
 

 

 

 

 

17 Tachwedd 2021 

Annwyl Nadine, 

Dyfodol darlledu gwasanaethau cyhoeddus a'r cyfryngau yng Nghymru 

Yn ei gyfarfod ar 13 Hydref 2021, clywodd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol Senedd Cymru gan ddarlledwyr gwasanaeth 

cyhoeddus am yr heriau sy'n wynebu'r sector hwn. 

Clywodd y Pwyllgor fod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus Cymru yn wynebu pwysau sylweddol 

gan gwmnïau ffrydio byd-eang, fel Netflix ac Amazon, am sawl rheswm. Mae'r rhesymau yn 

cynnwys y ffaith nad yw'r cwmnïau ffrydio hyn yn ddarostyngedig i'r un rheoleiddio, a bod gan 

ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus lawer llai o adnoddau ariannol i gystadlu am hawliau o ran 

cynnwys. 

Yn benodol, clywodd y Pwyllgor am yr heriau sy'n wynebu darlledwyr sector cyhoeddus wrth 

gystadlu â gwasanaethau ffrydio cynnwys rhyngwladol am hawliau i ddarlledu chwaraeon byw, 

gan gynnwys rygbi rhyngwladol. Yn ein cyfarfod, nododd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C, 

bwysigrwydd chwaraeon i'r sianel. Nododd Mr Evans, “mae chwaraeon yn dod â thyrfa mawr 

mewn i'r sianel—rydyn ni'n cael lot o wylwyr—ac mae e'n siawns inni i groes-hyrwyddo 

rhaglenni S4C i bobl sydd, yn aml iawn, ddim yn cyffwrdd â'r iaith Gymraeg.” Mae hyn yn 

cynnwys rhaglenni ar gyfer plant a dysgwyr Cymraeg.  

Pwysleisiwyd ymhellach bwysigrwydd chwaraeon, ac yn arbennig rygbi, yn niwylliant Cymru 

gan Rhuanedd Richards o BBC Cymru, a ddywedodd: “Yn ystod gemau’r chwe gwlad, o bawb 

sy'n gwylio teledu ar y diwrnodau hynny, mae tri chwarter ohonyn nhw yng Nghymru yn 

gwylio gemau rygbi. Dyna pam mae'n bwysig. Mae'n bwysig i'n cynulleidfaoedd ni.”   

Codwyd pryder hefyd ynghylch pwysigrwydd digwyddiadau cenedlaethol (gan gynnwys 

chwaraeon) a sicrhau eu bod yn parhau i gael eu darlledu gan ddarlledwyr gwasanaeth 
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cyhoeddus. Nododd Phil Henfrey o ITV Cymru Wales mai traddodiad darlledu gwasanaeth 

cyhoeddus erioed fu ymdrin ag amrywiaeth eang o gynnwys a fyddai’n cynnwys rhaglenni 

sy’n amrywio o rygbi rhyngwladol i ddarlledu Agoriad Brenhinol Senedd Cymru. Er y gallai 

gwasanaethau ffrydio cynnwys rhyngwladol gystadlu am gemau rygbi rhyngwladol, fel y 

nododd Mr Henfrey ynghylch Agoriad Brenhinol y Senedd: 

“I don't see any global streamer competing for the rights for that, but all  three of 

us as public service broadcasters will be giving that really close attention tomorrow 

and will be making it available to audiences in Wales for free and universally.”  

Yn ychwanegol at y pryderon a amlinellir uchod, hoffai'r Pwyllgor hefyd dynnu eich sylw at 

gasgliad ei bwyllgor rhagflaenol. Yn ei adroddiad ar “Edrych ar ddatganoli darlledu”, roedd 

y Pwyllgor yn unfrydol ei farn bod y cyflenwad o gynnwys y cyfryngau ar gyfer Cymru yn 

annigonol. Nododd yr adroddiad “Mae twf y cewri ffrydio byd-eang wedi arwain at gynnydd 

mawr o ran cynnwys, ond dim ond mewn genres cyfyngedig. Nid yw wedi gwneud llawer, os 

o gwbl, i ddarparu mwy o gynnwys yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd Cymru.” Mae'r rhain 

yn faterion sy'n haeddu trafodaeth bellach dros y tymor sydd i ddod. 

O ystyried y pryderon a godwyd yn ein cyfarfod ac yn ystod tymor y Senedd ddiwethaf,  

byddai'r Pwyllgor yn croesawu'r cyfle i drafod eich blaenoriaethau ar gyfer darlledu 

gwasanaeth cyhoeddus. A fyddech ar gael i ymuno â'n cyfarfod yn rhithwir ar unrhyw un o'r 

dyddiadau a ganlyn tybed: 

24 Tachwedd 

8 Rhagfyr 

15 Rhagfyr 

2 Chwefror 

16 Chwefror? 

Mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at eich croesawu i un o'n cyfarfodydd yn y dyfodol i drafod 

y materion hyn. Pe na bai unrhyw un o'r dyddiadau hyn yn addas, byddai'r Pwyllgor yn barod 

iawn i chwilio am ddyddiadau eraill. 

Yn gywir, 

 

https://senedd.cymru/media/zilcozea/cr-ld14207-w.pdf


 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.  

 


