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CYFLWYNO S4C SAFONAU’R GYMRAEG

Mae S4C yn gwasanaethu’r gynulleidfa 
gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn 
cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn ei holl 
amrywiaeth.

Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae 
gennym ddyletswydd i greu y platfform 
ac ecosystem i sbarduno’r diwydiannau 
creadigol yng Nghymru i greu cynnwys 
uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio at bob 
oedran, cefndir a gallu ieithyddol.

Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer 
cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar 
a deniadol sydd ar gael i’w fwynhau ar 
amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu 
hwnt.

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
fframwaith cyfreithiol i osod dyletswyddau 
ar sefydliadau penodol i gydymffurfio 
â safonau o ran y Gymraeg drwy is-
ddeddfwriaeth (Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 2) 2016).

Mae dyletswydd ar S4C i gydymffurfio 
gyda safonau mewn perthynas â’r 
Gymraeg. Yn deillio o hyn, mae gan S4C 
ddyletswydd sy’n golygu na ddylai drin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng 
Nghymru. 

IAITH AR DAITH

Bwriad y safonau yw:
• ei gwneud yn eglur beth yw    
 dyletswyddau sefydliadau o ran y   
 Gymraeg;
• ei gwneud yn fwy eglur i siaradwyr   
 Cymraeg pa wasanaethau y gallent   
 ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg, a
• sicrhau mwy o gysondeb o ran   
 gwasanaethau Cymraeg a gwella eu  
 hansawdd. 

Mae Hysbysiad Cydymffurfio S4C a 
manylion y safonau sy’n berthnasol iddi ar 
wefan S4C. Nid yw’r safonau yn cwmpasu 
pob agwedd o swyddogaethau S4C; 
mae darlledu wedi ei eithrio o gwmpas 
y safonau felly nid oes disgwyl i S4C 
gydymffurfio â safon os yw’r safon honno, 
ac i’r graddau y mae’r safon honno, yn 
ymwneud â darlledu. 

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn adrodd 
ar y flwyddyn ariannol 2021-22 yn unol â 
gofynion y safonau.
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RHOI LLWYFAN 
I’R GYMRAEG 

Fel darlledwr cenedlaethol Cymru, 
mae’r iaith yn greiddiol i fodolaeth S4C 
ac yn ganolbwynt allweddol i’w holl 
ddarpariaeth. Mae’r rôl hollbwysig y 
mae S4C yn ei chwarae o ran cynnal a 
hyrwyddo’r Gymraeg wrth galon ein diben 
cyhoeddus unigryw. 

Mae S4C yn cynnig y cyfle i glywed a 
mwynhau’r Gymraeg ar draws pob genre 
gyda chynnwys sy’n amrywio o Cyw, 
ein gwasanaeth i blant bach, i Stwnsh 
a Hansh, ein brand ieuenctid ar-lein, 
ynghyd â drama, chwaraeon, newyddion, 
adloniant, rhaglenni ffeithiol, ffydd a 
mwy. Nid oes darlledwr arall yn comisiynu 
ac yn creu cynnwys fel S4C ac mae ein 
bodolaeth yn sicrhau nad yw cynnwys 
Cymraeg yn cael ei alltudio i gorneli tywyll 
yr amserlen ddarlledu. 

Heb os, mae Covid wedi parhau i gael 
effaith ar y diwydiannau creadigol dros y 
flwyddyn ddiwethaf, ond mae S4C wedi 
parhau i gefnogi’r sector yng Nghymru ac 
wedi parhau i brofi ei hun yn wasanaeth 
gwerthfawr i’r gynulleidfa. Ym mis Ionawr 
2022, daeth newyddion calonogol am 
ddyfodol y gwasanaeth gyda chyhoeddiad 
setliad ffi’r drwydded sy’n weithredol o 
Ebrill 2022. Mae’r setliad ariannol hwn 
yn rhoi sylfaen dda i S4C gynllunio am 
y pum mlynedd nesaf, gan ddatblygu’n 
gwasanaethau digidol, cyrraedd 
cynulleidfaoedd ehangach, a chefnogi 
ffyniant yr iaith Gymraeg. Mae’r setliad 
hefyd yn caniatáu S4C i chwarae rôl fwy 
blaenllaw yn y nod o filiwn o siaradwyr, 
ac mae cefnogi’r gynulleidfa – lle bynnag 
maen nhw ar eu taith iaith – yn greiddiol 
i’n strategaeth newydd ni. Mae cynnwys 
S4C, sy’n rhoi cyfle i glywed a mwynhau’r 
Gymraeg ar draws ystod o lwyfannau, yn 
hanfodol i ffyniant yr iaith.    

