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Diben 

Mae'r BBC wedi agor ymgynghoriad ar ddrafft diwygiedig o'r Canllawiau Golygyddol sy’n 

nodi’r safonau cynnwys ar gyfer gwneuthurwyr rhaglenni'r BBC a chynhyrchwyr cynnwys 

eraill ar gyfer gwasanaethau'r BBC. Mae'r Canllawiau'n ymdrin â bod yn ddiduedd, cywirdeb, 

tegwch, preifatrwydd a niwed a thramgwydd, ac mae adrannau pellach yn ymdrin ag 

amrywiaeth o faterion fel rhaglenni crefyddol, rhyfel, terfysgaeth, cystadlaethau, pleidleisiau, 

perthnasoedd â sefydliadau eraill a chyfeiriadau masnachol. Mae'r ddogfen hon yn egluro 

pam rydym ni’n ymgynghori, beth rydym yn ymgynghori yn ei gylch a sut i ymateb. Dylid ei 

darllen ochr yn ochr â'r Canllawiau Golygyddol drafft. 

 

Ers i Ofcom reoleiddio’r BBC ym mis Ebrill 2017, mae adrannau newydd o God Darlledu 

Ofcom bellach yn berthnasol i gynnwys y BBC. Mae'n cynnwys y rheolau y mae'n ofynnol i'r 

BBC eu dilyn er mwyn i wylwyr a gwrandawyr y BBC gael eu gwarchod yn briodol. Mae'r 

Canllawiau Golygyddol yn sicrhau bod cynnwys y BBC yn cydymffurfio â'r Cod Darlledu. 

 

Mae'r ymgynghoriad hwn ar agor o 4 Hydref 2018 tan 12 Tachwedd 2018. 

 

Bydd y Canllawiau presennol (2010) yn parhau mewn grym nes i'r ymgynghoriad ddod i 

ben a nes i’r Canllawiau diwygiedig a gyhoeddir yma gael eu cwblhau a'u cyhoeddi. 

 

Cyflwyniad 

Mae’r cyhoedd yn disgwyl y safonau uchaf gan y BBC - gwirionedd, cywirdeb, didueddrwydd 

ac amrywiaeth barn - a bod y wybodaeth maen nhw’n ei derbyn yn annibynnol, yn 

awdurdodol ac yn ddibynadwy. Mae’n disgwyl i'r BBC wasanaethu er budd y cyhoedd, ac yn ei 

allbwn, i fod yn deg, amddiffyn y rhai mwyaf bregus rhag niwed, osgoi tramgwydd 

anghyfiawn, parchu preifatrwydd a diogelu lles plant a phobl ifanc. Ar yr un pryd, mae'n 

disgwyl i'r BBC gydbwyso hyn gyda rhyddid mynegiant, wrth ddarlledu neu gyhoeddi 

cynnwys sy'n profi tybiaethau ac yn gwthio ffiniau. 

 

Mae Canllawiau Golygyddol y BBC yn ffordd allweddol o sicrhau'r disgwyliadau hynny. Maent 

yn ymgorffori gwerthoedd a chyfrifoldebau'r BBC ac yn un o'r dogfennau pwysicaf y mae'r 

BBC yn eu cyhoeddi. Cyhoeddwyd y canllawiau am y tro cyntaf yn 1989 a chafwyd y fersiwn 

ddiweddaraf yn 2010, a chânt eu cydnabod ledled y byd fel 'y safon aur' o ran safonau 

golygyddol, gan weithredu fel canllaw hanfodol i unrhyw un sy'n gwneud cynnwys ar gyfer 

gwasanaethau'r BBC ac maent yn hanfodol i gynnal yr ymddiriedaeth y mae cynulleidfaoedd 

yn ei roi yn y BBC. 

 

Mae'r Canllawiau'n nodi'r gwerthoedd a'r safonau sy'n ofynnol gan unrhyw un sy'n ymwneud 

â chynhyrchu neu gyflwyno cynnwys y BBC yn y DU neu dramor - o newyddion a materion 

cyfoes, rhaglenni ffeithiol a chwaraeon i ddrama, comedi ac adloniant. Maent yn bodoli i 

arwain cynhyrchwyr i wneud penderfyniadau golygyddol ystyriol sy'n cydbwyso rhyddid 

mynegiant gyda'u cyfrifoldebau i gynulleidfaoedd, cyfranwyr ac eraill. 

 

Er bod y gwerthoedd a'r safonau hyn yn aros yr un peth, mae'r canllawiau eu hunain yn newid 

dros amser i ystyried newidiadau yn y ffordd y caiff y BBC ei rheoli fel y nodir yn Siartr 

Frenhinol a Chytundeb y BBC; newidiadau mewn deddfwriaeth, datblygiadau yn y feddylfryd 

golygyddol a gwersi a ddysgwyd o benderfyniadau golygyddol yn ogystal ag adlewyrchu 

newidiadau yn agweddau’r cyhoedd a thechnoleg. Felly, mae'r BBC yn adolygu'r Canllawiau o 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/accountability/consultations/draft_editorial_guidelines_cy.pdf
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code
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bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau eu bod yn cadw at ein gofynion cyfreithiol a disgwyliadau’r 

gynulleidfa sy'n parhau i newid. 

 

Cyd-destun rheoleiddiol 

Mae Gwerthoedd Golygyddol y BBC fel y'u hadlewyrchir yn y Canllawiau Golygyddol yn 

seiliedig ar rwymedigaethau'r BBC o dan ei Siartr Frenhinol a'r Cytundeb Fframwaith. Mae'r 

Siartr yn gwarantu annibyniaeth olygyddol y BBC ac mae'n nodi ei Chenhadaeth a'i Dibenion 

Cyhoeddus. 

Cenhadaeth y BBC yw gweithredu er budd y cyhoedd, gan wasanaethu’r holl gynulleidfaoedd 

drwy ddarparu allbwn a gwasanaethau diduedd a neilltuol o ansawdd uchel sy’n hysbysu, yn 

addysgu ac yn diddanu. 

Dibenion Cyhoeddus y BBC yw: 

 Darparu newyddion a gwybodaeth ddiduedd i helpu pobl i ddeall ac ymwneud â’r byd 

o’u cwmpas.  

Hybu dysgu i bobl o bob oed.  

 Dangos yr allbwn a gwasanaethau mwyaf creadigol a neilltuol sydd o’r ansawdd uchaf.  

 Adlewyrchu, portreadu a gwasanaethu’r cymunedau amrywiol yn holl wledydd a 

rhanbarthau’r Deyrnas Unedig ac, wrth wneud hynny, hybu’r economi greadigol ledled y 

Deyrnas Unedig. 

 Adlewyrchu’r Deyrnas Unedig, ei diwylliant a’i gwerthoedd i’r byd. 

Fe wnaeth y Siartr gyfredol, a ddaeth i rym ar 3 Ebrill 2017, ddiwygio’r ffordd y caiff y BBC ei  

llywodraethu a’i rheoleiddio. Trosglwyddwyd y broses o reoleiddio’r BBC o Ymddiriedolaeth 

y BBC i Ofcom, gan roi cyfrifoldeb i Ofcom dros sicrhau bod safonau cynnwys yn cael eu cadw 

yng Ngwasanaethau Cyhoeddus y DU a Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alw (ODPS) (gan 

gynnwys BBC iPlayer) ac am sicrhau bod y rhain yn cydymffurfio â Chod Darlledu Ofcom. Cyn 

hynny, dim ond rhai rhannau o'r Cod oedd yn gymwys1. Yn unol â'i ddyletswyddau diwygiedig, 

cynhaliodd Ofcom broses ymgynghori ynglŷn â’r Côd Darlledu diwygiedig a’i gyhoeddi. Gellir 

dod o hyd iddo ar wefan Ofcom2. 

