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Mae arweiniad ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gael yng nghanllawiau Defnyddio 
Cyfryngau Cymdeithasol S4C. Diben y canllawiau hyn yw rhoi arweiniad i gynhyrchwyr sy’n 
dymuno cynnwys cyfeiriadau at safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Periscope 
a Snapchat mewn rhaglenni. Dylid cofio mai safleoedd masnachol yw’r rhain ac felly dylid darllen 
y ddogfen ar y cyd â Chod Darlledu Ofcom yn ogystal â’r arweiniad a’r gofynion penodol a 
gyhoeddwyd gan y platfformau eu hunain.

Egwyddorion Sylfaenol

• Rhaid peidio â hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau a nodau masnach mewn raglenni.

• Rhaid i gyfeiriadau at gynhyrchion, gwasanaethau a nodau masnach beidio â bod yn rhy amlwg.

Cyfeirio at ddiben cyfathrebu

• Caiff darlledwyr gyfeirio at safleoedd rhwydweithio cymdeithasol i annog y gynulleidfa 
 i gyfathrebu, yn amodol ar yr ystyriaethau canlynol:

- Mae’n rhaid i’r cyfrwng cyfathrebu fod yn rhad ac am ddim i wylwyr;
- Dylid gofalu nad yw’r gwasanaethau’n cael gormod o amlygrwydd;
- Mae amlygrwydd gormodol yn llawer mwy tebygol pan ddefnyddir platfformau cyfryngau  
 cymdeithasol heb roi manylion dulliau cyffredinol o gyfathrebu, fel e-bost, hefyd;
- Ceir defnyddio logos, ffurfdeipiau ac ati a berchenogir gan safleoedd cyfryngau cymdeithasol  
 er mwyn eu hadnabod yn rhwydd. Fodd bynnag, ni ddylid rhoi amlygrwydd gormodol i logos  
 o’r fath. Ni ddylid rhoi mwy nag enw platfform a’r manylion cyswllt lleiaf eraill sy’n angenrheidiol;
- Dylai fod modd cyfiawnhau pa mor aml y crybwyllir y platfformau cyfryngau cymdeithasol 
 yn olygyddol;
- Gallai trafod platfformau cyfryngau cymdeithasol y tu hwnt i wybodaeth syml am sut   
 i’w defnyddio i gysylltu â’r darlledwr, arwain at amlygrwydd gormodol mewn achosion lle y  
 ceir cyfiawnhad golygyddol annigonol, ehangach.
 

Rheolau arbennig ar gyfer Deunydd Cysylltiedig â Rhaglen

• Ceir hyrwyddo deunydd cysylltiedig â rhaglen yn ystod neu o gwmpas y rhaglen y mae’n  
 deillio’n uniongyrchol ohoni yn unig, a dim ond pan fo modd cyfiawnhau hynny’n olygyddol;

- Mae’n rhaid i’r cynnyrch neu’r gwasanaeth ‘ddeillio’n uniongyrchol’ o raglen benodol i raddau  
 sylweddol.
- Mae’n rhaid i’r deunydd fod wedi’i fwriadu i ganiatáu i wylwyr elwa’n llawn o’r rhaglen   
 benodol honno neu ryngweithio â hi. Yn aml, deunydd â sail olygyddol iddo fydd hwn, 
 er enghraifft gwefan, podlediad, cryno ddisg neu DVD.
 

• Wrth hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth fel ‘deunydd cysylltiedig â rhaglen’, mae’n   
 rhaid i ddarlledwyr ystyried rheolau Ofcom yn Adran Un Cod Darlledu Ofcom, sef 
 Diogelu’r Rhai dan Ddeunaw Oed, ac Adran Dau, sef Niwed a Thramgwydd 
 http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/
• Dylid bod yn arbennig o ofalus pan fydd gwaharddiad neu gyfyngiad yn gysylltiedig â   
 darlledu hysbysebion am y cynnyrch neu’r gwasanaeth. Er enghraifft, mae hyrwyddo gêm 
 fideo ar gyfer pobl ifanc 16+ sy’n deillio o raglen sy’n denu cynulleidfa blant yn debygol o 
 fod yn annerbyniol. 
• Fel rheol, dylai hyrwyddo deunydd cysylltiedig â rhaglen o fewn neu o gwmpas rhaglen i  
 blant fod yn nhermau gwybodaeth gyffredinol yn unig, er enghraifft i roi gwybod bod y 
 cynnyrch ar gael; ni fyddai’n briodol fel arfer i hyrwyddiad o’r fath wahodd ymateb   
 uniongyrchol. 