Un o flaenoriaethau S4C yw sicrhau 
bod ein cynnwys a’n gwasanaethau yn 
gallu cyrraedd cynulleidfa eang ar draws 
ystod o lwyfannau cyfoes. Byddwn yn 
datblygu ein chwaraewr S4C Clic a gwella 
amlygrwydd cynnwys a gwasanaethau 
Cymraeg ar setiau teledu clyfar er mwyn 
adlewyrchu’r newid mewn arferion gwylio. 
Mae’r llwyfannau digidol wedi profi tipyn 
o lwyddiant dros y cyfnod adrodd; yn 
ystod 2021-22, gwyliwyd 366,300 awr o 
gynnwys ar draws sianeli YouTube S4C – 
cynnydd o 13.5% blwyddyn ar flwyddyn. 
Yn ogystal â hyn, llwyddodd prif gyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol S4C ar draws 
Facebook, Twitter a YouTube i sicrhau 
eu horiau gwylio uchaf erioed gan weld 
cynnydd o 42% blwyddyn ar flwyddyn. 

Mae ein gwasanaeth newyddion digidol, 
Newyddion S4C, wedi datblygu yn 
ystod y flwyddyn, gyda’r tîm newyddion 
mewnol yn tyfu ac yn cyhoeddi gwefan, 
ap newyddion, a gwasanaeth tywydd 

newydd. Ers lansio ym mis Ebrill 2021, 
mae ap a gwefan Newyddion S4C 
wedi cyhoeddi cannoedd o straeon 
gwreiddiol, gan gyfrannu at blwraliaeth 
newyddion Cymraeg. Elfen bwysig arall 
o’r gwasanaeth ydy’r bartneriaeth gyda 
ffynonellau newyddion eraill gan gynnwys 
Golwg360 ac ITV Cymru er mwyn curadu 
straeon newyddion. Fel rhan o gynllun 
hyfforddiant i newyddiadurwyr ifanc, 
sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, 
bu Eyitemi Smith o Gaerdydd ac Indigo 
Jones o Abertawe yn creu cynnwys 
digidol i blatfform Hansh Dim Sbin, gan 
weithio gydag ITV Cymru i feithrin sgiliau 
newyddiadurol.   

EFACIWISAWYR IACH
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Ym mis Medi 2021, cyhoeddwyd 
cytundeb arloesol rhwng S4C a’r Llyfrgell 
Genedlaethol i drosglwyddo rhaglenni’r 
sianel i’r Archif Ddarlledu Genedlaethol. 
Mae’r archif hon yn gofnod pwysig o 
hanes y genedl ac yn ffynhonnell sydd 
yn dangos datblygiad yr iaith Gymraeg 
a darlledu yng Nghymru. Dyma’r Archif 
Ddarlledu Genedlaethol gyntaf o’i bath 
ym Mhrydain ac rydym yn falch y bydd 
rhaglenni S4C a ddarlledwyd ers lansio’r 
sianel 1982 yn cael eu diogelu, a’u 
mwynhau, fel rhan ohoni.

Rydym yn parhau i weithio mewn 
partneriaeth strategol gyda’r Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar 
ddatblygu cynnwys sydd yn addas ar 
gyfer rheiny sy’n dysgu Cymraeg. Mae 
ffrwyth y bartneriaeth yma i’w gweld ar 
y sgrin ac yn y stôr o adnoddau i gefnogi 
dysgwyr sydd ar gael ar-lein. Un o’r 
uchafbwyntiau eleni eto oedd y gyfres 
hynod boblogaidd Iaith ar Daith sydd yn 
cyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfaoedd 
newydd a hybu’i defnydd. Bu nifer o’r 
selebs a’u mentoriaid – gan gynnwys 
Kate Bottley a Jason Mohammad, Richard 
Parks a Lowri Morgan – yn creu bwrlwm 
ynghylch y gyfres yn ystod y cyfnod dan 
sylw cyn i’r gyfres gychwyn darlledu fis 
Ebrill 2022. Braf oedd gweld taith iaith 
yr actores Joanna Scanlan (Enillydd Prif 
Actores BAFTA), a gymerodd rhan yn Iaith 
ar Daith 2021, yn parhau wrth iddi serennu 
yng nghyfres ddrama newydd S4C, Y 
Golau.
    