 

Bwrdd y BBC sy'n gyfrifol am redeg y BBC. Mae'r Siartr yn rhoi cyfrifoldeb ar Fwrdd y BBC i 

"osod, cyhoeddi, adolygu'n achlysurol, a pharchu canllawiau a gynlluniwyd i sicrhau safonau 

priodol yng nghynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus y DU". 3 Mae'r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am 

sicrhau safonau ar draws cynnwys y BBC sydd ddim yn cael eu rheoleiddio gan Ofcom - BBC 

World Service, deunydd y BBC sydd ar wefannau trydydd parti, gan gynnwys cyfryngau 

cymdeithasol a deunydd ysgrifenedig ar-lein. 

 

                                                           
1 Protection of under-18s; Harm and Offence; Avoidance of inciting crime or disorder; Responsible approach to religious 

content; Prohibition of use of images of very brief duration; Fairness; Privacy. 

2 ofcom.org.uk/consultations-and-statements/  

3 Cytundeb Fframwaith y BBC 2016; Atodlen 3.2 
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Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Ganllawiau Golygyddol y BBC, y mae'r Bwrdd 

yn gyfrifol amdanynt, gyd-fynd o leiaf â'r safonau a osodwyd gan God Darlledu Ofcom. Mae 

canllawiau'r BBC yn gosod safon uwch mewn rhai achosion, ac yn amrywio'n ehangach nag 

sy'n ofynnol gan God Ofcom. 

 

Mae cadw at y Canllawiau yn ofyniad cytundebol i holl wneuthurwyr rhaglenni, cynhyrchwyr 

cynnwys a pherfformwyr sy'n gweithio i'r BBC ac i bob cwmni cynhyrchu annibynnol sy'n 

cynhyrchu cynnwys ar gyfer y BBC. Mae Bwrdd y BBC wedi penderfynu cymhwyso'r 

Canllawiau i holl gynnwys y BBC, waeth beth fo'r llwyfan darlledu neu gyhoeddi a lle bynnag 

yn y byd y caiff ei ddosbarthu. 

 

Wrth ystyried cwynion am safonau golygyddol yng nghynnwys y BBC, bydd y BBC yn ystyried 

a yw'r BBC wedi parchu’r Canllawiau Golygyddol. 

 

Yr arolwg hwn 

Cyhoeddwyd y Canllawiau Golygyddol cyfredol yn 2010. Maent yn cael eu hadolygu gan 

amlaf bob pum mlynedd, ond cafwyd bwlch hirach y tro hwn, er mwyn caniatáu i'r newidiadau 

llywodraethu a rheoleiddiol a sefydlwyd gan y Siartr bresennol ddod i rym. 

 

Un o brif swyddogaethau Bwrdd y BBC yw gosod y safonau ar gyfer allbwn a gwasanaethau 

golygyddol a chreadigol y BBC4, ac mae'n ofynnol iddo ystyried manteision ymgynghori â 

phobl â diddordeb ynglŷn â’r safonau mae'n eu pennu. Er mwyn bod yn  agored a thryloyw, 

mae'r Bwrdd wedi penderfynu ei bod yn briodol ymgynghori'n gyhoeddus ar ddiwygio’r  

Canllawiau. Er bod y Canllawiau'n bennaf yn gymorth i'r rhai sy'n gysylltiedig â chynhyrchu a 

chyflwyno cynnwys ar gyfer y BBC, mae'n bwysig bod y safonau a nodir hefyd yn adlewyrchu 

disgwyliadau’r gynulleidfa.  

 

Mae Bwrdd y BBC wedi cymeradwyo’r fersiwn a gyhoeddir yma ar gyfer ymgynghoriad a bydd 

yn ystyried safbwyntiau a fynegwyd yn yr ymgynghoriad cyn cwblhau a chyhoeddi'r 

Canllawiau. Bydd y Canllawiau presennol (2010) yn parhau mewn grym nes i'r 

ymgynghoriad ddod i ben a nes i’r Canllawiau diwygiedig a gyhoeddir yma gael eu cwblhau 

a'u cyhoeddi. Yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad, mae'n debygol o fod ar ddechrau  

2019. 

 

Dyma fydd y 7fed rhifyn o'r Canllawiau ers iddynt gael eu cyhoeddi gyntaf yn 1989. 

 

Mae'r Canllawiau yn ddogfen fanwl ac mae'r rhifyn hwn yn cynnwys 17 o adrannau. Maent yn 

cynnwys: 

 Yr angen i sicrhau cywirdeb priodol yn ein holl gynnwys a chymhwyso didueddrwydd 

dyladwy i'n hallbwn. Mae yna ofynion penodol ynglŷn â chynnwys sy'n delio â 'phynciau 

dadleuol'5 

                                                           
4
 Deddf Siartr 20(3)(f) 

5 Gweler Adran 4 o’r Canllawiau drafft, gall ‘pwnc dadleuol’ fod yn fater sy’n ddadleuol o ran polisi cyhoeddus neu mewn 

cyd-destun gwleidyddol neu ddiwydiannol.  Gall hefyd fod yn ddadleuol yng nghyd-destun crefydd, gwyddoniaeth, cyllid, 

diwylliant, moeseg neu unrhyw fater arall. 
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 Pwysigrwydd darparu amddiffyniad digonol i aelodau'r cyhoedd rhag cynnwys deunydd 

sarhaus neu niweidiol tra'n cydbwyso hyn gyda'r hawl i ryddid mynegiant creadigol a'r 

hawl i gynulleidfaoedd gael cynnwys creadigol, arloesol a heriol. 

 Pwysigrwydd trin pobl yn deg a chydbwyso disgwyliad cyfreithlon am breifatrwydd gan 

unigolion gyda budd y cyhoedd mewn rhyddid mynegiant. 

 Sut dylai'r rheini sy'n ymwneud â chreu cynnwys drin cyfranwyr o dan 18 oed. 

 Sut rydym yn adrodd ar wleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus a sicrhau didueddrwydd mewn 

etholiadau. 

 Ailddefnyddio, ail-fersiynu a thrin cynnwys sydd ar gael yn barhaol. 

 Annibyniaeth olygyddol yng nghyd-destun potensial am bartneriaethau rhwng y BBC a 

thrydydd partïon a materion a gwmpesir gan y Cod Darlledu ynglŷn â chyfeiriadau 

masnachol posibl. 

• Yr angen i'r rheini sy'n ymwneud â chreu cynnwys fod yn ymwybodol o wrthdaro 

buddiannau posibl. 

Mae nifer o newidiadau allweddol i rifyn 2010 sy’n cael eu nodi’n fanwl yn adran dau o'r 

ddogfen hon. I grynhoi, y newidiadau yw: 

 

 

Newidiadau i strwythur ac iaith 
 

Un o nodau’r rhifyn hwn o'r Canllawiau Golygyddol yw eu gwneud mor gryno ac mor hawdd 

i’w defnyddio â phosibl. Mae pob Canllaw bellach yn dechrau gyda chyflwyniad sy'n gosod yr 

egwyddorion sylfaenol yn eu cyd-destun ac yn parhau gyda chanllawiau penodol sy'n deillio o 

sefyllfaoedd go iawn sy'n aml yn wynebu cynhyrchwyr cynnwys. 

