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Refferendwm ar Aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd – 23 Mehefin 2016  

 

Nodiadau ar Ganllawiau Rhaglenni S4C 

 

1. Rhagarweiniad 

 

Bydd  Refferendwm ar Aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei gynnal ar  y 23ain o 

Fehefin 2016 (‘y Refferendwm ’). 

 

Yn y cyfnod o 15fed o Ebrill hyd at 23ain o Fehefin 2016  atgoffir cynhyrchwyr o'r angen i 

sicrhau cydymffurfiaeth â: 

 

 Chanllawiau Rhaglenni S4C (yn enwedig rhannau 4, 5 a 7) sydd ar gael ar dudalennau 

Cynhyrchwyr Gwefan S4C 

         

 Cod Darlledu Ofcom (yn enwedig rhannau 5 a 6).  

 

Yn ogystal, mae yna nodiadau o arweiniad i’w cael ar wefan Ofcom, sydd yn cynnig canllawiau 

ychwanegol wrth weithredu'r gofynion hynny. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/bguidance/. 

 

Dylai cynhyrchwyr gyfeirio unrhyw ansicrwydd am weithredu’r canllawiau at y Comisiynydd 

perthnasol yn S4C yn y lle cyntaf. Gyda’r person hwnnw/honno y dylid ymgynghori pan ofynnir am 

hynny yn y nodiadau isod. 

 

Daw’r canllawiau hyn i rym o 15fed o Ebrill 2016 tan ddiwedd y cyfnod pleidleisio ar 23ain o 

Fehefin 2016. Dyma’r ‘cyfnod  refferendwm’ y cyfeirir ato isod.    

 

2.  Cyfnod Refferendwm  

 

2.1  Mae angen i gynhyrchwyr fod yn gyfarwydd â’r rhestr o gyrff dynodedig ar gyfer y 

refferendwm er mwyn bod yn ymwybodol o flaen llaw o broblemau allai godi gydag 

unigolion fydd yn ymddangos yn eu rhaglenni.  Y cyrff dynodedig sy’n arwain yr 

ymgyrchoedd (o blaid neu yn erbyn). Mae’n bosib i grwpiau ymgyrchu eraill gael eu cofrestri 

yn ‘gyfranogwyr a ganiateir’.  Yn ogystal mae modd i unrhyw unigolyn i ymgyrchu heb gael 

ei gofrestri. Mae gwybodaeth am gyrff dynodedig, cyfranogwyr a ganiateir a chyfnodau 

refferendwm i’w gael ar safle gwe y Comisiwn Etholiadol,  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru. 

 

2.2  Atgoffir cynhyrchwyr bod Canllawiau Rhaglenni S4C (yn enwedig adran 5) yn cynnwys 

cyfyngiadau ar unigolion sy’n cynrychioli un o’r cyrff dynodedig, sef ‘prif ymgyrchwyr’, neu 

gyfranogwyr a ganiateir  sy’n ymddangos ar S4C, p'un ai cyn neu yn ystod cyfnod 

refferendwm. Mae S4C am osgoi sefyllfa lle bod prif ymgyrchwyr neu gyfranogwyr a 

ganiateir yn ymddangos mewn rhaglenni 'anwleidyddol' yn ystod y cyfnod refferendwm, neu 

fel yn 5.5 o Ganllawiau Rhaglenni S4C, lle mae wyneb neu berson golygyddol yn hyrwyddo 

barn un garfan ar gwestiwn sy’n destun refferendwm.   

 

2.3  Yn ystod y cyfnod rhwng y 15fed o Ebrill 2016 a’r 5ed o Fai 2016 fe fydd y cyfnod 

refferendwm a chyfnod etholiadol Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ac Etholiad 

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 yn gorgyffwrdd. Yn ystod y cyfnod yma, bydd disgwyl 

i gynhyrchwyr gymryd i ystyriaeth Canllawiau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 

ac Etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 a sicrhau didueddrwydd dyladwy yng 

nghyd destun yr etholiadau a’r refferendwm.  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/bguidance/
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru
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Gellid dod o hyd i’r Canllawiau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ac Etholiad 

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 gan ddefnyddio’r ddolen yma. 