Mae S4C yn parhau i gefnogi addysg 
Gymraeg yng Nghymru drwy nifer o 
wahanol brosiectau. Ym mis Ionawr 2022, 
lansiwyd cynllun peilot Croeso Cyw ar 
y cyd â Chyngor Sir Gâr gyda’r nod o 
ddatblygu cynllun iaith Cyw mewn ystod 
o ysgolion o gyd-destunau ieithyddol 
gwahanol. Penodwyd dwy athrawes, 
Melanie Jones a Mirain Walters, i weithio 
mewn pum ysgol gan greu cyfleoedd 
cyffrous i blant yn y cyfnod sylfaen i 
chwarae gemau a chanu gyda Cyw, ac 
i ysgogi rhieni dihyder i gyd-chwarae a 

chyd-ddysgu Cymraeg gyda’u plant. Bu 
derbyniad brwd i’r prosiect gan y plant, yr 
athrawon a’r rhieni, a gwelwyd cynnydd 
sylweddol yn sgiliau iaith a hyder y plant 
oedd ynghlwm â’r peilot.

Mae’r detholiadau o raglenni S4C sydd 
ar gael ar blatfform Hwb Llywodraeth 
Cymru yn cael eu diweddaru gyda llyfrgell 
eang o gynnwys pellach ar gyfer plant 
a disgyblion cyfnod allweddol 4+. Ym 
mis Mai 2021, cyhoeddwyd partneriaeth 
newydd gyda Twinkl, gwefan sydd yn 
cynnig ac yn creu adnoddau addysgiadol 
i blant o bob oed. Crëwyd adnoddau 
addysgiadol, sydd ar gael i’w lawr-lwytho 
a’u defnyddio yn rhad ac am ddim, 
yn seiliedig ar y gyfres danllyd llawn 
arbrofion gwyddonol, Boom!

Hefyd ym mis Mai 2021, lansiwyd 
Cylchgrawn Cyw, cylchgrawn newydd 
yn llawn gweithgareddau hwyliog ar 
gyfer plant hyd at chwech oed, ynghyd â 
gwefan arbennig sy’n cynnig cyfieithiad 
o’r holl gynnwys a chyfle i glywed y 
storïau’n cael eu darllen yn y Gymraeg. 
Ym mis Mawrth 2022, darlledwyd Bex, 
cyfres newydd arloesol i blant rhwng 8-13 
mlwydd oed yn trafod iechyd meddwl. 
Mae adnoddau addysgiadol ar gael ar 
gyfer rheini ac athrawon i gyd-fynd gyda’r 
gyfres hon hefyd.

 

Y GOLAU
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S4C YN GWEITHREDU 
AR Y SAFONAU 

Mae S4C yn cydymffurfio gyda’r safonau 
sydd wedi eu gosod arni ac wedi parhau 
i’w gweithredu yn ystod y flwyddyn. 

Rydym yn parhau i gadw copi o’r safonau 
sydd yn berthnasol inni yn y swyddfeydd, 
ar ein gwefan, ac ar ein mewnrwyd ble 
mae adran benodol i staff gael manylion 
am y safonau a’u gofynion. Mae staff S4C 
bellach yn dilyn polisi gweithio hybrid ac 
mae ein swyddfeydd wedi dechrau ail-
agor. Bydd copi o’r safonau perthnasol 
i’w gweld yn ein swyddfeydd pan fyddant 
ar agor i’r cyhoedd. Mae gan S4C bolisi 
ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, 
sy’n cefnogi defnyddio’r iaith wrth ohebu 
a chyfathrebu’n ddyddiol. Mae’r polisi 
hwn hefyd ar ein mewnrwyd. Ym mis 
Hydref 2021, cynhaliwyd cyfres o sesiynau 
hyfforddiant er mwyn atgoffa staff o 
ddyletswyddau S4C o dan y safonau 
ac mae’r rhain ar gael ar alw ar ein 
mewnrwyd hefyd.