 

Bu newidiadau i'r derminoleg, gan fabwysiadu iaith Cod Darlledu Ofcom a'r gyfraith lle bo'n 

briodol, i egluro nad yw'r BBC yn gweithredu ar ei phen ei hun. Er bydd y BBC yn parhau i 

gynhyrchu fersiwn print o'r Canllawiau Golygyddol, bydd y fersiwn ar y we a gyhoeddir ar ôl 

i'r Canllawiau gael eu cwblhau (bydd apiau ar gyfer dyfeisiau symudol hefyd) yn cael eu 

croes-gyfeirio'n helaeth ac yn defnyddio hyper-gysylltiadau er mwyn sicrhau y gall 

defnyddwyr ystyried materion yn eu cyd-destun. 

Newidiadau i’r ffordd y caiff y BBC ei rheoleiddio  
 

Dibenion Cyhoeddus y BBC: 

Mae'r Canllawiau wedi'u diweddaru i adlewyrchu Dibenion Cyhoeddus cyfredol y BBC fel y'u 

nodir yn y Siartr Frenhinol (gweler tudalen 2 o’r ddogfen hon). 

Rheoleiddio Ofcom: 

O dan delerau'r Siartr, mae'n rhaid i'r Canllawiau diwygiedig bellach ddilyn y rhan fwyaf o 

God Darlledu Ofcom, a ddiweddarwyd yn 20176 i ystyried cylch gwaith ehangach Ofcom o 

ran y BBC. Mae cyfeiriadau at y safonau perthnasol o God Ofcom wedi'u hymgorffori ym 

mhob rhan o'r Canllawiau. Mae adrannau o'r Cod nad oedd yn berthnasol yn y gorffennol i 

wasanaethau’r BBC a ariannwyd gan y ffi’r drwydded yn y DU yn cynnwys: Adran 5 

(Didueddrwydd Dyladwy a Chywirdeb Dyladwy a Rhoi Amlygrwydd Gormodol i Farnau a 

                                                           
6 Gellir dod o hyd i ddiwygiadau Ofcom i’r Cod Darlledu fel y mae’n gymwys i’r BBC fan hyn 

www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/amendments-to-ofcoms-broadcasting-code.  Nid yw Rheol 

5.13 y Cod yn berthnasol i’r BBC.    

http://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/amendments-to-ofcoms-broadcasting-code
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Safbwyntiau); Adran 6 (Etholiadau a Refferenda); Adran 9 (Nawdd); Adran 10 (Cyfeiriadau 

Masnachol a Materion Eraill). 

 

Mae'r Canllawiau'n mynd ymhellach na'r Cod mewn rhai meysydd (gan adlewyrchu 

disgwyliadau'r gynulleidfa o'r BBC) yn ogystal â chynnwys meysydd nad ydynt yn y Cod, fel 

gwrthdaro buddiannau. 

 

Mae'r Canllawiau hefyd yn berthnasol i feysydd y BBC sydd ddim yn cael eu rheoleiddio gan 

Ofcom, fel BBC World Service, deunydd y BBC ar wefannau trydydd parti, gan gynnwys 

cyfryngau cymdeithasol a deunydd ysgrifenedig ar-lein. 

 

Partneriaethau: 

 

Mae un o Ddyletswyddau Cyffredinol y BBC yn y Siartr bresennol yn ymwneud â sut mae'r 

BBC yn llunio perthynas â sefydliadau eraill7. Mae hyn wedi golygu diwygiadau sylweddol i'r 

adrannau yn y Canllawiau Golygyddol sy'n ymwneud â Bod yn Annibynnol ar Fuddiannau 

Allanol (adran 14); a Pherthnasoedd Allanol ac Ariannu (adran 16).  

 

Datblygiadau yn y diwydiant technoleg a chyfryngau ers 2010 

 

Mae'r Canllawiau diwygiedig yn ymgorffori datblygiadau o fewn y diwydiant cyfryngau, er 

enghraifft, cyngor ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ystyriaethau o ran defnyddio 

deunydd o gyfryngau cymdeithasol (e.e. y posibilrwydd o 'newyddion ffug') gwisgo camerâu 

ar y corff gan drydydd parti, ac ehangu’r dosbarthiad ar-lein wrth i BBC Three  symud i lwyfan 

digidol yn unig. 

Newidiadau i’r ddeddfwriaeth ac ymrwymiadau a roddwyd gan y Senedd a/neu 

Ymchwiliadau ffurfiol ers 2010  

 

Ers cyhoeddi rhifyn 2010, cafwyd newidiadau i’r deddfwriaeth a datblygiadau cyfreithiol gan 

y llysoedd sy'n berthnasol i'r Canllawiau. Mae'r rhain yn cynnwys Deddf Llwgrwobrwyo 2010; 

y Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol; yr 'Hawl i gael eich Anghofio’, ehangu pwy yn 

gyfreithiol sydd â’r hawl i fod yn ddienw’n awtomatig, ystyriaethau preifatrwydd a'r 

argymhellion sy'n deillio o Ymchwiliad Leveson. Mae'r rhain yn cael eu nodi ar hyn o bryd gan 

nodiadau esboniadol, ond yn y rhifyn diwygiedig, maent wedi'u hymgorffori'n ffurfiol yn y 

Canllawiau.   

Newidiadau i’r feddylfryd golygyddol (gan gynnwys newidiadau a wnaed o ganlyniad i 

dorri’r canllawiau golygyddol ers 2010) 
 

Maent yn adlewyrchu cyngor sydd wedi'i ddiweddaru yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd o 

achosion o dorri’r canllawiau golygyddol ers 2010, fel sut rydym yn ymdrin â chynnwys sydd 

o bosibl yn sarhaus mewn allbwn newyddion cyn y trothwy a sut rydym yn ymdrin â 

mynegiant o gasineb. Mae adolygiadau ar fod yn ddiduedd a gynhaliwyd ers 2010 wedi 

arwain at newidiadau i'r Canllawiau ar adrodd ystadegau ac ail-ddosbarthu cynnwys a 

gynhyrchir gan ddefnyddwyr. 

                                                           
7
 Erthygl 13 o’r Siartr 
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Paratoi ar gyfer y dyfodol 
 

Mae'r Canllawiau drafft hefyd wedi eu hysgrifennu i geisio rhagweld y materion a all godi yn 

sgil technoleg newydd, fel realiti estynedig (AR), rhith-realiti (VR), rheolaeth llais a 

phersonoli gwasanaethau'r BBC. 

 

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn 

 

Mae Bwrdd y BBC yn chwilio am safbwyntiau ar y Canllawiau drafft fel y gallwn ystyried y 

safbwyntiau hynny wrth benderfynu a ddylid gwneud diwygiadau neu newidiadau pellach i 

sicrhau bod y Canllawiau'n addas. 

 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn caniatáu i'r Bwrdd ystyried safbwyntiau amrywiaeth o bartïon, 

gan gynnwys cyrff rheoleiddio eraill, y gymuned gynhyrchu ac aelodau'r cyhoedd, ond heb 

fod yn gyfyngedig iddynt. 

 

Yn benodol, rydym yn chwilio am adborth ar y cwestiynau canlynol: 

 

1) A yw’r Canllawiau drafft yn glir ac yn syml? 

