
 

 

 

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 

 

Blwyddyn ariannol hyd at 31 Mawrth 2017 

 

 Cyflwyniad  
 

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn adrodd ar gyfnod o oddeutu deufis rhwng 25 Ionawr 2017-31 

Mawrth 2017.  Mae dyletswydd ar S4C i baratoi Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg ar gyfer 

pob blwyddyn ariannol.  Yn unol â Hysbysiad Cydymffurfio S4C, roedd disgwyl i S4C gydymffurfio 

â’r rhan fwyaf o’r Safonau erbyn 25 Ionawr 2017, felly mae’r adroddiad hwn yn berthnasol o’r 

dyddiad hwnnw hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

 
Cyn derbyn yr Hysbysiad Cydymffurfio terfynol, aethpwyd ati i gynnal trafodaeth gyda 

phenaethiaid, arweinwyr tîm, a staff mewn gwahanol adrannau er mwyn trafod ac ystyried y 

safonau perthnasol, a sicrhau bod holl staff S4C yn ymwybodol o'r gofynion newydd o dan y 

Safonau. 
 

Mae'r Gymraeg yn ganolbwynt allweddol i holl ddarpariaeth S4C.   Mae gennym bolisi ar 

ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, sy'n cefnogi defnyddio'r iaith wrth ohebu, a chyfathrebu yn 

ddyddiol.  Oherwydd awyrgylch naturiol Gymraeg S4C, roeddem yn cyflawni nifer o’r Safonau 

eisoes.  
 

Mae gan S4C swyddogaeth gwasanaeth gyhoeddus glir, sef darparu gwasanaeth teledu Cymraeg 

cyflawn i'w gwylwyr.   Fyddai S4C ddim yn bodoli oni bai am leisiau’r siaradwyr Cymraeg, ac ers 

1982 rydym wedi gwrando’n gyson ar ein cynulleidfa, gan weithio’n ddi-baid i gyfarfod â’u 

disgwyliadau, i ddarparu ystod eang o gynnwys yn yr iaith Gymraeg ac i fod yn berthnasol i’w 

bywydau.  Mae'r Gymraeg yn ganolog ac yn flaenoriaeth i holl weithgarwch sefydliad S4C.   
 

Gweithredu ar y Safonau  

Mae S4C wedi sicrhau bod Hysbysiad Cydymffurfio S4C ar gael ar ein gwefan, ac ym mhob un o’n 

swyddfeydd sy’n agored i’r cyhoedd.   Mae cadw copi o'r Safonau sy’n berthnasol i S4C yn ein 

swyddfeydd yn fodd o atgyfnerthu'r Safonau ymysg ein staff a'r cyhoedd sy'n ymweld â ni.   

 

Mae S4C wedi datblygu polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn fewnol, gyda’r bwriad o hybu a hwyluso 

defnyddio’r Gymraeg, ac rydym wedi cyhoeddi’r polisi hwnnw ar ein mewnrwyd. 

Mae'n debyg mai'r cam mwya' gweledol i ni ymgymryd ag o yw bod pob aelod o staff bellach yn 

datgan drwy lofnod ar e-bost eu rhuglder yn y Gymraeg.   Mae aelodau o staff hefyd yn datgan eu 

bod yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg - drwy lythyr neu e-bost; ac mewn cyhoeddiadau 

a hysbysiadau sy’n gwahodd personau i anfon ymateb neu i anfon gohebiaeth.   Ni fyddai rhywun 

sy'n gohebu â ni yn y Gymraeg yn derbyn unrhyw oedi wrth aros am ymateb.  Mae hyn hefyd yn 

wir am gysylltu â phobl drwy'r cyfryngau cymdeithasol. 

