopolis 
gymariaethu yr achosion dan sylw yn erbyn (materion wedi’u hystyried gan yr 
ITC yn y gorffennol. 
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Cytunwyd:   
 
(i)        bod yr esiamplau hyn yn agos iawn at groesi’r ffin ddiffiniol o’r hyn oedd 

yn dderbyniol mewn rhaglen o’r fath a ddarlledir am 7.00pm.  Serch 
hynny, nid oedd yn glir y byddai’r cynnwys wedi bod tu hwnt i 
ddisgwyliadau’r gynulleidfa ifanc yr oedd Popcorn yn cael ei anelu ato. 

 
(ii)     tra’n nodi’r hyn a ddywedwyd gan Tinopolis ynglyn â dyfarniadau’r ITC yn 

y gorffennol (corff rheoleiddio oedd yn dal i fod yn weithredol pan 
darlledwyd y rhaglenni dan sylw), dylid atgoffa cwmni Tinopolis mai 
mater i Awdurdod S4C oedd hi i benderfynu ar faterion o 
gydymffurfiaeth yn ymwneud â’r rhaglenni a ddarlledwyd ar S4C.  
  

 
(b) Bandit:    
 

Ystyriodd yr Awdurdod achos lle defnyddiwyd gair anweddus cryf yn ystod y 
rhaglen Bandit  a ddarlledwyd ar 14 Tachwedd am 10.55pm.   Nododd yr 
Aelodau fod Boomerang, y cwmni cynhyrchu, eisoes wedi cydnabod bod y 
rhaglen wedi tramgwyddo’r canllawiau, wedi ymddiheuro’n llawn ac wedi 
cymryd camau i sicrhau na fyddai’r fath achlysur yn digwydd eto yn y dyfodol. 

 
Cytunwyd:  Er yn falch iawn i weld y modd yr oedd y cwmni cynhyrchu wedi 
ymateb i’r mater hwn, ac er bod y rhaglen Bandit o ddiddordeb i leiafrif o 
wylwyr, roedd y defnydd o’r gair anweddus dan sylw yn ystod y rhaglen hon 
wedi torri’r canllawiau.   

 
 
(c) Uned 5:   
 

Ystyriodd yr Awdurdod achos lle wnaeth y grwp Pep le Pew berfformio’r gân 
‘Smocio dy sh.. a Smocia dy ha...’ ar y rhaglen Uned 5 a ddarlledwyd 3 Hydref 
2003 am 4.00pm.  Y mater dan sylw oedd y modd y soniwyd am y defnydd o 
gyffuriau yn ystod rhaglen i blant.  Nododd yr Aelodau fod Antena, y cwmni 
cynhyrchu, eisoes wedi cydnabod bod y rhaglen wedi tramgwyddo’r 
canllawiau ac wedi cymryd camau i sicrhau na fyddai’r fath achlysur yn 
digwydd eto yn y dyfodol. 

 
Cytunwyd:  Er yn falch i weld y modd yr oedd y cwmni cynhyrchu wedi 
ymateb i’r mater hwn, dylid ei wneud hi’n glir bod yr Awdurdod yn glir fod y 
rhaglen wedi torri’r canllawiau ac yn anfodlon iawn fod cân gyda geiriau o’r 
math yma wedi ei chynnwys yn ystod rhaglen i blant.   
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Cyfarfod gyda Chyngor TAC 
 
Cynhaliwyd cyfarfod gyda Chyngor TAC yn dilyn cyfarfod yr Awdurdod.  I ddechrau 
fe wnaeth Prif Weithredwr TAC roi cyflwyniad i’r Awdurdod ar rôl a gwaith TAC.  
Cyfeiriwyd at:  
 
• yr aelodaeth (ar hyn o bryd 80 cwmni) 
• y ffaith ei fod yn gweithio’n agos gyda PACT (yn enwedig er mwyn sicrhau bod 

aelodau TAC yn ymwybodol o’r hyn oedd yn digwydd yn y marchnadoedd yng 
ngweddill Prydain ac yn fyd-eang. 

• fod TAC yn negydu dros y diwydiant gyda’r undebau, yn cynnig gwasanaeth 
cyngor (gan gynnwys cyngor cyfreithiol) i’w aelodau,  

• ymwneud TAC gydag Ofcom. 
 
Yn dilyn hyn cafwyd trafodaeth rhwng y Cyngor a’r Awdurdod lle’r prif bwyntiau a 
godwyd oedd: 
 
• y sefyllfa cyd-gynhyrchu 
• y ffaith taw dim ond 1% o’r gwariant ar y sector annibynnol ym Mhrydain oedd yn 

dod i Gymru 
• yr angen i gael cynhyrchiadau gan y sector yng Nghymru ar brif rwydweithiau 

Prydain 
• y gyfundrefn newydd ar hawliau fel canlyniad i Ddeddf Gyfathrebu 2003 (a Côd 

Ymarfer S4C) 
• trafodaethau gyda’r WDA ar y diwydiannau creadigol a sut y gellai’r sector 

annibynnol fanteisio ar arian cyhoeddus i fedru datblygu prosiectau 
• y ffaith bod S4C yn gwario 95% o’i chyllideb rhaglenni ar gomisiynau oddi wrth y 

sector annibynnol 
• adolygiad S4C a’r ymgais i berswadio’r Llywodraeth i gynyddu ei fuddsoddiad yn 

y Sianel (a fyddai yn ei dro o fudd i aelodau TAC) 
• adolygiadau Ofcom a Siarter y BBC 
 
 
Materion Eraill 
 
Nodwyd y materion canlynol: 
 

• Adroddiad y Prif Weithredwr – Materion er gwybodaeth 
• Adroddiad Cwynion 
• Cofnodion cyfarfod y Grðp Cydymffurfiaeth a gynhaliwyd 16 Ebrill 2004. 
• Adroddiad Gwifren Gwylwyr 
• Adroddiad Ymchwil 
• Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr S4C Masnachol 
• Cofnodion Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg – 26 Mawrth 2004 
• Adroddiad Ariannol 
 
 
***************************************************************************************************** 
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