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Datganiad Polisi Rhaglenni 2019/20 

 

 

Strategaeth Cynnwys a themâu amlwg y flwyddyn 

 

Yn 2019/20 byddwn yn parhau i weithredu prif bwyntiau’r strategaeth cynnwys tair blynedd a 

lansiwyd yn 2017 gan flaenoriaethu ymestyn apêl y sianel i wahanol fathau o wylwyr tra hefyd yn 

gwarchod safon a sylwedd ein gwasanaethau i’r gwylwyr craidd. Ein hamcan pennaf fydd comisiynu 

cynnwys perthnasol, sydd yn cyffwrdd, cyffroi a gafael yn nychymyg ein cynulleidfa amrywiol ar 

draws pob llwyfan. 

 

Yn y flwyddyn sydd i ddod, byddwn yn sicrhau bod ein cyfresi hir-sefydlog yn parhau i deimlo’n 

ffres a pherthnasol yn ogystal ag ymestyn ar lwyddiant a rhediadau’r cyfresi newydd sydd wedi 

taro deuddeg. 

 

Eleni eto, bydd ffocws ein gwariant llinol ar yr oriau brig gyda’r bwriad o barhau i arloesi, amrywio 

ac ehangu ein pecyn rhaglenni digidol ar draws gwahanol lwyfannau gan gynnwys y cyfryngau 

cymdeithasol. Yn sgil cynllun mewngofnodi S4CClic, eleni byddwn yn gallu casglu a churadu 

gwybodaeth am natur ein cynulleidfa a’u patrymau gwylio drwy ein chwaraewr.  

 

Amcan hyn i gyd fydd sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed, ei rhannu a’i dathlu yn y 

ffordd fwyaf eang posib, ym mhob darn o gynnwys ac ar draws holl lwyfannau darlledu a 

chyhoeddi S4C. 

 

Genres cynnwys unigol: 

 

Newyddion a Materion Cyfoes 

 

Bydd rhaglenni newyddion a materion cyfoes sy’n adlewyrchu’r newyddion diweddaraf - o straeon 

lleol i rai cenedlaethol a rhyngwladol - yn parhau’n gonglfaen i’r gwasanaeth. Gwelwn strandiau 

hir-sefydlog ac adnabyddus fel Newyddion 9 a'r Byd ar Bedwar yn parhau a chyfresi cymharol 

newydd, ychydig mwy heriol eu naws fel Y Byd yn ei Le ac Ein Byd yn dychwelyd ar ôl eu lansiad 

llwyddiannus yn 18/19.  

 

Bydd ein partneriaeth hyfforddiant gydag ITV Cymru yn sicrhau y bydd cynnwys materion cyfoes a 

newyddion digidol yn cael ei greu ar gyfer cynulleidfa 16-34 a bydd esblygu a sicrhau plwraliaeth 

ac amrywiaeth ein gwasanaethau newyddion digidol yn flaenoriaeth.  

 

Ffeithiol 

 

Yn ystod y flwyddyn, bydd rhaglenni ffeithiol yn parhau i fod yn greiddiol yn ein hamserlen - o 

gyfresi cylchgrawn i ddogfen arsylwadol i fformatau ffeithiol, adloniannol.  

 

Bydd cyfresi fel Ffit Cymru a Gwesty Aduniad yn dychwelyd am ail gyfres a’r strand ffeithiol 

Drych yn parhau gydag wyth awr o raglenni dogfen newydd am Gymru fodern. Bydd cyfresi fel 

Cefn Gwlad, Ffermio a Cynefin, sy’n dathlu ein tirwedd a’n diwylliant unigryw yn parhau a 

chyfresi rig fel Y Fets a Helo Syrjeri yn cynnig cipolwg arbennig i ni o fywyd Cymry cyffredin. Yn 

dilyn llwyddiant Doctoriaid Yfory, bydd cyfres arsylwadol newydd yn dilyn nyrsys dan 

hyfforddiant a chyfresi mwy hamdden fel Ar Werth yn dod nôl am ail gyfres. Byddwn hefyd yn 

lansio nifer o raglenni unigol a chyfresi hanes newydd sbon. 

 

Yn yr oriau allfrig, o ddydd Llun i ddydd Gwener, bydd rhaglen gylchgrawn Prynhawn Da yn 

parhau i ddarlledu’n fyw yn y prynhawn a’i chwaer-raglen Heno yn gwneud yr un peth yn ystod yr 

oriau brig cynnar.  

