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CRYNODEB O'R SEFYLLFA 

 

Am y cyfnod y bydd S4C yn cael y mwyafrif o'i chyllid o ffi'r drwydded, rydyn ni'n cytuno ar y 
sefyllfa ddilynol ar lywodraethiant, atebolrwydd a chyllido. Mae'r sefyllfa yma'n ddibynnol ar i'r 
Mesur Cyrff Cyhoeddus gael ei basio yn llwyddiannus.   

 

Bwrdd Llywodraethol: Awdurdod S4C  

o Bwrdd llywodraethol S4C fydd Awdurdod ailgyfansoddedig S4C. 
o Dylai bod naw (9) aelod ar yr Awdurdod, gan gynnwys y Cadeirydd. 
o Bydd Cadeirydd yr Awdurdod yn cael ei benodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unig drwy 

broses penodiadau cyhoeddus. 
o Bydd aelodau eraill yr Awdurdod yn cael eu dethol drwy broses penodiadau cyhoeddus a fydd 

yn cynnwys panel sy’n cynnwys: cynrychiolaeth o Ymddiriedolaeth y BBC, S4C, yr Adran dros 
Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a Llywodraeth Cymru. 

o Gall Ymddiriedolwr y BBC dros Gymru fod yn un o'r aelodau os mai dyna ddymuniad yr 
Ymddiriedolaeth. 

o Bydd holl aelodau'r Awdurdod yn cytuno, fel rhan o’u telerau penodi, i gyflawni’r Cytundeb 
Gweithredu a chylch gorchwyl statudol S4C yn llwyddiannus. 

o Dylid cytuno ar drefniadau trosiannol cyn i'r cyllid o ffi'r drwydded gael ei ddarparu (e.e. ar 
gyfer dewis aelodau newydd a phenodiad Ymddiriedolwr y BBC). 

 

Cytundeb Gweithredol  

o Y Cytundeb Gweithredu fydd y ddogfen atebolrwydd allweddol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC 
ac S4C. 

o Bydd y Cytundeb Gweithredu yn cael ei ddatblygu’n gydweithredol mewn partneriaeth gydag 
S4C gan gynnwys ymgynghoriad gyda'r gynulleidfa / y cyhoedd. Yn y sefyllfa annhebygol lle 
na fyddai proses gydweithredol yn arwain at gytundeb ar y cyd, mae Ymddiriedolaeth y BBC 
yn cadw'r hawl i sefydlu telerau terfynol y Cytundeb cyn trosglwyddo cyllid i S4C. Bydd y 
Cytundeb Gweithredu yn parhau am y cyfnod hyd ddiwedd Siarter y BBC. 

o Bydd y Cytundeb Gweithredu yn dynodi cwmpas y gwasanaeth i'w ariannu drwy ffi'r 
drwydded, ymgorffori gofyniad a gosod targed ar gyfer mesurau effeithlonrwydd i'w cyflawni 
yng ngweithrediadau S4C, sefydlu targedau perfformiad a gofynion atebolrwydd, a bydd yn 
gydnaws â chylch gorchwyl statudol S4C. 

o Bydd yn sicrhau annibyniaeth olygyddol a rheolaethol gwasanaeth S4C. 
o Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnal asesiad perfformiad blynyddol gan fesur perfformiad 

yn unol ag amodau'r Cytundeb Gweithredu.  Fe fydd yr asesiad yma yn cael ei ryddhau’n 
gyhoeddus. 

o Os, ym marn resymol Ymddiriedolaeth y BBC, nad ydi telerau’r Cytundeb Gweithredu yn cael 
eu cyflawni, bydd darpariaethau yn nodi ei bod hi’n ofynnol i Ymddiriedolaeth y BBC roi amser 
i S4C adfer y mater dan sylw. Fe fydd yna gymal hefyd i ddatrys unrhyw anghydfod fydd yn 
rhoi cyfle i drafodaeth rhwng y ddau Gadeirydd priodol. Bydd y gallu, in extremis, i 
Ymddiriedolaeth y BBC gwtogi neu gadw cyllid yn ôl os bydd y darpariaethau hyn wedi 
methu’n llwyr heb ddatrysiad boddhaol ac, ym marn resymol yr Ymddiriedolaeth, nad yw 
amodau’r Cytundeb Gweithredu yn cael eu gwireddu. Bydd unrhyw benderfyniad i wneud hyn 
yn cael ei wneud yn agored a thryloyw. 