Cyfathrebu â'r cyhoedd 

Mae pob un aelod o staff derbynfa S4C - yn ein swyddfeydd ac yn ein llinell gymorth (Gwifren 

Gwylwyr) yn gwbl ddwyieithog.  Mae S4C yn derbyn nifer fawr o alwadau ffôn gan y cyhoedd yn 

ddyddiol yn Gymraeg a Saesneg.  Mae hi'n bolisi gennym ni i gysylltu’n ôl gyda'r unigolyn yn yr 

iaith y cysylltwyd â ni, boed hynny ar lafar neu yn ysgrifenedig.  Mae hyn yn wir hefyd i alwadau 

mae staff S4C yn eu derbyn yn y gweithle; ac mae systemau ffôn S4C sydd wedi eu hawtomeiddio 

wedi eu gosod yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg yn gyntaf.    

Mae'r Gymraeg bob amser yn flaenoriaeth gan S4C yn enwedig wrth wynebu'r cyhoedd.  Nid ydym 

yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r iaith Saesneg wrth drin a chyfarch pobl sy'n galw S4C, a 

rhestrir enghreifftiau o’r ffyrdd yr ydym yn sicrhau hynny isod:  



 

 

 Mae ein staff derbynfa yn gwbl ddwyieithog, ac mae unrhyw wasanaeth derbynfa rydym yn 

ei gynnig yn Saesneg hefyd ar gael yn Gymraeg.   Mae arwydd yn y dderbynfa sy’n datgan 

(yn Gymraeg) fod croeso i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg yn y dderbynfa, ac mae'r staff 

yn y dderbynfa yn gwisgo bathodynnau i ddynodi hynny hefyd.   

 Pan fo aelodau o'r cyhoedd yn galw ein prif rif ffôn a llinell gymorth S4C (Gwifren Gwylwyr), 

rydym yn rhoi gwybod i’r personau sy’n galw bod gwasanaeth Cymraeg ar gael.  Byddwn 

bob amser yn cyfarch yn Gymraeg.   

 Pan fyddwn yn galw unigolyn am y tro cyntaf, rydym yn gwirio os yw'r person yn dymuno 

derbyn yr alwad yn Gymraeg; ac yn siarad yr iaith maent yn ei ddymuno.   

 Pan fyddwn yn hysbysebu ein Gwifren Gwylwyr rydym yn gwneud hynny yn y Gymraeg. 

 Os derbyniwn ohebiaeth yn Gymraeg oddi wrth berson, byddwn yn ateb yn Gymraeg oni bai 

bod y person wedi dweud nad oes angen ateb yn Gymraeg.    

 Pan fyddwn yn anfon yr un ohebiaeth at nifer o bersonau, byddwn yn anfon fersiwn 

Gymraeg o’r ohebiaeth ar yr un pryd ag y byddwn yn anfon unrhyw fersiwn Saesneg ohoni. 

 Os nad ydym yn gwybod a yw person yn dymuno cael gohebiaeth oddi wrthym yn Gymraeg 

byddwn yn darparu fersiwn Gymraeg o’r ohebiaeth pan fyddwn yn gohebu â’r person 

hwnnw.   Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gweithio'n gwbl ddwyieithog, ac yn sicrhau bod 

ein deunyddiau fersiwn Gymraeg a fersiwn Saesneg yn cyfateb â'i gilydd.   

 Mae hyn hefyd yn wir am ffurflenni rydym yn eu darparu ar gyfer y cyhoedd, boed yn 

holiaduron neu yn gytundebau i blant ymddangos mewn lluniau ayyb; maent yn cael eu 

darparu yn yr iaith y dymuna'r unigolyn.   Byddai'r fersiynau Cymraeg a Saesneg yn cyfateb 

o ran dyddiad cau a chyda'r amser a ganiateir ar gyfer ymateb i gynnwys y ffurflen.   

Gwefan, apiau a meddalwedd 

Mae ein gwefan yn gwbl ddwyieithog.  Rydym bob amser yn sicrhau bod testun pob tudalen ar ein 

gwefan ar gael yn Gymraeg, a bod tudalen Gymraeg ar ein gwefan yn gweithredu’n llawn.   Mae 

pob tudalen Gymraeg yn cyfateb â'r dudalen Saesneg.   Rydym yn darparu rhyngwyneb, 

dewislenni a thudalennau Cymraeg ar ein gwefan.   Ni fyddem fyth yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol 

na’r Saesneg ar ein gwefan. 

