
MANIFFESTO TAC

Polisïau ar gyfer twf creadigol ac economaidd  
sector cynhyrchu teledu annibynnol Cymru 2015



Yn ystod y deng mlynedd diwethaf mae gallu cyn-
hyrchwyr teledu annibynnol i fanteisio i’r eithaf ar eu 
heiddo deallusol wedi chwyldroi’r cynnwys sydd ar 
ein sgriniau a’r sector cynhyrchu teledu fel diwydiant. 
Drwy ymgorffori eiddo deallusol cynhyrchwyr mewn 
cyfraith, ac yna drwy ddatblygu’r system manteision 
treth, mae’r naill lywodraeth ar ôl y llall wedi galluo-
gi’r diwydiannau creadigol i dyfu.

Dangoswyd drwy’r camau hyn y gall y sector cynhy-
rchu teledu annibynnol, os yw’n cael y cymhelliant 
iawn i fuddsoddi, ddatblygu’r syniadau, y fformatau, 
y storïau a’r talentau i greu eiddo deallusol sy’n dod 
â mwy o refeniw yn ôl i’r Deyrnas Unedig ac sy’n creu 
swyddi medrus a busnesau cynaliadwy. 

Mae TAC yn cynrychioli tua 40 o gwmnïau cynhyrchu 
teledu annibynnol yng Nghymru. Mae’r cwmnïau hyn 
yn darparu amrywiaeth o gynnwys teledu a deunydd 
cysylltiedig i ddarlledwyr yng Nghymru a’r Deyrnas 
Unedig, ond maent hefyd yn chwilio am gyfleoedd i 
weithio gyda darlledwyr tramor, a gwerthu rhaglenni, 
syniadau a fformatau. 

Yng Nghymru, mae’r diwydiannau creadigol yn un o’r 
prif feysydd a allai weld twf, ac mae cyfres ‘Y Gwyll / 
Hinterland’ wedi dangos sut y gall Cymru ddefnyddio’i 
lleoliadau unigryw a’i safonau diwylliannol i wneud 

RHAGAIR  
gan Gadeirydd TAC, Iestyn Garlick

dramâu gafaelgar cystal bob blewyn â’r rhai sydd 
wedi dod o Sgandinafia a gwledydd eraill dros y bly-
nyddoedd diwethaf.

Mae cynhyrchwyr Cymreig yn buddsoddi mewn cyfle-
usterau newydd mewn gwahanol rannau o’r wlad, 
â chymorth S4C, sydd fel cyhoeddwr-ddarlledwr yn 
gallu comisiynu cynnwys gan gwmnïau cynhyrchu o 
bob cwr o Gymru.

Ac wrth i gynhyrchwyr annibynnol, S4C, y BBC, 
Channel 4 a darlledwyr tramor ddod at ei gilydd, 
efallai y gwelwn ragor o gydgynyrchiadau a men-
trau masnachol llwyddiannus tebyg i ‘Y Gwyll’ / 
‘Hinterland’.

Os yw’r amodau’n iawn, gall cynhyrchwyr annibyn-
nol fanteisio ar y cyfleoedd hyn er mwyn dal i arloesi, 
arbrofi a chynyddu presenoldeb Cymru ar y map, gan 
sicrhau bod y sector yn cael ei weld fel un llewyrchus 
a llwyddiannus.

Mae TAC yn cyflwyno’r maniffesto hwn i lunwyr 
polisïau a phobl eraill sy’n ffurfio barn gan obeithio y 
bydd y mesurau hyn yn cael eu mabwysiadu er mwyn 
sicrhau bod sector creadigol Cymru’n chwarae ei ran 
yn llawn yn natblygiad diwylliannol ac economaidd 
Cymru, a’r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd.