2) Ydyn nhw’n gosod safonau golygyddol priodol ar gyfer y rheini sy’n gwneud rhaglenni a 

chynnwys i’r BBC?  

3) Ydyn nhw’n mynd i’r afael yn iawn â dyletswydd Siartr y BBC i lunio partneriaethau gyda 

sefydliadau allanol i gynhyrchu cynnwys?   

4) Ydyn nhw’n adlewyrchu’n ddigonol y newidiadau i’r tirlun cyfryngau ers y fersiwn 

ddiwethaf yn 2010? 

5) Pa mor dda maen nhw’n adlewyrchu disgwyliadau cynulleidfaoedd y BBC?  

Rydym yn croesawu'ch cyfraniadau i'r ymgynghoriad ar unrhyw un o'r meysydd a gwmpesir 

gan y cwestiynau uchod. 

 

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 4 Hydref 2018 ac yn cau ar 12 Tachwedd 2018. 

Mae'r Canllawiau sy’n ddogfen yn newid yn gyson a byddwn yn parhau i ychwanegu  

nodiadau esboniadol newydd a diwygiedig www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance sy'n 

adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth, rheoliadau a thechnoleg, a lle bo angen, 

canfyddiadau ar gwynion. Mae'r Canllawiau a'r nodiadau esboniadol yn ddogfennau 

cyhoeddus, sydd ar gael ar wefan y BBC. 

Tu allan i sgôp yr ymgynghoriad hwn:  

Nid yw'r BBC yn ymgynghori ar unrhyw un o'r newidiadau a wnaed o ganlyniad i'r canlynol: 

 

 Newidiadau i'r canllawiau sy'n gweithredu agweddau ar God Darlledu Ofcom. Mae 

Ofcom eisoes wedi ymgynghori ar newidiadau i'r Cod fel y mae’n ymwneud â 

rheoleiddio'r BBC. 

 Newidiadau i’r canllawiau fel y mae’n ymwneud â rhwymedigaethau neu 

ymrwymiadau cyfreithiol a roddir mewn ymchwiliadau Seneddol. 

file:///C:/Users/walshk03/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/A6WMBW7B/www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance
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 Ni fydd y BBC yn ystyried ymatebion, neu elfennau o ymatebion, sy'n ceisio ailagor 

mater neu gŵyn y mae'r BBC neu Ofcom eisoes wedi dod i benderfyniad terfynol yn ei 

gylch. Ni fydd yn ystyried chwaith materion sydd y tu hwnt i sgôp y Canllawiau, fel 

unrhyw gais am gyflogau, treuliau neu ffi'r drwydded ei hun. 

Sut i ymateb 

 

Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch eich ymateb drwy ddefnyddio'r ffurflen  

ar y wefan at Editorial.GuidelinesReview@bbc.co.uk neu ei anfon at BBC Editorial Policy, 

A1, second floor, BBC Broadcast Centre, 201 Wood Lane, Llundain W12 7TP 

Wrth gyflwyno eich ymateb, cofiwch lenwi’r datganiad cyfrinachedd a diogelu data. 

  Ni fyddwn yn ystyried ymatebion sy’n cynnwys iaith sarhaus neu ymatebion sy’n ymosodol 

eu natur. 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

 

Bydd Bwrdd y BBC, wrth ystyried yr ymatebion a dderbyniwn i'r ymgynghoriad, yn ystyried a 

oes angen newidiadau pellach i’r Canllawiau Golygyddol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r 

gofynion a nodir yn y Siartr. Disgwyliwn gyhoeddi'r Canllawiau terfynol yn 2019. 

 

Adran Dau – mae manylion y prif newidiadau i’r Canllawiau fesul adran i’w gweld ar y 

dudalen ganlynol.  

mailto:Editorial.GuidelinesReview@bbc.co.uk
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/accountability/consultations/editorial_guidelines_confidentiality_and_data_protection.pdf
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Adran Dau – Newidiadau i fersiwn 2010  

 

Sylwer mai drafft o'r Canllawiau yn unig yw’r ddogfen amgaeedig. Caiff y deunydd testunol - 

troednodiadau a chroesgyfeiriadau - eu hadolygu a'u diweddaru unwaith bydd y Canllawiau 

wedi'u cwblhau. Bydd pob adran yn cynnwys tabl cynnwys, a bydd mynegai. 

Newidiadau strwythurol:  

 

Mae rhai o'r newidiadau yn strwythurol a fwriadwyd i wneud y Canllawiau yn gryno ac yn 

haws i’w defnyddio. Mae'r newidiadau hyn yn seiliedig ar adborth o rifyn 2010. Mae'r rhain yn 

cynnwys: 

 

 Lleihau nifer yr adrannau. 

 Gosod pwyntiau ehangach a goddefol – h.y. y rhai sy'n rhoi ystyriaeth i gyd-destun 

materion, fel budd y cyhoedd, neu ryddid mynegiant y darlledwr - sydd wedi'u nodi yn 

y cyflwyniad i fersiwn 2010 o'r Canllawiau, ond yn y rhifyn hwn, maen nhw wedi’u nodi 

yn yr Adrannau perthnasol.  

 Mae'r gyfraith sy'n ymwneud yn benodol â chynnwys newyddiadurol bellach mor 

gymhleth ac mewn rhai meysydd, fel preifatrwydd, o dan adolygiad parhaus, felly nid 

oes adran bellach sy'n crynhoi’r ystyriaethau cyfreithiol. 

 Lle'r oedd y Canllawiau yn sôn am atgyfeirio mater, er enghraifft, at y Cyfarwyddwr 

Polisi a Safonau Golygyddol neu uwch ffigwr golygyddol, maen nhw bellach yn 

cynnwys rhestr o ffactorau y bydd angen eu hystyried. 

Adran 1: Safonau Golygyddol y BBC 

 

Mae'r adran hon wedi dod â’r Adran 1 bresennol (Gwerthoedd Golygyddol y BBC) ac Adran 

19 bresennol (Atebolrwydd) at ei gilydd. Fe'i hail-ysgrifennwyd i gynnwys Cenhadaeth a 

Dibenion Cyhoeddus y BBC, fel y nodir yn y Siartr Frenhinol. Mae hefyd yn cynnwys ein 

hymrwymiadau golygyddol i'n cynulleidfaoedd, ein gwerthoedd golygyddol a'n 

rhwymedigaethau hygyrchedd ac atebolrwydd. Oherwydd bod Cenhadaeth y BBC yn ei 

gwneud yn ofynnol i'r BBC weithredu er budd y cyhoedd, mae'r adran hon bellach yn cynnwys 

diffiniad o fudd y cyhoedd a welwyd yn yr adran ar Breifatrwydd yn y gorffennol. 

 

Adran 2: Sut i ddefnyddio’r Canllawiau 

 

Mae'r adran hon yn parhau i bwysleisio pwysigrwydd atgyfeirio yn y broses olygyddol a 

chyfrifoldebau gwneuthurwyr cynnwys. 

 

Adran 3: Cywirdeb  

 

Mae'r adran hon yn cynnwys deunydd newydd ar adrodd ystadegau, sy'n deillio o'r 

argymhellion yn Adolygiad Didueddrwydd yr Ymddiriedolaeth ar Ystadegau8. 

