
Gweithred o Gytundeb y Bartneriaeth Strategol rhwng y BBC a S4C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GWNEIR y Weithred hon o Gytundeb ar xxx   

rhwng:  

Y GORFFORAETH DDARLLEDU BRYDEINIG corfforaeth a ymgorfforir o dan 

Siarter Frenhinol, y mae ei phrif swyddfa yn Broadcasting House, 1 Portland Place, Llundain, 

W1A 1AA (“BBC”); ac  

S4C sef corfforaeth statudol o Barc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU (“S4C”).  

(gyda’i gilydd “y Partïon”)  

 

RHAGARWEINIAD 

(A)  Ar 17eg Hydref 2006, fe ymrwymodd y Partïon i weithred (y "Cytundeb 

Gwreiddiol") lle cytunwyd ar yr egwyddorion a'r gweithdrefnau a fyddai’n weithredol 

i ystod o raglenni a gwasanaethau eraill a ariennir o ffi'r drwydded y BBC, i’w darparu 

gan y BBC i S4C mewn modd sy'n briodol ar gyfer anghenion darlledu gwasanaeth 

cyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

(B)  Cydnabu'r Cytundeb Gwreiddiol gyfrifoldebau a thraddodiadau'r ddau  

sefydliad wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel i 

gynulleidfaoedd yn y Gymraeg, a bod S4C a'r BBC yn chwarae rolau allweddol 

wrth gefnogi a meithrin datblygiad y Gymraeg, ac y byddai’r budd i’r cyhoedd o 

wasanaethau Cymraeg, ar draws amrywiol gyfryngau a phlatfformau, yn elwa o 

bartneriaeth strategol agosach rhwng y ddau ddarlledwr, a bod y Partïon yn bwriadu  

i'r egwyddorion hyn gael eu symud ymlaen yn y Weithred hon. 

 

Fe gytunir ac mae’r Weithred hon yn ardystio fel a ganlyn: 

 

1.1  Mae adran 58(I) o Ddeddf Darlledu 1990 yn darparu: 

 

At y diben a grybwyllwyd yn is-adran (IA) bydd y BBC yn: 

 

(a)  darparu i'r Awdurdod Cymreig (am ddim) digon o raglenni teledu yn y                

Gymraeg i lenwi dim llai na deg awr o amser darlledu bob wythnos; ac yn 

 

(b) gwneud hynny mewn ffordd sy'n bodloni gofynion rhesymol yr Awdurdod. 

  

(1A)  Y diben yw galluogi'r Awdurdod Cymreig i wireddu -  

(a) cymaint o'r cylch gorchwyl gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer S4C ag y  

cynhwysir ym mharagraff 3(2)(a) a (b) o Atodiad 12 i’r Ddeddf Cyfathrebu 2003; a 

 

(b) cymaint o'r cylch gorchwyl gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer S4C Digidol ag y  

cynhwysir ym mharagraff 3(3) o'r Atodiad". 



 

Nid oes unrhyw beth yn y Weithred hon sy'n lleihau neu'n disodli’r ddyletswydd 

stadudol honno. 

 

1.2  Mae S4C yn cydnabod bod yn rhaid i'r BBC weithredu o fewn y dyletswyddau 

y rhoddir arni gan ei Siarter Frenhinol a'r Cytundeb rhyngddi â'r Ysgrifennydd 

Gwladol dros Ddiwylliant, Y Gemau Olympaidd, Y Cyfryngau a Chwaraeon, a bod yn 

rhaid iddi ddelio â ffi’r drwydded fel a nodir ynddynt. Mae'r BBC yn cydnabod bod 

S4C yn endid statudol. O'r herwydd, mae pwerau S4C yn deillio o statud ac ni all 

weithredu mewn ffordd sydd y tu allan i'r pwerau penodol a roddir i S4C gan Senedd 

y DU. Mae S4C o dan ddyletswydd i wario ei chymorth grant yn unol â darpariaethau 

Deddfau Darlledu 1990 ac 1996 a Deddf Cyfathrebu 2003. O 1 Ebrill 2013, bydd S4C 

o dan rwymedigaeth i wario’r cyllid o’r ffi'r drwydded y derbynia o Ymddiriedolaeth 

y BBC yn unol â Chytundeb Gweithredu rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac 

Awdurdod S4C. 

 

1.3  Diffinnir y gair partneriaeth yn y ddogfen hon fel y broses lle gweithreda dau 

gorff gydag ewyllys da ac mewn cydweithrediad. Ni ddylid dehongli unrhyw beth yn y 

Weithred hon i awgrymu bod partneriaeth gyfreithiol yn bodoli rhwng y BBC a S4C. 

  

1.4  Dehonglir unrhyw gyfeiriadau yn y Weithred hon at Siarter Frenhinol y BBC a'i 

Chytundeb gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Y Gemau Olympaidd, 

Y Cyfryngau a Chwaraeon, ac i unrhyw statud, darpariaeth statudol, rheoliadau, 

rheol neu gôd, fel cyfeiriad at y cyfryw Siarter, Cytundeb, statud, darpariaeth statudol, 

rheoliadau, rheol neu gôd fel y'u diwygiwyd, eu newidiwyd, eu disodlwyd neu eu ail-

ddeddfwyd o dro i dro. 

 

1.5  Mae'r Weithred hon yn gosod fframwaith strategol ar gyfer ymrwymiad o’r 

newydd gan y BBC i ddarparu ei Rhaglenni a Gyfrennir i S4C. Mae Cytundeb 

Gweithredu ar wahân yn nodi cwmpas y gwasanaethau ehangach a ddarperir gan S4C 

sydd i'w cyllido o ffi'r drwydded y BBC o Ebrill 2013 tan Mawrth 2017. Bydd unrhyw 

weithredu ar neu ddehongliad o'r Weithred hon yn cymryd ystyriaeth o’r 

egwyddorion a nodir yn y Cytundeb Gweithredu. 

 

2       Cwmpas y Cytundeb  

2.1  Bydd y Weithred hon, ac yn benodol y broses a nodir ym mharagraff 5, yn 

seiliedig ar ddau ymrwymiad sy’n gwrthbwyso ei gilydd: 

 

2.1.1  Ar ymrwymiad y BBC i gydnabod mai S4C sy'n gyfan gwbl gyfrifol am gyflenwi 

ei chylch gorchwyl, ei dyletswyddau statudol (gan gynnwys dyletswyddau 

mewn perthynas â gwario’r cymorth grant) a'i gweithgareddau ac amcanion 

ychwanegol fel y nodir yn ei Chynllun Corfforaethol, Strategaeth Cynnwys a'i 

Datganiad Polisi Rhaglenni. Bydd y BBC, wrth ymgynghori ac yn ei chynigion, 



yn ymateb yn bositif ac yn ymarferol i strategaeth cynnwys cyffredinol S4C, a 

thrwy hynny yn ceisio cyfleu’r gwerth gorau i wasanaethau a chynulleidfaoedd 

S4C. 

 

2.1.2  Ar ymrwymiad S4C i gydnabod bod cyfraniad y BBC i wasanaethau S4C yn 

unol ag adran 58 o Ddeddf Darlledu 1990, yn elfen bwysig o gylch gorchwyl y 

BBC ac o’r modd y mae’r BBC yn cyflawni yn  gyffredinol ei dibenion 

cyhoeddus a'r nodweddion gwasanaeth cyhoeddus sy'n rhan o'i Siarter a'i 

Chytundeb i gynulleidfaoedd Cymraeg. Yn ogystal, mae S4C yn cydnabod 

mai'r BBC a'i Hymddiriedolaeth sy'n gyfan gwbl gyfrifol am sut y gwneir hynny 

ac am sicrhau gwerth am arian o wariant y BBC, yn ddarostyngedig bob 

amser i Adran 58 y Ddeddf Darlledu 1990. 

  

3   Cyfraniad y BBC o raglenni teledu i S4C 

3.1  Bydd y BBC yn darparu i S4C (am ddim) digon o raglenni teledu yn y Gymraeg i 

lenwi dim llai na 10 awr o amser darlledu bob wythnos yn unol â'i hymrwymiadau 

statudol (y "Rhaglenni a Gyfrennir”) i'w dangos ar Wasanaethau S4C (fel y'u diffinnir 

yn Atodiad 3) ac fel arall yn unol ag Atodiad 3. Bydd y Rhaglenni a Gyfrennir yn 

rhaglenni Cymraeg gwreiddiol sydd heb eu darlledu (golyga"gwreiddiol" gynnwys 

newydd o’r DU ac nid ail-ddarllediadau neu gaffaeliadau, ar wahân i pan gytunir ar 

hynny o fewn y broses gynllunio flynyddol a bennir ym mharagraff 5 isod ac a 

gofnodir yn y Crynodeb Golygyddol, a golyga "heb eu darlledu" y bydd y Rhaglenni a 

Gyfrennir i'w dangos yn unol ag Atodiad 3). Oni nodir yn wahanol yn y Crynodeb 

Golygyddol, bydd gan S4C yr hawliau yn y Rhaglenni a nodir yn Atodiad 3 ("y Telerau 

Cyflenwi”). 

 

 

3.2  Heb gyfyngu ar ddyletswydd ac ymrwymiad statudol y BBC y cyfeirir atynt ym 

mharagraffau 1.3 a 3.1 uchod, bydd union nifer yr oriau o raglenni i'w darparu i S4C 

bob blwyddyn i'w pennu yn ystod y cylch cynllunio blynyddol a ddisgrifir isod, ac yn 

destun cymeradwyaeth gan Awdurdod S4C o fewn y fframwaith ar gyfer 

cymeradwyo Datganiad Polisi Rhaglenni blynyddol S4C, ac yn destun cymeradwyaeth 

gan Ymddiriedolaeth y BBC o fewn fframwaith llywodraethu strategol blynyddol y 

BBC, a chânt eu cynnwys yn y diffiniad o "Raglenni a Gyfrennir”. Ni fydd y naill 

sefydliad na’r llall yn gwrthod neu‘n oedi rhoi ei chymeradwyaeth yn afresymol. 

 

4  Lefel ariannol cyfraniad y BBC 

 

4.1  Yn amodol ar baragraffau 4.2-4.4 a Nodyn 1, rhwng y Blynyddoedd Ariannol 2013/14 

a 2016/17, bydd gwerth ariannol y Rhaglenni a Gyfrennir a chyfraniadau eraill y BBC 

(boed yn berthnasol i neu’n amherthnasol i raglenni (gan gynnwys, ond heb gyfyngu 

ar natur gyffredinol yr uchod, is-deitlau)) fel yr adlewyrchir ym mhob cynllun 

rhaglenni blynyddol (ar y cyd “Cyfraniad y BBC”) fel a ganlyn: 

 



4.1.1 2013/14 £19.4 miliwn – rhagolwg 

 

4.1.2 2014/15 £19.4 miliwn – rhagolwg 

 

4.1.3 2015/16 £19.4 miliwn – rhagolwg 

 

4.14 2016/2017 £19.4 miliwn - rhagolwg 
 

Nodyn 1 

 

Mae'r ffigurau uchod yn amodol ar oddefiad o 2.5% i ganiatáu ar gyfer gwahaniaethau 

amseru byr-dymor ar draws diwedd y flwyddyn. Bydd unrhyw amrywiant o'r ffigurau 

a nodir uchod yn cael eu cyfateb gan amrywiannau sydd yn cywiro’r amrywiannau 

gwreiddiol yn y cyfnod dilynol, ac eithrio bod rhaid i'r symiau a nodir uchod gael eu 

gwario'n llawn ar Gyfraniad y BBC erbyn diwedd y Flwyddyn Ariannol 2016/17 oni 

cytunir yn wahanol gan S4C. 

 

4.2  Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, gall y BBC ar unrhyw adeg gynyddu'r gyllideb a 

amcangyfrwyd ar gyfer 2013/14, 2014/15, 2015/16 a 2016/17, a bydd y BBC yn 

hysbysu S4C o unrhyw benderfyniad o'r fath. 

 

4.3  Bydd unrhyw gynnig gan y BBC i ostwng gwerth ariannol real y cyfraniad o’r lefelau a 

nodir yn y Weithred hon yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw rhwng Awdurdod 

S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC o dan Siarter Frenhinol y BBC. 

 

4.4  Ni fydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cydsynio i unrhyw ostyngiad yn lefel ariannol y 

cyfraniad a amcangyfrwyd yn 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4 oni fydd yn fodlon na fydd 

gwerth cyhoeddus cyfraniad y BBC i S4C, ac i Wasanaeth S4C drwyddo draw, yn 

gostwng o ganlyniad i'r newid arfaethedig. 

  

5.  Fframwaith cynllunio golygyddol blynyddol 

5.1  Yn yr adran hon, ym mhob achos lle mae angen cytundeb rhwng y BBC a S4C, neu 

rhwng Cyngor Cynulleidfa Cymru (CCC) a'r Awdurdod, neu rhwng Ymddiriedolaeth 

y BBC a'r Awdurdod, bydd pob parti o dan rwymedigaeth gyfartal a chyfatebol i 

ddefnyddio pob ymdrech resymol i gyrraedd cytundeb o'r fath. Ni ddylai'r naill barti 

weithredu'n afresymol nac achosi oedi amhriodol. 

