
Cynllun diben ar gyfer cyflawni diben cyhoeddus y BBC: 
Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Diffiniad Ymddiriedolaeth y BBC o gylch gwaith y diben 
Gallwch ymddiried yn y BBC i ddarparu rhaglenni newyddion, materion cyfoes a ffeithiol o safon 
sy’n rhoi gwybodaeth i chi ac sy'n gymorth i bobl drafod materion a datblygiadau gwleidyddol o 
bwys mewn ffordd ddeniadol. Gallwch ddisgwyl i’r BBC roi cymorth ichi wrth ichi ddefnyddio a deall 
gwahanol fathau o gyfryngau. 

Blaenoriaethau’r diben 
Mae Ymddiriedolaeth y BBC, ar ôl ymgynghori â’r cyhoedd, wedi rhannu’r cylch gwaith hwn yn 
bum blaenoriaeth benodol: 

1 Darparu newyddiaduraeth annibynnol o’r radd flaenaf. 
2 Ymgysylltu â chynulleidfa eang ym maes newyddion, materion cyfoes a phynciau eraill y dydd. 
3 Annog sgwrsio a thrafod am newyddion, materion cyfoes a phynciau'r dydd. 
4 Meithrin gwell dealltwriaeth o’r broses seneddol a’r sefydliadau gwleidyddol sy’n llywodraethu’r 

DU. 
5 Galluogi cynulleidfaoedd i ddefnyddio gwahanol fathau o gyfryngau, i’w deall ac i ryngweithio â 

hwy. 

(Nid yw cyfraniad y BBC i hyrwyddo dinasyddiaeth yn gyfyngedig i’r diben hwn ac fe’i cyflawnir trwy 
gyfrwng ei dibenion eraill, yn benodol,  Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i 
chymunedau a Hyrwyddo addysg a dysgu.) 

Perfformiad o’i gymharu â’r diben 
Mae talwyr ffi’r drwydded yn ystyried mai hwn yw un o’r dibenion cyhoeddus pwysicaf yn 
gyffredinol ac ystyrir bod yr hyn mae’r BBC yn ei gyflawni yn gadarn. Newyddion rhwydwaith a 
newyddion lleol y BBC yw’r meysydd pwysicaf o bell ffordd i gynulleidfaoedd y BBC, fel defnyddwyr 
a dinasyddion (ffynhonnell: 2004 Human Capital Value Survey). I’r cyhoedd, newyddiaduraeth yw 
conglfaen y BBC o hyd. 

Mae’r BBC yn wynebu nifer o heriau mawr wrth geisio cyflawni’r diben dinasyddiaeth a chynnal ei 
safle fel y darparwr newyddion mwyaf dibynadwy a’r un a ddefnyddir fwyaf yn lleol a gydol y DU. 

• Wrth i ofynion y cynulleidfaoedd newid a thechnolegau newydd ddatblygu, rhaid i’r BBC sicrhau 
y gellir cyflawni’r blaenoriaethau uchod yn y dyfodol. 

• Rhaid i’r BBC gynnal ansawdd a natur nodedig ei rhaglenni newyddion a materion cyfoes mewn 
amgylchedd cystadleuol iawn. 

• Rhaid i wasanaethau newyddion, gwybodaeth a materion cyfoes y BBC yn gyffredinol barhau i 
gyrraedd yr un faint o bobl, a rhaid mynd i’r afael â’r dirywiad ymysg rhai grwpiau o 
gynulleidfaoedd, gan gynnwys pobl ifanc, nad ydynt yn defnyddio cymaint ar gynnyrch 
newyddion llinol. 

• Yn gyffredinol, mae cynulleidfaoedd yn ystyried bod newyddiaduraeth y BBC yn ddibynadwy ac 
awdurdodol ac y gellir ymddiried ynddo, ond mae am iddi ddod yn fwy perthnasol, modern, 
hygyrch, deinamig a dewr. (ymchwil Creative Future: A Future for BBC Journalism, Sparkler, 
Medi 2005) 

Hefyd, nododd Arolwg Cylch Gwaith Dibenion Ymddiriedolaeth y BBC feysydd penodol lle mae’r 
cyhoedd yn disgwyl i’r BBC wneud mwy i gyflawni’r diben dinasyddiaeth: 

• Ystyrir ar y cyfan, bod y flaenoriaeth i ymgysylltu â chynulleidfa eang ym maes newyddion a 
materion cyfoes (blaenoriaeth 2) yn cael ei chyflawni’n effeithiol, ond bod y rhai sy’n llai bodlon 
â’r BBC yn gweld bwlch perfformiad bach (yn enwedig dynion 35–54 C2DE). 
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• Mae talwyr ffi’r drwydded yng ngwledydd datganoledig y DU yn ystyried y gallai’r BBC wneud 
mwy i’w cynorthwyo i ddeall sut mae’u gwledydd yn cael eu llywodraethu. Mae cynulleidfaoedd 
yn teimlo hefyd bod lle i wella’r ffordd y mae realiti datganoli yn cael ei adlewyrchu yn 
narllediadau newyddion rhwydwaith y BBC (blaenoriaeth 4). 