  

Mae'r apiau rydym yn eu cyhoeddi i gyd yn ddwyieithog, a does dim ap sy'n ffafrio'r Saesneg ac 

eithrio apiau a gyhoeddir at ddiben dysgu’r Gymraeg.    
 

Ers blynyddoedd bellach rydym wedi darparu meddalwedd gyfrifiadurol ar gyfer gwirio sillafu a 

gramadeg y Gymraeg i’n staff, a darparu rhyngwynebau Cymraeg ar gyfer meddalwedd. 
 

Cyfarfodydd 

Rydym yn cynnal nifer o gyfarfodydd â chleientiaid a phartneriaid, ac rydym yn gwirio'r iaith maent 

yn dymuno siarad gyda ni yn ein cyfarfodydd.  Pe bai unigolyn sy'n dod i gyfarfod â ni yn dymuno 

cyfarfod yn y Gymraeg, ac ambell aelod o'n staff yn y cyfarfod yn ddi-Gymraeg, byddem yn hapus 

i ddarparu offer cyfieithu.   

Pe byddwn yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod â ni, byddwn yn gwirio ym mha iaith y 

dymunent gyfarfod.  Os byddwn yn gwahodd mwy nag un person i gyfarfod, a bod o leiaf 10% o’r 

gwahoddedigion wedi ein hysbysu eu bod yn dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y cyfarfod, byddwn 

yn hapus i drefnu bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y 

cyfarfod. 

Rydym yn trefnu nifer o gyfarfodydd i'r cyhoedd yn gyson, digwyddiadau lle mae'r Gymraeg bob 

amser yn flaenoriaeth gennym ni.  Rydym hefyd yn cynnal noson gwylwyr tua thair gwaith y 

flwyddyn, noson i glywed barn y cyhoedd ar ein darpariaeth a'n cynnwys.   Yn ogystal â'r 



 

 

digwyddiadau hyn, cynhaliwn ddigwyddiadau, dangosiadau, sgyrsiau a derbyniadau mewn gwyliau 

yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd bob 

blwyddyn.  
  

Mae'n digwyddiadau, e.e. ein nosweithiau gwylwyr yn cael eu cynnal yn uniaith Gymraeg, ar y 

cyfan.  Mae'r Gymraeg yn flaenoriaeth yn ein digwyddiadau, ac rydym eisiau i'r Gymraeg 

ymddangos yn rhan ganolog ac amlwg o'n darpariaeth ac ein cynnwys.   Rydym yn croesawu pobl 

ag amrywiaeth rhuglder i'n digwyddiadau, a darperir offer cyfieithu ar gyfer y rheiny sy'n ddi-

Gymraeg.   Byddwn bob amser yn cyhoeddi ar ddechrau'r digwyddiad bod offer cyfieithu ar gael.       

Mae ein cyfranwyr bron bob amser yn siarad Cymraeg, ac rydym yn eu gwahodd i siarad a 

chyfrannu yn Gymraeg.   

Wrth hysbysebu ein digwyddiadau yn Gymraeg, rydym yn atgoffa bod croeso i unrhyw un sy’n 

bresennol ddefnyddio’r Gymraeg yno.   Caiff y deunyddiau isod eu darparu'n ddwyieithog mewn 

digwyddiadau, ac nid yw'r fersiwn Gymraeg yn llai ffafriol na’r fersiwn Saesneg: 

 deunydd cyhoeddusrwydd;  

 deunydd hysbysebu; 

 deunyddiau rydym yn eu harddangos; 

 dogfennau at ddefnydd y cyhoedd; 

 ffurflenni yr ydym yn eu rhoi i'r cyhoedd, a 

 gwahoddiadau. 