Iestyn Garlick, Cadeirydd

LLUNIAU O’R CHWITH: Frozen at Christmas – dogfen gan Rondo Media i Channel 4; Y Gwyll/ Hinterland – Cyfres Dditectif gan Fiction Factory i S4C, BBC Cymru a BBC 4; Ochr 1 – Rhaglen Gerddoriaeth i bobl  
ifanc gan Antena i S4C; Y Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Yr Ifanc – Drama Y Rhyfel Mawr gan Cwmni Da / Looks Films (Germany) i S4C; Ludus – rhaglen amlblatfform rhyngweithiol i blant gan Boom Cymru i CBBC.



S4C 
l Cyllideb gynaliadwy i S4C

l Gwell trefniant rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C

l Cadw’r system gyllid ‘tair rhan’ - grant yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, cyllid Ffi’r Drwydded 
Deledu a refeniw masnachol, a chadw goruchwyliaeth yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon dros S4C

Comisiynu rhwydwaith darlledu gwasanaeth  
cyhoeddus y Deyrnas Unedig
l Dylid cadw ffi’r Drwydded ond dylai’r BBC symud ymhellach 

tuag at fodel cyhoeddwr-ddarlledwr

l Dylai cwmnïau darlledu gwasanaeth cyhoeddus eraill 
wneud mwy o ymrwymiad i gomisiynu gan wledydd a rhan-
barthau’r Deyrnas Unedig

Manteision Treth
l Dylai’r trothwy manteision treth ar gyfer dramâu teledu ym 

mhen ucha’r farchnad gael ei ostwng ar gyfer cynyrchiadau 
gwledydd-ieithoedd 

Hyrwyddo Cymru a chynnwys Cymreig dramor
l Mae angen creu strategaeth newydd a fydd yn cynnwys 

pob un o’r prif randdeiliaid yn niwydiannau diwylliannol a 
chreadigol Cymru

AGENDA TAC

Indian Doctor –  
Drama cyfnod Rondo 
Media i BBC 1



Cyn 2010, roedd S4C yn derbyn grant mynegrifol o ychydig dros £100m gan Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon y Deyrnas Unedig. Fel rhan o’i rhaglen arbedion yn 
2010, gwnaeth y Llywodraeth newidiadau mawr i fodel cyllido S4C.

Er 1 Ebrill 2013, mae 90% o gyllid S4C (£76m) wedi dod o Ffi’r Drwydded Deledu, gydag 
8% (£6.787m) yn dod fel grant uniongyrchol gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon – tan fis Mawrth 2016 nawr, yn dilyn ymgyrchu gan TAC ac eraill. 

Mae hyn yn golygu bod S4C wedi dioddef toriadau o 36% mewn termau real, a bod cyllid y 
sianel yn cyfateb i’r hyn ydoedd yn 1996.

O’r holl ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus sydd yn y Deyrnas Unedig, S4C sydd â’r gost fesul 
awr isaf o bell ffordd. Mae’n sicrhau hynny drwy raglenni safon uchel, hynod gosteffeithiol, sydd 
wedi’u cynhyrchu’n bennaf gan aelodau TAC. Er bod S4C a’r sector cynhyrchu annibynnol 
wedi gwneud arbedion effeithlonrwydd, maent wedi cyrraedd pwynt lle bydd rhagor o doriadau 
i’r gyllideb yn cael effaith uniongyrchol ar ‘reng flaen’ cynhyrchu cynnwys. 

Mae cwmnïau cynhyrchu’n defnyddio’u perthynas ag S4C i dyfu a chael comisiwn gan ddar-
lledwyr eraill, gan wneud S4C yn alluogwr i’r diwydiant ac yn ysgogydd twf. Mae S4C wedi 
dangos drwy ymchwil bod pob £1 y mae’n ei wario ar sector creadigol Cymru, yn cynhyrchu 
£1.95 i economi Cymru.