• Er nad oedd y flaenoriaeth i hyrwyddo llythrennedd cyfryngau (blaenoriaeth 5) yn cael ei 
hystyried yn bwysig iawn, mae talwyr ffi’r drwydded yn disgwyl i’r BBC weithio’n galetach yn y 
maes hwn. 

Ymateb tîm rheoli’r BBC i’r bylchau 
Mae Dyfodol Creadigol, fframwaith rheoli chwe blynedd y BBC ar gyfer cyflawni dibenion y BBC, 
yn amlinellu strategaeth i fodloni’r heriau uchod. Bydd nifer o fuddsoddiadau allweddol (y byddai 
angen i Ymddiriedolaeth y BBC eu cymeradwyo cyn eu gweithredu mewn rhai achosion) yn 
cyfrannu at sicrhau y gellir darparu diben dinasyddiaeth yn y dyfodol ac yn mynd i’r afael â bylchau 
a nodwyd. Un her allweddol fydd cyrraedd cynulleidfaoedd newydd heb beryglu cefnogaeth 
cynulleidfaoedd presennol a theyrngar newyddion a materion cyfoes y BBC. 

Mae blaenoriaethau strategol y BBC yn canolbwyntio ar dri maes: cryfhau darpariaeth ar gais; 
cynnyrch nodedig o ansawdd; a chyflawni gwerth i bob cynulleidfa. 

Cryfhau darpariaeth ar gais 
Mewn ymateb i newidiadau yn ymddygiad y gynulleidfa a’r ffaith fod pobl wedi manteisio mor 
gyflym ar fand eang a dyfeisiadau symudol, bydd y BBC yn sicrhau bod newyddion, 
dadansoddiadau a gwybodaeth (er enghraifft, y tywydd) ar gael i gynulleidfaoedd pryd, a lle a sut 
bynnag y maen nhw am eu cael. Mae mentrau’n cynnwys: 
• Uwchraddio newyddion ar-lein y BBC i fod yn fwy perthnasol i unigolion, cynnwys fideo a sain, 

cydgrynhoi o amgylch digwyddiadau allweddol i ddod â’r gorau o gynnwys y BBC ynghyd a 
gwella cysylltiadau â deunydd trydydd parti, rhoi mwy o gyfle i gyfranogi, a sicrhau bod brandiau 
cynnwys allweddol yn fwy amlwg ar lwyfannau amlgyfrwng. Bydd yn allweddol i sicrhau bod 
cynnwys y BBC ar gael ac yn hygyrch ar amrywiaeth o ddyfeisiadau ac ar gael trwy’r rhyngrwyd, 
er mwyn estyn at gynulleidfaoedd anoddach eu cyrraedd. 

• Bydd cynnwys amlgyfrwng band eang gwell yn darparu gwasanaeth mwy perthnasol a nodedig 
i gynulleidfaoedd ledled y DU. Rhoddir y canolbwynt golygyddol ar feysydd craidd newyddion, 
chwaraeon, tywydd a gwybodaeth deithio leol, yn ogystal ag arddangos cynnwys llinol y BBC a 
chysylltu mwy â’r we ehangach. (Gweler y cynllun diben ar gyfer Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, 
ei rhanbarthau a’i chymunedau am fwy o fanylion.) Bydd angen cymeradwyaeth reoleiddiol 
Ymddiriedolaeth y BBC er mwyn ehangu deunydd fideo ar-lein ar newyddion lleol a chynnwys 
yn ymwneud â’r newyddion. 

Cynnyrch nodedig o ansawdd 
Bydd y BBC yn ymdrechu i gynhyrchu newyddiaduraeth nodedig o safon uchel sy’n bodloni’r 
safonau uchaf o ran cywirdeb, tegwch a bod yn ddiduedd. Bydd yn ymateb i adolygiadau rheolaidd 
yr Ymddiriedolaeth er mwyn sicrhau prosesau a hyfforddiant golygyddol cadarn. Bydd hefyd yn 
darparu amrywiaeth a dyfnder yn ei dadansoddiad nad yw darparwyr eraill y DU yn ei ddarparu’n 
gyffredinol. Bydd yn canolbwyntio ar: 
• Ddiogelu natur nodedig newyddion, materion cyfoes a chynnwys dogfennol y BBC sydd â’u 

gwreiddiau mewn adrodd straeon bywiog, gwybodaeth a dadansoddiadau arbenigol, 
adroddiadau llygad-dystion, a chyflwyniad a chyfweliadau effeithiol. 