 

Adnoddau Dynol 

Pan fydd S4C yn hysbysebu a chyhoeddi swyddi lle mae’r Gymraeg yn hanfodol, byddwn yn 

gwneud hynny yn Gymraeg yn unig.  Byddwn yn hysbysebu yn ddwyieithog pan nad yw'r Gymraeg 

yn hanfodol, gan bennu categori ar gyfer rhuglder wrth hysbysebu'r swydd.  Prin iawn ydy'r 

achosion pan nad yw'r Gymraeg yn hanfodol, ac rydym bob amser yn hysbysebu swyddi yn 

Gymraeg.   Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg, ac ni fyddem yn trin cais swydd yn llai 

ffafriol pe cyflwynid hwnnw yn y Gymraeg. 

Pan fyddwn yn cyhoeddi'r taflenni isod, maent oll yn cael eu cyhoeddi yn y Gymraeg.   

 

 ffurflenni cais am swyddi; 

 gwybodaeth am ein proses gyfweld, neu am unrhyw ddulliau asesu eraill wrth ymgeisio am 

swyddi, a 

 swydd-ddisgrifiadau.   

Ni fyddem yn trin y fersiwn Saesneg yn llai ffafriol na'r cyhoeddiadau Cymraeg, ac mae'r Gymraeg 
bob amser mewn safle fel mai’r testun hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf. 

Pan fydd rhywun yn ymgeisio yn y Gymraeg am swydd, byddwn yn cysylltu yn y Gymraeg i roi 

gwybod am ein penderfyniad mewn perthynas â'r cais am swydd.  Ni fyddem yn trin cais am 

swydd a wneir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg (gan gynnwys, ymysg 

pethau eraill, o ran y dyddiad cau yr ydym yn ei osod ar gyfer derbyn ceisiadau, ac o ran amseriad 

rhoi gwybod i unigolion ynghylch penderfyniadau). 

Rydym yn croesawu ceisiadau swydd gan Gymry Cymraeg, dysgwyr a rheiny sydd eisiau dysgu.   

Rydym yn buddsoddi mewn hyfforddiant Cymraeg ar bob lefel yn ôl y galw, ac yn cynnig 

dosbarthiadau rhad ac am ddim ar gyfer staff sydd eisiau dysgu.  Rydym yn darparu hyfforddiant a 

chyfleoedd yn ystod oriau gwaith i’n cyflogeion, yn cynnwys penaethiaid a rheolwyr.   

 

Pan fyddwn yn cynnig swydd newydd i unigolyn, byddwn bob amser yn gofyn i’r unigolyn hwnnw a 

yw’n dymuno i’r contract cyflogaeth neu gontract am wasanaethau gael ei ddarparu yn Gymraeg; 

ac os yw’r unigolyn yn dymuno hynny byddwn yn darparu’r contract yn Gymraeg.   Rydym yn 

cynnig pob gohebiaeth bapur sy'n ymwneud â chyflogaeth ac sydd wedi ei gyfeirio at aelod o staff 

yn bersonol yn Gymraeg, mae hyn yn wir hefyd am yr isod: 

 ffurflenni sy'n ymwneud ag anghenion neu ofynion hyfforddiant; 



 

 

 ffurflenni gwerthuso perfformiad;   

 dogfennau sy’n amlinellu neu’n cofnodi cynllun gyrfa. 
 

 

Pan fyddwn yn cynnig hyfforddiant staff yn y meysydd canlynol, byddwn yn darparu’r hyfforddiant 

yn Gymraeg: recriwtio a chyfweld, rheoli perfformiad, gweithdrefnau cwyno a disgyblu, ymsefydlu 

a delio â’r cyhoedd.  Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant yn Gymraeg ar ddefnyddio'r Gymraeg yn 

effeithiol mewn cyfarfodydd, cyfweliadau a gweithdrefnau cwyno a disgyblu.  Rydym wedi cynnal 

sawl sesiwn am y Safonau fel bod staff yn ymwybodol o'u pwysigrwydd a'u dyletswydd i'w 

gweithredu'n llawn.   