 

2.4 Disgwylir i bob cynhyrchydd hysbysu’r Comisiynydd priodol yn S4C ar unwaith os oes 

amheuaeth y bydd un o’u cyfranwyr, hyd yn oed os yw wedi ei recordio yn barod, yn brif 

ymgyrchydd neu’n gyfranogwr a ganiateir yn y refferendwm. Ni ddylai unrhyw 

ymddangosiadau ‘newydd’ gael eu trefnu yn ystod y cyfnod refferendwm. 

 

2.5  Nid yw’r ddau grŵp sy’n arwain yr ymgyrchoedd o blaid ac yn erbyn wedi cael eu dynodi 

gan y Comisiwn Etholiadol, ond fe gaiff rhain eu cyhoeddi yma 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru.  

  

2.5  Ni chaniateir i brif ymgyrchwyr neu gyfranogwyr a ganiateir weithredu fel cyflwynwyr 

newyddion, cyfwelwyr na chyflwynwyr unrhyw fath o raglen yn ystod y cyfnod refferendwm. 

Mae’n bwysig fod S4C yn cael gwybod gymaint o flaen llaw ag sy’n bosib os oes unrhyw un 

o gyflwynwyr y sianel yn bwriadu bod yn brif ymgyrchydd neu’n gyfranogwyr a ganiateir. 

 

2.6  Rhaid i unrhyw drafod a dadansoddi materion refferendwm ddod i ben pan fydd y blychau 

pleidleisio yn agor ac ni ellir ail-gychwyn hynny nes bydd y blychau pleidleisio wedi cau. 

 

 

3.  Didueddrwydd a Thegwch – y Pleidiau Gwleidyddol 

 

3.1  Rhaid rhoi pwys dyladwy i’r ymdriniaeth o’r cyrff dynodedig yn ystod y cyfnod refferendwm.  

   

3.2  Mi fydd angen i gynhyrchwyr roi sylw priodol hefyd i gyfranogwyr a ganiateir eraill sydd â 

safbwyntiau pwysig. Y canllaw pwysicaf wrth benderfynu ar ‘sylw priodol’ yw tystiolaeth o 

unrhyw gefnogaeth gyfoes sylweddol neu i raniadau o fewn y cyrff dynodedig. 

 

3.3  Nid yw hyn yn golygu bod rhaid rhoi'r union faint o amser i bawb ond rhaid sicrhau 

didueddrwydd dyladwy a thegwch dros y cyfnod refferendwm  ar ei hyd.  Y bwriad yw 

sicrhau cydbwysedd teilwng rhwng y ddau ochr o’r ddadl. Ond yn ymarferol mae ystod o 

safbwyntiau yn dod i’r amlwg yn ystod ymgyrch refferendwm ac mae angen sicrhau hefyd 

fod rhain yn cael eu cynrychioli. 

 

 

4.  Rhaglenni – Pwyntiau Cyffredinol 

 

4.1  Pwrpas canllawiau etholiadol yw sefydlu fframwaith sy’n galluogi cynhyrchwyr a 

newyddiadurwyr i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd ddiduedd a thrylwyr, ond i weithredu 

hefyd dan amgylchiadau mor rhydd a chreadigol a phosibl. 

 

4.2  Cyfrifoldeb pob cynhyrchydd a golygydd yw sicrhau eu bod yn ymwybodol o sut y mae’r 

canllawiau yma yn berthnasol i’w rhaglenni. Os oes ansicrwydd, dylwch gysylltu â’r 

Comisiynydd perthnasol.  

 

4.3  Ag eithrio’r cyfnod etholiadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fe fydd cyrff etholedig 

eraill megis Tŷ’r Cyffredin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chynghorau lleol, yn parhau i 

weithredu yn ystod y cyfnod refferendwm . Wrth roi'r sylw arferol i’r rhain, mae angen i 

gynhyrchwyr fod yn ymwybodol o effeithiau posib hyn ar yr ymgyrch refferendwm.  

Dylid gwneud yn glir i’r gwylwyr os yw unrhyw stori yn effeithio ar yr ymgyrch, a bydd rhaid 

bod yn arbennig o ofalus i ddilyn y rheolau didueddrwydd os bydd gwleidyddion nad ydynt 

yn brif ymgyrchwyr neu’n gyfranogwyr a ganiateir  yn traethu ar faterion sy’n berthnasol i’r 

refferendwm , e.e. Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol San Steffan a chynghorwyr lleol. 