Cynnig TAC
Mae angen digon o fuddsoddiad cyhoeddus i sicrhau rôl barhaus S4C o gynnal a 
thyfu’r sector creadigol cystadleuol. 
Mae TAC yn gofyn i’r Llywodraeth nesaf gyflwyno fformiwla gyllido a fydd:
l Wedi’i gosod ar lefel a fydd o leiaf 10% yn uwch na’r lefel bresennol 
l Yn fynegrifol er mwyn sicrhau na fydd ei gwerth yn gostwng mewn termau real
l Wedi’i diogelu rhag toriadau’r BBC/y Llywodraeth

CYLLID S4C

Rownd a Rownd –  
Drama gyfres i bobl  

ifanc. Rondo Media i S4C



Mae S4C yn rhan bwysig o’r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) gyf-
fredinol yn y Deyrnas Unedig. Gyda’i gilydd, mae darlledwyr y Deyrnas Unedig 
a darlledwyr y gwledydd unigol yn ffurfio system sy’n gwarantu mwy nag un llais 
ynghyd â marchnad gynhyrchu fywiog ar gyfer cynnwys DGC. 

Mae cyfrifoldeb yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon dros S4C yn 
golygu y gall integreiddio’r gwasanaeth yn llawn yn ei pholisi ar gyfer strwythur 
cyffredinol ecoleg DGC y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn gwneud synnwyr o 
safbwynt rheoleiddiol, gydag Ofcom yn monitro ei safonau ac yn cynnwys S4C yn 
ei adolygiadau o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, sy’n cynnwys argymhellion 
i’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon eu hystyried.

Cynnig TAC
Dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddal i oruchwylio S4C a’i gyllid cyhoed-
dus. Er y byddai TAC yn hoffi gweld S4C yn rhan o ystyriaeth gyffredinol 
Llywodraeth Cynulliad Cymru o faterion sy’n ymwneud â pholisi’r diwydiannau 
creadigol, mae’n fwy rhesymegol i’r prif gyfrifoldeb am gyllid a pholisi fod yn 
nwylo’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Dylai fod yn ofynnol i’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon gyn-
nal adolygiadau rheolaidd o S4C ac Awdurdod S4C, yn yr un modd â phroses 
Siarter y BBC.

LLE S4C YN Y SYSTEM DARLLEDU GWASANAETH CYHOEDDUS

Y Gohebwyr: John Stevenson – Pwy 
Laddodd Ian Parry? – dogfen gan 

Cwmni Da i S4C ( cyd gynhyrchiad 
gyda Antena 3 Rwmania)



S4C AC YMDDIRIEDOLAETH Y BBC

Mae angen egluro/diwygio’r berthynas rhwng S4C ac 
Ymddiriedolaeth y BBC er mwyn adlewyrchu’r ffaith fod 
yn rhaid i’r Ymddiriedolaeth bwyso a mesur anghenion 
S4C yn gwbl ar wahân i anghenion y BBC. Dylai cyllideb 
S4C fod yn gwbl ar wahân ac wedi’i diogelu rhag unrhyw 
gynlluniau i arbed costau gan Weithrediaeth y BBC megis 
Sicrhau Ansawdd yn Gyntaf (DQF).

TOP: 
Cyw – Rhaglenni  
Plant gan Boom  
Cymru i S4C

GWAELOD: 
Posh Pawn –  
Cyfres Ddogfen  
gan Boomerang  
i Channel 4

Cynnig TAC
Dylai’r Adolygiad o’r Siarter weld ailystyriaeth sylfae-
nol o statws a sefyllfa Ymddiriedolaeth y BBC, a hithau 
â chyfrifoldeb am fwy nag un darlledwr. Os bydd cyllid 
Ffi’r Drwydded yn dal i ffurfio rhan o incwm S4C, yna 
dylid creu Ymddiriedolaeth newydd i oruchwylio Ffi’r 
Drwydded Deledu. 

Dylid rhoi sylw i anghysonderau yn y cytundeb presen-
nol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C, gan gyn-
nwys yr hawl i’r Ymddiriedolaeth dynnu cyllid oddi ar 
S4C mewn sefyllfaoedd anodd, a’i roi i’r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 

yn lle hynny.