• Darparu eglurhad manwl o’r materion mwyaf sylweddol sy’n wynebu’r DU a’r byd (megis y 
Dwyrain Canol, terfysgaeth fyd-eang, newid yn yr hinsawdd, diwygio gwasanaethau cyhoeddus, 
trosedd a mewnfudo), â phob un ohonynt yn cynorthwyo i gefnogi dinasyddiaeth o amgylch 
agenda newyddion ddifrifol. Bydd y BBC yn cynnig tymhorau cynhwysfawr, aml-lwyfan fel modd 
o ddenu sylw cynulleidfaoedd at y materion pwysig hyn a’u cynorthwyo i wneud synnwyr o’r 
byd. 
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Cyflawni gwerth i bob cynulleidfa 
Bydd y BBC yn ceisio cynnal gwerth yr hyn mae’n ei gynnig i gynulleidfaoedd craidd, gan gynnwys 
y rhai hynny sy’n defnyddio’r cyfryngau yn ôl patrwm mwy traddodiadol. Ar yr un pryd, mae’r BBC 
yn rhoi blaenoriaeth uchel i ymgysylltu’n well gydag adrannau anoddach eu cyrraedd (yn 
nodweddiadol pobl ifanc a C2DEs). Mae gwasanaethau ar-lein a symudol yn rhoi cyfle i ymestyn y 
gwasanaethau newyddion i gyrraedd y cynulleidfaoedd iau hyn sydd leiaf tebygol o’u ceisio o 
ffynonellau traddodiadol. Mae’r BBC yn gweithredu yn y meysydd canlynol: 
• Datblygu llwyddiant gwasanaethau megis Radio 1, CBBC a BBC Three o ran denu ein 

cynulleidfaoedd iau at newyddion a materion cyfoes, trwy deilwra cynnwys i lwyfannau 
gwahanol a sicrhau mwy o ryngweithio a chyfranogiad ar-lein. 

• Gwneud newyddiaduraeth y BBC yn fwy perthnasol trwy gynnig arddulliau, naws ac amrywiaeth 
o leisiau priodol ar gyfer y rhai yn eu harddegau a chynulleidfaoedd iau. 

• Sicrhau bod newyddion y BBC – testun, sain a fideo – ar gael yn eang ar lwyfannau symudol ac yn 
‘rhan o’r we’. 

Bydd gwell darpariaeth newyddion ar BBC One yn hanfodol er mwyn cysylltu â’r gynulleidfa oriau 
brig ehangaf, gan gynnwys grwpiau incwm is. Bydd y BBC yn sicrhau hefyd bod naws ac arddull y 
newyddion a’r amrywiaeth o safbwyntiau sydd wedi’u cynnwys mewn rhaglenni newyddion yn 
sensitif i’r amryw gymunedau diddordeb. 

Bydd y BBC yn darparu rhaglenni newyddion a materion cyfoes pwrpasol i Gymru, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon sy’n adlewyrchu eu gwahanol sefydliadau gwleidyddol a’u cyfansoddiad 
diwylliannol. (Gweler y cynllun diben ar gyfer  Cynrychioli’r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a’i 
chymunedau.) Ar yr un pryd, dylai rhaglenni newyddion rhwydwaith y BBC adrodd yn effeithiol ar 
realiti DU ddatganoledig. Mae’r BBC wedi bod wrthi’n ddygn yn y blynyddoedd diwethaf i wella 
cywirdeb, cydbwysedd a pherthnasedd ei newyddion rhwydwaith, ond mae lle i wella eto. Mae’r 
Ymddiriedolaeth yn adolygu pa mor ddiduedd yw’r sylw a roddir i’r gwledydd ar newyddion 
rhwydwaith y BBC a bydd rheolwyr y BBC yn ymateb i’w chasgliadau. 

Ar adeg pan fod cyllid yn brin, y galw gan gynulleidfaoedd yn newid, a chystadleuaeth yn cynyddu, 
mae rheolwyr y BBC yn ystyried y bydd y cynigion hyn yn mynd gryn ffordd tuag at sicrhau y gellir 
cyflawni diben dinasyddiaeth yn y dyfodol a lleihau’r bylchau a nodwyd. 