Mae llofnod e-bost pob aelod o staff yn 
nodi lefel eu rhuglder yn y Gymraeg ac 
yn egluro y gellir gohebu gyda nhw yn y 
Gymraeg. Mi fyddai rhywun sy’n gohebu 
â ni yn y Gymraeg yn derbyn ateb yn y 
Gymraeg ac ni fydd oedi oherwydd hynny. 
Mae hyn hefyd yn wir am gysylltu â phobl 
drwy’r cyfryngau cymdeithasol. 

SAFONAU CYFLENWI 
GWASANAETHAU

Mae S4C yn cydymffurfio gyda’r safonau 
cyflenwi gwasanaethau. Yn ystod y 
cyfnod dan sylw, mae S4C wedi parhau 
i weithredu’r safonau ac i roi ystyriaeth 
flaenllaw i’r Gymraeg wrth ddarparu ei 
gwasanaeth i’r cyhoedd.

Mae pob aelod o staff sy’n gweithio 
mewn rolau sy’n wynebu’r cyhoedd 
– yn y dderbynfa neu yn ein swyddfa 
llinell gymorth (Gwifren Gwylwyr) – 
yn gwbl ddwyieithog. Unwaith eto, ni 
chynhaliwyd digwyddiadau mawr yn 
ystod y cyfnod oherwydd Covid, ond 
polisi S4C wrth recriwtio staff dros dro ar 
gyfer digwyddiadau o’r fath yw i gyflogi 
unigolion sy’n siarad Cymraeg. 

Yn ystod y cyfnod adrodd, ni dderbyniodd 
S4C gwyn oedd yn berthnasol i’r safonau 
cyflenwi gwasanaethau. 

Ers trosglwyddo gwasanaethau darlledu 
S4C i ofal y BBC yn y Sgwâr Canolog, y 
BBC sydd bellach yn gyfrifol am ddarlledu 
a dosbarthu S4C ar deledu ac ar-lein 
a hefyd am isadeiledd technegol S4C. 
Cafodd mewnrwyd adnoddau dynol S4C 
ei huwchraddio ym mis Ionawr 2022 ac yn 
sgil y broses yma nid oedd hi’n bosibl cael 
mynediad i’r fersiwn Gymraeg am gyfnod 
byr. Mae cwmni allanol wedi cwblhau’r 
gwaith ail-adeiladu’r system ac maent 
wedi cydweithio gyda’r BBC i ddatrys hyn 
erbyn Ebrill 2022. 

HUW EDWARDS YN 60
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Mae’r Gymraeg yn rhan bwysig o ethos 
a bodolaeth S4C ac yn ystyriaeth wrth 
inni lunio ein polisïau. Pan fyddwn yn 
llunio polisi newydd, neu’n adolygu neu’n 
addasu polisi sydd eisoes yn bodoli, 
byddwn yn ystyried sgil effeithiau hynny 
ar y cyfleoedd i bobl, ac yn enwedig 
ein staff, i ddefnyddio’r Gymraeg, 
lle’n berthnasol. Rydym wedi parhau i 
weithredu hyn yn ystod y flwyddyn. O 
ran mabwysiadu a chymeradwyo polisïau, 
mae taflen benodol sydd yn nodi gofynion 
y safonau wrth lunio polisi ynghlwm wrth 
y papurau a aiff gerbron Bwrdd Unedol 
S4C am gymeradwyaeth. 

Yn ystod y cyfnod adrodd, ni dderbyniodd 
S4C unrhyw gwynion am gydymffurfiaeth 
S4C gyda’r safonau llunio polisi. 

 

Mae S4C wedi parhau i weithredu ei 
dyletswyddau yn y maes yma.

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd staff yn 
ddwyieithog gyda’r opsiwn o gyfieithu ar 
y pryd ers peth amser ac wedi rhannu’r 
arfer gorau yma gyda sefydliadau eraill. 
Gyda’n polisi gweithio hybrid yn golygu 
bod rhai staff yn gweithio o gartref, rydym 
wedi parhau i sicrhau bod ein cyfarfodydd 
rhithiol yn cynnig cyfieithu ar y pryd i’r 
rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg. Mae 
cyfieithydd yn ymuno gyda’r cyfarfod a’r 
rhai sydd yn dymuno cael cyfieithiad i’r 
Saesneg wedyn yn dewis clywed ffrwd 
arall.