 

Dyma fanylion ynghylch canrannau staff sy'n meddu'r Gymraeg yn S4C, a'r nifer sy'n derbyn 

cyrsiau Cymraeg:  

 

(a) nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg ar ddiwedd y flwyddyn o dan sylw:  

Cymraeg Rhugl           72.5% 

Dysgwr   7.5% 

Ddim yn siarad Cymraeg 20% 

 

(b) nifer yr aelodau o staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi a gynigiwyd gennym ni yn y Gymraeg yn 

ystod y flwyddyn:  

45  

 

(c) Canran y staff fynychodd fersiwn Gymraeg o gwrs oedd yn cael ei gynnig hefyd yn Saesneg: 

31% 

 

(ch) nifer y swyddi newydd a’r swyddi gwag a hysbysebwyd gennym ni yn ystod y flwyddyn a 

gategoreiddiwyd fel swyddi sy’n gofyn—  

(i) bod sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol: 11 

(ii) bod angen dysgu sgiliau yn y Gymraeg pan benodir i’r swydd: 0 

(iii) bod sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol:  1 

(iv) nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn angenrheidiol, (ar sail y cofnodion a gadwasoch yn unol â 

safon 148): 1 
 

 

Tendr a pholisïau  

 

Pan rydym yn gwahodd neu'n cyhoeddi gwahoddiadau i dendro am gontract, rydym bob amser yn 

hysbysebu yn y Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.   Mae gennym ddogfennau templed 

dwyieithog ar gyfer gwahoddiadau tendro.   Ni fyddem fyth yn trin tendr a gyflwynir yn Gymraeg 

yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.   
 

Pan fyddwn yn rhoi gwybod i dendrwr beth yw ein penderfyniad mewn perthynas â thendr, byddwn 

bob amser yn gwneud hynny yn Gymraeg os cyflwynwyd y tendr yn Gymraeg.    

 

Mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o ethos a bodolaeth S4C, a phe byddem yn llunio, yn diwygio neu’n 

cyflwyno ein hunaniaeth gorfforaethol, ni fyddem yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  

Pan fyddwn yn llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n addasu polisi sydd eisoes yn bodoli, 

byddwn bob amser yn ystyried sgil effeithiau hynny ar y cyfleoedd i bobl, ac yn enwedig ein staff, i 

ddefnyddio’r Gymraeg.   

 

Pan fyddwn yn cyhoeddi dogfen ymgynghori sy’n ymwneud â phenderfyniad polisi, byddai'r 

ddogfen honno'n ystyried a cheisio barn ynghylch yr effeithiau y byddai’r penderfyniad polisi o dan 

ystyriaeth yn eu cael ar gyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, gan edrych ar gyfleoedd 

positif i staff ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. 

 

Rydym yn aml yn comisiynu a gwneud gwaith ymchwil sy'n ein cynorthwyo i wneud penderfyniad 

polisi, ac rydym bob amser yn drwyadl wrth gynllunio tuag at y gwaith.   Byddwn yn ystyried y 



 

 

goblygiadau ieithyddol ar y cwmni a'r staff; ynghyd ag edrych ar gyfleoedd i bersonau ddefnyddio'r 

Gymraeg.   

 

Pan fyddwn yn cyhoeddi'r polisïau isod yn y gweithle, rydym yn gwneud hynny yn Gymraeg a 

Saesneg: 

 ymddygiad; 

 iechyd a lles; 

 cyflogau neu fuddion; 

 rheoli perfformiad; 

 absenoldeb o’r gwaith; 

 amodau gwaith; 

 patrymau gwaith. 
 

Pe bai aelod o staff eisiau gwneud cwyn, gallai wneud hynny yn Gymraeg.  Os yw aelod o staff 

eisiau ymateb i gŵyn yn ei erbyn, gallai wneud hynny yn Gymraeg.   Rydym yn croesawu hawl 

staff i drafod y mater mewn cyfarfod yn Gymraeg, os ydyn nhw'n dymuno hynny.   Byddem yn 

caniatáu i bob aelod o staff ymateb yn Gymraeg i honiadau a wneir yn ei erbyn mewn unrhyw 

broses ddisgyblu mewnol.   