Cyflawni blaenoriaethau’r diben 
1 Darparu newyddiaduraeth annibynnol o’r radd flaenaf 
Ymddiriedolaeth y BBC: “Dylai newyddiaduraeth y BBC fod yn annibynnol, yn gywir ac yn 
ddiduedd – gan ddarparu newyddion a materion cyfoes y gall pobl ddibynnu arnynt a'r rheini'n 
berthnasol ag iddynt ystod a dyfnder. Dylai Newyddiaduraeth y BBC gynnig dadansoddiad ag 
ystod a dyfnder nad yw ar gael ar raddfa eang gan ddarparwyr eraill yn y DU.”  

Bydd holl newyddiaduraeth y BBC yn annibynnol, yn onest a chywir, yn ddiduedd, yn deg ac yn 
cyfleu safbwyntiau amrywiol, sef y gwerthoedd craidd. Bydd y BBC yn cynnal enw da ei 
newyddiaduraeth ar draws ei phortffolio o wasanaethau a’i hamrywiaeth o raglenni. Daw ansawdd 
a natur nodweddiadol newyddiaduraeth y BBC i’r amlwg yn ei huchelgais i gynnig agenda 
newyddion eang, amrywiol, difrifol a dadansoddol gan roi sylw cryf i’r DU, y gwledydd a 
rhanbarthau Lloegr a gweddill y byd. 

Rhaglenni newyddion dyddiol fydd sylfaen darpariaeth y BBC ym maes teledu a radio. Bydd yn 
parhau yn elfen allweddol o’r amserlen oriau brig ar y teledu ac yn ymdrechu i sicrhau cywirdeb, 
cymesuredd a chyd-destun wrth adrodd straeon o gartref ac o bedwar ban byd. 

Bydd rhaglenni newyddion ar wasanaethau megis BBC One, CBBC a Radio 4 yn cael eu hategu 
gan straeon cynhwysfawr a chyflym ar raglenni newyddion parhaus y BBC (bbc.co.uk, BBC News 
Channel, a thestun digidol BBCi a theledu rhyngweithiol) ac ar Radio 5 Live. Mae gan y 
gwasanaethau hyn yr amser a’r lle i roi sylw i amrywiaeth eang o straeon, gan gynnwys rhoi sylw 
manwl i faterion rhyngwladol a digwyddiadau yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU, gan fynd y tu 
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hwnt i’r penawdau a rhoi straeon pwysig ar yr aer nad ydynt yn cael sylw eang yn un man arall. 
Bydd y BBC yn ymdrechu i fod y cyntaf i roi’r newyddion diweddaraf a, phryd bynnag posibl, yn 
ddiymdroi, ond nid ar draul cywirdeb. 

Bydd holl newyddiadurwyr y BBC yn gweithredu o fewn fframwaith cyffredinol o brosesau 
golygyddol, canllawiau a chamau rheoli sydd â’r nod o sicrhau bod rhaglenni’r BBC yn gywir, 
cytbwys a diduedd. Hefyd, bydd y BBC yn parhau i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth gref i’w 
newyddiadurwyr, gan sicrhau bod ganddyn nhw’r sgiliau, y cyfarpar a’r wybodaeth angenrheidiol. 
Bydd y BBC yn adeiladu ar lwyddiant ei Choleg Newyddiaduraeth ac yn gweithio gyda phartneriaid 
i sicrhau bod y diwydiant cyfan yn canolbwyntio ar werthoedd a safonau newyddiadurol yn ogystal 
â chrefft. 

Bydd y BBC yn parhau i gynnig dadansoddiad ag iddo amrywiaeth a dyfnder (gan ddefnyddio’i 
hamrywiaeth o arbenigwyr mewn meysydd fel gwleidyddiaeth, busnes, economeg, materion 
cartref, materion Ewrop a’r byd) nad yw ar gael yn gyffredinol gan ddarparwyr newyddion eraill y 
DU. Bydd yn parhau i fod yn genhadaeth graidd gan y BBC i roi adroddiadau newyddiadurol ar 
San Steffan, y sefydliadau datganoledig, llywodraeth leol a sefydliadau Ewropeaidd, yn ogystal â 
gweithredu fel oriel gyhoeddus lle gall cynulleidfaoedd weld a chlywed y trafodion drostynt eu 
hunain. 