 

5.2  Nodir dealltwriaeth y BBC a S4C mewn perthynas â chyflenwi’r gyfres ddrama 

"Pobol y Cwm" gan y BBC yn fwy penodol mewn cytundeb fframwaith a wnaed 

rhwng y Partïon sydd o’r un dyddiad â'r Weithred hon, ond i’r fath raddau bod 

"Pobol y Cwm" yn ffurfio rhan o'r Rhaglenni a Gyfrennir, bydd darpariaethau'r 



Weithred hon hefyd yn weithredol. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau lle bydd 

unrhyw barti yn bwriadu gweithredu newid o sylwedd i'r cyflenwad rhaglenni ym 

meysydd Chwaraeon neu Pobol y Cwm yn ystod cyfnod y Weithred hon, bydd y naill 

barti: 
 

5.2.1  yn achos rhaglenni Chwaraeon, sy'n cynnwys rygbi rhyngwladol a/neu’r 

RaboDirectPro 12, a ddarperir fel rhan o'r Rhaglenni a Gyfrennir, yn rhoi i’r 

llall o leiaf bedwar mis ar hugain o rybudd ysgrifenedig o’i fwriad o'r fath oni 

bai bod y cyfnod hysbysu yn ddibynnol ar hyd unrhyw gytundeb chwaraeon 

perthnasol; 

 

5.2.2  yn achos Pobol y Cwm, yn rhoi’r fath rybudd i’r llall ag sy'n ofynnol yn unol 

â'r darpariaethau a nodir yn y cytundeb fframwaith. 

 

5.3  Bydd y Partïon yn cymryd y camau a nodir yn Atodiad 1, o fewn yr amserlen a nodir 

yno, i ymdrin â chynllunio golygyddol ac asesu perfformiad y Rhaglenni a Gyfrennir. 

Gan gyfeirio yn benodol at y ddarpariaeth o wasanaeth Newyddion y BBC sy’n 

parhau fel rhan o'r Rhaglenni a Gyfrennir am gyfnod y Weithred hon, ac yn unol â 

darpariaethau'r Weithred hon, bydd y Partïon yn sefydlu Bwrdd Adolygu Newyddion 

a Materion Cyfoes ar y Cyd ("y Bwrdd") lle bydd yr un nifer o swyddogion o S4C a'r 

BBC yn bresennol. Bydd y Bwrdd yn cyfarfod o leiaf unwaith bob pedwar mis, a bydd 

Cadeiryddiaeth pob cyfarfod dilynol o’r Bwrdd yn amrywio bob yn ail rhwng S4C a'r 

BBC. 

 

Bydd y Bwrdd yn mabwysiadu cylch gorchwyl fel y nodir yn Atodiad 5, i gynnwys: 

 

(i) monitro ac adolygu perfformiad gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC 

yn erbyn yr amcanion y cytunwyd arnynt; 

 

(ii) trafod datblygiad strategol gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y 

BBC ar S4C; 

 

Bydd trafodaethau a phenderfyniadau'r Bwrdd bob amser yn gyson â thelerau'r 

Weithred hon. 

  

5.4  Ar ddechrau’r cylch cynllunio blynyddol cyntaf o dan y Weithred hon, bydd y BBC, 

mewn cytundeb gyda S4C, yn diffinio ei hymrwymiadau a rhwymedigaethau rhaglenni 

craidd yn unol â phob un o ddibenion cyhoeddus y BBC a'i hymrwymiadau Siarter. 

 

5.5  Ar ddechrau pob cylch cynllunio blynyddol (gweler Atodiad 1) ac o fewn cyd-destun 

y cyllidebau a nodir ym mharagraff 4.1 uchod, bydd y BBC (yn gweithredu drwy BBC 

Cymru) yn ymgynghori â rheolwyr S4C ynglŷn ag anghenion tebygol S4C o ran 

rhaglenni'r BBC wrth gyfrannu at Strategaeth Cynnwys gyhoeddedig S4C. 



 

5.6  Wrth ddatblygu ei hymateb i Strategaeth Cynnwys S4C, bydd y BBC yn trafod gyda 

S4C er mwyn ceisio cytuno p'un ai a yw'r ymateb yn bodloni anghenion rhesymol 

Awdurdod S4C a dibenion cyhoeddus y BBC. 

 

5.7  Er mwyn profi cyfanswm gwerth ariannol blynyddol Cyfraniad y BBC, fel y nodir yn 

4.1, bydd BBC Cymru yn paratoi cynllun rhaglenni, fydd yn seiliedig ar Strategaeth 

Cynnwys gyhoeddedig S4C (fel y'i gymeradwywyd gan Awdurdod S4C) a fydd yn 

cynnwys oriau darlledu fesul genre; Crynodeb Golygyddol ar gyfer pob strand o 

raglenni a dangosyddion perfformiad sy'n gyson â mesuriadau gwerth cyhoeddus 

Ymddiriedolaeth y BBC. [gweler paragraff 9]. 

 

5.8  Bydd y Crynodeb Golygyddol yn cynnwys y fanyleb olygyddol a fformat, manylion am 

gynnwys amserol ac ategol, pwnc pob rhaglen unigol (lle cytunwyd ar hynny o fewn y 

broses gynllunio flynyddol), amrywiadau i'r Telerau Cyflenwi, dyddiadau cyfleu, 

safonau technegol, mesuriadau perfformiad gwerth cyhoeddus a thargedau S4C. Bydd 

y Crynodeb Golygyddol yn y ffurf a nodir yn Atodiad 2. Mae S4C yn y broses o 

symleiddio'i chrynodeb golygyddol gyda chynhyrchwyr annibynnol, a bydd y Partïon 

yn trafod mewn ewyllys da unrhyw gynigion cyfatebol gan S4C i symleiddio'r 

Crynodeb Golygyddol yn Atodiad 2. Bydd y dyddiadau cyfleu ym mhob Crynodeb 

Golygyddol yn caniatáu amser digonol i S4C wylio'r Rhaglenni a Gyfrennir cyn y 

darllediad, ar wahân i raglenni byw neu unrhyw raglen arall sydd, oherwydd ei natur, 

angen ei chynhyrchu mor agos at y darllediad fel nad yw'n ymarferol resymol i S4C 

gael cyfle i'w gwylio cyn ei darlledu. 

5.9  Bydd ymgynghori rhwng y BBC a S4C yn parhau o fewn yr amserlen a nodir yn 

Atodiad 1 nes y cytunir ar y cynllun rhaglenni. 

5.10  Unwaith y cytunir ar y cynllun rhaglenni, bydd Awdurdod S4C a CCC yn asesu'r 

cynllun mewn ymgynghoriad â rheolwyr BBC Cymru a S4C, a bydd angen 

cymeradwyaeth y ddau dîm rheoli os ceir unrhyw gynnig i adolygu sylwedd y 

cyfraniad golygyddol. 

 

5.11  Wedi cytuno'n derfynol ar y cynllun rhaglenni, cyflwynir argymhelliad ar y cyd rhwng 

CCC ac Awdurdod S4C i Ymddiriedolaeth y BBC i’w gymeradwyo o fewn 

fframwaith llywodraethu strategol blynyddol y BBC. 

5.12  Os na ellir dod i gytundeb: 

(i) rhwng y BBC a S4C o dan baragraff 5.4, 5.6 neu 5.9 uchod; neu 

(ii) rhwng CCC ac Awdurdod S4C o dan baragraff 5.11 uchod,  



dylid hysbysu Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C o hynny. 

 

5.13  Mewn achos lle: 

 

(i) hysbysir Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C o’r methiant i gytuno o 

dan baragraff 5.12 uchod; neu 

 

(ii)  nad yw'r Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo'r argymhelliad a gyflwynir iddi gan 

CCC a'r Awdurdod ar y cyd o dan baragraff 5.11 uchod, 
 

bydd Cadeiryddion yr Ymddiriedolaeth a'r Awdurdod yn cyfarfod gyda golwg ar 

gyrraedd penderfyniad terfynol ar y materion hynny. Gall y cyfarfod hwnnw, yn ôl 

disgresiwn y Cadeiryddion ar y cyd, gael ei gynnal o dan gadeiryddiaeth annibynnol os, 

ym marn y ddau Gadeirydd, bod hynny'n debygol o hwyluso cyrraedd cytundeb o'r 

fath. 
 

5.14  Lle cynhelir cyfarfod o dan yr amgylchiadau a nodir ym mharagraff 5.13 uchod, gall y 

Cadeiryddion ymgynghori ymhellach â’u rheolwyr a CCC a gwahodd cynigion pellach 

ganddynt. 

 

5.15  Lle na all yr Ymddiriedolaeth na'r Awdurdod gytuno'n derfynol, er gwaethaf 

ymdrechion rhesymol y ddau barti, bydd y ddau barti yn cydnabod y dylai S4C gael 

rheolaeth dros gomisiynu'r Rhaglenni a Gyfrennir a sut y defnyddir y symiau a nodir 

ym mharagraff 4.1, ond fod hynny'n gyson gyda gwerthoedd golygyddol a 

rhwymedigaethau y BBC i'r rhai sy'n talu ffi'r drwydded. 

 

5.16  Os na all y Partïon gytuno ar ddehongliad a hyd a lled eu rhwymedigaethau o dan 

baragraff 5.15 neu fel arall o dan y Weithred hon, bydd yr Ymddiriedolaeth a'r 

Awdurdod yn dod i benderfyniad eu hunain yn fewnol ar y materion hynny, yn 

manylu ar eu casgliadau a'u rhesymau am hynny i'r parti arall, ac yn cymryd unrhyw 

gamau priodol yn unol â hynny. 

 

5.17  Bydd y BBC a S4C, Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C yn gweithredu mewn 

ewyllys da ac yn ymdrechu gyda’i gilydd i sicrhau bod y cynllun rhaglenni arfaethedig 

i’w darlledu yn ystod pob blwyddyn galendr yn cael ei gymeradwyo erbyn mis Medi y 

flwyddyn gynt yn unol â'r cylch cynllunio y manylir arno yma (gweler Atodiad 1). 
 

5.18  Mae'r BBC yn gwarantu y bydd Cyfraniad y BBC a gyflenwir i S4C yn sgil y Weithred 

hon, yn unol â'r cynllun rhaglenni terfynol a'r Crynodebau Golygyddol (fel y’u 

hamrywir trwy gytundeb rhwng y BBC a S4C). 

 

5.19  Os nad yw’r BBC yn gallu neu os na fydd y BBC yn gallu cyflenwi unrhyw Raglenni a 

Gyfrennir i S4C yn unol â'r cynllun rhaglenni neu Grynodeb Golygyddol perthnasol, 

oherwydd unrhyw ddigwyddiad sydd y tu hwnt i'w rheolaeth ac nad oedd wedi codi 

neu nad oedd modd ei ragweld adeg cwblhau'r cynllun rhaglenni neu Grynodeb 

Golygyddol perthnasol, bydd y BBC yn hysbysu S4C yn ddi-oed o’r digwyddiad 



hwnnw a goblygiadau y digwyddiad ar y Rhaglenni a Gyfrennir. Bydd y BBC, mewn 

ymgynghoriad â a gyda chytundeb S4C, ac ar gost y BBC ei hunain, yn gwneud 

amrywiadau priodol i'r Rhaglenni a Gyfrennir yr effeithiwyd arnynt er mwyn lleihau, 

cyn belled ag sy'n resymol ymarferol, unrhyw effaith niweidiol y digwyddiad. Yn 

amodol ar gydymffurfio â'r paragraff 5.19 hwn, ni ystyrir bod y BBC wedi torri ar 

baragraff 5.18 i'r graddau y byddai'n torri ar y paragraff hwnnw fel arall oherwydd y 

digwyddiad dan sylw. 

 

5.20  Heb amharu ar ac er gwaethaf holl ddarpariaethau blaenorol yr adran hon, S4C yn 

unig sydd â'r penderfyniad terfynol p'un ai a ddylid darlledu unrhyw un o'r Rhaglennni 

a Gyfrennir. 

 

6.  Cyfrifoldeb Golygyddol 

6.1  Cymerir penderfyniadau ar faterion golygyddol ynglŷn â'r Rhaglenni a Gyfrennir yn 

unol â'r fframwaith cynllunio blynyddol a'r broses a bennir ym mharagraff 5 uchod. 

Fel y nodir ym mharagraff 5.8 ac Atodiad 2, bydd y Crynodeb Golygyddol yn 

cynnwys y fanyleb olygyddol. 

 

6.2  Mae'r BBC yn cydnabod mai S4C fel darlledwr fydd â'r penderfyniad terfynol ynglyn â 

phryd i ddarlledu'r Rhaglenni a Gyfrennir ar ei gwasanaethau. 

 

6.3  Bydd y BBC yn cynghori S4C o'i chynlluniau mewn perthynas ag unrhyw dechnoleg 

neu gymwysiadau newydd sy'n berthnasol i Gyfraniad y BBC, a bydd y Partïon yn eu 

trafod ac yn adlewyrchu unrhyw faterion y cytunwyd ganddynt mewn perthynas ag 

unrhyw dechnoleg neu gymwysiadau newydd o’r fath yn y Crynodebau Golygyddol. 
 

7. Adolygiad perfformiad blynyddol 

 

7.1  Mae'r BBC yn cydnabod bod Awdurdod S4C o dan ddyletswydd i baratoi a 

chyhoeddi Adroddiad Blynyddol i Senedd y DU ar berfformiad ei gwasanaethau 

cyhoeddus. Bydd Awdurdod S4C yn pennu’r targedau blynyddol penodol ar gyfer ei 

wasanaethau cyhoeddus yn ei ddatganiad polisi rhaglenni blynyddol. Bydd hyn yn 

cynnwys, heb gyfyngiad, targedau statudol, targedau a bennwyd gan Ofcom, targedau 

a bennir yng nghynllun corfforaethol S4C yn ogystal â chyfeiriad at ofynion Ofcom ar 

gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus. 

