
Sut ydw i’n cael gwybod a yw’r fframwaith Llwyfannau Rhannu Fideos 
(VSP) yn berthnasol i fy ngwasanaeth i?
Rhaid i chi hysbysu Ofcom os ydych yn wasanaeth fideo ar-lein sy’n caniatáu i ddefnyddwyr lwytho fideos i 
fyny a’u rhannu â’r cyhoedd, a’ch bod wedi eich sefydlu yn y DU.
Darllenwch y canllawiau cyhoeddedig i’ch helpu i asesu a yw eich gwasanaeth yn bodloni’r diffiniad cyfreithiol 
a’r meini prawf awdurdodaethol, a hysbysu drwy borth pwrpasol ar y we. Rhaid i wasanaethau newydd 
hysbysu Ofcom cyn lansio. 

Beth sy’n ofynnol o dan y rheolau newydd?
Diogelu defnyddwyr rhag y risg o weld cynnwys niweidiol. 
I wneud hyn, rhaid i ddarparwyr VSP roi mesurau priodol ar waith i ddiogelu 
• Pob defnyddiwr rhag fideos sy’n debygol o gymell trais neu gasineb yn erbyn grwpiau penodol;
• Pob defnyddiwr rhag fideos sydd â chynnwys y byddai’n cael ei ystyried yn drosedd o dan gyfreithiau sy’n 

ymwneud â therfysgaeth; deunydd cam-drin plant yn rhywiol; a hiliaeth a senoffobia;
• Pobl dan 18 oed rhag fideos sy’n cynnwys pornograffi, cynnwys eithafol a deunydd arall a allai amharu ar 

eu datblygiad corfforol, meddyliol neu foseol. 
Rhaid cyrraedd safonau penodol mewn cysylltiad â hysbysebu hefyd.
Gweler Adran 3 o ganllawiau Ofcom i gael gwybodaeth am ddeunydd niweidiol.

Mae’r ystod o fesurau y gall darparwyr eu rhoi ar waith i ddiogelu defnyddwyr rhag  
deunydd niweidiol yn cynnwys: 

Mesurau i ddiogelu pobl dan 18 oed  
Telerau ac amodau sy’n nodi os bydd person 
yn llwytho fideo i fyny sy’n cynnwys unrhyw 
ddeunydd sydd wedi’i gyfyngu*, mae’n rhaid 
i’r person hwnnw ddwyn sylw’r darparwr VSP 
ato.
Systemau ar gyfer cael sicrwydd ynghylch 
oedran darpar wylwyr.
Systemau rheolaeth rhieni.
Systemau sy’n caniatáu i wylwyr roi sgôr i 
ddeunydd niweidiol.

Mesurau penodol i hysbysebu
Telerau ac amodau ynghylch gofynion 
hysbysebu’r llwyfan.

Darparu’r swyddogaeth i rywun sy’n  
llwytho fideo i fyny allu datgan a yw’r  
fideo’n cynnwys hysbyseb.

Mesurau i helpu i ddiogelu pob 
defnyddiwr

Telerau ac amodau sy’n gwahardd pobl 
rhag llwytho fideos sy’n cynnwys deunydd 
niweidiol perthnasol i fyny** .
Dulliau i wylwyr adrodd neu fflagio deunydd 
niweidiol, a darparu esboniadau i ddefnyddwyr 
am y camau gweithredu a gymerwyd.
Proses gwyno.
Adnoddau a gwybodaeth i ddefnyddwyr gyda’r 
nod o wella eu llythrennedd yn y cyfryngau.

*Mae deunydd wedi’i gyfyngu yn cyfeirio at fideos sydd, neu sy’n 
debygol o fod â thystysgrif R18, neu y gwrthodwyd tystysgrif iddo 
neu a fyddai’n debygol o gael ei wrthod o dan ganllawiau’r BBFC. 
Mae hefyd yn golygu deunydd arall a allai amharu ar ddatblygiad 
corfforol, meddyliol neu foesol pobl dan 18 oed.

** Mae deunydd niweidiol perthnasol yn cyfeirio at unrhyw 
ddeunydd sy’n debygol o gymell trais neu gasineb yn erbyn grŵp 
o bobl neu aelod o grŵp o bobl ar sail benodol. Mae hefyd yn 
cyfeirio at ddeunydd y byddai ei gynnwys yn drosedd o dan gyfre-
ithiau sy’n ymwneud â therfysgaeth, cam-drin plant yn rhywiol; a 
hiliaeth a senoffobia..