Bydd y BBC yn cynnig sylw manwl a chynhwysfawr i faterion byd-eang yn ei rhaglenni newyddion. 
Bydd ei agenda nodedig yn cael ei hategu gan ohebwyr a chanolfannau casglu newyddion 
rhyngwladol y BBC sy’n gallu rhoi cyd-destun rhyngwladol i ddigwyddiadau a materion sylfaenol. 
(Gweler y cynllun diben ar gyfer Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU am fwy o fanylion am 
swyddogaeth y BBC i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth cynulleidfaoedd y DU o faterion 
rhyngwladol.) Bydd y BBC yn ymdrechu i wella ansawdd ac effaith ei newyddiaduraeth ym maes 
chwaraeon, gan barhau i fod yn annibynnol a diduedd. Bydd newyddion, trafodaeth, adroddiadau a 
gwybodaeth chwaraeon yn cael eu darparu ar bob sianel deledu a radio, ac ar-lein. Bydd ei 
darllediadau ym maes fusnes yn hyrwyddo dealltwriaeth o fyd busnes a’i ddylanwad ar bob 
cynulleidfa yr effeithir arnynt fel buddsoddwyr, cynilwyr, cyfranddeiliaid, gweithwyr cyflogedig a 
phenaethiaid. 

Bydd y BBC yn parhau i ddarlledu amrywiaeth o newyddiaduraeth ffurf hir, yn cynnwys 
dadansoddiadau o ddigwyddiadau cyfoes ac archwiliadau sy’n pennu agenda. Bydd rhaglenni 
materion cyfoes yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion rhyngwladol a’r DU, gan gyfleu nifer o 
safbwyntiau a darparu dadansoddiadau ag iddynt ddyfnder nad yw ar gael yn gyffredinol gan 
ddarparwyr eraill y DU. Caiff ei ddarparu trwy amrywiaeth o wasanaethau teledu a radio’r BBC, ar 
adegau sy’n gyfleus i’r gynulleidfa, gan gynnwys oriau brig. 

Bydd y BBC yn darparu gwybodaeth ddiweddar o safon uchel am y tywydd – ar lefel leol, y DU 
gyfan a rhyngwladol – ar draws amrywiaeth o lwyfannau. 

2 Ymgysylltu â chynulleidfa eang ym maes newyddion, materion cyfoes a phynciau eraill y 
dydd 

Ymddiriedolaeth y BBC: “Dylai’r BBC ddarparu gwasanaeth newyddion a materion cyfoes sydd o 
ddiddordeb i bobl o bob cefndir, oedran a lefel gwybodaeth gan gynnig gwybodaeth iddynt a’u 
galluogi i ymgysylltu â'r prif faterion sydd o bwys heddiw. “ 

Bydd y BBC yn ceisio cynnig amrywiaeth o raglenni newyddion, materion cyfoes a ffeithiol, gan 
wasanaethu cynulleidfaoedd craidd yn ogystal ag ymestyn allan i grwpiau eraill a all fod wedi 
pellhau oddi wrth ffynonellau newyddion traddodiadol, ym mhob rhan o’i phortffolio o wasanaethau. 
Y nod fydd cyflawni newyddiaduraeth gorau a mwyaf hygyrch y BBC yn barhaus – boed hwnnw’n 
lleol, drwy’r DU gyfan neu’n rhyngwladol – i’r gynulleidfa ehangaf posibl. 

Dyma sut bydd y BBC yn diwallu anghenion cynulleidfaoedd gwahanol, tra’n glynu wrth werthoedd 
craidd bod yn ddiduedd a sicrhau cywirdeb ac annibyniaeth: 
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• Darparu rhaglenni newyddion a materion cyfoes i gynulleidfa eang ar wasanaethau megis  
BBC One, BBC Two a Radio 2. 

• Cyflwyno plant a’r glasoed i faterion dinasyddiaeth trwy ei rhaglenni newyddion a hefyd trwy 
raglenni sy’n adlewyrchu ymrwymiad cymdeithasol a sgiliau bywyd. 

• Cyflwyno newyddion a dadansoddiad mewn fformat, arddull ac iaith hygyrch i gynulleidfaoedd 
nad ydynt wedi’u gwasanaethu’n llawn megis cymunedau lleiafrifoedd ethnig. 

• Egluro a chyflwyno materion cymhleth mewn ffordd sy’n diwallu anghenion gwahanol 
gymunedau amrywiol a’u rhoi mewn cyd-destun i gynorthwyo pob cynulleidfa i ddatblygu gwell 
dealltwriaeth am ddigwyddiadau’r DU a’r byd. Bydd Radio 1, BBC Three a’r BBC Asian yn 
cyfrannu’n arbennig yn y maes hwn. 

