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Mae S4C yn croesawu’r cyfle i ymateb i Ymgynghoriad Prawf Lles y Cyhoedd ar Gynigion 

BBC iPlayer.  

 

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus gyda phwrpas cyhoeddus unigryw i 

ddarparu gwasanaeth teledu yn yr iaith Gymraeg. Mae S4C bellach wedi esblygu o fod 

yn ddarlledwr sianel deledu i fod yn ddarparwr gwasanaethau digidol ar draws amryw o 

lwyfannau drwy’r DU.  

 

Mae’r Ymgynghoriad yn codi’r cwestiynau canlynol: 

 

Cwestiwn 1: Beth yw eich barn chi am werth cyhoeddus posibl ein cynigion ar 

gyfer gwell argaeledd o gynnwys y BBC, gan gynnwys i ba raddau y mae ein 

cynigion yn cyfrannu at genhadaeth y BBC i wasanaethu pob cynulleidfa drwy 

ddarparu cynnyrch unigryw ac o ansawdd uchel a gwasanaethau sy’n hysbysu, 

yn addysgu ac yn diddanu?  

 

Cwestiwn 2: Beth yw eich barn am y budd i ddefnyddwyr a fydd yn defnyddio’r 

gwasanaeth, yn ogystal â’r effeithiau cymdeithasol a diwylliannol ehangach 

posibl?  

 

Rydym am ateb y ddau gwestiwn yma gyda’i gilydd. 

 

Rydym yn ategu dadleuon y BBC o blaid y cynigion i fedru cynnig mwy o gynnwys ar yr 

iPlayer ac am gyfnodau hwy. Mae dogfen ymgynghori’r BBC yn amlygu’n glir y swmp o 

gynnwys sydd ar gael ar blatfformau SVOD a’r tueddiadau yn arferion gwylwyr, sy’n 

symud yn gynyddol o deledu llinol i gynnwys ar-alw, yn enwedig ymhlith cynulleidfaoedd 

iau.  

 

Mae’r gyfundrefn Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (‘DGC’) yn y DU yn un hynod 

werthfawr, sy’n sicrhau, drwy ddarpariaeth yr holl sianeli DGC, bod gwerthoedd a 

nodweddion DGC yn cael eu cyflawni ar draws y DU. Ar adeg pan fod cynulleidfaoedd yn 

troi fwyfwy at blatfformau SVOD o dramor megis Netflix ac Amazon, mae angen i sianeli 

DGC y DU fedru cystadlu’n effeithiol ac esblygu i gynnig yr un math o brofiad ag y mae 

gwylwyr wedi dod i ddisgwyl bellach o wylio ar-lein.  

 

Fel y mae’r Ymgynghoriad yn nodi, mae’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill yn y 

DU eisoes wedi newid eu darpariaeth ar-lein i adlewyrchu’r tueddiadau yma. Mae S4C 

hefyd wrthi’n esblygu ei chwaraewr – S4C Clic – ac yn negodi newidiadau i’w becynnau 

hawliau safonol er mwyn cynnig, er enghraifft, ffenestri dal-i-fyny am nifer o fisoedd (yn 

lle’r 35 diwrnod presennol), cyfresi archif a chyfresi ‘bocs set’ (e.e. rhoi cyfresi cyfan ar-

lein ar unwaith). Mae S4C wedi dechrau cynnig rhain mewn achosion unigol, gan gynnig 

nifer or gyfresi poblogaidd o’r archif fel ‘bocs sets’ dros y Nadolig, sydd wedi cael 

derbyniad da. 

 

Yn sgil hyn, mi fyddai’n creu anghysondeb sylweddol ymhlith darlledwyr gwasanaeth 

cyhoeddus y DU pe na byddai’r BBC yn gallu ymateb i’r tueddiadau yn nisgwyliadau 

gwylwyr drwy gynnig ei gynnwys yn fwy helaeth na’r ffenest dal-i-fyny presennol o 30 

diwrnod. Byddai hyn yn gwanhau’r dirwedd DGC yn gyffredinol ac yn creu’r ddelwedd 

bod darpariaeth DGC rywsut yn eilradd i’r hyn y gall y gwasanaethau SVOD rhyngwladol 

eu cynnig.  

 

Cwestiwn 3: Pa effaith (gadarnhaol neu negyddol) yn eich barn chi allai ein 

cynigion o ran gwell argaeledd eu cael ar gystadleuaeth deg ac effeithlon?  

 

Rydym ond yn cynnig sylwadau ar y cwestiwn hwn o safbwynt S4C. 
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Fel y nodir uchod, mae gan S4C ei chwaraewr ei hunan – S4C Clic – sydd yn y broses o 

gael ei esblygu mewn ymateb i dueddiadau gwylwyr.  

 

Yn ogystal, mae cynnwys S4C ar gael ar yr iPlayer – wedi ei ffrydio’n fyw ac (yn 

gyffredinol) i ddal i fyny am 30 diwrnod ar ôl ei ddarlledu. Mae hyn yn deillio o’r 

bartneriaeth rhwng S4C a’r BBC yn sgil y ffaith fod 90% o ariannu S4C yn dod o’r ffi 

drwydded. 

 

Gyda rhai platfformau, lle nad yw S4C Clic ar gael, mae cynnwys ar-alw S4C ond ar gael 

drwy’r iPlayer. Mi fyddai cynnig gwell argaeledd ar y iPlayer felly o fudd i’r sawl sydd am 

wylio cynnwys S4C ar yr iPlayer. 

 

Ar y llaw arall, rydym yn cydnabod y gallai cynyddu argaeledd cynnwys ar yr iPlayer o 

bosib gael rhywfaint o effaith ar wylio cynnwys ar S4C Clic, yn enwedig os yw’r ffenest 

dal-i-fyny ar yr iPlayer yn hwy nag ar S4C Clic. Mae’n bosib na all S4C negodi ffenest ar-

lein o 12 mis gyda deiliaid hawliau ac felly byddai cynnwys S4C ar gael ar y iPlayer am 

gyfnod llai na chynnwys y BBC. O bosib gallai hyn greu dryswch neu ymateb negyddol 

ymhlith gwylwyr. 

 

Fodd bynnag, mae cystadleuaeth o du chwaraewyr a darparwyr cynnwys eraill yn beth 

gwbl naturiol a disgwyliadwy, yn yr un modd ag y mae gwasanaeth llinol S4C yn wynebu 

cystadleuaeth gan lu o sianeli teledu eraill. Dylid rhoi anghenion gwylwyr yn gyntaf yn 

hyn o beth ac mae hi’n bwysig fod defnyddwyr yn cael cynnig dewis helaeth o gynnwys 

ac yn gallu ei fwynhau ar yr adeg ac ar y llwyfan o’u dewis. 

 

Cwestiwn 4: A oes unrhyw gamau y gallem eu cymryd yn eich barn chi i leihau 

i’r eithaf unrhyw effeithiau negyddol posibl ar gystadleuaeth deg ac effeithlon 

neu i hyrwyddo effeithiau cadarnhaol posibl?   

 

Nid oes gennym unrhyw sylw ar hwn.  

 