 

http://www.s4c.cymru/media/media_assets/Etholiadau_2016_-_V1.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru
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4.4  Wrth drafod unrhyw stori newyddion fawr allai ddigwydd yn ystod y cyfnod refferendwm, 

rhaid trin unrhyw elfen wleidyddol berthnasol yn y stori honno mewn ffordd sy’n 

adlewyrchu’r ffaith ein bod ynghanol ymgyrch refferendwm. Bydd yr union ffyrdd o gyflawni 

hyn yn dibynnu ar amgylchiadau penodol pob achos. 

  

4.5  Ni ddylid gofyn am gyfweliad gydag unrhyw arweinydd plaid, i drafod y refferendwm heb 

ymgynghori gyda'r Comisiynydd perthnasol yn S4C o flaen llaw. 

 

4.6   Dylid osgoi rhoi mantais annheg i unrhyw brif ymgyrchwyr neu gyfranogwyr a ganiateir er 

enghraifft trwy gyfweld unigolion amlwg sy’n cefnogi safbwynt un o’r cyrff dynodedig neu 

holi unrhyw ymgyrchwr neu gyfrannwr o flaen posteri neu ddeunydd tebyg sy’n berthnasol 

i’r un o’r cyrff dynodedig neu gyfranogwyr a ganiateir yn y refferendwm. 

 

4.7  Rhaid ymgynghori gyda’r Comisiynydd cyn trefnu cynulleidfa ar gyfer rhaglen, er mwyn 

trafod dewis y gynulleidfa a ffyrdd o sicrhau didueddrwydd. 

 

 

5.  Rhaglenni gwleidyddol ac etholiadol 

 

5.1  Rhaid i bob bwletin, rhaglen neu gyfres, yn ogystal â gwasanaethau ar-lein, sicrhau 

didueddrwydd tuag at y cyrff dynodedig , ar draws yr ymgyrch gyfan. Os mai dim ond un 

rhaglen a ddarlledir, rhaid cyflawni hyn o fewn y rhaglen honno. Mewn cyfres, gellir ei 

gyflawni ar draws mwy nag un rhaglen. 

 

5.2  Fe ddylai unrhyw gyfres sy’n rhoi sylw i’r refferendwm  mewn mwy nag un rhaglen atgoffa’r 

gynulleidfa o gynnwys sydd wedi ei ddarlledu eisoes, ac o gynnwys sydd eto i ddod yn y 

gyfres, er mwyn ei gwneud yn glir fod didueddrwydd yn cael ei gyflawni dros gyfnod o 

amser. 

 

5.3 Lle bo cyfnod etholiadol yr Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ac Etholiad 

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 yn gorgyffwrdd y cyfnod refferendwm, rhaid i 

gynhyrchwyr fod yn ymwybodol bod yn rhaid iddynt gymryd camau i sicrhau bod 

cydbwysedd priodol mewn sefyllfaoedd penodol. Er enghraifft, os oes gan ymgyrchydd yn y 

refferendwm rôl arall a’i fod/bod yn trafod mater gwleidyddol arall yn eich rhaglen, rhaid 

atgoffa’r unigolyn hwnnw bod angen iddo/i gyfyngu ei sylwadau i’r mater gwleidyddol 

hwnnw ac na ellir trafod materion yn ymwneud â’r refferendwm. 

 

 

6.  Rhaglenni Eraill 

 

6.1  Mae’n rhaid i unrhyw raglen ‘anwleidyddol’ nad yw fel arfer yn trafod materion gwleidyddol 

neu’n gwahodd gwleidyddion i gyfrannu, ymgynghori a'r Comisiynydd o flaen llaw cyn bwrw 

'mlaen i drefnu unrhyw gynnwys sy’n ymwneud â’r refferendwm. 

 

6.2  Mae pob un o’r canllawiau yn y ddogfen hon yn berthnasol i’r rhaglenni yma hefyd. 

 

 

7.  Arolygon Barn 

 

7.1  Dylid ymgynghori â’r Comisiynydd o flaen llaw cyn comisiynu unrhyw arolwg barn yn 

ymwneud a’r refferendwm. 