• Cynnig mentrau allgymorth sy’n cyflwyno cynnwys newyddion y BBC i ysgolion uwchradd. 

• Darparu rhaglenni newyddion, gwleidyddiaeth a materion cyfoes pwrpasol i’r gwledydd sy’n 
adlewyrchu eu sefydliadau gwleidyddol gwahanol a’u cyfansoddiad diwylliannol. 

• Cynnig rhaglenni newyddion a materion cyfoes byd-eang ag iddynt ddyfnder sy’n apelio i’r rhai 
sydd â diddordeb mewn newyddion a materion diwylliannol byd-eang. 

Bydd y BBC yn defnyddio’r cyfle a gyflwynir gan ei rhaglenni dogfen a materion cyfoes ffurf hir i 
ymchwilio i amrywiaeth o faterion cyfoes a all ddenu cynulleidfa amrywiol ar y teledu a’r radio ac 
ar-lein. Un flaenoriaeth allweddol i’r BBC fydd darparu eglurhad a dadansoddiad o’r materion 
cymhleth sy’n wynebu’r DU a’r byd (megis y Dwyrain Canol, terfysgaeth fyd-eang a newid yn yr 
hinsawdd). Bydd y BBC yn cynnig tymhorau aml-lwyfan cynhwysfawr fel modd o ddenu sylw 
cynulleidfaoedd at y pynciau llosg perthnasol a’u cynorthwyo i wneud synnwyr o’r byd. 

Bydd y BBC yn darparu cynnwys ar ffurf a thrwy fecanweithiau darparu sy’n ei wneud mor hygyrch 
â phosibl i gynulleidfaoedd, megis ar-lein, dyfeisiadau symudol neu ar adegau arbennig o’r dydd o 
fewn amserlenni llinol. Mae’r BBC wedi ymrwymo i wella ei dealltwriaeth o’r ffordd y mae 
cynulleidfaoedd o bobl anabl yn defnyddio’r gwahanol gyfryngau ac yn ymchwilio i’w barn am 
fecanweithiau darparu gwasanaethau’r BBC. 

Bydd adroddiadau a dadansoddiadau trylwyr ar-lein mewn ystod o feysydd arbenigol (megis 
addysg, iechyd, gwyddoniaeth a natur a thechnoleg) yn ategu’r newyddion a ddarlledir. Bydd 
bbc.co.uk yn cynnig mynediad byw, ar gais i raglenni newyddion a materion cyfoes teledu a radio’r 
BBC, cynnwys byr (er enghraifft, clipiau neu becynnau uchafbwyntiau) a darllediadau byw a 
ddarlledir ar yr un pryd ar y BBC News Channel, BBC Parliament a Radio 5 Live. 

3 Annog sgwrsio a thrafod am newyddion, materion cyfoes a phynciau'r dydd 
Ymddiriedolaeth y BBC: “Dylai newyddion a materion cyfoes y BBC oleuo sgyrsiau a thrafodaethau 
ymhlith ffrindiau, y teulu a grwpiau ehangach drwy gyfrwng fforymau trafod megis rhaglenni ffonio 
a chylchoedd trafod ar-lein.” 

Oherwydd fod cynulleidfaoedd yn ymddiried yn annibyniaeth y BBC, maent yn teimlo’n gyfforddus i 
gymryd rhan mewn trafodaethau y mae’r BBC yn eu cynnal. Gyda’i gwerthoedd o safbwynt tegwch 
a bod yn ddiduedd, ymddiriedir yn y BBC i roi arweiniad golygyddol i drafodaethau a darparu 
llwyfan ar gyfer amrywiaeth eang o safbwyntiau. Yn ei phortffolio o wasanaethau dyma 
flaenoriaethau’r BBC: 

• Cynorthwyo cynulleidfaoedd i ddeall materion cymdeithasol a gwleidyddol fel y gallant gymryd 
rhan mewn trafodaeth a dod yn ddinasyddion mwy gweithredol. 

• Annog cynulleidfaoedd i gymryd rhan yn ymarferol mewn materion o ddiddordeb lleol, trwy’r DU 
gyfan a rhyngwladol, trwy gynnal trafodaethau cyhoeddus hygyrch, annog cynulleidfaoedd i 
ryngweithio gyda rhaglenni newyddion a chwaraeon, cyflwyno sylwadau i ohebwyr y BBC a 
chyflwyno’u cwestiynau i arbenigwyr a’r rhai mewn awdurdod. Bydd gwasanaethau radio’r BBC 
yn chwarae rhan hynod bwysig yn hyn ochr yn ochr â bbc.co.uk. 
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• Ymestyn yr adroddiadau ar ddigwyddiadau pwysig – yn ogystal â chwaraeon – gyda chynnwys 
wedi’i greu gan ddefnyddwyr (megis fideo, delweddau llonydd a negeseuon wedi’u cyflwyno gan 
wylwyr), yn amodol ar reolaeth olygyddol briodol. Bydd delweddau a fideo a anfonir gan y 
gynulleidfa yn cyfrannu fwyfwy at ddarparu darllediadau cyfoes ac amrywiol o straeon 
newyddion ar y BBC. 