COMISIYNU RHWYDWAITH DARLLEDU GWASANAETH  
CYHOEDDUS YN Y DEYRNAS UNEDIG

Mae’r BBC yn gomisiynydd cynnwys gwasanaeth cyhoeddus pwysig a bydd yn 
chwarae rôl werthfawr yn y dyfodol. Mae TAC yn cefnogi ffi bresennol y Drwydded 
Deledu, ac yn credu y dylai fod yn gysylltiedig â chwyddiant er mwyn cadw’i gwerth 
mewn termau real. Ond mae angen i’r BBC fod yn fwy hyblyg a gweithio mewn 
cysylltiad agosach fyth â’r diwydiannau creadigol.

Mae cyllideb BBC Cymru Wales wedi aros yn weddol sefydlog ond nid yw’n comisi-
ynu llawer o gynyrchiadau annibynnol, ac er ei fod wedi buddsoddi mewn rhaglennu 
cyffredinol nid yw wedi annog llawer o raglennu sy’n arddangos Cymru, i Gymru 
ei hun nac i weddill y Deyrnas Unedig.

Yn wahanol i S4C, sy’n comisiynu gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn gyfan 
gwbl, mae BBC Cymru Wales yn cadw swm sylweddol o’i waith comisiynu i’w 
gangen gynhyrchu fewnol (fel sy’n digwydd yn y BBC yn gyffredinol ar hyn o bryd). 

O edrych ar y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill, mae angen i ITV yn fwyaf 
arbennig gynyddu ei ddefnydd o gwmnïau cynhyrchu annibynnol, gan gomisiynu 
amrywiaeth ehangach o gynyrchiadau o’r tu allan i Lundain, ac yng Nghymru’n 
fwyaf arbennig.

PELLAF AR Y CHWITH:  
Valley Rebellion Michael Sheen – 
Rhaglen ffeithiol gan Cwmni Da  
i BBC Wales
 
GADAWODD:
My Tattoo Addiction –  
Dogfen gan Rondo Media  
i Channel 4

Cynnig TAC 
Mae angen rhagor o fuddsoddiad gan y BBC ac mae angen ei 
gwneud yn fwy gofynnol i bob darlledwr gwasanaeth cyhoeddus – 
ITV, Channel 4 a Channel 5 – ddangos diwylliant a bywyd Cymru 
i weddi   nas Unedig.

Dylai BBC Cymru Wales, a’r BBC yn gyffredinol, gymryd camau 
pendant i sicrhau bod y Gorfforaeth yn fwy hyblyg ac yn gallu ymgy-
sylltu mwy â chwmnïau creadigol er mwyn dod o hyd i’r cynnwys 
gorau er budd talwr ffi’r drwydded.

Byddai hyn yn golygu bod angen i’r BBC gyflwyno llawer mwy o 
gystadleuaeth ym maes rhaglennu, fel y byddai cyhoeddwr-ddar-
lledwr yn ei wneud, gan gadw swyddogaethau craidd fel newyddion.

Dylid diwygio prosesau comisiynu’r BBC er mwyn rhoi mwy o gyfle 
i BBC Cymru Wales a darlledwyr y BBC mewn gwledydd eraill 
gomisiynu ar gyfer darllediadau rhwydwaith BBC y Deyrnas Unedig.



HYRWYDDO CYMRU DRAMOR

Roedd tystiolaeth a roddwyd i ymchwiliad 2014 gan Bwyllgor Dethol Tŷ’r  
Cyffredin ar Faterion Cymreig – ‘International Representation and Promotion of 
Wales by UK bodies’ – yn tynnu sylw at y ffaith nad yw Cymru a chynnwys creadi-
gol Cymreig yn cael ei farchnata’n ddigonol dramor fel rhywbeth sydd ar wahân  
i weddill y Deyrnas Unedig. 

Dadansoddiad TAC yw bod rhai mentrau wedi arwain at rywfaint o lwyddiant  
mewn meysydd penodol, ond nid ydynt wedi gadael gwaddol o ran strategaeth 
gyffredinol na brandio Cymru na chynnwys Cymreig.
   