 

7.2  Bydd Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC (a gynghorir gan CCC) yn adolygu 

perfformiad cyfraniad y BBC yn flynyddol ac ar wahân yn erbyn y targedau y cyfeirir 

atynt ym mharagraff 9, ac yng nghyd-destun perfformiad cyffredinol S4C. Gwahoddir 

Awdurdod S4C i rannu ei asesiad gydag Ymddiriedolaeth y BBC cyn cwblhau a 

chyhoeddi asesiad yr Ymddiredolaeth ei hun. 

 

7.3  Ym mhob achos lle codir pryderon rhesymol gan Ymddiriedolaeth y BBC neu 

Awdurdod S4C ynglyn â pherfformiad cyfraniad y BBC yn erbyn y targedau y 

cytunwyd arnynt, bydd yr Ymddiriedolaeth a'r Awdurdod o dan rwymedigaeth 

cyfatebol i ddefnyddio pob ymdrech resymol i ddatrys y materion hyn. Dylent 



ymgynghori â rheolwyr BBC Cymru a S4C yn ôl yr angen er mwyn bod â’r 

wybodaeth angenrheidiol i ddod i benderfyniad. 

 

7.4  Yn ogystal â'r gofynion a nodir ym mharagraff 5, bydd uwch swyddogion y BBC a S4C 

yn cynnal cyfarfodydd gweithredol rheolaidd ac ar y cyd i asesu a monitro 

effeithiolrwydd cyfraniad y BBC yn erbyn y targedau y cytunwyd arnynt ac i rannu 

gwybodaeth am gynnwys rhaglenni, y broses gynhyrchu ac amserlennu. 

 

8. Cydymffurfiaeth Cyfraniad y BBC gyda gofynion Cydymffurfiaeth a 

Chyfreithiol S4C 

 

8.1  O ran cyfraniad y BBC o raglenni a gwasanaethau, mae'r BBC yn cytuno bod y 

gofyniad hwn yn rhwymo’r BBC i ddarparu rhaglenni a gwasanaethau sy'n 

cydymffurfio â, ac yn galluogi S4C i gyflawni, ei chyfrifoldebau cyfreithiol a 

chydymffurfiaeth fel darlledwr. 

 

8.2  Mae'r BBC yn gwarantu: 

 

8.2.1  bydd yr holl raglenni a gwasanaethau a ddarperir fel rhan o Gyfraniad 

y BBC yn cael eu cynhyrchu yn unol â chanllawiau'r BBC, gan gynnwys ond 

heb fod yn gyfyngedig, i Ganllawiau Golygyddol y BBC, Polisi Masnachu’n Deg 

y BBC, Polisi Gwarchod Plant y BBC a Pholisi Iechyd a Diogelwch y BBC, a 

gyda Pholisi Manylder Uwch S4C (fel y'i diwygiwyd yn unol â darpariaethau'r 

cymal hwn) a Chanllawiau Brand S4C (i’r fath raddau nad yw Canllawiau 

Brand S4C yn gwrthdaro â'r darpariaethau ychwanegol y cytunwyd arnynt gan 

y Partïon ac a nodir yn Atodiad 6), ac yn cydymffurfio â'r rhwymedigaethau 

cyfreithiol a chydymffurfiaeth sy'n weithredol i Wasanaeth S4C. Mae'r BBC yn 

ymrwymo i egluro’n glir unrhyw gynlluniau i symud y Rhaglenni a Gyfrennir i 

HD fel rhan o'r Fframwaith Cynllunio Golygyddol Blynyddol, er bod disgwyl 

i'r symud yma fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau ariannol a gweithredol. 

Hefyd, mae’r BBC yn ymrwymo bydd Pobol y Cwm yn cael ei gyfleu mewn 

HD a bod symud y Rhaglenni eraill a Gyfrennir gan y BBC i HD yn digwydd 

cyn, neu ddim yn hwyrach na, chychwyn symud gwasanaethau teledu Saesneg 

y BBC i HD ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru. 
 

8.2.2  bydd y deunyddiau cyfleu technegol a'r gwaith papur ar gyfer Cyfraniad y BBC 

yn cydymffurfio â gofynion technegol S4C fel y’u cyhoeddir o dro i dro; a 

 

8.2.3  bydd pob ildiad hawl a chaniatâd a allai fod eu hangen ar gyfer ymarfer yr 

hawliau a nodir yn y Telerau Cyflenwi a/neu a bennir fel arall yn y Crynodeb 

Golygyddol, gan gynnwys, ond heb gyfyngiad, hawliau moesol, holl hawliau 

perchnogol perfformwyr, trwyddedau hawlfraint ar gyfer deunydd hawlfraint 

trydydd parti, yr hawl i wneud ar gael a'r hawliau rhentu a benthyca, hawliau 

cyfathrebu i'r cyhoedd a hawliau ailddarlledu lloeren a chebl, a  chytundeb gan 

yr holl bobl berthnasol, yn cael eu sicrhau cyn darlledu’r Rhaglenni a 

Gyfrennir gan S4C. 

 



Nid oes unrhyw beth yn y paragraff 8.2 yma yn amharu ar ddarpariaethau paragraff 

8.1. 

 

8.3  Mae'r BBC yn cadarnhau bod y BBC yn parhau i indemnio S4C ac Awdurdod S4C 

rhag unrhyw atebolrwydd cyfreithiol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw 

atebolrwydd neu gost a ddioddefir o ganlyniad i amddiffyn neu setlo cais sy'n hawlio'r 

fath atebolrwydd), p'un a sefydlwyd mewn camwedd, contract neu fel arall mewn 

unrhyw ffordd, sy’n deillio o gynhyrchu, cynnwys, darlledu neu ymelwa ar y 

Cyfryngau Newydd yn unol â’r Telerau Cyflenwi ar unrhyw raglen, gwasanaethau neu 

grynodeb a ddarperir i S4C gan y BBC. Bydd S4C yn hysbysu'r BBC yn ysgrifenedig o 

unrhyw hawliad o'r fath cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i S4C gael ei 

hysbysu'n ffurfiol am yr hawliad perthnasol, ond ni fydd hawliau S4C o dan yr 

indemniad hwn dan y paragraff 8.3 yma yn cael eu hamharu neu'n cael eu heffeithio 

gan unrhyw fethiant i gydymffurfio â'r rhwymedigaeth hon, ac eithrio i'r graddau y 

mae'r atebolrwydd cyfreithiol dan sylw yn cael ei ddioddef o ganlyniad i fethiant o'r 

fath. Bydd S4C yn caniatáu i'r BBC gymryd rhan lawn, ar ei gost ei hun ac yn amodol 

ar y BBC i gadw manylion yr hawliad o'r fath a'i amddiffyniad yn gyfrinachol (ac 

eithrio fel sy'n ofynnol gan y gyfraith neu reoliadau perthnasol), yn y camau i 

amddiffyn unrhyw hawliad ar yr amod nad yw S4C yn setlo hawliad o'r fath heb 

gytundeb y BBC ymlaen llaw (ac ni fydd y BBC yn gwrthod rhoi ei chytundeb o'r fath  

lle bo setliad yn cael ei gynnig ar sail cyngor gan gwnsler profiadol). 
 

8.4  Bydd y BBC hefyd yn galluogi rheolwyr S4C i wylio rhaglen neu sgript ar adeg 

rhesymol cyn y darllediad os ydynt yn pryderu na fydd, o bosib, yn bodloni gofynion 

Deddf Cyfathrebu 2003, Codau Awdurdod S4C neu Godau Darlledu Ofcom, ac 

eithrio yn achos rhaglenni byw neu raglenni sydd, oherwydd eu natur, angen eu 

cynhyrchu mor agos at y darllediad fel nad yw'n ymarferol resymol i reolwyr S4C 

gael y cyfle i’w gwylio cyn y darllediad. Fodd bynnag, bydd y deunyddiau hyn ond yn 

cael eu cyflenwi ar ôl i'r rhaglen gael ei chwblhau. 
 

8.5  Os yw S4C yn ystyried bod rhaglen yn torri, neu'n debygol o dorri rhwymedigaethau 

cydymffurfio neu gyfreithiol S4C, bydd S4C yn gofyn i'r BBC olygu'r rhaglen er mwyn 

gwneud iddi gydymffurfio â rhwymedigaethau S4C. Bydd y BBC yn rhoi sylw difrifol i 

unrhyw bwyntiau o ran cydymffurfiaeth a wneir gan S4C, a lle bo'n bosib, bydd yn 

ceisio ymateb i bryderon S4C drwy ddiwygio'r rhaglen er mwyn sicrhau ei bod yn 

cydymffurfio â rhwymedigaethau S4C a rhwymedigaethau golygyddol y BBC ei hun. Y 

BBC fydd yn penderfynu a ddylid addasu’r rhaglen. Ni fydd unrhyw fethiant i gytuno 

ac unrhyw fethiant i addasu’r rhaglen yn lleihau rhwymedigaethau'r BBC fel y’u nodir 

yn adran 58 o Ddeddf Darlledu 1990 a pharagraffau 8.1-8.3 uchod. 

 

8.6  S4C fydd â'r penderfyniad terfynol ynglŷn â darlledu'r rhaglen a phryd (ar sianeli S4C). 

Fel y nodir ym mharagraff 5.8 ac yn Atodiad 2, bydd y Crynodeb Golygyddol yn 

cynnwys y dyddiadau cyfleu a gynlluniwyd. 

 

8.7  Ymdrinnir ag unrhyw gwynion a dderbynnir mewn perthynas â Chyfraniad y BBC yn 

unol â'r weithdrefn a nodir yn Atodiad 4. 

 



9. Mesurau Perfformiad Blynyddol 

 

9.1  Bydd Ymddiriedolaeth y BBC (a gynghorir gan CCC) ac Awdurdod S4C yn 

defnyddio'r fframwaith a ddisgrifir isod fel y sail ar gyfer pennu cyfres o fesurau 

perfformiad blynyddol, ac ar gyfer cynnal asesiad blynyddol o gyfraniad rhaglenni'r 

BBC i S4C. Bydd y naill ymarferiad a’r llall yn ystyried cyfraniad y BBC yng nghyd-

destun perfformiad cyffredinol S4C, a'r ffordd y caiff rhaglenni'r BBC eu hamserlenni. 

Bydd yr ymarferiad hwn yn cael ei gynnal ar yr un pryd ag asesiad Ymddiriedolaeth y 

BBC o wasanaethau S4C fel y nodir yn y Cytundeb Gweithredu. 

 

Bydd y ddau bartner yn cynorthwyo'r drefn asesu perfformiad drwy ddatgelu data 

perfformiad perthnasol i'w gilydd, ar sail gyfrinachol, yn unol â pharagraff 14. 

 

Y fframwaith: 
 

9.1.1  Cyrhaeddiad: 

 

-   dylai cyflenwad rhaglenni'r BBC gyfrannu at gyfanswm cyrhaeddiad wythnosol 

S4C drwy anelu at sicrhau’r cyrhaeddiad wythnosol mwyaf posibl ar draws 

ystod eang o wylwyr; 

 

- dylai rhaglenni'r BBC gyfrannu tuag at y defnydd o wylio ar-alw o gynnwys a 

ddarperir fel rhan o Gyfraniad y BBC, a datblygiad gwasanaethau ar-alw y 

ddau bartner. Bydd y defnydd hwn yn cael ei fesur ar draws bob platfform ar-

lein, cebl a rhai sy’n esblygu (gan gynnwys y rheiny a gynhelir gan y BBC a 

S4C); 

 

-   lle bo'n ymarferol, dylai cyrhaeddiad cyffredinol gynnwys amcangyfrif o 

ddefnydd ar-alw. 
 

9.1.2 Ansawdd: 

 

-  dylai cyflenwad rhaglenni'r BBC gyfrannu at ansawdd, hynodrwydd a 

rhagoriaeth greadigol gwasanaethau S4C; 

 

-   dylai cyflenwad rhaglenni'r BBC gyflawni lefelau gwerthfawrogiad cynulleidfa 

arwyddocaol (wedi'i fesur drwy olrhain gwerthfawrogiad o strands rhaglenni 

penodol dros amser a thrwy feincnodi gyda sgoriau gwerthfawrogiad y 

rhaglenni a gynhyrchir yn annibynnol ar gyfer S4C); 

 

-  dylai'r cyflenwad rhaglenni gynnwys rhaglenni newydd gwreiddiol a ddarlledir 

am y tro cyntaf yn y DU, ac nid ail-ddarllediadau neu gaffaeliadau, oni bai y 

cytunwyd ar hynny o fewn y broses gynllunio flynyddol. 
 
 
 
 
 



9.1.3 Effaith: 

 

- dylai cyflenwad rhaglenni'r BBC sicrhau lefelau uchel o ymwybyddiaeth 

ymhlith y rhai sy'n talu ffi'r drwydded (gan fesur yr ymwybyddiaeth o gyfraniad 

y BBC yn ei gyfanrwydd a'i phrif gyfresi unigol); 

 

-  dylai'r cyflenwad rhaglenni gefnogi Dibenion Cyhoeddus y BBC, Strategaeth 

Cynnwys S4C ac amcanion strategol ehangach Awdurdod S4C. 

