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Adolygiad Polisi Rhaglenni 2018/19 

 

S4C 

 

Mae S4C yn wasanaeth cyhoeddus unigryw sy’n darparu cynnwys clyw-weledol yn y Gymraeg ar 

deledu a thrwy’r gwasanaethau digidol mwyaf poblogaidd. 

 

Fel yr unig wasanaeth cyhoeddus Cymraeg o’i fath, rydym yn anelu at sicrhau ein bod yn cynnig 

cynnwys sy’n cwrdd â gofynion ystod eang o wahanol gynulleidfaoedd - o ran oedran, chwaeth a 

genre. 

 

Strategaeth cynnwys a themâu amlwg 18/19 

 

Bu 18/19 yn flwyddyn o fentro ac arbrofi creadigol er mwyn gwireddu’r amcan o adnewyddu a 

moderneiddio’r hen arlwy ar draws pob llwyfan. Risg gydag unrhyw newid darpariaeth ydy colli 

rhywfaint o teyrngarwch y gwylwyr traddodiadol, a gwers a ddysgwyd yw bod yn rhaid ceisio ennill 

y gynulleidfa iau heb golli gafael ar y gwylwyr craidd. Trwy weithredu’r strategaeth gynnwys gydag 

addasiadau amserol llwyddwyd i arafu ac atal y gostyngiad a fu yn y gwylio llinol ar ddechrau’r 

flwyddyn i’r graddau fod yr arwyddion o’r Nadolig ymlaen am gynnal, a hyd yn oed gynyddu 

cynulleidfa, yn galonogol ac yn addawol i’r dyfodol.  

 

Yn 2018/19, cyllideb gynnwys y sianel oedd £63.5 miliwn ac unwaith eto, roedd mwyafrif helaeth y 

rhaglenni a gomisiynwyd gan S4C yn gynnwys gwreiddiol am Gymru o Gymru. 

 

Newyddion a Materion Cyfoes 

Bu’n flwyddyn o gynnwrf gwleidyddol eithriadol wrth i’r Deyrnas Unedig baratoi i adael yr Undeb 

Ewropeaidd. Rhoddwyd sylw cyson i hynt a helynt y cecru ar Newyddion 9 a chafwyd cyfle i 

glywed barn y bobol ar raglen drafod Pawb a’i Farn. 

Gwnaed ymgais fwriadol eleni i roi ffresni i’r arlwy materion cyfoes gyda Guto Harri yn cyfweld â 

ffigurau gwleidyddol a dadleuol yn Y Byd Yn Ei Le, ac Ein Byd gyda Siôn Jenkins yn dadlennu 

elfennau pur anghyfforddus o fywyd cyfoes Cymru a’r Cymry. Cafwyd ymchwiliadau treiddgar i 

bynciau amrywiol gan Y Byd ar Bedwar ac, mewn partneriaeth newydd gydag ITV Cymru, 

datblygwyd cynllun hyfforddiant i newyddiadurwyr, gyda chynnwys materion cyfoes a digidol yn 

cael ei gyhoeddi dan faner Hansh wedi’i anelu at gynulleidfa benodol dan 34 oed.  

 

Ffeithiol 

 

O raglenni cylchgrawn i ddogfen arsylwadol, o gyfresi rig i fformatau adloniannol, roedd cynnwys 

ffeithiol yn gonglfaen o’n hamserlen ddarlledu yn 18/19. Bu cyfresi dyddiol Heno a Prynhawn Da 

yn cyflwyno straeon diddorol o bob cwr o Gymru tra bod poblogrwydd y gyfres newydd Helo 

Syrjeri o feddygfa ym Mlaenau Ffestiniog wedi profi gymaint mae Cymry yn hoffi gweld eu hunain 

yn cael eu portreadu ar y sgrin. 

 

Cyfres arall gafodd dderbyniad cynnes oedd Gwesty Aduniad, fformat rig newydd, llawn straeon 

dirdynnol, a chyfres Ffit Cymru a ddenodd gynulleidfa sylweddol ac amrywiol. Y strand Drych 

oedd prif gerbyd rhaglenni dogfen arsylwadol y flwyddyn gan gynnig amrywiaeth o deitlau oedd yn 

adlewyrchu pynciau o ddiddordeb cyfoes. Yn Chdi, Fi ac IVF, roedd gonestrwydd Elin Fflur wrth 

ganiatáu mynediad i’r camera i’w dilyn trwy ei thriniaeth IVF, yn ddirdynnol - cymaint felly fel yr 

enillodd wobr yr Ŵyl Geltaidd am y gyfres ddogfen orau. 