• Annog cynulleidfaoedd i ymgysylltu â phroses benderfynu olygyddol y BBC, gyda chyfarpar megis 
blogiau golygyddion. 

Y tu hwnt i raglenni newyddion a materion cyfoes, bydd y BBC yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd 
ymgysylltu â’r BBC fel dinasyddion, er enghraifft lle mae rhaglenni drama yn ysgogi trafodaeth am 
faterion cymdeithasol pwysig. 

4 Meithrin gwell dealltwriaeth o’r broses seneddol a’r sefydliadau gwleidyddol sy’n 
llywodraethu’r DU 

Ymddiriedolaeth y BBC: “Dylai’r BBC helpu ei chynulleidfaoedd i gyd i ddeall sut mae’r DU yn cael 
ei llywodraethu ar lefel Ewropeaidd, genedlaethol, ranbarthol a lleol.” 

Bydd y BBC yn darparu cynnwys gwleidyddol cynhwysfawr a thrylwyr ar y teledu a’r radio ac ar-
lein, gan gyflwyno amrywiaeth barn ar draws sbectrwm y pleidiau gwleidyddol a’r tu allan iddo. 
Bydd hyn yn cynnwys adroddiadau rheolaidd o San Steffan, Cynulliad Cymru, Senedd yr Alban, 
Cynulliad Gogledd Iwerddon, llywodraeth leol, sefydliadau gwleidyddol yr UE a gwleidyddiaeth 
ryngwladol; dadansoddi ac egluro polisïau; a chraffu ar wleidyddion a phobl gyhoeddus eraill. 

Nod y BBC fydd cynorthwyo i gysylltu democratiaeth Prydain – a’i sefydliadau democrataidd 
niferus – â’r cyhoedd, gan gynnwys y rhai nad ydynt efallai yn ystyried bod gwleidyddiaeth 
seneddol yn bwysig iddyn nhw. Bydd ei rhaglenni yn ymdrechu i wneud gwleidyddiaeth a’r broses 
wleidyddol yn ddeniadol a dealladwy i gynulleidfa amrywiol, a bydd ar gael gydol yr amserlen ac ar 
amrywiaeth o raglenni a llwyfannau. Yn ganolog i hyn, bydd y BBC yn datblygu cynnig aml-gyfrwng 
– gan ddefnyddio BBC Parliament a’i gwasanaethau teledu a radio eraill yn ogystal â chynigion ar-
lein a symudol – a fydd yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac yn rhoi gwybodaeth iddynt am 
wleidyddiaeth seneddol o San Steffan, y Seneddau a Chynulliadau cenedlaethol a sefydliadau 
llywodraeth leol (Democratiaeth Ddigidol). 

Bydd gwasanaethau newyddion y BBC ar gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau yn parhau’n 
ffynonellau gwybodaeth dibynadwy am sefydliadau llywodraeth leol a’r ffordd y maen nhw’n 
effeithio ar eu cynulleidfaoedd. Bydd y gwelliannau arfaethedig i wasanaethau lleol (fel yr amlinellir 
uchod) yn cynorthwyo i sicrhau y gellir cyflawni’r cyfraniad pwysig hwn yn y dyfodol. 

Bydd y BBC yn parhau i roi sylw helaeth i holl ymgyrchoedd a chanlyniadau etholiadau’r DU, 
etholiadau Ewropeaidd ac yn rhoi sylw i gynadleddau’r pleidiau gwleidyddol ar ei phrif 
wasanaethau teledu a radio. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad diduedd, sylweddol a thrylwyr o 
ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol a materion o ddiddordeb i gynulleidfaoedd. Ni fydd hyn wedi’i 
gyfyngu i’r prif bleidiau gwleidyddol ond bydd yn cynnwys digwyddiadau allweddol o Gymru, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon, gan ddangos datganoli ar waith a chynrychioli bywyd gwleidyddol y DU 
y tu hwnt i San Steffan. 