 

 

Adloniant/Comedi 
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Adloniant a chomedi ydy’r genre sy’n cynnig un o’r cyfleoedd gorau i ddenu’r teulu cyfan i wylio a 

chwerthin gyda’i gilydd. Eleni, bydd cyfle i ail gomisiynu cyfresi a lwyddodd yn 18/19 yn ogystal ag 

arbrofi eto gyda thalent a fformatau gwreiddiol. Bydd un o gyfresi adloniant mwyaf poblogaidd S4C 

erioed sef Priodas Pum Mil yn dychwelyd, a’r fformat yn esblygu i esgor ar gyfres newydd hefyd 

sef Prosiect Pum Mil. Bydd rhaglenni sy’n seiliedig ar dalent a chymeriadau unigryw fel Chris 

Roberts (Bwyd Epic Chris) ac Elis James (Cic Lan yr Archif) yn mwynhau ail gyfres. 

 

Yn y slotiau hwyrach, byddwn yn parhau i chwilio am gyfresi mwy drygionus all wthio’r ffiniau a 

chynnig cyfle i arbrofi gyda lleisiau a thalent cynhyrchu newydd. 

 

Cerddoriaeth 

 

Eleni eto, bydd ein rhaglenni cerddoriaeth yn cynnig cyfle i glywed a dathlu amrywiaeth helaeth o 

artistiaid gorau Cymru - hen ac ifanc, traddodiadol, clasurol a phop.  

 

Bydd brandiau Cân i Gymru a Chôr Cymru yn dychwelyd â’n darllediadau byw o wyliau 

cenedlaethol Eisteddfod Yr Urdd, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llangollen a’r Ŵyl Gerdd 

Dant yn parhau. Gyda set a thriniaeth newydd ers llynedd, mae’r hen ffefryn Noson Lawen yn 

dychwelyd. Bydd lle hefyd i raglenni unigol fel dogfen yn dathlu pen-blwydd Sain yn 50 oed. 

 

Yn dilyn début cryf llynedd, bydd Junior Eurovision yn dychwelyd fel digwyddiad sy’n dod â’r 

genedl ynghyd wrth ddilyn rhai o gantorion ifanc mwyaf talentog Cymru yn ceisio’r hawl i gystadlu 

dros eu gwlad ar lwyfan byd. 

 

Mae cynllun hefyd ar waith i ymestyn ein darpariaeth o raglenni sy’n adlewyrchu'r sîn byw ym myd 

cerddoriaeth a diwylliant Cymru. 

 

Chwaraeon 

Bydd 19/20 yn flwyddyn fawr i chwaraeon yng Nghymru, ac ar S4C hefyd. Gyda’r hawliau i 

ddarlledu gemau tîm pêl droed Cymru yn yr “Euro qualifiers” ac i ddilyn tîm rygbi cenedlaethol 

Cymru yng ngornest Cwpan y Byd, S4C fydd cartref chwaraeon Cymru eleni. 

 

Ym myd seiclo hefyd bydd y sianel ar y blaen ar ôl sicrhau hawliau darlledu’r Giro d’Italia a’r 

Tour de France eleni eto, felly gall y gwylwyr ddilyn cwest cewri fel Geraint Thomas i wisgo’r 

siwmper felen. Yn dilyn llwyddiant tair gêm fyw rygbi menywod yng nghystadleuaeth y 6 Gwlad yn 

2018/19, byddwn hefyd yn ceisio ymestyn ein darpariaeth o chwaraeon merched ym mhob maes 

posib. Hyn oll yn ogystal â’n harlwy cyson o bêl droed ar Sgorio a rygbi lleol ar Clwb Rygbi sy’n 

gwireddu’r amcan pwysig o sicrhau amrywiaeth o dalent newydd - o flaen a thu ôl i’r camera, ym 

myd chwaraeon a theledu. 

 

Addysgiadol  a Phlant  

 

Ym maes rhaglenni plant bydd 19/20 yn flwyddyn i adeiladu ar lwyddiant 18/19 pryd llwyddodd 

cynnwys S4C ennill gwobrau a chydnabyddiaeth genedlaethol. Eleni eto, bydd tua 37% o’r holl 

raglenni a ddarlledwyd ar y brif sianel yn rhaglenni plant. 

Dan faner Cyw, bydd ein cynnwys i blant iau yn parhau gyda chyfresi poblogaidd fel Deian a Loli, 

Shwshaswyn ac Amser Maith Maith yn Ôl. Dan frand Stwnsh bydd amrywiaeth o gynnwys 

adloniannol fel Stwnsh Sadwrn, Prosiect Z a’r gyfres gomedi Mabinogi-ogi i ddiddanu’r plant 

hŷn a chynnig cyfleoedd anffurfiol i ddysgu. Mae Ymbarél yn enghraifft o gynnwys beiddgar sy’n 

delio gydag agweddau amrywiol LGBT ar gyfer plant oed 10-13. 