 

Adloniant/Comedi 

 

Yn ystod 18/19, parhawyd gyda’r dasg o esblygu arlwy adloniant a chomedi’r sianel. Yn y maes 

cystadleuol hwn gwelwyd yr arbrofi mwyaf wrth geisio dod o hyd i gyfresi newydd â photensial i 

apelio at gynulleidfa ehangach. Rhoddwyd pwyslais ar fformatau adloniannol gyda chyfresi 

twymgalon fel Priodas Pum Mil yn dychwelyd a chyflwynwyd nifer o gyfresi a chymeriadau 

newydd, gyda Bwyd Epic Chris a Bois y Pizza yn trafod bwyd mewn ffyrdd gwahanol a difyr.  
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Ym maes comedi, gwelwyd Elis James, Maggi Noggi a chyfres Stand Yp Cymru oll yn cyflwyno 

hiwmor Cymraeg cyfoes. Cafwyd hefyd ddigon o adloniant teuluol dros y Nadolig, gan gynnwys 

Nadolig Hafod Lon, Anfonaf Angel: Côr Rhys Meirion a Sioe Nadolig Hen Blant Bach, pob 

un, yn ei ffordd, yn cyffwrdd â’r galon. 

 

Enillwyd gwobrau hefyd, gyda chyfres Y Salon yn cipio BAFTA Cymru a Gwobr Geltaidd am gyfres 

adloniant orau’r flwyddyn. 

 

Cerddoriaeth  

 

Ym maes cerddoriaeth a digwyddiadau, dathlodd Cân i Gymru ei phen-blwydd yn 50 oed a 

manteisiwyd ar y cyfle i olrhain hanes y gystadleuaeth a’r caneuon clasurol. Gweddnewidiwyd yr 

hen ffefryn Noson Lawen ar nos Sadwrn gan gynnig rhywbeth unigryw a gwahanol i’r holl 

gystadleuaeth sydd ar y sianeli eraill.  

 

Roedd arlwy cynhwysfawr yn cynnwys darlledu byw ac uchafbwyntiau o Eisteddfod yr Urdd, 

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Sioe Frenhinol Cymru, yr Eisteddfod 

Genedlaethol, Yr Ŵyl Gerdd Dant, y Ffair Aeaf ac Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc  - hyn oll yn 

profi nad oes darlledwr arall all gynnig y fath ddarpariaeth o ddigwyddiadau cenedlaethol i’r 

gynulleidfa.  

 

Bu darlledu cystadleuaeth Junior Eurovision yn uchafbwynt newydd yn y calendr cerddoriaeth a 

Cyngerdd Heddwch o Berlin gyda Karl Jenkins yn ffordd gymwys a dirdynnol o nodi 

canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. 

 

Chwaraeon  

 

Eleni eto, llwyddodd ein rhaglenni chwaraeon i danio’r dychymyg a chyffwrdd yng nghalonnau’r 

gynulleidfa gan brofi pa mor bwysig yw’r genre i genadwri S4C.  

Dilynwyd buddugoliaeth anhygoel y Cymro Geraint Thomas draw yn y Tour de France yn fyw a  

llwyddodd Sgorio Byw roi sylw arbennig i glybiau Cynghrair Pêl-droed Cymru. Yn dilyn newidiadau 

i drefn hawliau darlledu’r Pro14, llwyddodd S4C i sicrhau fod canran helaeth o gemau 

pencampwriaeth y Pro14 yn parhau i fod ar gael ar deledu gwasanaeth cyhoeddus drwy’r Clwb 

Rygbi. Croesawyd hyn yn fawr gan ddilynwyr y timau yng Nghymru. 

 

Wrth feddwl am ehangu apêl y ddarpariaeth chwaraeon, gwnaed cyfraniad pwysig gan 

ddarllediadau o gemau timau ieuenctid a thimau merched cenedlaethol – ar y teledu ac ar-lein.  

 

Addysgiadol  a Phlant 

 

Ym maes rhaglenni plant, bu’n flwyddyn lwyddiannus gyda chyfresi gwreiddiol S4C yn cael eu 

henwebu ac yn ennill gwobrau cenedlaethol. 

 

Wrth droi’n ddeg oed yn ystod y flwyddyn, cafodd Cyw nifer o bartïon pen-blwydd ar draws 

Cymru. Hefyd o dan frand Cyw, bu rhaglenni gwreiddiol megis Deian a Loli yn diddanu a chyffroi 

plant ar hyd a lled y wlad. Derbyniodd y gyfres hon gydnabyddiaeth haeddiannol wrth gael ei 

henwebu am wobr Broadcast a chan ennill BAFTA Cymru.  