 

9.1.4   Cost a gwerth am arian: dylai rhaglenni'r BBC gynnig gwerth am arian i'r 

rhai sy'n talu ffi'r drwydded (wedi'i fesur yn ôl cost pob defnyddiwr yr awr ac 

unrhyw fesuryddion perthnasol eraill a ddefnyddir at ddibenion y Cytundeb 

Gweithredu - wedi'i fesur dros amser a thrwy feincnodi gyda chyflenwad 

rhaglenni annibynnol S4C mewn ffordd sy'n gyson gyda mesuriadau S4C o 

gost pob defnyddiwr yr awr ac wedi’i fesur fesul cost yr awr ar sail y genres a 

ddefnyddir yn adroddiad blynyddol S4C). 

 

9.2  Bydd y Crynodeb Golygyddol yn cynnwys cyfres o ddangosyddion perfformiad (yn y 

ffurf a nodir yn Atodiad 2) ar gyfer y rhaglenni sy'n ffurfio cyfraniad y BBC ar gyfer y 

flwyddyn dan sylw, er mwyn cyfrannu at yr adolygiad perfformiad blynyddol. 

 

9.3  Os, er gwaethaf ymdrechion rhesymol Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C, na 

ellir dod i gytundeb ar fesurau perfformiad priodol, bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

gwneud penderfyniad terfynol ar ran y rhai sy'n talu ffi'r drwydded, a bydd Awdurdod 

S4C yn gwneud penderfyniad terfynol o ran targedau perfformiad priodol ar gyfer 

gwasanaethau S4C. 

 

9.4  Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyhoeddi ymlaen llaw y gyllideb mewn cyfanswm a’r 

dangosyddion perfformiad y maent yn disgwyl i gyfraniad y BBC i S4C eu cyflawni, a 

dim ond ar ôl ymgynghori ag Awdurdod S4C. Yn flynyddol, bydd Awdurdod S4C yn 

pennu’r mesurau perfformiad ymlaen llaw y maent yn disgwyl eu cymhwyso i 

Wasanaeth S4C yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys cyfraniad y BBC). 

 

10.   Atebolrwydd  

 

10.1  Bydd Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C yn ceisio sicrhau bod y gwaith o 

ddatblygu a chyflawni’r Cytundeb Partneriaeth Strategol yn cael eu llywio gan amcanion 

cyhoeddus y ddau sefydliad sy’n cyd-weddu. 

 

10.2  Bydd y ddau gorff yn ceisio creu cyswllt cryfach a mwy systematig o farn 

cynulleidfaoedd Cymraeg. Yn hynny o beth, gwahoddir timau rheoli BBC Cymru ac 

S4C i archwilio ffyrdd newydd o roi cyfle i wylwyr a gwrandawyr Cymraeg gyfrannu eu 

safbwyntiau ar ystod eang o bynciau, gan fanteisio ar fforymau traddodiadol ac aml-

gyfrwng. Lle bo'n briodol, rhennir adborth y gynulleidfa rhwng y ddau gorff yn 

rheolaidd. 

 



10.3  Er mwyn cefnogi'r fframwaith adolygu perfformiad blynyddol, gall Ymddiriedolaeth y 

BBC ac Awdurdod S4C, o bryd i'w gilydd, gyd-gomisiynu ymchwil allanol neu gyngor 

annibynnol i ategu'r wybodaeth a dderbynnir gan uwch reolwyr o fewn y ddau sefydliad. 

 

10.4  Bydd Cadeiryddion Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C yn cwrdd bob yn ail 

flwyddyn i adolygu'r Bartneriaeth Strategol, ac yn archwilio cyfleoedd i ddyfnhau'r 

berthynas rhwng y ddau gorff. 
 

 

11.   Archif 

 

11.1  Mae'r BBC yn rhoi'r hawl i S4C a'i chynhyrchwyr annibynnol gael mynediad i glipiau a’u 

defnyddio, yn amodol ym mhob achos ar dderbyn caniatâd golygyddol y BBC ymlaen 

llaw (ac ni wrthodir y fath ganiatâd yn afresymol) o archif clywedol a sain BBC Cymru 

yn rhydd o unrhyw gostau trwyddedu at ddibenion eu defnyddio mewn rhaglenni a 

chynnwys eraill a gomisiynir gan S4C i'w ddarlledu a'i ymelwa arno ar Wasanaethau 

S4C, yn amodol ar dalu costau ymchwil a thechnegol arferol y BBC yn ogystal â sicrhau 

unrhyw ganiatâd gan berchnogion unrhyw hawliau ac (os oes angen) talu unrhyw 

ffioedd defnyddio, ffioedd ail-ddarlledu a gweddilldaliadau a allai fod yn ddyledus i 

berchnogion unrhyw hawliau sylfaenol. 

 

11.2  Yn y cyd-destun hwn, mae archif BBC Cymru yn golygu archif radio Cymraeg y BBC yn 

ogystal â’r archif teledu o raglenni (sy’n eiddo i’r BBC) a gynhyrchwyd gan y BBC i'w 

darlledu ar wasanaethau S4C (gan gynnwys rhaglenni Cymraeg a gynhyrchwyd gan y 

BBC cyn 1982), yn ogystal â rhaglenni teledu Saesneg, i'r graddau bod y rheiny wedi eu 

comisiynu fel rhaglenni hawlfraint y BBC i'w darlledu ar wasanaethau’r BBC yng 

Nghymru. 

 

11.3  Yn y cyd-destun hwn, mae clipiau yn golygu pytiau o raglenni sydd wedi'u golygu o'r 

deunydd y cyfeirir ato yn is-baragraff 11.2 sydd ddim yn hwy na 5 (pump) munud allan 

o bob 30 (tri deg) munud neu lai o amser y rhaglen. 

 

11.4   Ni all clipiau a ddarperir gan y BBC i S4C a'i chynhyrchwyr annibynnol fod yn fwy na 

25% o gyfanswm amser rhedeg y rhaglen. 

 

11.5  Bydd y BBC, yn ddarostyngedig i’w gofynion golygyddol ei hun, hefyd yn rhoi 

ystyriaeth ddyladwy i geisiadau a all ar adegau penodol fod yn uwch na'r trothwyon a 

bennir yn 11.3 a 11.4. 

 

11.6  Bydd y BBC yn ymdrechu i gwrdd â phob cais i’w llyfrgell o fewn tri diwrnod gwaith 

o dderbyn y cais. 

 

11.7  Bydd unrhyw ymelwa masnachol neu ddefnydd arall o'r clipiau gan S4C a'i 

chynhyrchwyr annibynnol yn amodol ar ganiatâd pellach gan y BBC ac ar dalu 

cyfraddau cyfredol BBC Motion Gallery. 
 

 

 



12.  Adolygiad o'r Cytundeb 

 

12.1  Bydd y Weithred hon yn cael ei hadolygu gan Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod 

S4C yn ystod 2016. Bwriad y Partïon yw adnewyddu'r Weithred hon ar yr un telerau 

yn weithredol o’r 1 Ebrill 2017, yn amodol ar: 
 

(a)  y partïon yn cytuno ar ba ffigurau ddylai ymddangos ym mharagraff 4.1;  

 

(b)  unrhyw newidiadau i’r drefn llywodraethu sy'n effeithio ar Ymddiriedolaeth y 

BBC, Awdurdod S4C neu S4C sy'n berthnasol i'r Weithred hon; ac 

 

(c) unrhyw amrywiadau eraill i'r Weithred hon y mae’r Partïon yn cytuno iddynt. 

 

13  Force Majeure  

 

13.1  Heb amharu ar baragraffau 1.1 a 13.5 ni fydd y naill barti na'r llall yn atebol am 

unrhyw fethiant i berfformio neu unrhyw oedi wrth gyflawni unrhyw un o'i 

rwymedigaethau o dan y Weithred hon a achosir gan amgylchiadau y tu hwnt i 

reolaeth resymol parti i'r Weithred hon (gan gynnwys anghydfod llafur rhwng parti i'r 

Weithred hon a'i gyflogedigion yn ogystal ag anghydfod llafur rhwng trydydd parti a'i 

gyflogedigion) ('Digwyddiad o Force Majeure'). 

 

13.2  Bydd y parti sy'n hawlio bod Digwyddiad o Force Majeure wedi codi yn hysbysu'r 

parti arall, heb oedi, yn ysgrifenedig o'i rhesymau dros yr oedi neu fethu cyflawni a'i 

hyd tebygol a rhaid iddo gymryd pob cam rhesymol i oresgyn yr oedi neu fethu â 

chyflawni. 

 

13.3  Bydd unrhyw gostau sy'n deillio o oedi o'r fath neu roi'r gorau i gyflawni yn cael eu 

talu gan y parti sy'n dioddef y costau hynny; 

 

13.4  Bydd y parti sy'n hawlio fod Digwyddiad o Force Majeure wedi codi yn cymryd pob 

cam rhesymol er mwyn sicrhau y daw'r digwyddiad i ben neu i ddod o hyd i ateb sy’n 

caniatáu iddo gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Weithred hon er gwaethaf y 

Digwyddiad o Force Majeure; 

 

13.5  Ni fydd unrhyw beth yn y paragraff 13 yma yn lleihau neu'n disodli 

rhwymedigaethau'r BBC o dan baragraff 4.1 ar gyfer y flwyddyn ariannol berthnasol. 

 

14. Cyfrinachedd 

14.1 Mae pob Parti (y "parti sy'n derbyn") yn ymgymryd i'r llall (y "parti sy'n datgelu") i gadw 

unrhyw wybodaeth a ddatgelir i'r parti sy'n derbyn gan y parti sy'n datgelu yn gyfrinachol bob 

amser, yn unol â pharagraff 9 uchod (y "Wybodaeth Gyfrinachol" ) a’i defnyddio yn unig at 

ddibenion paragraff 9 ac nid at unrhyw ddibenion eraill (ond yn amodol ar baragraff 14.2). 

 

14.2 Yn ogystal- 

 



14.2.1 gall Ymddiriedolaeth y BBC ddefnyddio Gwybodaeth Gyfrinachol lle bo angen 

er mwyn perfformio unrhyw un o'i swyddogaethau o dan Siarter y BBC neu 

Gytundeb y BBC yn briodol; a 

 

14.2.2 gall Aelodau Awdurdod S4C ddefnyddio Gwybodaeth Gyfrinachol lle bo angen 

er mwyn perfformio unrhyw un  o'u swyddogaethau goruchwylio neu strategol yn 

briodol mewn perthynas â S4C neu unrhyw wasanaethau a ddarperir gan S4C. 

 

14.3 Gall y parti sy'n derbyn ond datgelu Gwybodaeth Gyfrinachol yn gyfrinachol i'w 

gyfarwyddwyr, gweithwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol ac (os mai'r BBC yw'r parti sy'n 

derbyn) Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth y BBC neu (os mai S4C yw'r parti sy'n derbyn) 

aelodau Awdurdod S4C, sydd ag angen rhesymol i'r Wybodaeth Gyfrinachol at ddibenion 

paragraff 9 ac ar yr amod yr hysbysir yr holl bobl y datgelir Gwybodaeth Gyfrinachol iddynt 

o delerau'r Weithred hon a (i) ei bod yn ofynnol dan eu contractau cyflogaeth neu 

wasanaeth neu delerau penodi i beidio â datgelu'r un peth neu, fel y bo’n briodol, (ii) eu bod 

yn ymrwymo i gytundebau cyfrinachedd sy’n eu rhwymo’n gyfreithiol i delerau sy'n cyfateb 

i'r Weithred hon. Bydd bob Parti yn gyfrifol am berfformiad paragraff 14.1 ar ran ei 

gyfarwyddwyr, gweithwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol ac (yn achos y BBC) 

Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth y BBC neu (yn achos S4C) aelodau Awdurdod  S4C, y 

datgelir Gwybodaeth Gyfrinachol iddynt yn unol â'r paragraff 14.2 hwn. 

 

14.4 At ddibenion y paragraff 14 hwn, ni fydd Gwybodaeth Gyfrinachol yn cynnwys 

gwybodaeth: 

 

14.4.1  sydd wedi treiddio neu sy'n treiddio wedi hynny yn gyhoeddus heb dorri 

amod y Weithred hon neu unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd arall gan y parti sy'n 

derbyn; 

 

14.4.2   y gall y parti sy'n derbyn ddangos ei bod eisoes yn ei meddiant neu'n hysbys 

iddynt drwy ei defnyddio neu ei chofnodi yn ei ffeiliau neu gyfrifiaduron neu gyfryngau 

recordio eraill cyn ei derbyn gan y parti sy'n datgelu, ac nad oedd y wybodaeth ar 

gael eisoes gan y parti sy'n datgelu o dan unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd; 

 

14.4.3  a ddatgelir i'r parti sy'n derbyn gan drydydd parti heb dorri amod gan y parti 

sy'n derbyn neu drydydd parti o unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd sy'n ddyledus i'r 

parti sy'n datgelu;  

 

14.4.4  y gall y parti sy'n derbyn ddangos bod y wybodaeth wedi cael ei datblygu neu 

ei darganfod yn annibynnol lle nad yw o ganlyniad i unrhyw weithgareddau y cyfeirir 

atynt ym mharagraff 9; 

 

14.4.5  a ddatgelir gan y parti sy'n datgelu i drydydd parti heb gyfyngiad ar ddatgelu na 

defnydd; 

 

14.4.6  a ddatgelir gan y parti sy'n derbyn gyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan 

y parti sy'n datgelu; neu 

 



14.4.7 y mae'n ofynnol ei datgelu: 

 

(a) yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, os yn berthnasol, 

 

(b) yn unol â Siarter y BBC neu Gytundeb y BBC, neu 

 

(c) fel arall mae'n ofynnol ei datgelu yn ôl y gyfraith, gorchymyn llys, 

gofynion unrhyw awdurdod rheoleiddio neu dreth neu reolau unrhyw gyfnewidfa 

stoc. 

