
Bwletin Awdurdod S4C
- Cyfarfod 277 – 29 Ebrill 2005, 

- S4C, Caerdydd

Mae’r bwletin hwn yn adrodd ar gyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar  29 Ebrill
2005.  Mi oedd yr archwilwyr yn bresennol i’r ddau eitem gyntaf.

Adroddiad ac Archwiliad Blynyddol 2004

Nodwyd bod y Pwyllgor Archwilio a Risg wedi cymeradwyo’r adroddiadau ar
archwiliadau blynyddol.  Cymeradwywyd yr adroddiadau a’r archwiliadau a’r
cyfraniadau i’r adroddiad blynyddol.

SDN

Yn dilyn cyfle unigryw i werthu nodwyd fod SDN wedi ei werthu i ITV (gan gynnwys
cyfranddaliad S4CDM).  Llongyfarchwyd y swyddogion ar y dêl a bydd papur yn dilyn
ym mis Mai ar opsiynau buddsoddi.

Ofcom 3a (Papur Ymgynghorol)

Nodwyd bod ymateb S4C wedi mynd at Ofcom (ar gael ar wefan S4C)

BBC – Adolygiad Siarter

Cafwyd adroddiad ar gyfarfod diweddar rhwng y BBC ac S4C.  Trafodwyd y
berthynas a’r partneriaeth strategol newydd rhwng y ddwy sianel.  Nodwyd fod 3 lelf
o berthynas:

1. Y Ddeddf a Siarter yn gosod allan sail y berthynas.
2. Trwydded.  Cytundeb rhwng y llywodraethwyr a’r Awdurdod.
3. Cynllun gwaith blynyddol.

Nawdd S4C

Cymeradwywyd ar y Nawdd canlynol:  

• RTS 
• Stomp 
• BSA 



MIP – Cannes

Nodwyd fod ymweliad llwyddiannus iawn wedi bod yn MIP eleni gyda ymateb ffafriol
iawn i gyfres newydd oed plant meithrin “Y Mees (The Baas)”. Hefyd cafwyd
canomliaeth uchel i’r gyfres “Gallipoli”.

Materion Eraill

Yn ogystal trafodwyd/nodwyd y materion canlynol:
• Adroddiad Rhaglenni/Cynnwys
• Adroddiad Ariannol
• Adroddiad Monitro y Cynllun Corfforaethol Chwarter 1 2005
• Adroddiad Cwynion 
• Adroddiad a Chofnodion Cyfarfod y Grŵp Cydymffurfiaeth a gynhaliwyd 15 Ebrill

2005
• Adroddiad Gwifren Gwylwyr
• Adroddiad Ymchwil
• Cyfarfod y Cadeirydd hefod Cadeirydd y BBC
• Prosiect hefo Bwrdd yr Iaith
• Cyhoeddi tender allanoli gwerthiant rhaglenni
• Datganiadau diddordebau’r Awdurdod a’r nawdd
• Cynllun apwyntio Prif Weithredwr (cyfarfod arbennig 277(b) - aelodau yn unig)
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