Fframwaith Rhannu Fideos Ofcom:
Nodyn esbonio i’r diwydiant 

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/vsp-regulation/guidance-who-to-notify-to-ofcom
https://ofcom.force.com/VSPLoginPage
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/226360/vsp-harms-guidance-welsh.pdf


Mae rhagor o wybodaeth am risgiau deunydd 
niweidiol i ddefnyddwyr a’r mesurau diogelu yn y 
ddeddfwriaeth ar gael yn adran 4 o’r canllawiau. 
Rhaid i’r mesurau y mae darparwr yn eu rhoi 
ar waith fod yn briodol at y diben o ddiogelu 
defnyddwyr rhag y categorïau niwed uchod, a 
bod yn effeithiol o ran ateb y diben hwn. Nid oes 
cyfyngiad ar y mesurau y gall gwasanaethau eu rhoi 
ar waith. Gallant roi mesurau eraill ar waith sydd 
y tu hwnt i’r rhai wedi’u rhestru yn y fframwaith 
cyfreithiol.
Mae’r drefn VSP hefyd yn mynnu bod pob 
gwasanaeth yn darparu gweithdrefn ddiduedd ar 
gyfer datrys anghydfod y tu allan i’r llys er mwyn 
datrys anghydfodau sy’n ymwneud â rhoi mesurau 
ar waith a chymryd penderfyniadau ynghylch pa 
fesurau y rhoddir ar waith, ac na roddir ar waith. 
(Gweler adran 5 o’r canllawiau ).

Sut ydw i’n penderfynu a yw mesur yn 
briodol ar gyfer diogelu defnyddwyr ?
Rhaid i ddarparwyr bennu a yw mesur yn briodol ar 
gyfer diogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol. 
Mae mesur yn un priodol os yw’n ymarferol ac 
yn gymesur, gan ystyried ffactorau yn cynnwys 
natur y deunydd a’r niwed posibl y gallai ei achosi, 
priodoleddau defnyddwyr (er enghraifft pobl dan 
18 oed), maint a natur y gwasanaeth, a hawliau 
a buddiannau cyfreithlon defnyddwyr, darparwyr 
gwasanaethau a’r cyhoedd. (Gweler adran 6 o’r 
canllawiau).
Rydym yn annog darparwyr VSP yn gryf i roi proses 
ar waith i asesu a rheoli’r risg o niwed. Credwn mai 
dyma’r ffordd fwyaf effeithiol i ddarparwyr gofnodi 
penderfyniadau i bennu pa fesurau sy’n briodol ar 
gyfer diogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol.  
Hefyd, bydd yn helpu darparwyr i ystyried risgiau 
newydd o niwed er mwyn asesu a lliniaru (gweler 
adran 6 o’r canllawiau).  

Beth yw’r rheolau ynghylch 
hysbysebu ar VSP ? 
Rhaid i VSPs sydd wedi’u sefydlu yn y DU ddilyn y 
gofynion i ddiogelu defnyddwyr rhag hysbysebion 
niweidiol ac i sicrhau bod hysbysebion yn amlwg i 
ddefnyddwyr. Bydd canllawiau pellach ar hyn ar gael 
ar wefan Ofcom yn nes ymlaen yn 2021. 

Beth fydd yn digwydd os na fydd fy 
ngwasanaeth yn cydymffurfio?
Mae gan Ofcom y pŵer i ymchwilio i achosion posib 
o ddiffyg cydymffurfio ac i gymryd camau gorfodi os 
yw darparwyr VSP wedi torri ei rwymedigaethau. 
Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i weithio gyda 
darparwyr yn anffurfiol i ddechrau er mwyn ceisio 
mynd i’r afael â phryderon o ran cydymffurfio.
Os bydd achos o dorri, mae gan Ofcom ystod o 
bwerau y gall eu defnyddio. Efallai y byddwn yn 
mynnu bod y VSP yn cymryd camau gweithredu 
penodol i gydymffurfio neu i wneud iawn am yr 
achos o dorri, a gallwn roi cosb ariannol i ddarparwr 
hefyd. Yn y pen draw, yn yr achosion mwyaf difrifol, 
mae gan Ofcom y pŵer i atal neu gyfyngu ar 
wasanaeth. 
I gael rhagor o wybodaeth am ddull Ofcom o fonitro 
a gorfodi, gweler adran 8 o’r canllawiau. Mae camau 
gorfodi yn cyd-fynd â’n Canllawiau Gorfodi. Ceir 
gwybodaeth am gosbau ariannol yn ein Canllawiau 
Cosbau.

Sut gallaf gysylltu ag Ofcom ynghylch 
y drefn? 
Mae modd i ddarparwyr e-bostio Ofcom yn 
VSPRegulation@ofcom.org.uk os oes ganddynt 
unrhyw gwestiynau am y drefn VSP. 
Sylwch nad oes modd i Ofcom ddarparu cyngor 
cyfreithiol a chyfrifoldeb pob darparwr yw sicrhau ei 
fod yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau cyfreithiol 
perthnasol.
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