 

SAFONAU LLUNIO 
POLISI 

SAFONAU 
GWEITHREDU

ADNODDAU DYNOL

Fel y gwasanaeth teledu Cymraeg, mae 
S4C yn ymfalchïo ei bod yn cynnig y cyfle 
i weithio yn yr iaith ac mae ein prosesau 
yn cael eu gweinyddu i alluogi hyn. 
Rydym yn croesawu ceisiadau swydd gan 
siaradwyr Cymraeg o bob lefel a’r rheiny 
sydd eisiau dysgu. Rydym yn buddsoddi 
mewn hyfforddiant Cymraeg yn ôl y galw, 
ac yn cynnig dosbarthiadau rhad ac am 
ddim ar gyfer staff sydd eisiau dysgu 
Cymraeg neu loywi eu hiaith. Rydym yn 
darparu hyfforddiant a chyfleoedd yn 
ystod oriau gwaith i’n cyflogeion, gan 
gynnwys penaethiaid a rheolwyr. Rydym 
wedi parhau i weithredu hyn yn ystod y 
cyfnod adrodd gyda’r ddarpariaeth yn 
symud ar-lein oherwydd y cyfnodau clo. 

Mae S4C yn hysbysebu a chyhoeddi 
swyddi lle mae sgiliau yn y Gymraeg yn 
hanfodol yn Gymraeg yn unig neu yn 
ddwyieithog. Pan nad yw sgiliau yn y 
Gymraeg yn hanfodol, pennir categori ar 
gyfer rhuglder wrth hysbysebu’r swydd 
a gwneir hyn yn ddwyieithog. Prin iawn 
ydy’r achosion pan nad yw’r Gymraeg 
yn hanfodol, ac rydym bob amser yn 
hysbysebu swyddi yn y Gymraeg. 

Yn ystod y cyfnod adrodd, cysylltodd 
Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg â ni 
ynghylch hysbyseb am uwch swydd yn 
S4C a oedd yn nodi nad oedd sgiliau yn 
y Gymraeg yn hanfodol. Yn sgil ymchwil 
recriwtio unigolion â sgiliau addas i’r 
swydd, a oedd yn dangos bod nifer sydd 
yn siarad Cymraeg ond â diffyg hyder 
yn eu rhuglder yn teimlo na allen nhw 
ymgeisio am uwch swyddi ble’r oedd 
yr iaith yn hanfodol, penderfynwyd 
hysbysebu’r swydd hon fel un lle’r oedd 
sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol â 
chefnogaeth glir a phenodol mewn lle i 
sicrhau bod deiliad y swydd yn medru 
diffinio’i hunain fel ‘rhugl’ o fewn 12 mis. 
Nid penodi ymgeisydd di-Gymraeg oedd y 
bwriad. 

Amlygwyd hefyd nad oedd 
cydymffurfiaeth gyda Safon 132 ac 133 
yn yr achos hwn wrth lwytho’r swydd 
benodol hon ar ein tudalen hysbysebu 
swyddi. (Mae Safon 132 yn ymwneud ag 
asesu’r angen am sgiliau yn y Gymraeg ar 
gyfer swydd newydd a phennu’r categori 
wrth hysbysebu’r swydd. Mae Safon 133 
yn ymwneud â datgan wrth hysbysebu’r 
swydd y caniateir i geisiadau gael eu 
cyflwyno yn Gymraeg, ac na fydd cais a 
gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin 
yn llai ffafriol na chais yn y Saesneg.) 
Cafwyd adborth cadarnhaol gan Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg ynglŷn ag arfer 
gorau yn y maes hwn ac rydym wedi 
cymryd camau i sicrhau na fydd hyn yn 
digwydd yn y dyfodol.

Caiff y taflenni isod oll eu cyhoeddi yn y 
Gymraeg neu yn ddwyieithog:
• ffurflenni cais am swyddi; 
• gwybodaeth am ein proses gyfweld,  
 neu am unrhyw ddulliau asesu eraill 
 wrth ymgeisio am swyddi, a
• swydd-ddisgrifiadau.

Ers symud ein pencadlys i Ganolfan 
S4C yr Egin, rydym wedi hysbysebu a 
recriwtio nifer helaeth o swyddi sydd 
wedi’u cartrefu yng Nghaerfyrddin gan 
gynnig ystod eang o gyfleoedd i weithio 
yn y Gymraeg. Mae swyddfeydd yn parhau 
i fod gan S4C yng Nghaerdydd ac yng 
Nghaernarfon hefyd. Tenantiaid ydym yn y 
ddwy swyddfa hyn.