o Bydd y ddarpariaeth rhaglenni bresennol gan y BBC i S4C yn parhau i gael ei rheoleiddio dan 
gytundeb ar wahân. 
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o Ni fydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gyfranogwr yn y Cytundeb Gweithredu, ond mae ei 
ddyletswydd i sicrhau cyllid digonol ar gyfer S4C fel ei bod yn gallu cyflawni ei dyletswyddau 
fel gwasanaeth cyhoeddus yn cael ei dynodi’n glir yn y Mesur Cyrff Cyhoeddus. 

 

Strwythur Rheoli S4C  

o Bydd bwrdd rheoli S4C yn cael ei gadeirio gan Brif Weithredwr S4C ac yn cynnwys 
swyddogion S4C yn unig. Fydd 'na ddim cynrychiolaeth o’r BBC ar y bwrdd rheoli. 

o Bydd yn ofynnol, dan amodau'r Cytundeb Gweithredu, bod bwrdd rheoli S4C a bwrdd rheoli 
BBC Cymru yn cyfarfod yn chwarterol i oruchwylio cynnydd ar fesurau effeithlonrwydd, gyda 
bwrdd partneriaeth ar y cyd yn canolbwyntio ar gyflawni. Bydd cadeiryddiaeth y grŵp yma yn 
cyfnewid rhwng Prif Weithredwr S4C a Chyfarwyddwr BBC Cymru. 

o Bydd y bwrdd partneriaeth ar y cyd yn sicrhau cydweithrediad agosach rhwng S4C a’r BBC 
gan gyfrannu at y targedau effeithlonrwydd a gaiff eu sefydlu yn y Cytundeb Gweithredu yn 
ogystal â thargedau effeithlonrwydd BBC Cymru ei hun. Bydd unrhyw arbedion y bydd S4C yn 
eu gwneud drwy gydweithredu o’r fath yn cael eu hail-fuddsoddi yng ngwasanathau S4C. 

 

Cyllido  

o Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cadarnhau y bydd, yn ddibynnol ar gytundeb terfynol ar 
lywodraethiant ac atebolrwydd fel sy'n cael nodi uchod, yn darparu’r symiau canlynol o gyllid o 
ffi’r drwydded i S4C:  yn 2013/14, £76.3 miliwn; yn 2014/15, £76 miliwn; yn 2015/16 £75.25 
miliwn; yn 2016/17 £74.5 miliwn. 

o Bydd cyllid S4C yn y dyfodol yn dod o dair ffynhonnell: ffi’r drwydded, cymorth grant 
Llywodraeth Prydain ac incwm masnachol. 

 

Atebolrwydd  

o Bydd atebolrwydd am ffi'r drwydded i Ymddiriedolaeth y BBC. 
o Bydd atebolrwydd am y cymorth grant i’r Senedd. 

o Bydd Awdurdod S4C yn cynhyrchu un set o gyfrifon blynyddol, gan ei chyflwyno’n gyntaf i 
Ymddiriedolaeth y BBC ac yna i’r Ysgrifennydd Gwladol a fydd yn ei chyflwyno i’r Senedd. 
Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn darparu datganiad ar flaen yr adroddiad cyn iddo gael ei 
drosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol / Y Senedd.  Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi. 

o Bydd S4C yn cadw ei rhyddid masnachol ac fe fydd gweithgareddau masnachol S4C yn 
parhau i weithredu yn unol â'r fframwaith statudol. 

o Bydd mynediad y Swyddfa Archwilio Cenedlaethol i ffi’r drwydded sy’n cael ei wario ar 
wasanaeth S4C yn cael ei drefnu yn yr un modd ag ar gyfer unrhyw wasanaeth arall sy’n cael 
ei gyllido o ffi’r drwydded, hynny yw drwy Ymddiriedolaeth y BBC. 

o Bydd yr Ymddiriedolaeth yn parhau yn ei rôl fel gwarchodwr refeniw ffi’r drwydded fel sydd 
wedi ei ddiffinio yn y Siarter. 

 

WEDI EI GYTUNO RHWNG YMDDIRIEDOLAETH Y BBC AC AWDUR DOD S4C 
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