 

Rydym hefyd yn datgan mewn dogfennau ein gweithdrefnau ar gyfer disgyblu bod croeso i hynny 

ddigwydd yn Gymraeg.   Rydym yn datgan a nodi yn glir mewn dogfennau pe caiff staff eu 

disgyblu, y caiff yr aelod o staff hwnnw ymateb yn Gymraeg i unrhyw honiadau a wneir yn ei 

erbyn.    

 

Pan fyddwn yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw ein penderfyniad mewn perthynas â chwyn, 

byddwn yn gwneud hynny yn Gymraeg os yw’r aelod hwnnw o staff:  

 wedi gwneud cwyn yn Gymraeg; 

 wedi ymateb yn Gymraeg i gŵyn amdano ef; 

 wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r gŵyn yn cael ei gynnal yn Gymraeg, neu  

 wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn â’r gŵyn. 
 

Pan fyddwn yn rhoi gwybod i aelod o staff beth yw ein penderfyniad yn dilyn proses ddisgyblu, 

byddwn yn gwneud hynny yn Gymraeg os yw’r aelod hwnnw o staff:  

 wedi ymateb i honiadau yn ei erbyn yn Gymraeg; 

 wedi gofyn bod cyfarfod ynglŷn â’r broses ddisgyblu yn cael ei gynnal yn Gymraeg; neu  

 wedi gofyn am gael defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfod ynglŷn â’r broses ddisgyblu. 
 

Camau ar y gweill  

Mae gennym gamau rydym yn y broses o'u rhoi yn eu lle.  Rydym am ddiweddaru unrhyw  

arwyddion hanesyddol uniaith Saesneg yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon, y 

rheiny sy'n nodi perygl neu dân.   Er mai hen arwyddion ydyn nhw, rydyn ni'n credu y byddai eu 

newid i fod yn ddwyieithog yn adlewyrchu arfer dda yn y gweithle.   Byddwn yn ail osod yr 

arwyddion hyn ar ein safle yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd hefyd.   Bydd testun yr arwydd yn 

Gymraeg yn gyntaf.     

Bydd gofyn i S4C weithredu Safonau sy’n ymwneud â’r canlynol erbyn 25 Gorffennaf 2018: 

 sicrhau bod ffurflenni gwyliau, absenoldebau ac oriau gwaith hyblyg yn Gymraeg; 

 sicrhau bod testun pob tudalen ar y fewnrwyd yn Gymraeg; a 

 sicrhau dolen uniongyrchol o dudalennau Saesneg i’r dudalen Gymraeg ar y fewnrwyd. 

 

Rydym yn siarad gyda phartneriaid trydydd parti sy'n llunio'r fewnrwyd, a'n system fwcio gwyliau 

ac absenoldebau i sicrhau fod popeth yn ddwyieithog a'n bod yn cyd-fynd â'r Safonau perthnasol 

erbyn y dyddiad uchod.  

Bydd S4C yn derbyn system fewnrwyd newydd o fewn yr ychydig fisoedd nesaf.   Wrth baratoi'r 

cynllun ar gyfer y fewnrwyd newydd rydym yn sicrhau bod y canlynol yn cyd-fynd gyda'r Safonau:  

 bod testun pob tudalen ar ein mewnrwyd ar gael yn Gymraeg; 



 

 

 bod pob tudalen Gymraeg ar ein mewnrwyd yn gweithredu’n llawn; ac 

 nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg ar ein mewnrwyd. 

Pan fydd S4C wedi adleoli ei phencadlys i Gaerfyrddin ym Medi 2018 bydd yr holl arwyddion yn 

ddwyieithog yno, gyda'r Gymraeg yn ymddangos cyn y Saesneg.   Byddwn hefyd yn sicrhau bod 

testun Cymraeg ar arwyddion a arddangosir yn ein gweithle newydd yn gywir o ran mynegiant.   

Cwynion 

Nid yw S4C wedi derbyn unrhyw gwynion yn ystod y flwyddyn a oedd yn ymwneud â'n 

cydymffurfedd â'r safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polisi na gweithredu yr ydym o dan 

ddyletswydd i gydymffurfio â nhw. 