 

                                                           
8
 Arolwg Didueddrwydd Ymddiriedolaeth y BBC: Gwneud synnwyr o ystadegau. Cyhoeddwyd Awst 2016. 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/stats_impartiality/report.pdf  
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Mae canllawiau newydd wedi'u hychwanegu i ystyried deunydd a gasglwyd o gyfryngau 

cymdeithasol, gan amlygu'r posibilrwydd o "newyddion ffug" (3.3.11). 

 

Mae deunydd newydd ar Gywiro Camgymeriadau wedi'u hychwanegu i gydnabod bod ar-lein, 

BBC iPlayer a chyfryngau cymdeithasol yn arwain at ffyrdd newydd o wneud camgymeriadau 

a'u cywiro (3.3.27). 

 

Mae canllawiau newydd yn ymwneud â rhwymedigaeth Trwydded Ofcom i ddarparu "dolenni 

digonol i ddeunydd ar-lein trydydd parti, yn enwedig o fewn ei straeon newyddion". 

 

Adran 4: Didueddrwydd   

Mae’r cyflwyniad yn egluro ystyr “didueddrwydd dyledus”. Mae’n cynnwys y paragraff hwn (4.1 

Cyflwyniad): 

 

Fel arfer mae didueddrwydd yn golygu mwy na dim ond sicrhau ‘cydbwysedd’ rhwng safbwyntiau 

croes.  Rhaid i ni fod yn gynhwysol, gan ystyried y persbectif eang a sicrhau bod y ffaith bod 

amrywiaeth barn yn bodoli yn cael ei hadlewyrchu’n briodol.  Nid yw’n galw am niwtraliaeth lwyr 

ar bob mater neu am ymbellhau oddi wrth egwyddorion democrataidd sylfaenol.   

 

Ymddangosodd y frawddeg olaf yn adran Cytundeb 2006 gan nodi rhwymedigaethau 

didueddrwydd y BBC (deilliodd o Ddeddf Darlledu 1990 yn wreiddiol, ac ymddangosodd 

hefyd yng Nghytundeb 1996). Nid yw Cytundeb 2016 yn manylu ar ein rhwymedigaethau 

didueddrwydd, mae ond yn dweud bod rhaid i ni barchu Cod Ofcom. Nid yw hyn yn y Cod. 

 

Mae'r cyflwyniad hefyd yn cynnwys yr egwyddor hon (4.1): Ni ddylem ymgyrchu, neu ganiatáu 

i ni gael ein defnyddio i ymgyrchu. Ymddangosodd hwn yn Adran 10, Gwleidyddiaeth, Polisi 

Cyhoeddus a Phleidleisiau. Dyma safon sy’n ymwneud â bod yn ddiduedd, felly, mae'n well ei 

rhoi yn yr Adran hon. Serch hynny, fel o'r blaen, mae'r Canllawiau drafft yn nodi sut gall y 

BBC gymryd rhan mewn ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol (4.4.22). 

 

Ychwanegwyd y term "cymuned" fel cyd-destun lle gallai pynciau fod yn ddadleuol. (4.3.4). 

Mae hyn yn ymestyn yr ystyr y tu hwnt i'r hyn a gynhwysir yng Nghod Ofcom. Mae gwneud 

hynny yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC ystyried natur cymuned y gellir ei hadnabod a pha 

lefelau o ddidueddrwydd sydd ei angen ar ddadl ymhlith carfanau o fewn cymuned. 

 

Mae’r drafft yn cynnwys y canllaw hwn, sy’n berthnasol i gynnwys o safbwynt personol (4.3.30): 

 

Mae staff y BBC a chyflwynwyr a gohebwyr rheolaidd y BBC sy’n gysylltiedig ag allbwn sy’n 

ymwneud â newyddion neu bolisi cyhoeddus yn gallu cynnig barn broffesiynol sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth.  Fodd bynnag, nid yw’n briodol fel arfer iddynt gyflwyno neu ysgrifennu rhaglenni a 

chynnwys o safbwynt personol ar bolisi cyhoeddus neu faterion gwleidyddol neu ddiwydiannol 

dadleuol, nac ar ‘bynciau dadleuol’ mewn unrhyw faes.  

 

Serch hynny, mae gan God Ofcom, rheol 5.10, eithriad i ddidueddrwydd dyladwy ar gyfer 

"cyflwynwyr rhaglenni ffonio-i-fewn sy’n bersonoliaethau" ar radio llafar. Mae Bwrdd y BBC 
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wedi penderfynu bod cynnal didueddrwydd dyledus ar draws holl wasanaethau'r BBC yn 

golygu na ddylai’r eithriad hwn fod yn berthnasol i’r BBC. 

 

Adran 5: Niwed a Thramgwydd  

 

Ychwanegwyd deunydd at y cyflwyniad sy’n egluro’n glir hawl y BBC i ryddid mynegiant, a 

hawl y gynulleidfa i dderbyn gwybodaeth. Mae'r esboniad o "safonau a dderbynnir yn 

gyffredinol" wedi'i ddiwygio i egluro ei berthynas â "disgwyliadau'r gynulleidfa”. 

 

Ar hyn o bryd, gyda’r tri term rhywiol cryfaf a restrir, mae’n arferiad mynnu bod unrhyw 

ddefnydd ohonynt yn cael eu cyfeirio at Reolwr y Sianel. Mae Cod Ofcom yn cyfeirio at "yr 

iaith fwyaf tramgwyddus", heb bennu unrhyw dermau, er bod ystyried defnyddio’r tri gair 

hwnnw cyn y trothwy yn cael ei weld fel torri’r cod - nad yw'n berthnasol i, er enghraifft, iaith 

hiliol gref.  

  

Rhaid i ni fod yn ofalus wrth benderfynu ynghylch y defnydd o’r iaith gryfaf cyn y trothwy a 

sicrhau bod hysbysrwydd clir amdani. (5.3.23).    

 

Mae canllaw newydd wedi’i ychwanegu yn rhybuddio o’r risg o ddefnyddio cynnwys cryf 

mewn penawdau bwletinau newyddion teledu, lle na ellir rhoi cyd-destun. (5.3.11) 

 

Rhoddir mwy o wybodaeth am raghysbysebion teledu gyda chydnabyddiaeth bod angen i 

raghysbysebion fod yn addas i'w cynulleidfaoedd, gan roi darlun cywir o'r rhaglen maent yn 

gysylltiedig â hi. (5.3.18) 

 

Darperir cyngor ynglŷn ag allbwn rhith-realiti ac allbwn realiti ymgolli sy’n cydnabod bod yr 

allbwn hwn yn creu profiad mwy dwys i gynulleidfaoedd, a allai gynyddu'r risg o niwed a 

thramgwydd pan fo'r cynnwys ei hun yn graffig neu'n dreisgar. (5.3.27) 

 

Mae'r deunydd oedd yn delio â thramgwydd posibl sy'n deillio o gyfeiriadau crefyddol wedi'i 

symud i'r adran hon o'r adran Grefydd, i gyd-fynd â Chod Darlledu Ofcom. (5.3.54) 

 

Mae'r diffiniad o blentyn a geir yn y Canllawiau (o dan 16 oed) o safon uwch na'r hyn sy'n 

ofynnol gan God Darlledu Ofcom sy'n diffinio plentyn fel rhywun o dan 15 oed (Cyflwyniad). 

 

Mae'r Canllawiau'n ystyried sut gall unigolion bersonoli cynnwys ar-lein y BBC, fel bod y  

cynnwys sy'n hygyrch ar Hafan y BBC i'r rheini sydd heb “fewngofnodi” yn addas i gynulleidfa 

sy'n cynnwys plant. (5.3.15). 