 

15 Hysbysiadau 

 

15.1 Rhaid i unrhyw hysbysiad neu gyfathrebiad arall sydd yn ofynnol i'r  

naill barti neu’r llall eu gwneud o dan y Weithred hon gael eu hanfon at S4C ar ei  

chyfeiriad penodol ar frig y Weithred hon neu yn achos y BBC at BBC Cymru  

Wales, Y Ganolfan Ddarlledu, Llandaf, Caerdydd CF5 2YQ fel a ganlyn: 

 

15.1.1  â llaw; 

 

15.1.2  drwy bost cofrestredig neu bost dosbarth cyntaf neu ddosbarthiad a 

gofnodir;  neu 

  

15.1.3  drwy drosglwyddiad ffacs wedi’i gadarnhau gan bost cofrestredig neu bost 

dosbarth cyntaf neu ddosbarthiad a gofnodir; 

 

Ystyrir bod hysbysiadau a anfonir drwy'r post cofrestredig neu ddosbarthiad a gofnodir wedi 

eu rhoi dri (3) diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad postio. Ystyrir bod hysbysiadau a anfonir 

drwy drosglwyddiad ffacs wedi eu rhoi ar ddiwrnod y trosglwyddiad os trosglwyddir cyn 

4.00 p.m. ar ddiwrnod gwaith, ond fel arall ar y diwrnod gwaith canlynol. Ym mhob achos 

arall, ystyrir bod hysbysiadau wedi eu rhoi ar y diwrnod y cânt eu derbyn. 

 

16.  Cytundeb cyfan 

Yn amodol ar weddill y paragraff hwn mae'r Weithred hon a'i Hatodiadau yn ffurfio'r 

cytundeb cyfan rhwng y partïon sy'n ymwneud â'r pwnc hwn ac mae'n disodli pob cytundeb 

blaenorol rhwng y partïon sy'n ymwneud â materion o'r fath. Ni fydd unrhyw amrywiad i 

delerau'r Weithred hon yn y dyfodol yn effeithiol oni wneir hynny yn ysgrifenedig a’i lofnodi 

gan bob un o'r partïon. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Weithred hon a darpariaethau 

unrhyw gytundeb sy'n berthnasol i hawliau sydd wedi eu caffael ar y cyd gan y Partïon, yr 

olaf fydd drechaf. 

 

17.  Cyfraith lywodraethol 

Llywodraethir y Weithred hon a'i dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr a  

Chymru. 

Caiff Y WEITHRED HON ei selio a’i thystio yn briodol gan y partïon, ond erys heb ei 

thraddodi nes y diwrnod a’r flwyddyn a ymddengys ar ddechrau’r Weithred hon. 



Atodiad 1 

Amserlen cynllunio golygyddol ac asesu perfformiad  

Gweithgaredd 
Blwyddyn 

ddarlledu  2013 

Blwyddyn 

ddarlledu  

2014  

Blwyddyn 

ddarlledu  

2015 

Blwyddyn 

ddarlledu  

2016 a Ch1 

2017 

Rheolwyr BBC Cymru/S4C 

Ymgynghori ynglŷn â’r 

strategaeth raglenni [5.4] 

[Yn amodol ar 

adnewyddu’r 

CPS] 

 

Mehefin 

2013 

  

Mehefin 

2014 

  

 

 

Mehefin 2015 

BBC Cymru 

Datblygu cynigion, gan 

ymgynghori â rheolwyr S4C 

[5.5/5.6] 

[Yn amodol ar 

adnewyddu’r 

CPS] 

 

Gorffennaf 

2013 

Gorffennaf 

2014 

 

Gorffennaf 

2015 

Rheolwyr BBC Cymru/S4C 

Trafod a chytuno ar 

gynigion [5.8] neu hysbysu 

Ymddiriedolaeth y 

BBC/Awdurdod S4C o’r  

methiant i gytuno [5.11] 

[Yn amodol ar 

adnewyddu’r 

CPS] 

 Medi 2013 

Awst 

2014 

 

 

 

Awst  

2015 

Awdurdod S4C/CCC 

Asesu cynigion, gan gynnwys 

ymgynghori â rheolwyr BBC 

Cymru a S4C [5.9] 

[Yn amodol ar 

adnewyddu’r 

CPS] 

 Medi 2013 Medi 2014 

 

 

 

Medi 2015 

Awdurdod S4C/CCC 

Hysbysu Ymddiriedolaeth y 

BBC o’r argymhelliad ar y 

cyd (neu fethiant i gytuno) 

[5.10] 

[Yn amodol ar 

adnewyddu’r 

CPS] 

 

Hydref 

2013 

Hydref 

2014 

 

 

Hydref 

2015 

Cymeradwyaeth [Yn amodol ar Erbyn Erbyn Erbyn 



Ymddiriedolaeth y BBC 

[5.10] 

adnewyddu’r 

CPS] 

 

Tachwedd 

2013 

Tachwedd 

2014 

 

Tachwedd 

2015 

Asesiad Awdurdod S4C o 

berfformiad yr allbwn  Mai 2014 Mai 2015 

  

Mai 2016 

  

Mai 2017 

Rhannu asesiad S4C gyda 

CCC ac Ymddiriedolaeth y 

BBC Mehefin  2014 

Mehefin   

2015 

  

Mehefin 

2016 

  

Mehefin 2017 

Rhannu asesiad 

Ymddiriedolaeth y BBC o 

berfformiad gydag  

Awdurdod S4C Gorffennaf 2014 

Erbyn 

Gorffennaf  

2015 

  

Erbyn 

Gorffennaf 

2016 

    

Erbyn 

Gorffennaf 

2017 

Adolygu ac (os yn briodol) 

adnewyddu’r Cytundeb gan 

Ymddiriedolaeth y BBC ac 

Awdurdod S4C    

Gorffennaf – 

Hydref 2016 

 

 



 

Atodiad 2 

 

Y CRYNODEB GOLYGYDDOL  

 

DYDDIAD A CHYFEIRNOD Y CRYNODEB: 

 

MANYLION GOLYGYDDOL AR GYFER RHAGLENNI BBC CYMRU AR S4C 

 

1. Gwybodaeth am y Rhaglen 

 

Teitl  

(Noder os mai teitl dros dro ydyw) 

 

 

 

Gofal Cynhyrchu 

(Pennaeth Adran, BBC Cymru neu 

Uwch Gynhyrchydd) 

(Y pwynt cyswllt cyntaf fydd Rheolwr 

Rhaglenni Cymraeg, BBC Cymru) 

 

 

Nifer y rhaglenni  x  hyd y 

slot 

(Yn cynnwys teitlau a chredyd 

cynhyrchu) 

 

Union hyd y rhaglenni 

 

(Union hyd rhwng    a     gyda thoriad 

hysbysebu) 

Nifer y toriadau hysbysebu 

sydd eu hangen 

 



 \Genre(              )\ 

 

\Is-Genre(        )\ 

 

Ffuglen   Cyfres  

   Drama gyfres  

   Cyfres fer  

   Unigol  

   Drama ddogfen  

     

Adloniant   Comedi  

   Arall  

     

Ffeithiol Cyff.   Digwyddiadau  

   Ffeithiol Cyff.  

   Adloniant Ffeithiol  

     

Ffilm Theatrig     

     

Cerddoriaeth   Clasurol / Perff.  

   Cyfoes / Arall  

     

Materion 

Cyfoes 

    

     

Addysg   Ysgolion  

   Arall  

     

Newyddion     



     

Plant   Animeiddio  

   Drama  

   Adloniant  

   Ffeithiol  

   Meithrin  

     

Chwaraeon     

 

Sianel 

(y sianel ar gyfer y darllediad 1af) 

 

Brand Strategaeth Rhaglenni 

S4C 

(Uchelfannau, Gwledig, Adloniant, 

Teulu ayyb) 

 

Cyn neu ar ôl 9pm 

 

     Cyn 9pm            Ar ôl 9pm  

 

 

 

 



2. Golygyddol / Creadigol 

 

Crynodeb 

Disgrifiad golygyddol, i gynnwys: 

▫ ydy’r rhaglen yn gyfoes neu’n gyfnodol? 

▫ ai addasiad neu waith gwreiddiol? 

▫ manylion unrhyw elfennau rhyngweithiol 

a’u bwriadau 

▫ awgrymiadau am ddeunydd atodol ar y 

we 

▫ cysylltiadau â Radio Cymru a/neu 

Cymru’r Byd 

 

 

Natur Amserol 

Noder unrhyw ddigwyddiadau / gyhoeddiadau 

neu achlysuron sy’n gysylltiedig â’r rhaglen 

neu’r gyfres, e.e. arddangosfeydd, dathliadau, 

gwyliau, cofiannau, llyfrau, DVD ac ati  

 

Sgriptio 

Awdur sengl / cyd awduron / tîm 

 

 

Cyfarwyddo 

Manylion creadigol perthnasol 

▫ arddull cyfarwyddo 

▫ gwahanol fformatau ayyb 

 

Cynllunio ac Effeithiau 

Set / effeithiau arbennig/ propiau 

 

Castio 

Disgrifiad i gynnwys: 

▫ amcanion castio (profiadol / talent 

newydd) 

▫ enwau / personél allweddol 

▫ nifer cast craidd 

▫ nifer rhannau gwadd ym mhob rhaglen 

 



▫ portread ar sgrîn (oedran, cymysgedd 

ethnig, materion amrywiaeth) 

▫ nifer ychwanegolion 

▫ acenion 

▫ plant - manylion a threfniadau gwarchod 

 

Teitlau 

Naws, sain a cherddoriaeth a bwriadau 

gweledol  

 

Cerddoriaeth 

Amcanion creadigol gan gynnwys recordiadau 

neu ffynonellau cerddoriaeth 

 

Rhyngweithio  

Gwefan  

Unrhyw faterion golygyddol eraill 

e.e.: 

▫ amlinelliad / trefn y rhaglen 

▫ elfennau rhyngweithio 

▫ safle we  

 

 



3. Agweddau Golygyddol Allweddol  

 Enw 

Talent allweddol ar gamera/ 

Cyflwynydd(wyr) a Chyfranwyr 

 

Storïwr(wyr)/ Llais(Lleisiau)  

Awdur(on)   

Uwch Gynhyrchydd(wyr)  

Cynhyrchydd (wyr)  

Cyfarwyddwr (wyr)  

Cyfarwyddwr (wyr) Ffotograffiaeth  

Lleoliad arbennig  

Eraill   

 



4. Manylion Cynhyrchu 

i) Cynhyrchu 

Prif gyfnod ffilmio arfaethedig 

 

 

 

 

Math o ffilmio ac adnoddau 

e.e. Stiwdio, Lleoliad, Camera Sengl/Dau neu 

Aml-gamera. 

Recordio o flaen llaw/Fel bo’n fyw neu Yn fyw 

neu arall – noder os gwelwch yn dda. 

 

Fformat Cynhyrchu 

DV, Digi, High Def, Super 16mm, arall – 

noder manylion unrhyw fformat a ddefnyddir 

os gwelwch yn dda 

 

 

Lleoliad daearyddol y ffilmio 

Gwlad (DG neu fel arall) 

Nifer y dyddiau, Lleoliad cyson, Sylwadau 

(Visa, ardal elyniaethus etc.) 

 

Cymhareb Stiwdio i Leoliad Cyfanswm 

Nifer y dyddiau ar leoliad  

Nifer y dyddiau yn stiwdio 

Gofynion technegol arall  

Manylion e.e. SMS neu MMS  

Linc lloeren            Oes  /   Nac oes 

Rhyngweithio          Oes  /   Nac oes 

Ar lein                Oes  /   Nac oes 

Arall 

Manylion 



Archif – lluniau BBC sy’n bodoli 

eisoes 

Munudau y rhaglen / canran. 

 

 

Archif – lluniau S4C sy’n bodoli 

eisoes 

Munudau y rhaglen / canran. 

 

Archif – arall 

Ffynhonnell debygol a munudau. Noder y 

fformat. 

 

 

Ffilmio cyfrin 

Rhowch fanylion os yn briodol 

Oes  /   Nac oes 

 

Camera cudd 

Rhowch fanylion os yn briodol 

Oes  /   Nac oes 

 

Defnydd o CCTV 

Rhowch fanylion os yn briodol 

Oes  /   Nac oes 

 

Effeithiau arbennig 

Rhowch fanylion os yn briodol 

Oes  /   Nac oes 

 

Styntiau 

Rhowch fanylion os yn briodol 

Oes  /   Nac oes 

 

Unrhyw elfennau cynhyrchu arall 

penodol  

e.e. Rhyngweithio 

 

 

 

 

 

 



ii) Ôl Gynhyrchu 

 

Ôl gynhyrchu 

Manylion perthnasol creadigol 

▫ Arddull y torri/golygu 

▫ Effeithiau gweledol 

▫ gofynion ychwanegol/animeiddio 

▫ Graddio/Gwir olygu 

 

 

Graffeg  

 

 

Is deitlo Oes  /   Nac oes 

 

CGI ac effeithiau gweledol arbennig  

Effeithiau gweledol allai amharu ar y 

llygaid 

 

 

 

 



 

5. Ystyriaethau busnes a chyllid 

 

Partïon Cyd gynhyrchu (os yn briodol)   

Noder unrhyw ofynion golygyddol yn adran 2. 