CURADUR
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Dyma fanylion ynghylch niferoedd staff 
oedd yn meddu’r Gymraeg yn S4C, 
a’r nifer sy’n derbyn cyrsiau hyfforddi 
cyfrwng Gymraeg o fewn cyfnod yr 
adroddiad: 

(a) Nifer y cyflogeion a weithiodd i S4C yn 
ystod y cyfnod dan sylw oedd yn meddu 
ar sgiliau yn y Gymraeg: 
  Cymraeg rhugl: 113
  Yn dysgu Cymraeg: 3
  Ddim yn siarad Cymraeg: 8

(b) Nifer yr aelodau o staff a fynychodd 
gyrsiau hyfforddi a gynigwyd gennym ni 
yn y Gymraeg yn ystod y flwyddyn: 68  

(c) Canran y staff a fynychodd fersiwn 
Gymraeg o gwrs a oedd hefyd yn cael 
ei gynnig yn Saesneg: 82%

Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd 3 chwrs 
hyfforddi yn y Gymraeg.

(ch) Nifer y swyddi newydd a’r swyddi 
gwag a hysbysebwyd gennym ni yn ystod 
y flwyddyn a gategoreiddiwyd fel swydd 
sy’n gofyn:
i. bod sgiliau yn y Gymraeg yn    
 hanfodol: 25
ii. bod angen dysgu sgiliau yn y    
 Gymraeg pan benodir i’r swydd: 1
iii. bod sgiliau yn y Gymraeg yn    
 ddymunol: 5
iv. nad oedd sgiliau yn y Gymraeg yn   
 angenrheidiol: 0

Yn ystod y cyfnod adrodd, ni dderbyniwyd 
unrhyw gwynion am gydymffurfiaeth S4C 
gyda’r safonau gweithredu tu hwnt i’r hyn 
a nodwyd uchod. 

 

Mae cynllun gweithredu’r Safonau’r 
Gymraeg ar gael ar fewnrwyd a gwefan 
S4C. Caiff holl egwyddorion y safonau eu 
cyfathrebu i staff, gan gynnwys aelodau 
newydd, ac mae adran benodol yn 
cynghori ar y safonau ar ein mewnrwyd. 
Mae gan bob cyfarwyddiaeth yn S4C 
gyfrifoldeb cyffredinol am weithredu 
Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol i’w 
gwaith yn eu cyfarwyddiaeth eu hunain, 
gan gynnwys cadw cofnodion a monitro 
fel ein bod yn gallu adrodd yn flynyddol 
yn union â’r gofynion arnom. Mae’r 
Bwrdd Unedol yn cael eu diweddaru yn 
rheolaidd. Fel mater o arfer da, rydym 
yn parhau i adolygu’r cynllun gweithredu 
ac yn Hydref 2021 cynhaliwyd sesiynau 
atgoffa i staff S4C ynglŷn â’r safonau a’u 
gofynion.  
 

GWEITHLU S4C GORUCHWYLIO

ENID A LUCY
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CYSYLLTU GYDAG S4C

Mae S4C wastad yn falch i glywed barn ein gwylwyr.

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn am ein rhaglenni neu 
os ydych eisiau gwybodaeth bellach, fe fyddem yn falch i glywed 
gennych. 

Fe allwch gysylltu ag S4C yng Nghaerfyrddin, yng Nghaerdydd 
neu Gaernarfon, dros y ffôn, drwy e-bost, Twitter, Facebook, 
Instagram, neu drwy lythyr.  
 

Gwefan 
s4c.cymru

Ebost  
s4c@s4c.cymru 

Gwifren 
0307 600 41 41

Canolfan S4C Yr Egin 
Carmarthen 
SA31 3EQ

Swyddfa Caerdydd 
S4C 
3 Y Sgwâr Canolog
Caerdydd 
CF10 1FT

Swyddfa Caernarfon 
S4C Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH

Mae croeso i chi gysylltu ag S4C yn y Gymraeg, ac os byddwch 
chi’n gwneud hynny byddwn yn ateb yn y Gymraeg ac ni fydd 
oedi oherwydd hynny. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno 
fersiwn hygyrch o’r ddogfen.  