 

7.2  Ni ddylid trefnu unrhyw arolygon barn dros y ffon, ar-lein, trwy decstio neu drwy gyfrwng 

arall, sy’n ceisio mesur cefnogaeth i safbwyntiau y cyrff dynodedig neu gyfranogwyr a 

ganiateir yn y refferendwm.  
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7.3  Ni ddylid darlledu manylion am nifer y galwadau, e-byst, negeseuon testun neu unrhyw 

negeseuon eraill sy’n cael eu derbyn am unrhyw agwedd o’r ymgyrch refferendwm. 

 

7.4  Ni chaniateir cyhoeddi arolwg barn ar unrhyw fater refferendwm  ar y diwrnod pleidleisio 

nes bydd y blychau pleidleisio wedi cau. Tra bod y bleidlais yn dal ar agor ar y diwrnod 

hwnnw, mae’n drosedd i ddarlledu unrhyw beth am y ffordd y mae pobl wedi pleidleisio. 

 

7.5  Pan fo’r blychau pleidleisio wedi cau, mae’n iawn i ohebwyr dynnu sylw at arolygon barn 

mewn pecynnau ac adroddiadau, ond ni ddylid rhoi gormod o bwys iddyn nhw. 

 

7.6  Rhaid bod yn arbennig o ofalus gyda vox pops mewn cyfnod refferendwm. Rhaid gwneud yn 

glir nad arwydd o gryfder barn ar bwnc yw cyfweliadau o’r fath, ond yn hytrach, cyfraniadau 

sy’n rhoi lliw i ddadl. Rhaid bod yn ofalus hefyd o ran lleoliad y vox pops, a sicrhau eu bod 

yn cynrychioli gwahanol agweddau o ddadl. 

 

 

8.  Arlein 

 

Mae’r holl ganllawiau ar gyfer rhaglenni teledu yn berthnasol yn yr un modd i holl ddeunydd 

yn ymwneud a’r refferendwm  ar y we ar wefan S4C neu unrhyw wefan sydd yn gysylltiedig 

â gwefan S4C neu raglen S4C. 

 

9.  Ar-lein a Chyfryngau Cymdeithasol 

 

9.1 Mae’r holl ganllawiau ar gyfer rhaglenni teledu yn berthnasol yn yr un modd i holl 

ddeunydd yn ymwneud â’r refferendwm ar y we ac ar y cyfryngau cymdeithasol.  

 

9.2 Ni ddylai Wynebau a Phersonél Golygyddol (fel y'u diffinnir yng Nghanllawiau S4C ar 

Gydymffurfiaeth Rhaglenni) beryglu didueddrwydd neu enw da S4C trwy fynegi 

safbwyntiau ar faterion yn ymwneud â’r refferendwm ar wefannau neu gyfrifon cyfryngau 

cymdeithasol personol. Atgoffir cynhyrchwyr o ganllawiau S4C ar Ddefnyddio Cyfryngau 

Cymdeithasol i’r perwyl hwn. 

 

10.  Y drefn i ddelio â chwynion, sylwadau ac ymholiadau gwleidyddol 

 

10.1  Nod Cod Ymarfer S4C ar gwynion yw ceisio sicrhau fod cwynion yn cael eu trin mor gyflym a 

chyflawn â phosib. Mae modd gwneud cwyn trwy gysylltu a’r Wifren Gwylwyr drwy wefan 

S4C, dros y ffon, neu drwy’r post neu trwy e-bost. 

https://www.s4c.cymru/e_complaint_procedure.shtml#ID3  

 

10.2  Os bydd cwmni cynhyrchu yn derbyn unrhyw gwyn, sylw neu ymholiad ar fater gwleidyddol 

gan unigolyn, plaid neu sefydliad yn ymwneud a rhaglen neu wasanaeth S4C, disgwylir 

iddynt ei anfon yn syth at Elin Morris, Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a Masnachol, S4C, 

Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU (029 20 741479; elin.morris@s4c.co.uk) yn 

hytrach na cheisio ei ateb eu hunain. 

 

  

https://www.s4c.cymru/e_complaint_procedure.shtml#ID3