 

Plant sydd yn arwain y newidiadau o ran patrymau gwylio, ac mae’n sicr mai ar lwyfannau ar-lein y 

byddwn yn gweld cynnydd yn y defnydd o gynnwys Cyw a Stwnsh yn y dyfodol. Mae cynlluniau 

hefyd wrth droed i dargedu plant yn eu harddegau gyda chyfresi drama newydd ffurf fer ac rydym 

yn cyd-weithio gyda’r Gronfa Gynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc (YACF) ar syniadau uchelgeisiol i 

gynulleidfa oed 13-16 nad ydym yn ei diwallu ar hyn o bryd.  

 

Bydd ein darpariaeth i ddysgwyr hŷn yn ffocysu’n bennaf ar ddatblygu adnoddau mewn 

cydweithrediad gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. Bydd Yr Wythnos, ein gwasanaeth 

newyddion newydd i ddysgwyr yn parhau ar fore Sul, a chyfresi poblogaidd, mwy adloniannol fel 
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Dan Do, Codi Pac ac Adre yn ymddangos yn y brif amserlen. Datblygiad newydd arall yw’r ffrwd 

S4CdysguCymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n cynnig cynnwys ffurf fer dair gwaith yr 

wythnos i ddysgwyr o bob lefel, gan gynnwys lefel mynediad.  

 

Gwylwyr 16-34 oed 

Yn dilyn llwyddiant arbennig yn 2018/19 mewn creu cynnwys sy’n apelio at bobl 16-34 

oed, byddwn yn parhau i esblygu ac ehangu ein gwasanaethau i’r gynulleidfa hon.  

Hansh, ein brand digidol, fydd prif gartref yr arlwy newydd fydd yn cynnwys strandiau comedi, 

ffeithiol, cerddoriaeth a chwaraeon newydd sbon. Yn ogystal â chynyddu gwariant ar gynnwys 

digidol, byddwn hefyd yn cynyddu nifer a hyd y rhaglenni gan arbrofi gyda chynnwys hirach, 15 

munud o hyd, yn ogystal â phodlediadau a chynnwys wedi sgriptio.  

Y prif amcanion yn y maes digidol yw cynyddu’r amser mae pobl yn dreulio gyda Hansh drwy greu 

cynnwys hirach dogfen a sain a chynyddu’r ymwneud drwy greu rhagor o amrywiaeth o gynnwys 

ymatebol. Byddwn hefyd yn ymestyn cyrhaeddiad Hansh drwy greu sianel ar S4C Clic fydd yn 

hafan i’r cynnwys gorau. Mae’n fwriad hefyd esblygu yr arlwy cerddoriaeth drwy strategaeth a 

chyllid newydd sy’n cyfuno ar-lein a theledu. 

Drama 

Bydd ein dramâu sebon, Pobl y Cwm a Rownd a Rownd, yn parhau i fod yn gonglfeini gwylio  

pwysig tra, wedi 9 o’r gloch, bydd ein cyfresi rhyngwladol llwyddiannus – Craith, Bang ac Un 

Bore Mercher - yn dychwelyd am ail gyfres.  

 

Yn ogystal â diwallu dyhead y gynulleidfa am gyfresi sebon, arswyd a ditectif, bydd cyfle hefyd i 

fwynhau cyfresi mwy dwys a dynol fel Pili Pala, drama feddygol, feiddgar mewn pedair rhan. Wrth 

i ni hefyd fanteisio ar y cyfle i ymateb i’r duedd gynyddol am wylio ar alw byddwn yn parhau i 

esblygu ein darpariaeth bocs-set ac ymestyn y cyfnodau mae ein dramâu ar gael i wylio ar-lein.  

 

Crefydd 

 

Gyda mwy fyth o raglenni, bydd Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dychwelyd ar ei newydd 

wedd â chyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y canu wrth ddathlu’r traddodiad yn ogystal â mwynhau’r 

portread o unigolion ysbrydol a chredoau amrywiol ein gwlad aml-ddiwylliant, aml-ffydd fodern. 
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Adlewyrchu amrywiaeth o gymunedau a diwylliannau 

 

Mae S4C yn ei chyfanrwydd yn wasanaeth sy’n gwasanaethu cymuned ieithyddol leiafrifol, ac 

felly’n gyfraniad pwysig tuag at ddarpariaeth amrywiol gwasanaeth darlledu cyhoeddus y DU. 

  

O fewn ein gwasanaeth, o Hansh i’r gwasanaeth llinol, mae S4C yn falch o sicrhau amrywiaeth 

amlwg o bob math ac yn derbyn gwerthfawrogiad gan ei chynulleidfa am hyn. Yn ystod 2018/19 

cyhoeddodd S4C ei hymrwymiad amrywiaeth newydd sydd yn cynnwys camau pendant i hybu 

amrywiaeth o fewn gweithlu S4C ac i weithio gyda’r sector cynhyrchu i adlewyrchu Cymru 

heddiw, a’i holl amrywiaeth, ar y sgrin ac yn ein gwasanaethau. Byddwn yn parhau i weithredu’r 

ymrwymiad yma ac yn gweithio gyda sefydliadau a chyrff eraill i sicrhau ac annog bod y 

diwydiant teledu Cymraeg yn gynhwysol ac yn cynrychioli Cymru. 