Dylid nodi unrhyw effaith ar y pecyn a’r 

hawliau darlledu yn adran 6 isod. 

 

Trefniadau ar gyfer unrhyw safle we 

fydd yn gysylltiedig â’r rhaglen. 

 

Polisi Amddiffyn Plant 

Nodwch pa Bolisi 

Amddiffyn Plant sy’n berthnasol 

(Polisi’r BBC/Polisi S4C) 

Person Dynodedig 

(Os mai Polisi Amddiffyn Plant S4C sy’n 

berthnasol) 

 

Polisi Iechyd a Diogelwch  

Nodwch pa Bolisi Iechyd a Diogelwch sy’n 

berthnasol 

(Polisi’r BBC/Polisi S4C) 

Person Cymwys 

(Os mai Polisi Iechyd a Diogelwch S4C sy’n 

berthnasol) Dylid cadarnhau fod y person sydd 

wedi ei benodi yn meddu cymhwyster dilys.  

 

 

 

6. Darllediadau Pellach 

 

Hawliau 

I gyd fynd â’r hawliau sydd yn Atodiad 3 o’r 

Cytundeb Partneriaeth BBC/S4C 

Nodwch os cytunwyd ar unrhyw drefniant 

gwahanol 

 



Cliriadau a sicrhawyd 

Nodwch: 

(a) beth sydd wedi ei glirio 

(b) beth sydd yn gliriadwy 

  

 

(a) 

(b) 

Darllediadau/defnydd eraill a rag-

brynwyd yn y gyllideb.   

Yn cynnwys manylion am yr holl 

gyfranwyr/gyfraniadau, deunydd trydydd parti 

(gan gynnwys cerddoriaeth). 

 

Cytundebau undebol ar gyfer 

cyfranwyr y bydd iddynt daliadau 

defnydd pellach yn ddyledus. 

 

 

Amcangyfrif o’r costau ychwanegol i’r 

BBC os yn berthnasol 

 

 

Amcangyfrif o’r costau ychwanegol i 

S4C os yn berthnasol 

 

 

 

 

7. Cyfleu a Gofynion Technegol 

 

Amserlen Gyfleu 

 Ar gyfer tapiau, gwybodaeth electroneg a’r 

gwaith papur.  Dylid nodi manylion am y dull 

o gyfleu (lawr y lein/tap/yn fyw ayyb) 

 

 

Dyddiad cyfleu ar gyfer unrhyw 

ofynion eraill.  

 



 

e.e. Elfennau Ar-lein/Rhyngweithio/Gofynion 

Swyddfa’r Wasg.  

 

 

Nodwch unrhyw elfen amserol neu 

gyfyngiad ar ddarlledu  

 

e.e. slot rhyngweithio penodol 

 

 

Fformat 

 

Y fformat arferol yw Digibeta 16:9 FHA yn 

SD. Nodwch os cafwyd cytundeb i gyfleu yn 

wahanol e.e. HD 

 

 

 

Gofynion Technegol Arbennig 

 

Disgwylir i’r rhaglenni gydymffurfio â gofynion 

technegol S4C. Nodwch unrhyw eithriad neu 

ofynion arbennig.  

 

Credyd Cynhyrchu BBC Cymru 

 

Safle: Ar yr un cerdyn â’r Hysbysiad 

Hawlfraint neu unrhyw leoliad arall oni bai y 

cytunir yn wahanol 

 

Y credyd i ymddangos ar bob fersiwn o’r 

Rhaglen ym mhob cyfrwng yn y DG.  

 

 

Cynhyrchiad 

 

 

BBC Cymru [Insert logo] 

 

ar  

 



[S4C logo] 

 

© BBC MM.. 

 

Credyd Cynhyrchu Cwmni 

Annibynnol ar gyfer BBC Cymru 

 

Safle: Ar yr un cerdyn â’r Hysbysiad 

Hawlfraint neu unrhyw leoliad arall oni bai y 

cytunir yn wahanol 

 

Y credyd i ymddangos ar bob fersiwn o’r 

Rhaglen ym mhob cyfrwng yn y DG yn ystod 

Cyfnod y Drwydded 

 

 

Cynhyrchiad 

 

[Company name or Logo] 

 

ar gyfer  

 

BBC Cymru [Insert logo] 

 

ar  

 

[S4C logo] 

 

© [cwmni cynhyrchu] MM.. 

 

Unrhyw Ofynion Credydau arbennig 

  

 

 

Dull darlledu  

Byw    Stiwdio   

 

 Lleoliad       

 



Tâp   - o’r BBC   

     

 o S4C    

 

     

Dull Isdeitlo  

Byw          

 

Ffeil           

 

 

Deunydd 4:3 ar sgrîn lydan  

Oes  /   Nac oes 

 

Os oes pa ddull a ddefnyddir 

i’w dangos 

 

 

 

 

8. Targedau S4C a Mesuriadau Perfformiad Gwerth   

           Cyhoeddus y BBC (i’w hychwanegu) 

 Targed Mewn 

gwirionedd 

Manylion y Gynulleidfa  

  

Oedran: 

 

 

 

 



Demograffeg:  

 

Rhyw:  

 

 

 

 

 

Mesuriadau Perfformiad  

 

Cynulleidfa darged Darllediad 

1af.: 

Ailddarllediad: 

Omnibws;    

Gwerthfawrogiad: 

 

  

 

 

 

 



 

Atodiad 3 

 

Telerau Cyflenwi 

A. Mae'r Atodiad hwn yn nodi’r pecyn hawliau safonol y bydd gan S4C yr hawl iddo (oni 

bai y'i diwygir yn y Crynodeb Golygyddol) mewn perthynas â’r Rhaglenni a Gyfrennir. 

 

Mae Telerau Cyffredinol y BBC ar gyfer Cynhyrchu Rhaglenni Teledu gan 

Gynhyrchwyr Annibynnol dyddiedig Gorffennaf 2004 (a ddiweddarwyd yng 

Ngorffennaf 2010) yn caniatáu i'r BBC gyflenwi rhaglenni a gomisiynwyd yn 

annibynnol fel rhan o'r Rhaglenni a Gomisiynwyd am gynifer o ddarllediadau ar 

wasanaethau S4C ag y gofynnir amdanynt gan y BBC, i'r graddau y maent yn gyson â'r 

nifer o ddarllediadau a nodir yng Nghod Ymarfer S4C ar gyfer Rhaglenni a 

Gomisiynir gan S4C. 

 

Mewn achos lle mae Telerau Masnach S4C (Ail Argraffiad) yn cael eu diwygio neu eu 

newid, bydd S4C yn ymrwymo ag ewyllys da i drafod gyda'r BBC i sefydlu pa  

newidiadau (os o gwbl) sydd eu hangen i'r Telerau Cyflenwi a bydd y BBC yn cytuno   

ar unrhyw  newidiadau rhesymol i'r Telerau Cyflenwi i'r fath raddau nad ydynt yn  

gwrthdaro â dibenion cyhoeddus y BBC. 

 

Yn amodol ar weddill y paragraff hwn, bydd yr hawliau, sydd â’u prif ddarpariaethau 

wedi’u nodi yn y diffiniad o "Hawliau" isod, y mae gan S4C hawl iddynt mewn 

perthynas â’r Rhaglenni a Gyfrennir yr un peth â hawliau S4C o dan Ail Argraffiad 

Telerau Masnach S4C. Cydnabyddir y gellir trafod a chytuno ar eithriadau i'r rheol 

gyffredinol hon fel rhan o'r Crynodeb Golygyddol ar gyfer strands rhaglenni. 

Cydnabyddir hefyd, mewn achos o wrthdaro rhwng Telerau Masnach Safonol S4C a'r 

Atodiad hwn, mai’r Atodiad hwn fydd flaenaf. 

 

B.  Bydd yr Hawliau yn goroesi terfyn y Weithred Partneriaeth Strategol. 

 

C.  Yn yr Atodiad hwn, bydd gan y geiriau canlynol yr ystyron canlynol:- 

 



 

Dehongli a Diffiniadau 

 

"Cyfnod y Drwydded"     Rhaglenni a wneir yn fewnol gan y BBC a rhaglenni 

Plant ac Addysgol a wneir gan y sector annibynnol:- y 

cyfnod o ddyddiad creu’r rhaglen tan seithfed pen-blwydd 

dyddiad darllediad cyntaf y Rhaglenni a Gyfrennir (neu yn 

achos cyfres, seithfed pen-blwydd darllediad cyntaf y bennod 

olaf gan S4C) ac unrhyw estyniad y cytunir arno; 

 

Rhaglenni (ar wahân i Raglenni Plant ac Addysgol) a 

wneir gan y sector annibynnol:- y cyfnod o ddyddiad 

creu’r rhaglen tan pumed pen-blwydd dyddiad darllediad cyntaf 

y Rhaglen a Gyfrennir (neu, yn achos cyfres, pumed pen-

blwydd darllediad cyntaf y bennod olaf gan S4C) ac unrhyw  

estyniad y cytunir arno; 

 

"Rhaglenni Addysgol"       rhaglenni a nodir fel hynny yn y Crynodeb Golygyddol; 

 

"Rhaglenni Plant"             rhaglenni a nodir fel hynny yn y Crynodeb Golygyddol; 

 

"Tiriogaeth"                 y DU gyda hawliau gorlif anecsgliwsif y tu allan i'r DU ar 

blatfformau lle nad yw'r signal yn gyfyngedig i'r DU, gan 

gynnwys, heb gyfyngiad, lloeren heb ei hamgryptio, defnydd o 

wefan a dulliau o ymelwa drwy Gyfryngau Newydd; 

 

"Cyfryngau Newydd"     yr holl "gyfryngau newydd" y gwyddir amdanynt ar hyn o bryd 

neu a ddyfeisir wedi hyn, gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwe-

ddarlledu, ar-alw, defnydd ar-lein, cymwysiadau rhyngweithiol a 

thechnoleg symudol, a beth bynnag fo'r ddyfais a ddefnyddir i 

wylio'r Rhaglen; 

"Gwasanaeth S4C"         gwasanaethau a ddarperir am ddim gan S4C neu ei is-gwmnïau; 

 



"Cyd-ddarlledu"                 cyd-arddangos, cyd-ddarlledu neu gyd-drosglwyddo'r Rhaglen 

(neu ran ohoni) ar fwy nag un cyfrwng neu blatfform, p’un ai’n 

hysbys nawr neu wedi hyn, gan gynnwys (heb gyfyngiad) teledu 

digidol (safonol a manylder uwch) a thrwy Gyfryngau Newydd; 

 

"Darlledu symud amser"    darlledu neu drosglwyddo’r Rhaglen ar unrhyw 

Wasanaeth S4C o dro i dro sy'n cynnwys ail-

ddarllediad sydd wedi symud mewn amser o unrhyw 

elfen o Wasanaeth S4C yn ogystal â’r hawl i Gyd-

ddarlledu'r un peth; 

 

"Rushes"                     deunydd a gynhyrchir wrth gynhyrchu'r Rhaglenni a Gyfrennir 

ond sydd ddim yn cael eu cynnwys yn y Rhaglenni a Gyfrennir i 

S4C; 

"Clipiau"                     clipiau o'r Rhaglenni a Gyfrennir 

"Hawliau"                  fel a ganlyn:- 

 

Hawliau darlledu a dal-yn-ôl  

 

1. Yr hawl unigryw ac ecsgliwsif i ymwela ar y Rhaglenni a Gyfrennir yn y Diriogaeth yn 

ystod Cyfnod y Drwydded:- 

 

1.1 gyda neu heb iaith arwyddo a/neu is-deitlau Saesneg neu Gymraeg a/neu  

sain ddisgrifio a/neu (gyda chymeradwyaeth y BBC) sylwebaeth Saesneg; 

 

1.2 drwy unrhyw gyfrwng teledu ar unrhyw blatfform (gan gynnwys, heb gyfyngiad, 

cebl, daearol, IPTV a lloeren) boed yn unionlin neu'n rhyngweithiol, digidol, diffiniad 

safonol neu manylder uwch; 

 

1.3 ar Wasanaethau S4C 

 



1.4 drwy gyfrwng Cyd-ddarlledu 

 

1.5 drwy gyfrwng nifer penodol o ddarllediadau, fel y nodir isod:- 

 

2. Rhaglenni Plant ac Addysgol - darllediadau diderfyn drwy gydol Cyfnod y 

Drwydded. 

 

3 Rhaglenni a wneir yn fewnol gan y BBC (ar wahân i Raglenni Plant ac  

Addysgol) - un deg chwech o ddarllediadau. 