 

I blant hŷn (7 – 14) cafodd criw Stwnsh hwyl unwaith eto wrth gyflwyno gemau a giamocs 

Stwnsh Sadwrn yn fyw o Fae Caerdydd a bu’n destun balchder fod Prosiect Z wedi ennill gwobr 

BAFTA Plant a gwobr Brydeinig yr RTS am raglen blant orau’r flwyddyn. 

 

Ym maes rhaglenni i ddysgwyr, gwnaed ymgais i gryfhau ein partneriaeth gyda sefydliadau yn y 

maes dysgu Cymraeg i Oedolion, gan gynnwys y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a 

Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd nifer o gyfresi penodol ar gyfer dysgwyr megis Dan Do, Adre a 

Codi Pac i’r brif amserlen, a chafwyd ymateb cadarnhaol iddynt gan ddysgwyr a gwylwyr o bob 

math 
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Gwylwyr 16-34 oed  

 

Yn 18/19, Hansh fu conglfaen ein strategaeth i ddenu gwylwyr 16-34 oed. Eleni eto, bu 

cymeriadau megis Bry, Ameer ac eraill yn cyflwyno eitemau hynod boblogaidd a ffraeth ond hefyd, 

gwelwyd arlwy Hansh yn ymestyn i ymwneud gyda phynciau gwleidyddol trwy gyfrwng Hansh yn 

Holi a braf nodi fod y ddarpariaeth newydd wedi taro deuddeg gyda’r gynulleidfa darged. 

  

Esblygodd y ddarpariaeth hefyd i gyfeiriad rhaglenni dogfen ffurf ganolig, 10-15 munud, gyda 

ffilmiau byr fel Arctig: Môr o Blastig? a Hansh: Ketnipz yn profi gwerth ac apêl y cyfeiriad 

newydd. Yn ogystal â chael ei chyhoeddi fel ffilm orffenedig, ffrydiwyd clipiau o Arctig: Môr o 

Blastig? yn fyw o Svalbard wrth gynnal sesiwn holi ac ateb gyda gwleidyddion yn y Senedd ym 

Mae Caerdydd. 

  

Denodd rhai darnau o gynnwys megis Tisio Grêp? ddilyniant anhygoel, gyda’r rhannu, ‘hoffi’ a 

thrafod ohono ar y rhwydweithiau cymdeithasol yn gosod record i Hansh. 

  

Yn ogystal â denu 6.9 miliwn o sesiynau gwylio ar-lein (Facebook, Twitter a YouTube) yn ystod y 

flwyddyn llwyddodd Hansh i helpu i adfywio brand S4C yn ei gyfanrwydd a sicrhau twf yn apêl y 

sianel linol i wylwyr iau. Er mai disgyn wnaeth ffigyrau gwylio’r 16-34 ar draws y darlledwyr 

cyhoeddus eraill bron i gyd, llwyddodd S4C i gynnal y ffigyrau ar hyd y flwyddyn a chynyddu’r 

gwylio yn ystod chwarter ola’r flwyddyn ariannol 18/19. 

 

Drama 

Eleni, darlledwyd dramâu gyda’r amcan o gyffroi, herio a diwallu dyhead y gynulleidfa am straeon 

cryf Cymreig. Trwy gyfresi fel 35 Awr, Byw Celwydd, Parch ac Enid a Lucy cyflawnwyd yr 

amcan hon mewn ffyrdd amrywiol iawn. 

 

Llwyddwyd i esblygu nid yn unig y math o gynnwys rydym am ei gomisiynu ond hefyd ein dull o’i 

gyfleu wrth i dueddiadau gwylio’r gynulleidfa fudo tuag at wylio ar-lein yn ogystal ag ar y teledu. 

Lansiwyd darpariaeth bocs sets cyn y Nadolig, a bu’r cyfresi drama sydd ar gael, megis 35 Awr, Y 

Gwyll a Con Passionate yn gyfrifol am 67% o holl wylio’r bocs sets.  

 

Llwyddodd ein hoperâu sebon Rownd a  Rownd a Pobol y Cwm barhau i fod yn gonglfeini gwylio 

ffuglen ar S4C gan ddenu cynulleidfaoedd sylweddol ar deledu ac ar-lein.  

 

Crefydd 

 

Eleni eto, bu Dechrau Canu Dechrau Canmol ac Oedfa a Chymanfa Ganu’r Eisteddfod 

Genedlaethol yn angorau i ddarpariaeth grefyddol S4C, gyda thriniaeth ychwanegol o bynciau 

crefyddol a moesol mewn rhaglenni eraill o fewn yr arlwy ffeithiol yn ystod y flwyddyn.  