Y BBC sy’n darparu unig wasanaeth teledu yn y DU sydd wedi’i neilltuo i roi sylw i wleidyddiaeth. 
Bydd yn parhau i ddarparu BBC Parliament a’i ddefnyddio i archwilio, ynghyd â’r gwylwyr, i 
fecanweithiau llywodraeth San Steffan, sefydliadau datganoledig y DU ac Ewrop. 

5 Galluogi cynulleidfaoedd i ddefnyddio gwahanol fathau o gyfryngau, i’w deall ac i 
ryngweithio â hwy 

Ymddiriedolaeth y BBC: “Dylai’r BBC helpu pobl i ddod yn llythrennog ym maes y cyfryngau – gan 
roi’r hyder iddynt ddefnyddio pob cyfrwng i’r eithaf, gan gynnwys technolegau gwybodaeth. Bydd y 
BBC yn helpu ei chynulleidfaoedd i ymwneud yn feirniadol â’r cyfryngau – i ddod o hyd i’r hyn y 
maent yn chwilio amdano gan ffynonellau dibynadwy, i ddeall beth yw hanfod yr hyn sydd dan sylw, 
i lunio barn amdano, a lle bo angen, i ymateb iddo a rhyngweithio ag ef.” 
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Bydd llythrennedd ym maes y cyfryngau yn bwysig i gynorthwyo pobl i gymryd rhan yn gyfartal 
mewn cymdeithas. Deellir y dylai’r BBC ystyried yn llawn beth yw anghenion cyfathrebu amrywiol 
ei chynulleidfaoedd, yn enwedig y rhai nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n llawn ar hyn o bryd, a 
thrafod gyda’i chynulleidfaoedd, gan newid o’r dull traddodiadol ‘derbyn yn unig’ o ddarlledu. Gan y 
gwneir defnydd eang o’r rhyngrwyd bellach yn y DU, gall y BBC fabwysiadu swyddogaeth 
ddyfnach, gan ddatblygu’i sefyllfa fel darparwr ar-lein dibynadwy. Mae pobl yn debygol o ymddiried 
yn y BBC i’w cynorthwyo i ddeall agweddau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg ar gyfryngau digidol 
ar-lein, yn ogystal â sut i ddarllen y cyfryngau a gwerthfawrogi’r prosesau ymarferol y tu ôl i 
ddatblygu cynnwys y cyfryngau. Dyma flaenoriaethau’r BBC: 

• Adrodd ar ddatblygiadau technolegol a chynorthwyo pobl trwy jargon y cyfryngau digidol a 
ddefnyddir ar y farchnad. 

• Annog cynulleidfaoedd i fabwysiadu technolegau a gwasanaethau sy’n dod i’r amlwg, a deall 
amgylchedd y cyfryngau, gan gynnwys sut y caiff y cynnwys ei greu, ei gyflwyno a’i ddefnyddio. 

• Annog cynulleidfaoedd i arbrofi’n greadigol gyda chyfarpar cyfryngau digidol er mwyn cyfrannu 
at raglenni’r BBC a’r gymdeithas ehangach ac ymgysylltu o fewn ac ar draws cymunedau 
diddordeb. 

• Darparu cyngor i alluogi plant i archwilio cynnwys ar-lein yn ddiogel. 

Bydd gweithgaredd ar-lein yn galluogi cynulleidfaoedd i ymgysylltu â’i gilydd ac â’r BBC. Gall 
doniau ar y sgrin ac ar yr aer, fel lleisiau dibynadwy, annog pobl i ymgysylltu yn y fath ffyrdd, tra 
gall mentrau megis WebWise gynorthwyo i ddileu’r dryswch ynglŷn â’r rhyngrwyd. Yn fwy 
cyffredinol, bydd llythrennedd ym maes y cyfryngau ar-lein yn cael ei wau i gynnwys a 
gwasanaethau’r prif ffrwd ar bbc.co.uk. 

Bydd y BBC yn parhau i annog pobl i fabwysiadu’r rhyngrwyd trwy sicrhau bod ei gwefannau 
annibynnol a rhai sy’n ymwneud â rhaglenni yn hygyrch, yn ddeniadol ac yn hawdd eu defnyddio 
ac yn ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy, ddiduedd, gywir ac annibynnol. Bydd yn cynorthwyo 
defnyddwyr newydd ac ansicr neu’r rhai sydd ag anghenion ychwanegol i ddatblygu eu hyder a’u 
sgiliau ac annog cynulleidfaoedd i newid o fod yn ddefnyddwyr goddefol i fod yn gyfranogwyr 
gweithredol ac i ymgysylltu’n adeiladol. 
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