
 

 

 

 

 

 

20 Ionawr 2022 

Trefniadau ariannu'r BBC ac S4C yn y dyfodol 

Annwyl Nadine 

Roeddem yn siomedig i glywed y newyddion am eich cynigion yn ymwneud â dyfodol ffi’r drwydded, 

sy’n ariannu’r BBC ac S4C. Roedd hefyd yn siomedig i’r manylion pwysig hyn gael eu rhannu mewn 

un o’r papurau Sul, yn hytrach na thrwy fecanwaith ffurfiol fel datganiad i Dŷ’r Cyffredin. Wedi ystyried 

eich datganiad, rydym o’r farn bod eich cynlluniau yn fygythiad difrifol i ddyfodol darlledu 

gwasanaeth cyhoeddus yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru. 

Setliad ariannu ar gyfer y BBC 

Rydym yn pryderu y bydd eich penderfyniad i rewi ffi’r drwydded deledu am ddwy flynedd yn achosi 

niwed anadferadwy i’r BBC, sefydliad y gwnaethoch nodi bod ganddo le unigryw yn ein treftadaeth 

ddiwylliannol. Rydym o’r farn y bydd y penderfyniad hwn yn cael effaith ddinistriol ar genhadaeth y 

BBC yng Nghymru.  

Yn eich datganiad dydd Llun, gwnaethoch ddweud bod pob sefydliad ledled y byd yn wynebu 

chwyddiant ac nad ydych yn credu y dylai’r rhai sy’n gyfrifol am osod biliau aelwyd estyn i mewn i 

bocedi teuluoedd ar draws y wlad am ychydig mwy bob blwyddyn i dalu’r costau hynny. Er bod hyn 

yn wir, nid ydym yn credu y dylid trin y BBC yn wahanol i sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus eraill yn 

y DU. Fel y gwyddoch, disgwylir y bydd gwariant adrannol o ddydd i ddydd Llywodraeth y DU yn 

cynyddu 3.3 y cant ar gyfartaledd y flwyddyn mewn termau real dros y tair blynedd nesaf. Mewn 

gwirionedd, bu cynnydd 2.2 y cant yn eich adran eich hun mewn gwariant blynyddol o ddydd i 

ddydd, fel yr amlinellwyd yn adolygiad o wariant 2021.  Mae Voice of the Listener and Viewer, (elusen 

sy’n cynrychioli buddiannau cynulleidfaoedd yn y DU), wedi cyfrifo bod y swm gwirioneddol o gyllid 

cyhoeddus a delir i’r BBC (wedi’i addasu yn unol â chwyddiant) ar gyfer gwasanaethau a ddarlledir i 
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gynulleidfaoedd y DU wedi gostwng 30 y cant yn y degawd diwethaf. Felly, rydym yn gofyn pam y 

dylai eich adran gael cynnydd mewn cyllid, ond nid y BBC. 

Gwnaethoch nodi hefyd o ran biliau misol, dyma un o’r ychydig ysgogiadau uniongyrchol y mae’r 

Llywodraeth yn eu rheoli. Pe bai ffi’r drwydded yn cael ei mynegeio yn unol â chyfradd y mynegai 

prisiau defnyddwyr ym mis Medi 2021, sef 3.1 y cant (fel budd-daliadau nawdd cymdeithasol y 

llywodraeth), byddai’r cynnydd wedi golygu 41c ychwanegol y mis i bob deiliad ffi’r drwydded. Ar 

adeg pan fo Llywodraeth y DU yn fodlon cynyddu cyfraniadau yswiriant gwladol o lawer mwy nag 41c 

y mis, a fyddech yn fodlon rhannu â ni’r data economaidd a ddefnyddiwyd i lywio’r penderfyniad 

hwn? 

Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru 

O dan ei siarter, mae dyletswydd ar y BBC i adlewyrchu, cynrychioli a gwasanaethu cymunedau 

amrywiol holl wledydd a rhanbarthau'r DU a, thrwy wneud hynny, gefnogi'r economi greadigol ledled 

y Deyrnas Unedig. O ystyried y prinder dewisiadau masnachol eraill, mae Cymru’n fwy dibynnol ar 

ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, fel y BBC, nag unrhyw ran arall o’r DU. Fel y cyfryw, gallai'r 

gostyngiadau mewn termau real yng nghyllid y BBC, a gyhoeddwyd gennych ddydd Llun, danseilio'r 

ddyletswydd hon ac effeithio ar allu'r BBC i ddarparu cynnwys penodol i’r cyhoedd yng Nghymru.  

Ar ben hynny, byddai’n effeithio ar y diwydiant creadigol yng Nghymru sy'n cynnal miloedd o swyddi 

yng Nghymru. Hoffem ofyn pa asesiad sydd wedi’i wneud gan eich adran o effaith debygol toriadau 

cyllid mewn termau real i ffi’r drwydded ar wasanaethau’r BBC a’r swyddi y mae’r cyllid hwn yn eu 

cefnogi.  