Dyfarniad gan Ofcom – Er nad oes terfyn penodol ar faint o ddeunydd cysylltiedig â rhaglen y 
caiff rhaglen ei gynnwys, penderfynodd Ofcom fod y canlynol yn torri’r rheol hon. Darlledwyd 
tri darn hyrwyddol 5 gwaith i gyd yn ystod rhaglen 2 awr gyda phob darn yn para tua 30 eiliad 
– o’u hystyried gyda’i gilydd, roedd y pwyslais ailadroddus ar y deunydd cysylltiedig â rhaglen 
yn rhy amlwg.

Mae’n debygol y byddai cyfeiriadau at gynnwys ychwanegol ar blatfformau cyfryngau 
cymdeithasol yn cael eu hystyried yn ddeunydd cysylltiedig â rhaglen. Felly, gellir cynnwys 
cyfeiriadau hyrwyddol at y safleoedd cyfryngau cymdeithasol yn y rhaglen. Mae’n rhaid i’r 
cyfeiriadau hyn ymddangos yn ystod neu o gwmpas y rhaglen y maent yn deillio’n 
uniongyrchol ohoni yn unig.

Dylai cynhyrchwyr sicrhau nad yw unrhyw gyfeiriadau’n rhy amlwg. Mae hyn yn golygu y 
caniateir cyfeiriadau byr iawn ac anfynych yn unig.

Mae’n rhaid i unrhyw ddefnydd o logos/nodau masnach fod yn unol ag arweiniad y platfformau 
unigol. Bydd angen i gynhyrchwyr rhaglenni gydsynio i ddarlledu nodau masnach Instagram 
(gan gynnwys y gair Instagram), a brand a logo Facebook.

• Canllawiau Darlledu Twitter – https://about.twitter.com/company/broadcast “Os   
 byddwch chi’n dilyn y canllawiau hyn, ni fydd angen i chi gysylltu â Twitter i gael 
 unrhyw gliriadau arddangos neu nod masnach ychwanegol.”
• Periscope – https://www.periscope.tv/press “Darperir yma rai asedau a delweddau y   
 gellir eu defnyddio i gyflwyno ein cynnyrch mewn unrhyw erthyglau neu grybwylliadau 
 eraill a fyddai’n elwa o ddelweddau a deunydd cyfeirio. Peidiwch â newid y delweddau   
 hyn na’u portreadu mewn ffordd anonest.”
• Snapchat - https://www.snapchat.com/l/en-gb/brand-guidelines “Mae pob croeso i   
 chi grybwyll eich cyfrif Snapchat, arddangos eich Snapcode, neu ofyn i wylwyr ‘ein 
 hychwanegu ni ar Snapchat’ yn ystod eich darllediad. Heblaw am  hynny, bydd angen   
 i chi gael caniatâd cyn defnyddio unrhyw Asedau Brand neu gynnwys Snapchat yn eich  
 darllediad. Gallwch ofyn am ganiatâd trwy gysylltu â Thîm Datblygu Busnes Snapchat.” 
• Canllawiau Brand Instagram: http://3835642c2693476aa717-d4b78efce91b973  
 0bcca725cf9bb0b37.r51.cf1.rackcdn.com/Instagram%20Guidelines_v1b.pdf “Mae’n   
 ofynnol i unrhyw un sy’n defnyddio asedau Instagram mewn unrhyw ffordd ddilyn y   
 canllawiau hyn. Dim ond pobl sy’n bwriadu defnyddio asedau Instagram mewn 
 deunyddiau darlledu, ffilm neu argraffedig sy’n fwy nag 8.5 modfedd x 11 modfedd   
 (21.6 cm x 28 cm) y mae’n rhaid iddynt ofyn am ganiatâd: https://www.instagram-  
 brand.com/request/”
• Canllawiau Brand Darlledu Facebook - <http://3835642c2693476aa717-d4b78efc  
 e91b9730bcca725cf9bb0b37.r51.cf1.rackcdn.com/FB_Broadcast_Guidelines
 _Feb2014.pdf> “Y cam cyntaf yw gofyn am ganiatâd cyn i chi ddefnyddio ein    
 hasedau brand yn eich darllediad. Gwnewch hyn drwy gyflwyno ffurflen gais am 
 ganiatâd brand”. Defnyddiwch y gair ‘Facebook’ yn unig, ac nid y logo na’r brandio.   
 “Defnyddiwch briflythyren ar ddechrau “Facebook”, heblaw pan fydd yn rhan o 
 gyfeiriad gwe; Dangoswch y gair “Facebook” mewn ffont o’r un maint ac arddull â’r   
 cynnwys o’i amgylch; Peidiwch â defnyddio logo Facebook yn lle’r gair “Facebook”;   
 Peidiwch â lluosogi nod masnach Facebook, ei ddefnyddio fel berf na’i dalfyrru.” 