 

4. Categorïau eraill o raglenni a gynhyrchir gan y sector annibynnol - tri phecyn o 

ddarllediadau, gyda phob pecyn yn cynnwys hyd at chwech o ddarllediadau o fewn cyfnod o 

28 diwrnod; 

5. Ac eithrio darpariaeth chwaraeon gefn-wrth-gefn, y cytunir arni gan S4C fel rhan o'r 

cynllun rhaglenni ac heb amharu ar baragraff 1 uchod, yn ystod Cyfnod y Drwydded, ni fydd 

y BBC yn ymelwa ar, yn awdurdodi  nac yn caniatáu unrhyw ymelwa ar y Rhaglenni a 

Gyfrennir ar deledu nac mewn unrhyw iaith yn y Diriogaeth. Ni fydd y BBC, ar unrhyw adeg 

cyn dyddiad darllediad cyntaf y Rhaglenni a Gyfrennir nes i'r 28 niwrnod ar ôl y darllediad 

cyntaf ddod i ben, neu yn achos cyfres, 1 mis ar ôl darllediad cyntaf y bennod olaf gan S4C, 

yn ymelwa ar unrhyw fersiynau o’r Rhaglenni a Gyfrennir yn y genre Adloniant ar deledu yn 

y Diriogaeth. Bydd angen cytuno ar unrhyw amrywiadau o fewn y broses olygyddol. Ni fydd 

y cyfyngiad dal-yn-ôl yma yn gymwys i ymelwa ar y Cyfryngau Newydd gan y BBC, ar wahân 

i’r ‘ffenestri’ Cyfryngau Newydd ecsgliwsif y mae gan S4C hawl iddynt isod. 

 

6. Dylid cyfrif Cyd-ddarllediadau fel un darllediad. Ni ddylid cyfrif darllediadau mewn iaith 

arwyddo neu sain ddisgrifio rhwng hanner nos a 6am fel darllediadau o dan 2, 3 neu 4 uchod. 

 

7. Bydd Darllediad symud amser o Raglenni, y mae aelodau Equity, Urdd yr Awduron ac 

Undeb y Cerddorion wedi cyfrannu atynt, yn amodol ar sicrhau’r hawliau angenrheidiol 

mewn trafodaeth gyda’r undebau hynny ac ar delerau a gymeradwywyd gan S4C. 

 

 



Hawliau Cyfryngau Newydd 

 

1. Yr hawl yn ystod y cyfnodau isod i ymelwa ar y Rhaglenni a Gyfrennir neu  

rannau ohonynt mewn fformat unionlin heb amharu neu ymyrryd ar drefn neu  

ddilyniant y Rhaglen a Gyfrennir ar Gyfryngau Newydd (naill ai mewn fformat sydd wedi'i 

ffrydio neu wedi’i lawrlwytho, ond yn unig mewn fformat sy'n rhwystro'r gwyliwr rhag cadw 

copi unwaith y daw cyfnod trwydded y gwyliwr i ben) a ph'un ai'n annibynnol neu fel rhan o 

wasanaeth neu borth arall drwy unrhyw gyfrwng neu unrhyw fformat ar unrhyw blatfform 

nawr neu wedi hyn, ac i gadw’r holl incwm sy'n deillio oddi yno fel a ganlyn: 

 

1.1 as sail ecsgliwsif, os ar yr un pryd â darllediad teledu cyntaf y Rhaglenni a 

Gyfrennir ar wasanaethau cyhoeddus S4C. Cydnabyddir y bydd hawliau S4C o dan y 

cymal hwn mewn perthynas â darpariaeth newyddion annibynnol (ac eithrio rhaglenni 

materion cyfoes a rhaglenni gwleidyddol annibynnol) yn anecsgliwsif; 

 

1.2 ar sail anecsgliwsif am y saith (7) diwrnod cyntaf ar ôl darllediad teledu cyntaf y 

Rhaglenni a Gyfrennir gan S4C, a wedi hynny, ar sail anecsgliwsif am ddau ddeg wyth 

(28) diwrnod pellach ar amser gwahanol i unrhyw ddarllediad teledu o'r Rhaglenni a 

Gyfrennir ar Wasanaethau S4C ac 'ar-alw' gan y gwyliwr; 

 

1.3 ar sail anecsgliwsif, os ar yr un pryd ag y darlledir unrhyw ail-ddarllediad o'r 

Rhaglenni a Gyfrennir ar Wasanaeth S4C a hefyd, ar sail anecsgliwsif, am y tri deg 

pump (35) diwrnod cyntaf wedi hynny, ar amser gwahanol i unrhyw ail-ddarllediad 

teledu o'r Rhaglenni a Gyfrennir ar wasanaethau cyhoeddus S4C ac 'ar-alw' gan y 

gwyliwr. 

 

2. Os yw S4C yn rhagweld adeg trafod a chytuno ar y Crynodeb Golygyddol ar gyfer 

unrhyw un o'r Rhaglenni a Gyfrennir, neu ar unrhyw adeg ar ôl hynny, y byddai’n dymuno 

arfer yr Hawliau Cyfryngau Newydd yn unrhyw un o'r Rhaglenni a Gyfrennir yn fwy helaeth 

na'r drwydded a ganiateir uchod neu mewn unrhyw ffordd sy'n wahanol i'r drwydded a 

ganiateir uchod, bydd S4C yn trafod ei chynlluniau gyda'r BBC, ac yn ymdrechu i gytuno ar 

delerau i alluogi S4C i wneud hynny. 

 



3. Bydd yr hawliau a grybwyllwyd eisoes yn cynnwys yr hawl i gyflawni'r holl ddatblygiadau 

technegol yn ôl yr angen i alluogi S4C i ymelwa ar yr Hawliau Cyfryngau Newydd yn llawn 

(er enghraifft, i gopïo, trosglwyddo a storio'r Rhaglenni a Gyfrennir). 

 

4. Os yw'r BBC yn dymuno arfer hawliau Cyfryngau Newydd yn y Rhaglenni a Gyfrennir ar 

ôl y darllediad teledu cyntaf gan S4C, bydd yn amodol ar yr amodau canlynol: 

 

4.1 lle caniateir hynny (e.e. drwy iPlayer 'Open Linking'), darperir linc o safle'r BBC i'r 

gwasanaeth ar-alw priodol ar S4C (brandiwyd fel 'Clic' ar hyn o bryd) (a bydd y BBC, 

os gofynnir am hynny gan S4C, yn ystyried gydag ewyllys da os gellir cael unrhyw 

ganiatâd angenrheidiol o dan yr is-baragraff hwn); 

 

4.2 bydd y ffigurau defnydd yn cael eu cyflwyno i S4C o fewn wythnos a dylid 

caniatáu iddynt gael eu cynnwys o fewn ffigurau defnydd S4C; 

 

4.3 lle bo'n dechnegol bosibl, bydd y BBC yn sicrhau bod ident BBC Cymru ar 

S4C ac sy'n ymgorffori (lle bo'n dechnegol  bosibl) logo S4C, yn dod o flaen yr holl 

raglenni ar y Cyfryngau Newydd, a bydd yn cynnwys cyfeiriad naratif i'r BBC a S4C 

ym mhob un o'r rhestrau Cyfryngau Newydd. 

 

4.4 dylai unrhyw gyfeiriad o fewn y Rhaglenni a Gyfrennir ar deledu at argaeledd 

rhaglenni o'r fath gan y BBC ar y Cyfryngau Newydd, fod yn cyfeirio yr un mor 

amlwg at eu hargaeledd gan S4C ar y Cyfryngau Newydd (gan gynnwys gwasanaeth 

ar-alw S4C (brandiwyd fel 'Clic' ar hyn o bryd)). 

 

Hawliau Gwefan 

Yr hawl anecsgliwsif i greu, sefydlu a chynnal gwefan neu wefannau Cymraeg neu 

ddwyieithog sy'n gysylltiedig â rhaglenni ar gyfer unrhyw un o'r Rhaglenni a Gyfrennir a'r 

hawl i ddefnyddio clipiau neu bytiau o'r Rhaglenni a Gyfrennir ar y fath wefan(nau) neu ar 

unrhyw wefan(nau) corfforaethol/cyffredinol S4C neu ei chwmniau grŵp. Er mwyn osgoi 

unrhyw amheuaeth, ni chyfyngir yr arfer o ddefnyddio’r Hawliau Gwefan i'r cyfnodau a 

restrir o dan "Hawliau Cyfryngau Newydd" uchod. 

 



 

Opsiwn i Ymestyn Cyfnod y Drwydded 

Yr opsiwn i ymestyn Cyfnod y Drwydded ar gyfer Rhaglenni a Gyfrennir a gynhyrchir gan y 

BBC heb daliad o ffi'r drwydded am gyfnodau pellach, ar gais. Bydd Cymal 5.13 o'r Weithred 

yn gymwys i bob cais. Mae S4C yn cydnabod y bydd unrhyw estyniad i Gyfnod y Drwydded 

ar gyfer Rhaglenni a Gyfrennir ac a gynhyrchir gan y sector annibynnol, yn cael ei drafod yn 

uniongyrchol rhwng S4C a'r cwmni cynhyrchu annibynnol o dan sylw. 

 

Hawliau Ategol yn y Gymraeg 

1. Yn amodol ar ganiatâd ysgrifenedig y BBC ymlaen llaw (ac ni ddylai'r caniatâd hwnnw gael 

ei wrthod neu ei oedi yn afresymol), yr hawl anecsliwsif i ymelwa ar yr hawliau gwerthu ac 

ategol (yn y Gymraeg yn unig) yn y Rhaglenni a Gyfrennir at ddibenion marchnata ac 

hyrwyddo yn ystod Cyfnod y Drwydded, gan gynnwys (ond heb gyfyngu ar) yr hawl i 

ddefnyddio’r teitlau, sgriptiau, fformat rhaglen, cymeriadau, golygfeydd, cynlluniau, 

digwyddiadau ac eitemau sy'n ymddangos neu wedi'u cynhyrchu ar gyfer y Rhaglenni a 

Gyfrennir mewn cysylltiad â phob math o gynnyrch a gwasanaethau, ar y ddealltwriaeth na 

fydd S4C yn gweithredu mewn ffordd sy'n rhwystro unrhyw gynlluniau pendant ar ran y BBC 

i ymelwa ar yr hawliau gwerthu ac ategol yn y rhaglen neu unrhyw fersiwn ohoni yn 

fasnachol.  Bydd gan S4C yr hawl i gadw unrhyw incwm sy'n deillio o ymelwa o'r fath. 

 

2. Bydd S4C a'r BBC mewn cysylltiad rheolaidd â'i gilydd ac yn sicrhau bod y ddau barti yn 

ymwybodol o unrhyw gynlluniau sydd gan y naill neu'r llall i arfer yr hawliau ategol yn y 

Rhaglenni a Gyfrennir. 

 

Hawliau Hyrwyddo 

 

Yr hawl i hyrwyddo, marchnata ac hysbysebu'r Rhaglenni a Gyfrennir a darllediadau S4C 

ohonynt trwy bob dull arferol, gan gynnwys heb gyfyngiad, y defnydd o Glipiau mewn 

deunydd hyrwyddo ac ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. 

 

 

 

 



 

Hawl i Awdurdodi Defnydd Addysgol ac Archifol 

 

1. Yr hawl i ganiatáu llyfrgelloedd ac archifau penodedig (yn unol â'r Ddeddf Hawlfraint, 

Dyluniadau a Phatentau 1988 (fel y'i diwygiwyd)) i baratoi a chadw copïau o'r Rhaglenni a 

Gyfrennir. 

 

2. Yr hawl i ganiatáu amgueddfeydd, canolfannau treftadaeth, cymdeithasau hanesyddol neu 

gyrff elusennol neu 'anfasnachol' eraill gael copïau o'r Rhaglenni a Gyfrennir oddi ar yr awyr, 

ac i’r sefydliadau hynny eu harddangos a'u defnyddio at ddibenion addysgol. 

 

3. Yr hawl i ganiatáu ysgolion, colegau, prifysgolion a sefydliadau addysgol eraill gael copïau 

o'r rhaglenni, a lle bo'n bosibl, i wylio neu lawrlwytho'r rhaglenni a'u defnyddio at ddibenion 

addysgol ac anfasnachol y sefydliad. 

 

Hawliau Recordio oddi ar yr awyr 

 

Yr hawl i ganiatáu'r Asiantaeth Recordio Addysgol Cyfyngedig i drwyddedu sefydliadau 

addysgol i recordio'r Rhaglenni a Gyfrennir oddi ar yr awyr a’u defnyddio at ddibenion 

addysgol yn unol â'r cynllun trwyddedu a weithredir gan ERA o dro i dro yn unol ag Adran 

35 o Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 (fel y'i diwygiwyd). 

 

Hysbysebu a Noddi 

 

Yr hawl i gynnwys hysbysebion a stings nawdd o amgylch y Rhaglenni a Gyfrennir ar unrhyw 

blatfform (nad yw'n blatfform Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC) ac i gadw'r holl incwm sy'n 

deillio o hynny. Bydd cynnwys stings nawdd o amgylch y Rhaglenni a Gyfrennir yn amodol ar 

gymeradwyaeth olygyddol y BBC. 

 

Hawliau Clipiau a Rushes 

(i) yr hawl i ddefnyddio Clipiau yn unol â pharagraff 11 o'r Weithred mewn rhaglenni 

newydd a wneir ar gyfer Gwasanaeth S4C. 



 

(ii) yr hawl i ddefnyddio rushes mewn rhaglenni newydd a wneir ar gyfer Gwasanaeth 

S4C, yn amodol ar ganiatâd ysgrifenedig y BBC ymlaen llaw. 

 

(iii) yn amodol ar (i) uchod (ar wahân i pan fydd y paragraff uchod "Hawliau 

Hyrwyddo" yn weithredol) a (ii) uchod, yr hawl i ddefnyddio Clipiau a Rushes mewn 

deunydd hyrwyddo ac mewn Cyfryngau Newydd. 