Darlledu yn Gymraeg 

Yn eich datganiad, gwnaethoch nodi hefyd y byddai S4C yn cael £7.5 miliwn o gyllid ychwanegol i 

ddatblygu ei harlwy digidol. Er bod croeso mawr i’r newyddion hwn, hoffem dynnu sylw at y ffaith 

nad S4C yw’r unig ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg. Mae cynulleidfaoedd Cymraeg hefyd 

yn dibynnu ar lwyfannau eraill ar ffurf BBC Radio Cymru a Radio Cymru 2 (radio) a BBC Cymru Fyw 

(ar-lein). Ariennir yr holl lwyfannau hyn yn uniongyrchol o ffi'r drwydded. Nid oes gennym amheuaeth 

y bydd y toriad mewn termau real yng nghyllid ffi’r drwydded yn cael effaith ddifrifol ar y 

gwasanaethau hyn.  

Er gwaethaf y cynnydd yn y cyllid i S4C, credwn fod eich cynlluniau fel y cyhoeddwyd ddydd Llun 

hefyd yn peri risg i'r sianel. Mae BBC Cymru yn darparu tua 10 awr o raglenni’r wythnos i S4C, gan 

gynnwys y newyddion a’r opera sebon ddyddiol Pobol y Cwm, a ariennir o ffi’r drwydded. Rydym o’r 

farn y gallai toriadau cyllid ychwanegol mewn termau real effeithio ar hyn hefyd.  

Ymhellach, credwn y gallai eich penderfyniad i rewi ffi’r drwydded gael canlyniadau cymdeithasol 

gwirioneddol yng Nghymru. Yn wir, yn ogystal â pheryglu dyfodol allbwn darlledu Cymraeg, gallai 
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gostyngiad mewn cyllid danseilio’n ddifrifol yr uchelgais i filiwn o bobl yng Nghymru allu siarad 

Cymraeg erbyn 2050 (sy’n uchelgais a gefnogir gan bob plaid yn y Senedd). Byddem yn awyddus i 

gael gwybod beth rydych wedi’i ystyried mewn perthynas ag effaith gostyngiad yng nghyllid ffi’r 

drwydded ar wasanaethau Cymraeg, gan gynnwys Radio Cymru a Cymru Fyw.  

Dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus 

Rydym wedi rhannu pryderon â chi o’r blaen (llythyr ar 17 Tachwedd 2021) am yr heriau y mae’r 

sector darlledu yng Nghymru eisoes yn eu hwynebu gan gwmnïau ffrydio byd-eang fel Netflix ac 

Amazon Prime. Nododd ein Pwyllgor blaenorol mewn adroddiad fod “twf safleoedd ffrydio byd-eang 

enfawr 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.” Credwn y bydd eich cynlluniau yn cynyddu’r pwysau ar y BBC ac S4C ymhellach. 

Mae eich datganiad ddydd Llun hefyd yn sôn y byddwch yn dechrau’r adolygiad canol tymor o siarter 

y BBC yn fuan, a fydd yn ystyried trefniadau llywodraethu a rheoleiddio cyffredinol y BBC. Byddem yn 

erfyn arnoch i sicrhau bod cynrychiolaeth o Gymru ar yr adolygiad hwn o gofio’r ddibyniaeth ar 

ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Yn ogystal, hoffem ofyn beth yw eich barn am “Sgrin 

Fach: Trafodaeth Fawr” fel rhan o’ch ystyriaethau ar gyfer dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus. 

Rydym o’r farn y byddai’r argymhellion a nododd Ofcom yn cryfhau rôl darlledu gwasanaeth 

cyhoeddus ar draws y DU a byddem yn eich annog i gyflwyno deddfwriaeth i roi’r rhain ar waith. 

Fel rydym wedi’i nodi yn y llythyr hwn, gallai’r cynlluniau rydych wedi’u cyhoeddi i ailfeddwl am y 

trefniadau ariannu ar gyfer darlledu gwasanaeth cyhoeddus erydu’r BBC, a chael effaith barhaol ar 

ddarlledu Cymraeg. Byddem yn eich annog yn gryf i fyfyrio ar y pwyntiau a godwyd yn y llythyr hwn 

ac i ailystyried israddio setliad ariannu ffi’r drwydded. 

Fel gyda’n gohebiaeth flaenorol atoch, hoffem estyn gwahoddiad i drafod dyfodol darlledu 

gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru â chi mewn un o’n cyfarfodydd yn y dyfodol. Byddem yn 

ddiolchgar pe baech yn gofyn i’ch swyddogion wneud trefniadau ar gyfer trafodaeth o’r fath.  

Mae Aelodau’r Pwyllgor wedi cymeradwyo cynnwys y llythyr hwn. Fodd bynnag, oherwydd cyfnod o 

absenoldeb, ni chafodd Tom Giffard AS y cyfle i gymeradwyo unrhyw ran o’r llythyr hwn. 

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