 

Adran 6: Tegwch â Chyfranwyr  a Chydsyniad 

 

I fod yn glir, mae teitl yr adran hon wedi newid.   

 

Mae'r cyflwyniad bellach yn cynnwys deunydd sy'n nodi'r gofyniad i arfer "gofal dyledus" wrth 

asesu'r niwed a’r gofid posibl i gyfranwyr sy'n deillio o gymryd rhan yn ein hallbwn (er 

enghraifft aflonyddu ar gyfryngau cymdeithasol). Ychwanegwyd canllawiau ychwanegol i 

gydymffurfio â gofynion diogelu data cyfredol, yn enwedig y Rheoliad Cyffredinol ar 
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Ddiogelu Data (GDPR). Mae canllaw newydd wedi'i ychwanegu lle asesir  unigolyn sydd eisiau 

bod yn ddienw ac i ddeall i ba raddau y mae angen i ni ddiogelu hunaniaeth unigolyn. (6.3.26) 

 

Ychwanegwyd tair safon newydd: un i bwysleisio pwysigrwydd y BBC wrth gynnal rheolaeth 

olygyddol mewn perthynas â chytundebau mynediad (6.3.31); un i gyd-fynd â Chod Ofcom ar 

atal gwybodaeth benodol er budd y cyhoedd; ac un i ddarparu gofal ychwanegol i bobl sy’n 

agored i niwed (6.3.10). 

 

Ychwanegwyd canllawiau ychwanegol i ddisgrifio'r manylion y dylai rhywun sy’n destun 

honiadau fel arfer gael yr hawl i ymateb. (6.3.39) 

 

Adran 7: Preifatrwydd  

 

Mae'r adran hon wedi'i diwygio i adlewyrchu newidiadau yn y gyfraith (y GDPR a’r 

datblygiadau gan y llysoedd ar faterion preifatrwydd), a thechnoleg newydd fel dronau 

(7.3.24) a chamerâu i’w gwisgo ar y corff (7.3.23) sy'n creu cyfleoedd am ffyrdd newydd o 

dorri preifatrwydd unigolyn. 

 

Ychwanegwyd cyfiawnhad newydd o "ddychan er budd y cyhoedd" at y rheswm dros 

ddefnyddio recordiad cyfrinachol i gydnabod datblygiad cynnwys materion cyfoes dychanol, 

yn enwedig ar BBC Three (BBC II!) ac i gydnabod bod y math hwn o deledu yn ddefnyddiol 

mewn cynnwys sydd wedi'i anelu at gynulleidfaoedd iau. (7.3.9) 

 

Mae'r gofyniad bod recordio cudd yn cael ei ddefnyddio fel "dewis olaf" yn unig wedi'i ddileu. 

 

Mae'r darpariaethau ynglŷn â chyfweld yn ddirybudd wedi'u diwygio'n helaeth, i gyd-fynd â'r 

darpariaethau cyfatebol yng Nghod Ofcom. (7.3.34). Maent bellach yn cydnabod y gellir 

defnyddio technegau cyfweld dirybudd lle mae unigolion sy'n atebol i'r cyhoedd yn gwrthod 

yn gyson i’w penderfyniadau gael eu harchwilio er budd y cyhoedd. Rydym ni'n rhybuddio yn 

erbyn recordio cyfweliadau dirybudd drwy ddull cudd (7.3.33), ac ychwanegwyd prawf 

ychwanegol ar gyfer cyfweliad dirybudd heb rybudd ymlaen llaw "lle nad oes disgwyliad 

rhesymol o dderbyn ymateb" (i gais am gyfweliad neu ymateb i honiad) (7.3.35) 

 

Mae'r dull o ddefnyddio ymchwilwyr preifat yn yr adran hon yn deillio o'r ymrwymiadau a 

wnaeth y BBC i Bwyllgor Dethol Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin yn 2012 a oedd yn ymchwilio 

i'r defnydd o ymchwilwyr preifat yn dilyn Ymchwiliad Leveson. (7.3.32) 

 

Adran 8: Gohebu ar Droseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  

 

Mae'r iaith yn yr adran hon bellach yn cyd-fynd ag Adran 3 o God Ofcom a gafodd ei ail-lunio 

a’i ail-enwi’n ddiweddar (Trosedd, Anhrefn, Casineb a Chamdriniaeth), sy'n rhoi pwys 

sylweddol i'r cwestiwn a yw cynnwys er budd y cyhoedd. 

 

Mae adran newydd, "Mynegi Casineb", wedi'i ychwanegu i adlewyrchu ychwanegiadau yng 

Nghod Ofcom a anelir at fynd i'r afael â materion casineb a chamdriniaeth. (8.3.3) 

 

Mae'r adran ar Gelu  Hunaniaethau wrth gyfweld â phobl sydd wedi troseddu neu ymddwyn 

yn wrthgymdeithasol yn rhestru ystyriaeth newydd wrth benderfynu a yw'n briodol eu cadw’n 
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anhysbys: Lle bo’r cyfraniad o fudd amlwg i’r cyhoedd ac na ellid ei gael heb guddio 

hunaniaeth y cyfrannwr. (8.3.36) 

 

Mae deunydd sy'n ymwneud ag ymchwiliadau nad ydynt yn cael eu darlledu ond sydd eto’n 

datgelu gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb i'r awdurdodau, sy'n cynnwys atgyfeiriad 

gorfodol, wedi'i symud i'r adran hon. Roedd hyn yn deillio o ymchwiliad Newsnight i Savile, a 

ddaeth i stop. (8.3.46) 

 

 

Adran 9: Plant a Phobl Ifanc fel Cyfranwyr  

 

O ran gofal dyledus i rai dan 18 oed, mae safon Cod Ofcom yn cael ei fabwysiadu yn yr adran 

hon. Mae ystyr "gofal dyladwy", sy'n cyfateb i ystyr "cywirdeb dyladwy" a "didueddrwydd 

dyladwy" yn Adrannau 3 a 4 wedi’u hychwanegu. 

 

Mae'r canllawiau ar gydsyniad ar sail gwybodaeth wedi cael eu hehangu, i bwysleisio bod 

gennym gyfrifoldeb gyffredinol i asesu a yw'n briodol i berson dan 18 oed gyfrannu, hyd yn 

oed os ceir cydsyniad rhieni. (9.3.17) 

 

 

Mae'r canllaw ar effaith y cyfraniad hefyd wedi'i ehangu, yng ngoleuni profiad a chanllawiau 

Ofcom yn y maes hwn. Mae canllaw wedi ei gynnwys sy’n ymwneud â'r angen i greu sgript 

wedi’i olygu mewn drama a rhaglenni eraill ar gyfer cyfraniad rhywun o dan 18 oed cyn y 

trothwy, a bod angen ystyried a yw'n briodol iddynt beidio â bod yn bresennol ar set neu fod 

yn bresennol adeg darllen y sgript mewn rhai mathau o raglenni. (9.3.19) 

 

Mae'r adran hon hefyd yn nodi y dylid ystyried effaith negyddol posibl cyfryngau 

cymdeithasol ar gyfranwyr o dan 18 oed a dylid rhoi gwybod iddyn nhw a'u 

rhieni/gwarcheidwaid yn unol â hynny. (9.3.20) 

 

Mae'r broses sy’n awgrymu gwirio cofnodion troseddol staff sy’n cymedroli cynnwys ar-lein 

wedi cael ei ddileu: mae Polisi Amddiffyn Plant y BBC yn nodi ystyriaethau diogelu a datgelu. 