 

Gwasanaethau mynediad 

 

Gwasanaeth mynediad 1 Targedau 

Isdeitlau 53.3% 

Iaith arwyddo 5% 

Sain ddisgrifio 10% 

 
Ailddarllediadau 

Fel mewn blynyddoedd diweddar, byddwn yn parhau i weithio o fewn y cyfyngiadau sydd yn bodoli 

er mwyn lleihau defnydd o ailddarllediadau lle bo modd. Er hyn, fe fyddwn yn chwilio am gyfleodd i 

ddefnyddio ailddarllediadau a deunydd archif mewn ffyrdd sy’n cynnig manteision i’r gynulleidfa ac 

i’r gwasanaeth lle’n bosib, ac yn cynnal cydbwysedd rhwng lefelau o ailddarlledu a chynnal safonau 

cynnwys gwreiddiol. Mae’n cynnwys archif yn llwyddiannus hefyd ar S4C Clic wrth i gynulleidfaoedd 

fwynhau’r cyfle i wylio hen gyfresi ar ffurf bocs sets.  

 

Mewnbwn gan y cyhoedd 

Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n rhagweithiol gyda’r gynulleidfa gan bod derbyn adborth sylwadau 

a mewnbwn yn werthfawr iawn i S4C fel sianel. Ymhlith y ffyrdd y caiff hyn ei wneud mae 

Nosweithiau Gwylwyr cyhoeddus sy’n rhoi cyfle i fwrdd unedol a thîm comisiynu S4C drafod wyneb 

yn wyneb gyda gwylwyr, Gwifren Gwylwyr, ein gwasanaeth cynhwysfawr i’r gynulleidfa (ffôn, post 

a digidol, 09:00-22:00, 7 diwrnod yr wythnos) a gwaith ymgysylltu cyhoeddus S4C ar y cyfryngau 

cymdeithasol. 

 

Hyfforddiant 

Byddwn yn parhau i weithio i sicrhau bod S4C yn cefnogi hyfforddiant a datblygiad sgiliau o 

fewn y sector yng Nghymru ac yn cydweithio gydag eraill i sicrhau datblygiad strategaeth 

drosgynnol. Cynhaliodd S4C ddeialog diwydiant ar y cyd gyda'r Coleg Cymraeg fis Mai 2019 a’r 

nod yw cydweithio i weithredu rhai o argymhellion y digwyddiad ble daeth y sectorau addysg a 

hyfforddiant a’r cwmnïau cynhyrchu ynghyd. Rydym yn gytûn bod galw am fwy o weithlu 

cynhyrchu o bob math, gyda llwyddiant y diwydiant yng Nghymru yn gallu arwain at brinder 

staff pan fydd nifer o gynyrchiadau mawr yn ffilmio ar yr un pryd.  

 

Mae cynllun peilot hyfforddiant ar gyfer y sector yn cael ei weithredu mewn partneriaeth gyda 

TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) ac mae partneriaeth hyfforddiant gydag ITV Cymru yn rhoi 

cyfle i ddau newyddiadurwr i greu cynnwys materion cyfoes a newyddion digidol sy’n cynnig 

plwraliaeth llais pwysig iawn – a hynny yn y Gymraeg. Yn ystod 19/20, bydd cynllun arloesol 

Llwybr Carlam Ffeithiol Cymru i ddatblygu uwch-gynhyrchwyr ffeithiol yn cael ei redeg mewn 

partneriaeth newydd gyda BBC Cymru Wales a Channel 4. Rydym yn parhau i gefnogi cynllun 

It’s My Shout sy’n rhoi cyfle i dalent newydd i weithio ar ddwy ffilm yn y Gymraeg. Byddwn 

                                           
1 Mae S4C yn gyfrifol am gydymffurfio â thargedau a osodir gan Ofcom, ac mae Ofcom yn gyfrifol am fonitro 
cydymffurfiaeth. 



 

 

5 

 

hefyd yn edrych am ffyrdd i annog pobl ifanc i ddod i weithio’n y diwydiant ac i weld y cyfleoedd 

sydd am yrfaoedd a swyddi da yn y Gymraeg. 

 

Bydd S4C yn croesawu prentisiaid cyfrwng Cymraeg i’w phencadlys newydd yng Nghanolfan 

S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn ystod y flwyddyn ac yn edrych ar gynnig ehangach i gefnogi 

sgiliau a meithrin gweithlu amrywiol fydd yn gallu adlewyrchu Cymru fodern.  

 

 