Ffermio –  
Rhaglen Gylchgrawn gan 

Telesgôp i S4C

Cynnig TAC
Byddai TAC yn hoffi gweld sefydliadau diwylliannol ac economaidd Cymreig 
yn ffurfio fforwm wedi’i resymoli er mwyn datblygu strategaeth a brand ystyrlon 
i helpu i hyrwyddo Cymru a’i chynnyrch a’i sgiliau dramor.

Mae’n credu y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru arwain y fenter hon, ond 
y dylai fod yn gynhwysol ac y dylai arwain at strategaeth hirdymor a fydd yn 

galluogi Cymru i gael presenoldeb amlwg yn y farchnad fyd-eang.



MANTAIS TRETH AR GYFER DRAMÂU  
TELEDU YM MHEN UCHA’R FARCHNAD

Mae diwydiannau creadigol y Deyrnas Unedig wedi elwa’n sylweddol o ganlyniad 
i gyflwyno manteision treth ar gyfer animeiddio, gemau fideo, ffilm a’r theatr. Mae 
cynhyrchwyr Cymreig wedi gwneud defnydd da o’r cymhellion hyn. Er enghraifft, 
Llanargollen, cynhyrchiad cymysg byw-animeiddiedig gan Cwmni Da ar gyfer 
S4C, oedd un o’r rhai cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud defnydd o’r credyd treth 
animeiddio newydd.

Mae yna hefyd fantais treth ar gyfer teledu ym mhen ucha’r farchnad. Mae’r fantais 
treth hon, a gynlluniwyd er mwyn denu cwmnïau tramor i fuddsoddi yn sgiliau a 
chyfleusterau’r Deyrnas Unedig, yn caniatáu ad-daliad treth ar gynyrchiadau sy’n 
costio isafswm o £1m yr awr, os yw swm penodol o’r arian hwnnw’n cael ei wario 
yn y Deyrnas Unedig.

Cynnig TAC
Mae TAC yn cynnig gwelliant i’r ddeddfwriaeth a 
fydd yn sicrhau bod model tebyg i’r model ad-daliad 
treth ffilm yn berthnasol i ddramâu ym mhen ucha’r 
farchnad mewn ieithoedd lleiafrifol sy’n cael eu cyn-
hyrchu yn y Deyrnas Unedig, ac sydd â chost fesul 
awr o £500,000. Yr unig ffordd y mae’r cynyrchiadau 
hyn yn debygol o weld golau dydd yw drwy fuddsod-
diad gan y marchnadoedd rhyngwladol a chymhel-
lion treth. Fel arall, nid ydynt yn debygol o gael eu 
cynhyrchu. 

Byddai’r diffiniad o gynyrchiadau cymwys, a fyddai’n 
cael eu hystyried yn ‘wariant craidd’ yn gyson â’r 
diffiniad ar gyfer dramâu teledu Saesneg ym mhen 
ucha’r farchnad sydd â chyllideb o dros £1m. 

Yn ogystal â’r uchod, roedd TAC yn falch o glywed 
yn Natganiad Hydref 2014 fod y Llywodraeth yn ysty-
ried gostwng yr isafswm y mae angen ei wario yn 
y Deyrnas Unedig er mwyn i gynyrchiadau fod yn 
gymwys ar gyfer mantais treth o 25% i 10%. Byddem 

yn annog llunwyr polisïau i weithredu’r polisi hwn.

Llanargollen –  
Cyfres Blant gan  
Cwmni Da i S4C 



Mae TAC yn darparu gwasanaethau amrywiol i’w aelodau gan  
gynnwys cymorth â materion busnes; cyd-drafod contractau  
safonol; cyd-drafod telerau masnachu gydag S4C; cynlluniau  
hyfforddiant; a mynegi barn y sector wrth y llywodraeth, rheoleid-
dwyr a’r cyfryngau ehangach.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am TAC yn  
www.tac-cymru.co.uk 

AMDANOM

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) yw’r gymdeithas fasnach sy’n 
cynrychioli cwmnïau cynhyrchu teledu annibynnol yng Nghymru.