Mae'r broses mewn mannau preifat ar-lein wedi cael ei dileu, gan nad yw'r BBC yn cynnig 

gwasanaethau mewn mannau preifat ar-lein i unrhyw un. Mae'r arfer o gymedroli lleoedd sy'n 

cyhoeddi lluniau neu fideos gan aelodau’r cyhoedd wedi cael ei symud i'r adran Rhyngweithio 

â'n Cynulleidfaoedd, gan ei fod yn berthnasol i bob oed. 

 

Adran 10: Gwleidyddiaeth, Polisi Cyhoeddus  a Phleidleisio 

 

Diwygiwyd y canllawiau ar Bolau Piniwn i ychwanegu hyd yn oed mwy o rybudd wrth adrodd 

ar ganfyddiadau, yn dilyn profiad diweddar adeg etholiad a refferendwm. (10.3.28) 

 

Nid oes gwahaniaeth bellach rhwng y defnydd o wahanol ddulliau o bleidleisio - wyneb yn 

wyneb, dros y ffôn ac ar-lein. (10.3.27) 

 

Mae'r adran ar Ddarlledu Seneddol wedi'i hail-ddrafftio yng ngoleuni newidiadau i gyfraith 

hawlfraint. (10.3.6) 
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Adran 11: Rhyfel, Terfysgaeth ac Argyfyngau 

 

Mae'r iaith yn yr adran hon wedi'i diwygio i adlewyrchu amrywiaeth y materion terfysgaeth 

byd-eang. Pwysleisiwyd y rhwymedigaethau ar newyddiadurwyr ac eraill sy'n gweithio i'r BBC 

o dan y Deddfau Terfysgaeth. 

 

Ychwanegwyd deunydd i ddelio ag effaith bosibl gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol a 

sylwadau ar-lein, gan gynnwys pan fydd yn deillio o unigolion sy'n uniongyrchol gysylltiedig 

â’r mater. Mae mwy o gyfyngiadau ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cynnig 

yma nag mewn mannau eraill yn y Canllawiau. (11.3.4) 

 

Adran 12: Cynnwys Crefyddol 

 

Mae'r adran hon wedi'i hail-enwi o "Crefydd" yn unol â'r adran gyfatebol o God Darlledu 

Ofcom, sy'n cynnwys rhaglenni crefyddol yn unig. Mae ystyriaethau Niwed a Thramgwydd 

sy'n deillio o gyfeiriadau at grefydd yn ein holl allbwn wedi'u symud i Adran 5, Niwed a 

Thramgwydd. 

 

Mae'r gwaharddiad ar recriwtio i grefyddau yn ymestyn ar draws pob llwyfan, gan fynd 

ymhellach na Chod Ofcom sydd ond yn rhoi cyfyngiadau ar raglenni teledu. (12.3.3) 

 

Adran 13: Ailddefnyddio, Ailfersiynu ac Argaeledd Parhaol 

 

Mae teitl yr adran hon wedi'i newid o "Ailddefnyddio ac Ailfersiynu" i adlewyrchu'n well y 

ffaith nad yw llawer o gynnwys y BBC bellach yn cael ei ailddarlledu neu ei ail-ddosbarthu'n 

benodol – mae ar gael yn barhaol. 

 

Mae canllawiau wedi'u hychwanegu i adlewyrchu canfyddiadau Ofcom bod y cydbwysedd 

rhwng preifatrwydd a budd y cyhoedd yn newid dros amser. (13.3.10) 

 

Mae canllawiau ychwanegol sy’n pwysleisio gwerth cyhoeddus archif y BBC wedi cael eu 

hychwanegu, ac yn tanlinellu ein amharodrwydd i'w newid, ac felly "ailysgrifennu hanes". 

Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys deunydd a arferai fod yn yr adran esboniadol ar bolisi 

tynnu cynnwys y BBC o ran deunydd ar-lein a darlledu. (13.3.20) 

 

Mae canllawiau wedi'u hychwanegu i nodi'r amgylchiadau lle byddem yn gwneud deunydd 

sydd wedi’i ddarlledu a deunydd heb ei ddarlledu ar gael, yn enwedig i'r cyfranwyr 

perthnasol. (13.3.24) (13.3.28) 

 

Adran 14: Bod yn Annibynnol ar Fuddiannau Allanol 

 

Yn yr adran hon o'r Canllawiau drafft, mae canllawiau sy'n berthnasol i’r Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn unig yn cael eu hamlygu mewn lliw gwyrddlas, mae’r canllawiau sy'n 
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berthnasol i'r Gwasanaethau Masnachol yn unig yn cael eu hamlygu mewn melyn. Ni 

ddefnyddir unrhyw liw ar y canllawiau sy'n berthnasol i bob gwasanaeth. 

 

Mae teitl yr adran hon wedi’i newid, gan ddileu'r cyfeiriad at "Uniondeb Golygyddol", gan fod 

hynny'n berthnasol i bob agwedd ar y Canllawiau. 

 

Mae'r adran hon wedi'i diwygio'n sylweddol i egluro a symleiddio'r ffyrdd y gall ac y dylai’r 

BBC lunio perthnasoedd â chyrff eraill, un o brif newidiadau Siartr 2016. Mae'r adran hon yn 

cyfuno’r Canllawiau gwasanaethau cyhoeddus a masnachol mewn un adran sy'n cwmpasu 

holl wasanaethau'r BBC. Mae'r adran hon yn cydymffurfio ag Adrannau 9 a 10 o God Darlledu 

Ofcom, sydd bellach yn berthnasol i'r BBC. 

 

Ofcom sydd bellach yn rheoleiddio gwasanaethau cyhoeddus y BBC o ran Cyfeiriadau 

Masnachol mewn Rhaglenni Teledu (Adran 9 o'r Cod) a Chyfathrebu Masnachol mewn 

Rhaglenni Radio (Adran 10 o'r Cod). Felly roedd angen y newidiadau canlynol: 

 

 Ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, mae'r gofyniad nad ydynt yn "cymeradwyo" 

unrhyw gorff arall, ei gynhyrchion, ei weithgareddau, ei wasanaethau, ei farn neu 

safbwyntiau, wedi ei newid i "gymeradwyo neu hyrwyddo" (Cyflwyniad) 

 Mae'r gofyniad i osgoi amlygrwydd diangen, a oedd yn berthnasol yn y gorffennol i 

"gynhyrchion neu wasanaethau masnachol" wedi'i ymestyn i gynnwys "cynhyrchion, 

gwasanaethau neu nodau masnach". (14.4.1) 

 Newidiwyd geiriad y canllawiau ynglŷn ag Amlygrwydd Cynhyrchion i roi ystyriaeth i 

Ganllaw Cod Ofcom, ac i ychwanegu rhybudd i osgoi rhoi gormod o amlygrwydd i 

gerddoriaeth fasnachol mewn rhaghysbysebion. (14.4.5) 

 Cyfeiriwyd yn benodol at Bolisi Gwrth-Lwgrwobrwyo’r BBC am unrhyw gynigion i 

dderbyn teithiau lle mae’r treuliau wedi’u talu. (14.4.18) 

