
 
 
 
 
Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol 
 
Awgrymiadau ymarfer da ar gyfer cwmnïau cynhyrchu sy'n 
gweithio i S4C 
 
Ystyriaethau sy’n sail i’r ymarfer da: 
 

• Mae safleoedd cyfryngau cymdeithasol yn darparu rhwydweithiau lledaenu 
gwybodaeth - gan unigolion, mudiadau, grwpiau neu gwmnïau. 

• Y safleoedd cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd yw 
Twitter, Facebook, (blogiau, wiki) a LinkedIn – ond fe allai’r rhain amrywio 
gydag amser, gyda safleoedd newydd yn dod yn boblogaidd a rhai poblogaidd 
presennol yn diflannu.   

• Mae pob datganiad ar safle o’r fath (gan gynnwys ail-ddweud neu ail-drydar) 
yn ‘gyhoeddiad’ sy’n debyg o ran statws i ddatganiad mewn papur newydd.  
Drwy wneud datganiad o’r fath, fe fyddai hi’n deg i bobl ddyfynnu’r hyn sy’n 
cael ei ddweud gan ei briodoli i’r sawl sy’n ei ddweud e. 

• Mae modd i bobl ei gwneud hi’n glir ar safleoedd o’r fath bod eu sylwadau yn 
rhai personol yn hytrach nag yn sylwadau ar ran unrhyw un arall (mudiad, 
cyflogwr, ayyb).  Ond nid yw datganiad o’r fath yn golygu na fydd 
datganiadau gan rheini sy'n gweithio ar raglenni S4C yn adlewyrchu ar S4C 
fel sefydliad. 

 
Canllawiau: 
 
Nid yw S4C yn ceisio cyfyngu ar ddefnydd personol o safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol gan rheini sydd yn gweithio ar raglenni S4C.  Ond wrth wneud defnydd 
o safleoedd cyfryngau cymdeithasol boed yn rhinwedd swydd neu yn 
bersonol/gymdeithasol, disgwylir i bobl sy’n gweithio ar raglenni S4C beidio â gwneud 
unrhyw ddatganiadau sy’n niweidiol i ddelwedd gyhoeddus S4C, ei rhaglenni na’i 
gwasanaethau. Mae hyn yn arbennig yn berthnasol i wynebau'r sianel gan gynnwys 
cyflwynwyr, actorion, gohebwyr, cyfwelwyr a sylwebyddion sydd yn ymddangos yn 
rheolaidd ar S4C. 
 
Argymhellir y pwyntiau o ymarfer da canlynol er mwyn gwarchod rheini sydd yn 
gweithio ar raglenni S4C rhag peryglu enw da S4C drwy’u gweithredoedd ar 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol. 

 
• Lle bo'r cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn un personol:  

o Dylid osgoi rhoi'r argraff eich bod yn cyfathrebu ar ran S4C. Er enghraifft, 
ni ddylid cynnwys S4C yn enw’r defnyddiwr na’r cyfrif, e.e. mae 
@johnjones yn iawn ond NI fyddai @johnjonesS4C yn iawn.  Serch hynny 
dylid derbyn na fydd cymryd y cam yma o reidrwydd yn atal natur y 
sylwadau rhag adlewyrchu ar S4C; 

o Dylid osgoi rhannu gwybodaeth gyfrinachol am eich gwaith ar ran S4C 
mewn datganiadau;   

o Dylid osgoi gwneud datganiadau sy’n anffafriol neu negyddol i’r rhaglenni 
a/neu'r gwasanaethau rydych yn ymwneud â hwy ar ran S4C. 

 
 

• Wrth ddefnyddio cyfrif swyddogol un o raglenni S4C, yn ogystal â'r isod, dylid: 



 
 

o cydymffurfio ag unrhyw ganllawiau brand a strategaeth farchnata 
berthnasol sydd wedi ei gytuno gyda S4C; 

o sicrhau bod pob neges yn briodol ar gyfer cynulleidfa darged y rhaglen; 
o sicrhau na ddefnyddir y cyfrif i gefnogi neu hyrwyddo unrhyw unrhyw 

achos gwleidyddol neu unrhyw gynnyrch neu frand nad sydd yn berchen i 
S4C; 

o gwneud trefniadau ar gyfer cau neu reoli'r cyfrif yn yr hir dymor; a 
o cydymffurfio ag unrhyw oblygiadau perthnasol o dan y Ddeddf Diogelu 

Data 1998. 
 

• Yn gyffredinol, wrth ddefnyddio cyfrifon personol neu swyddogol un o raglenni 
S4C:  

o Dylid osgoi dweud unrhyw beth ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol na 
fyddech chi’n fodlon ei ddatgan yn gyhoeddus ar y teledu neu mewn papur 
newydd. 

o Ni ddylid gwneud unrhyw sylwadau sydd yn hiliol, sy’n creu aflonyddwch 
wrth sôn am faterion rhyw, anabledd neu grefydd, sy'n enllibus, sy'n bwlio 
neu sy'n achosi tramgwydd ayyb. 

o Ni ddylid rhannu unrhyw wybodaeth gyfrinachol gan gynnwys manylion 
personol unrhyw unigolyn neu fanylion cyfrinachol y rhaglen/eich busnes. 

o Ni ddylid torri hawlfraint unrhyw drydydd parti er enghraifft wrth gopïo 
lluniau, cerddoriaeth neu fideo. 

o Ni ddylid camarwain y cyhoedd, gweithredu mewn modd anghyfreithlon 
neu hybu unrhyw weithred anghyfreithlon. 

o Yn unol â Chanllawiau Rhaglenni S4C cofiwch fod angen i wynebau a 
phersonél golygyddol (fel y'u diffinnir yng Nghanllawiau Rhaglenni S4C) 
hysbysu S4C cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol.  Fe allai 
sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod etholiadau neu is-
etholiadau gyfri fel gweithgareddau o’r fath. 

o Ni ddylid ymddwyn yn ymosodol tuag at unigolion yn enwedig wrth drafod 
cynnwys a/neu weithgareddau S4C. Dylid ymateb i unrhyw feirniadaeth yn  
bwyllog.  

o Dylid ymgynghori ag S4C cyn ymateb i unrhyw gwyn am raglen.  
o Os ydych chi wedi trydar neu wneud sylw, ac yna’n ansicr a oedd yn 

briodol i’w wneud ac yn credu y gallai hynny effeithio ar S4C, dylid dod â 
hyn at sylw eich rheolwr mor fuan â phosib, hyd yn oed os yw’r sylw wedi 
ei ddileu. Mater i’r rheolwr fydd penderfynu a ddylid dod â’r digwyddiad at 
sylw Adran Gyfathrebu S4C. 

o Yn syml, os ydych yn ansicr o addasrwydd yr hyn yr ydych am drydar neu 
gyhoeddi, peidiwch â’i gyhoeddi. 
 

• Dylid nodi os nad ydych yn cydymffurfio â'r canllawiau uchod y: 
o gallai S4C neu eich cyflogwr ofyn ichi ddileu'r hyn yr ydych wedi ei 

gyhoeddi a/neu ymddiheuro am unrhyw sylw sydd yn mynd yn groes i'r 
canllawiau; a/neu 

o mae'n bosib y gallai eich cyflogwr gymryd camau priodol o dan delerau 
eich cytundeb cyflogaeth. 
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