 

Hawliau Cysylltiedig Eraill 

Yr holl hawliau cysylltiedig eraill sydd eu hangen ar S4C er mwyn gallu cyflawni ei 

dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol a chytundebol neu er mwyn hwyluso'r un peth, gan 

gynnwys (heb gyfyngiad): 

 

1. Yr hawl i gadw copi o'r rhaglen a ddarlledwyd am byth at ddibenion rheoleiddio; a 

 

2. Yr hawl i gadw copïau o'r Rhaglenni a Gyfrennir mewn fformatau technegol amrywiol ac i 

wneud newidiadau technegol yn ôl yr angen er mwyn galluogi S4C i arfer ei Hawliau a 

pharatoi fersiynau gwahanol e.e fersiwn ag is-deitlau, fersiwn ag iaith arwyddo, a fersiwn gyda 

sain ddisgrifio ayyb; a 

 

3. Yr hawl i ganiatáu gwasanaethau trydydd parti o fewn a thu allan i'r Deyrnas Unedig 

gynnwys y Rhaglenni a Gyfrennir mewn gwasanaethau neu lle bydd gwasanaeth(au) o'r fath 

(ym mha ddull neu blatfform bynnag) yn darlledu ar yr un pryd, cynnwys y gwasanaethau 

teledu am ddim sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig ac i gadw cyfran S4C o'r incwm sy'n deillio 

yn sgil hynny. 

 

4. Perchnogaeth o a theitl i’r deunudd cyfleu.  

 

5. Yr hawl i ymdrin â'r Rhaglenni a Gyfrennir i gyflenwi gofynion y pyrth lle mae modd 

ymelwa (er enghraifft, ychwanegu haen, dolenni, teclynnau llywio a dewislenni). 

 

 



 

CLIRIADAU 

 

1. Bydd y BBC yn darparu'r Rhaglenni a Gyfrennir wedi eu clirio yn llawn, lle mae'r term 

"clirio" yn golygu bod y BBC wedi caffael yr holl hawliau a chaniatâd , er mwyn galluogi’r 

darllediad cyntaf (gan gynnwys unrhyw gyd-ddarlledu) ac arfer yr Hawliau Cyfryngau 

Newydd, Hawliau Gwefan a'r holl Hawliau eraill, ac eithrio hawliau ailddarllediadau, am ddim 

i S4C. 

 

2. O ran arfer da, bydd y BBC yn ymdrechu i gael gafael ar yr holl Hawliau wrth glirio'r 

darllediad cyntaf fel bod ymelwa ar yr Hawliau gan S4C yn costio dim i S4C na'r BBC. 

 

3. I’r graddau lle nad oes modd cyflawni (2) uchod, bydd y BBC yn ymdrechu i sicrhau bod 

yr Hawliau yn gliriadwy, ac mae'r term "cliriadwy" yn golygu bod ymelwa pellach o'r Hawliau 

wedi'i neilltuo i S4C, ar sail anecsgliwsif, a'i arfer yn amodol yn unig ar dalu deiliaid hawliau 

yn unol â Chytundebau Undeb Talent y BBC neu fel sy'n ofynnol ac y cytunwyd rhwng S4C 

a'r BBC. 

 

4. Os yw'r Crynodebau Golygyddol yn ei gwneud yn ofynnol i dalu Hawliau cliriadwy ymlaen 

llaw, bydd y BBC yn gwneud hynny adeg y caffael cyntaf, a dylid ystyried y darllediad(au) 

dilynol i fod yn rhan o'r Rhaglenni a Gyfrennir neu, gall S4C ddewis ad-dalu i'r BBC y gost o 

dalu ymlaen llaw, ac yn yr achos hwnnw byddai'r darllediad(au) dilynol y tu allan i'r Rhaglenni 

a Gyfrennir. 

5. Bydd S4C yn rhydd i arfer y broses o glirio unrhyw Hawliau cliriadwy y tu hwnt i 

ddarllediad cyntaf y Rhaglenni a Gyfrennir o fewn Cyfnod y Drwydded. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATODIAD 4 

Gweithdrefn Gwyno 

 

Cwynion a dderbynnir gan y BBC 

1. Bydd y BBC yn hysbysu S4C yn ddi-oed am unrhyw gŵyn a ddaw i'r BBC yn uniongyrchol 

ynglŷn ag unrhyw ran o Gyfraniad y BBC. 

 

2. Dylid hysbysu S4C o unrhyw ohebiaeth neu gyfathrebu ysgrifenedig oddi wrth y BBC at y   

sawl sy'n cwyno, a’i drafod ymlaen llaw rhwng S4C a'r BBC. 

 

3. Bydd y BBC yn ymgynghori'n rheolaidd â S4C ynglyn â'r gŵyn ac yn ceisio cymeradwyaeth 

S4C ymlaen llaw i bob cam a gymerir gan y BBC wrth ymdrin â chŵyn o’r fath. Bydd S4C a'r 

BBC yn trafod ac yn ceisio cytuno ar, mewn ewyllys da, sut y dylid ymdrin â'r gŵyn, ond 

bydd y partïon yn cydnabod mai S4C, fel y darlledwr sy'n atebol i Ofcom, sydd â'r hawl i 

gymryd y penderfyniad terfynol ynglyn â chŵyn o’r fath. 

 

4. Bydd angen i unrhyw benderfyniad, setliad neu gyfaddawd rhwng y BBC a'r sawl sy'n 

cwyno, gael cymeradwyaeth S4C ymlaen llaw. 

 

Cwynion a dderbynnir gan S4C 

1. Ymdrinnir ag unrhyw gŵyn a wneir yn uniongyrchol i S4C ynglyn â Chyfraniad y BBC, yn 

unol ag unrhyw raglen arall ar wasanaethau S4C, ac yn bennaf yn unol â gweithdrefn gwyno 

S4C o dro i dro. O dan weithdrefn o'r fath, bydd S4C yn hysbysu'r BBC yn ddi-oed am y 

gŵyn ac yn rhoi cyfle i'r BBC roi ei sylwadau am y gŵyn. 

 

Cyffredinol 

Bydd y ddau barti yn cydnabod y bydd y naill a’r llall yn gweithio o fewn fframwaith ei 

weithdrefn gwyno ei hun. 

 

 



 

ATODIAD 5 

 

Cylch Gorchwyl Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes 

 

1.  Awdurdod 

 

Y Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes ar y Cyd ["y Bwrdd"] yw'r prif 

fforwm rheoli ar gyfer trafod ac ymgynghori ar berfformiad a datblygiad strategol 

gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C, a'i rôl a'i gyfraniad o fewn 

amserlen ehangach S4C. 

 

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu meysydd sydd o ddiddordeb i'r ddau 

barti ac yn defnyddio pob ymdrech i gytuno ar gydweithio sy'n gyson gyda fframwaith 

a rhwymedigaethau'r Weithred Partneriaeth Strategol. 

 

Gall y Bwrdd o dro i dro ddatblygu argymhellion i'w hystyried gan dimau rheoli’r 

ddau sefydliad. 

Dylai trafodaethau, gweithgareddau a phenderfyniadau'r Bwrdd fod, bob amser:  

  

- yn gyson â thelerau'r Weithred; ac 

- yn amodol ar adran 58 o Ddeddf Darlledu 1990 (fel y'i dywygiwyd). 

 

2.  Diben a chylch gorchwyl y Bwrdd 

Diben y Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes ar y Cyd yw: 

(a) darparu fforwm rheoli ar y cyd i drafod ac ymgynghori ar berfformiad a datblygiad     

strategol gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C - a'i rôl a'i 

gyfraniad o fewn amserlen ehangach S4C; 

 

(b) adolygu perfformiad cynulleidfa a golygyddol gwasanaeth Newyddion a Materion 

Cyfoes y BBC yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt (gan gynnwys rhai 



Ymddiriedolaeth y BBC, Awdurdod S4C ac Ofcom) o fewn cyd-destun amserlen 

gyffredinol S4C; 

 

(c) monitro ac adolygu i ba raddau y mae gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes 

y BBC yn cyflawni'r ymrwymiadau a bennir yn y Crynodeb Golygyddol blynyddol - a'i 

gefnogaeth i Strategaeth Cynnwys S4C a'r Datganiad Polisi Rhaglenni blynyddol, a 

Dibenion Cyhoeddus y BBC; 

 

(d) argymell - lle a phan bo'n briodol - newidiadau i'r Crynodeb Golygyddol 

blynyddol ar gyfer Gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C; 

 

(e) datblygu argymhellion - lle a phan bo'n briodol - i gynyddu effaith a  hynodrwydd 

gwasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C; 

 

(f) asesu ac adolygu effeithiolrwydd gweithdrefnau parhâd busnes a chynllunio 

argyfwng (gan gynnwys colli pŵer, gweithdrefnau coffáu, cynllunio pandemig a rheoli 

cyhoeddiadau mewn argyfwng); 

 

(g) trafod a cheisio datblygu meysydd o ddiddordeb i'r ddau barti - gan gynnwys, ond 

heb gyfyngu ar,  darparu Manylder Uwch, brandio newyddion, gwasanaethau ar-alw, 

is-deitlo, amserlennu a chyflwyno; 

 

(h) canfod a datblygu meysydd lle gellir cydweithio - gan gynnwys, ond heb gyfyngu, 

ymchwil cynulleidfa, marchnata, polisi iaith, defnydd o ddeunyddiau trydydd parti a 

rhyngweithio; 

 

(i) rhannu gwybodaeth am y newidiadau golygyddol neu amserlennu allweddol; 

 

(j) sicrhau arfer da wrth reoli risg golygyddol, cydymffurfiaeth a chwynion sy'n 

berthnasol i wasanaeth Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C (gan gynnwys 

sut yr ymdrinnir â digwyddiadau mawr fel etholiadau a Referenda); a 

 



(k) chynnal unrhyw weithgaredd mewn perthynas â darpariaeth gwasanaeth 

Newyddion a Materion Cyfoes y BBC ar S4C fel sy'n ofynnol ar ôl i S4C a'r BBC 

gytuno arni. 

 

3. Aelodaeth 

 

Bydd y Bwrdd yn cynnwys yr un nifer o gynrychiolwyr o'r ddau sefydliad. Bydd Pennaeth 

Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru a Chyfarwyddwr Cynnwys S4C gyda’i gilydd yn penderfynu 

nifer y cynrychiolwyr sydd eu hangen cyn bob cyfarfod. O dro i dro, efallai y gwahoddir pobl 

ychwanegol i drafod meysydd o ddiddordeb penodol. 

 

4. Amlder a threfniadaeth 

Cynhelir y Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes ddim llai nag unwaith bob pedwar 

mis. Bydd y cyfrifoldeb am drefnu a chadeirio pob cyfarfod yn newid rhwng Cyfarwyddwr 

Cynnwys S4C a Phennaeth Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru (i gynnwys paratoi a dosbarthu'r 

holl waith papur perthnasol). Bydd agenda y cytunwyd arni yn cael ei dosbarthu wythnos cyn 

bob cyfarfod. 

 

5. Gweithdrefn 

Bydd y Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes yn sicrhau bod cofnodion ysgrifenedig 

llawn o bob cyfarfod yn cael eu cadw a'u cymeradwyo fel cofnod cywir ym mhob cyfarfod 

dilynol. 

Bwriedir i'r Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes weithio tuag at gonsensws ar 

bob mater a drafodir ac ar bob argymhelliad y mae'r Bwrdd yn dewis ei wneud. Fodd bynnag, 

os yw'r Bwrdd yn penderfynu galw pleidlais ar unrhyw fater, ar yr amod bod y gofynion 

aelodaeth yn cael eu bodloni, gellir dod i benderfyniad drwy fwyafrif o'r bleidlais, gyda phob 

un sy'n atal pleidlais neu'n pleidleisio yn erbyn, yn cael eu nodi yn y cofnodion ynghyd â 

nodyn byr o'r rheswm dros bleidleisio o blaid. 

 

6. Cyfrinachedd 

Mae darpariaethau cymal 14 o'r Weithred Partneriaeth Strategol yn weithredol i'r  

holl faterion sy'n berthnasol i'r Bwrdd Adolygu Newyddion a Materion Cyfoes ar y Cyd. 



 

Atodiad 6 

 

Codi ymwybyddiaeth o gyfraniad y BBC 

 

1.1 Fel rhan o'r Cytundeb Partneriaeth Strategol, mae'r BBC a S4C wedi cytuno ar ystod o 

fesurau ychwanegol i wella ymwybyddiaeth y rhai sy'n talu ffi'r drwydded o gyfraniad 

rhaglenni'r BBC. 

 

1.2 Wrth bennu targedau perfformiad blynyddol ar gyfer cyfraniad y BBC, bydd 

Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C yn ystyried a yw cyflenwad rhaglenni'r BBC wedi 

creu ymwybyddiaeth uchel ymhlith y rhai sy'n talu ffi'r drwydded (mesurir drwy 

ymwybyddiaeth o gyfraniad y BBC yn ei chyfanrwydd ac o'i phrif strands rhaglenni). 

 

1.3 Cynhyrchir yr holl raglenni a'r gwasanaethau a ddarperir fel rhan o Gyfraniad y BBC, yn 

unol â Chanllawiau Brand S4C, ac eithrio pan fydd ident logoteip animeiddiedig BBC Cymru 

Wales yn dod cyn pob rhaglen a gyflenwir gan y BBC ar wasanaeth S4C [gweler diagram], ac 

eithrio gwasanaeth Newyddion y BBC. Darperir sting i S4C fel elfen annatod o bob rhaglen a 

gyflenwir ac o fewn yr amser y cytunwyd arno ac ni fydd yn hwy na 3 eiliad o hyd. 

 

Diagram  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sêliau Corfforaethol 

 

Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig ac S4C 

  

  

 