 Rydym wedi lleihau'r Canllawiau ar Ddolenni  Ar-lein i Wefannau Trydydd Parti, a 

Logos a Diolchiadau Ar-lein, i adlewyrchu'r ffaith bod gosod cynnwys ar-lein bellach 

yn "fusnes arferol" ac nad oes angen y lefel o fanylion sy'n benodol i ar-lein. Dylai 

cynnwys ar-lein fodloni safonau cynnwys Teledu a Radio. (14.4.8) 

 Ychwanegwyd canllawiau newydd ar gyfer Ffrydiau Byw Trydydd Parti a chyfeiriadau 

at ddeunydd rhaglenni sydd bellach yn ei gwneud hi’n gwbl glir y gellir ond 

hyrwyddo'r deunydd yn ystod neu o amgylch y cynnwys golygyddol lle daw’n 

uniongyrchol neu lle ceir cyfiawnhad golygyddol. (14.4.25) 

 Mae'n rhaid i Leoli Cynnyrch mewn Gwasanaethau Masnachol fodloni gofynion 

Ofcom erbyn hyn: "Mewn gwasanaethau sydd o dan reolaeth y BBC, rhaid i’r  lleoli 

cynnyrch beidio â dylanwadu ar yr hyn sydd yn y cynnwys nac ar ei amserlennu mewn 

ffordd sy'n effeithio ar gyfrifoldeb ac annibyniaeth olygyddol y darlledwr" (14.4. 34). 

Rhaid i bob cynnig i gynnwys lleoli cynnyrch yng Ngwasanaethau Masnachol y BBC 

gael ei gymeradwyo gan ffigwr golygyddol uwch. Mae cyfyngiadau ar y mathau o 

gynnyrch y gellir eu gosod wedi'u diwygio i fodloni safonau Ofcom. Mae gofynion 

lleoli cynnyrch ar gaffaeliadau gwasanaethau cyhoeddus wedi eu hehangu, gan 

symud rhai o’r adran Esboniadol yn y meysydd hyn i mewn i’r Canllawiau. (14.4.31) 

 

Mae'r adrannau ar Hysbysebu a Brand y BBC, Rhaglenni Trawsnewid, Cyd-fentrau 

Golygyddol, Ariannu Deunydd Cymorth Oddi ar yr Awyr, a Hysbysebu a Nawdd ar gyfer 

Gwasanaethau Masnachol, wedi'u symud i Adran 16 o'r Canllawiau (Perthnasoedd Allanol ac 

Ariannu). Mae sioeau gemau wedi'u symud i Adran 17, Cystadlaethau, Pleidleisiau a 
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Rhyngweithio. Mae'r Canllawiau ar gyfer gwasanaethau cymorth y BBC, fel Llinellau Cymorth, 

bellach gyda’i gilydd yn Adran 14. 

 

Adran 15: Gwrthdaro buddiannau 

 

Mae’r Canllaw hwn yn cwmpasu maes lle nad yw'r BBC yn cael ei reoleiddio gan Ofcom. 

 

Ychwanegwyd darpariaeth newydd i’w gwneud yn glir nad oes gwrthdaro buddiannau yn codi 

oherwydd bod cyflwynydd sydd â safbwynt annibynnol fel arbenigwr, yn y rhinwedd hwnnw, 

wedi mynegi barn. (Cyflwyniad) 

 

Ychwanegwyd deunydd ynglŷn â mynegi barn ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig gan y 

rhai sy'n gysylltiedig â chynnwys Newyddion a Materion Cyfoes y BBC. (15.3.13) 

Adran 16: Perthnasoedd Allanol ac Ariannu  

 

Mae teitl yr adran hon wedi'i newid o "Perthnasoedd  Allanol a Chyllido". Mae "Ariannu" yn 

derm ymbarél a ddefnyddir i egluro’r gwahaniaeth rhwng cyllid ffi'r drwydded a chyllid 

allanol ar gyfer Grŵp y World Service, yn ogystal â mathau eraill o gyllid sydd wedi'u cynnwys 

yn yr adran hon. 

 

Mae'r Siartr newydd yn gosod fframwaith newydd ar gyfer partneriaethau a pherthnasoedd 

masnachol rhwng y BBC a sefydliadau eraill. Mae'r adran hon wedi'i diwygio er mwyn gallu 

gweithio o fewn y fframwaith hwn a dileu rhwystrau diangen. Mae'r Canllawiau'n cynnwys 

ystyr "partneriaeth". 

 

Mae'r adran newydd yn gyfuniad o’r Adran 16 gyfredol Perthnasoedd Allanol ac Ariannu, 

sydd ar hyn o bryd yn berthnasol i wasanaethau a ariennir gan ffi'r drwydded yn unig, a'r 

Canllawiau Polisi Golygyddol ar gyfer Grŵp BBC World Service ar Berthnasoedd Allanol ac 

Ariannu, sy'n berthnasol i'r World Service, Global News Ltd a BBC Media Action. Cynigir bod 

yr adran newydd yn berthnasol i holl wasanaethau'r BBC, gan gynnwys BBC Studios a BBC 

Monitoring nad ydynt yn rhwym wrth y Canllawiau hyn ar hyn o bryd. 

 

Mae polisïau rheoleiddiol newydd yn berthnasol ym maes ariannu Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Mae'r Canllawiau drafft wedi’u diwygio i gyfeirio at y polisïau hyn a'u hadlewyrchu. 

 

Mae'r Siartr yn nodi fframwaith newydd ar gyfer partneriaethau a pherthnasoedd masnachol 

rhwng y BBC a sefydliadau eraill. Mae'r Adran hon wedi'i diwygio er mwyn gallu gweithio o 

fewn y fframwaith hwn a dileu rhwystrau diangen. Rydym wedi disodli'r ymadrodd 

"partneriaeth gwerth cyhoeddus" gyda "partneriaeth olygyddol". Mae'r ymadrodd "menter 

olygyddol ar y cyd" wedi cael ystyr newydd fel menter nad yw'n rhan o bartneriaeth (ar hyn o 

bryd mae'n fath o bartneriaeth).  

 

Mae'r adran newydd hon yn cynnwys egwyddor oedd yng Nghanllawiau Grŵp y World 

Service, sef "Rhaid i natur unrhyw berthynas allanol fod yn glir i'r gynulleidfa". Mae'r adran 

hefyd yn cynnwys Canllawiau i sicrhau bod y parti arall yn y berthynas yn briodol, bod y 

berthynas yn briodol o ystyried y cynnwys golygyddol sydd i’w gynhyrchu, a bod y BBC yn 

cynnal rheolaeth olygyddol annibynnol ar ei chynnwys golygyddol. 
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Mae Canllawiau ar Arferion Partneriaethau Golygyddol, Mentrau Golygyddol ar y Cyd, 

Cydgynyrchiadau, Cymhellion Lleoli a Chynhyrchu, Hysbysebu gan Drydydd Partïon a Brand 

y BBC a Dosbarthu/Syndicetio bellach yn berthnasol i'r holl wasanaethau. 

Adran 17: Cystadlaethau, Pleidleisiau a Rhyngweithio  

 

Ail-enwyd yr adran hon i gynnwys y dulliau rhyngweithiol mwyaf cyffredin, ac i wneud ei 

bwrpas yn glir. 

 

Cafodd ei adolygu i sicrhau bod gofynion y BBC ar gyfer rhyngweithio (yn bennaf yn 

ymwneud â chystadlaethau a phleidleisiau) yn cyd-fynd â rheolau Adrannau 9 a 10 o God 

Ofcom. 


