
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 9 Mai 2022 

Pwnc | Subject: Cronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc SFfP 

Annwyl Julie 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Ebrill 2022 yn rhoi sylw i sylwadau’r Pwyllgor ar setliad ffi’r drwydded ac yn 

atodi eich ymateb i’r argymhellion a wnaed o ran adroddiad Ofcom, sef Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’ 

Yn ei gyfarfod ar 16 Mawrth 2022, nododd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a 

Chysylltiadau Rhyngwladol lythyr gan Caitriona Noonan o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, 

Prifysgol Caerdydd, ynghylch cau Cronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc Sefydliad Ffilm Prydain (y BFI). Yn ei 

llythyr, mae Dr Noonan yn dweud: 

‘Over the course of this fund, records suggest investment went to support Welsh language content 

or Wales-based indies. For instance, in 2019, Person/a (Cwmni Da Cyf) and Y Gyfrinach (Boom 

Cymru TV) were both awarded investment.’ 

Tynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd cynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc drwy gyfeirio at ymchwil a wnaed 

gyda’r plant a fu’n cymryd rhan yn yr Her Gweld Eich Hun ar Sgrin Sefydliad Ffilm Prydain, a nododd fod yr 

academyddion a siaradodd â’r plant: 

‘concluded that the role TV shows play in the lives of young audiences in the UK remains vital’. 

Deallaf fod y gronfa’n cael ei gwerthuso. Er mwyn cyfrannu at yr ymarfer hwn, rwyf wedi gofyn i ddarlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru a’r sefydliad sy’n cynrychioli cynhyrchwyr annibynnol Cymreig, sef TAC, 

dynnu sylw at rai enghreifftiau o werth y gronfa, a gwerth parhau â hi.  

Mae’r sylwadau gan ITV Cymru yn nodweddiadol o’r ymatebion sy’n amlygu effaith y gronfa. Nododd Phil 

Henfrey, y Pennaeth Newyddion a Rhaglenni:  

‘… the YACF has been critical in reversing the reduction in investment in PSB children’s content 

nationally, increasing plurality, upping the quality and ambition of children’s content with the 

associated cultural benefits for Wales, and at the same providing significant economic growth to 

the sector in Wales.’ 
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'Un o'r elfennau allweddol sydd o bwys i Gymru yw bod o leiaf 5% o'r gwobrau ar gyfer cynnwys 

yn ieithoedd brodorol y DU. Mae'r canllaw o ran iaith frodorol wedi cael effaith gadarnhaol, wedi 

bod yn gatalydd ar gyfer cyd-gynyrchiadau Celtaidd ac mae'n sbardun pwysig o ran cynnwys 

gwreiddiol i blant a'r diwydiant yng Nghymru.' 

 

Ysgrifenna Dyfrig Davies, cadeirydd TAC, sef y sefydliad sy’n cynrychioli cynhyrchwyr teledu annibynnol 

yng Nghymru: 

‘Dengys y dystiolaeth bod y Gronfa wedi creu cyfleoedd i gwmnïau gynhyrchu cynnwys plant am y 

tro cyntaf, datblygu rhagor o gyfresi, wedi galluogi creu cynnwys digidol i ddenu pobl ifanc i wylio, 

galluogi ariannu rhaglenni anodd eu hariannu, fel dramâu i bobl ifanc, ac wedi creu cynnwys 

Cymraeg sy’n cystadlu â gwasanaethau SVoD. Nid gor-ddweud yw nodi na fyddai nifer o raglenni 

o ansawdd da iawn wedi'u gwneud oni bai am y Gronfa hon.' 

O ran pwysigrwydd cefnogaeth barhaus ar gyfer cynnwys i blant ifanc, mae Siân Doyle, Prif Weithredwr S4C, 

yn ysgrifennu:  

'Byddai S4C yn gefnogol iawn i unrhyw gynllun neu gronfa a fyddai'n galluogi buddsoddiad 

ychwanegol mewn cynnwys traws-lwyfan i blant a phobl ifanc. Fel gydag unrhyw gronfa neu 

gynllun, byddem hefyd am weld parhad gwarantau ariannu penodol ar gyfer cynnwys yn y 

Gymraeg ac ieithoedd brodorol eraill.' 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried yr ymatebion hyn fel rhan o’r adolygiad o’r Gronfa. Teimlaf fod y 

dystiolaeth o effaith y gronfa ar dwf economaidd yn y sector a gwella ansawdd ac argaeledd cynnwys ar gyfer 

cynulleidfaoedd ifanc, yn dangos bod gwerth mewn parhau â’r gronfa. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf i mi am gynnydd yr adolygiad a’i ganlyniadau. 

Yn olaf, mae’n ddrwg gennyf nad yw eich amserlen wedi caniatáu i chi ymuno ag un o’n cyfarfodydd hyd yma. 

Rwy’n nodi isod ddyddiadau ein cyfarfodydd sydd i ddod tan ddiwedd y flwyddyn, ac rwy’n mawr obeithio y 

gallwch ymuno â ni i drafod yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar un o’r 

dyddiadau hyn: 

• 8 Mehefin  

• 23 Mehefin 

• 6 Gorffennaf 

• 15 Gorffennaf 

• 15 Medi 

• 21 Medi 

• 6 Hydref 

• 19 Hydref 

• 2 Tachwedd 

• 10 Tachwedd 

• 17 Tachwedd 

• 23 Tachwedd 

• 30 Tachwedd 

• 8 Rhagfyr 

• 15 Rhagfyr 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 
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