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DATGANIAD YR YMDDIRIEDOLAETH AR YR 
YMGYNGHORIAD AR GANLLAWIAU ETHOLIADAU 2015 

Cefndir 
 
Bydd yr etholiadau canlynol yn cael eu cynnal ar 7 Mai 2015:  

 
 yr Etholiad Cyffredinol; ac 
 Etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr (gan gynnwys etholiadau maerol).  

 
Mae'n ofynnol i'r BBC sicrhau bod materion dadleuol yn ymwneud â gwleidyddiaeth a materion 
o bolisi cyhoeddus yn cael sylw gydag amhleidioldeb dyladwy. Mae Canllawiau Golygyddol y 
BBC yn nodi'r gwerthoedd a'r safonau y mae'n rhaid i holl gynnwys y BBC eu bodloni, ond (yn 
unol â'i harfer arferol a'i Chanllawiau Golygyddol1) mae'n bwriadu cyhoeddi Canllawiau 
Etholiadau i ategu'r Canllawiau Golygyddol ar amhleidioldeb dyladwy yn ystod y cyfnod sy'n 
arwain at yr etholiadau uchod ac yn cynnwys yr etholiadau hynny. Mae'r Canllawiau ar gyfer yr 
Etholiadau yn cynnwys cod ymarfer o ran cyfranogiad ymgeiswyr mewn eitemau am etholaeth 
neu ardal etholiadol benodol a ddarlledir yn ystod cyfnod yr etholiad..2 
 

Y Canllawiau 
 
Mae'r Canllawiau'n cael eu datblygu gan Fwrdd Gweithredol y BBC (sy'n gyfrifol am weithrediad 
y BBC o ddydd i ddydd) ac maent yn cael eu cyflwyno i'r Ymddiriedolaeth er mwyn iddynt eu 
cymeradwyo. 
 
Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu'r BBC. Mae'n annibynnol ar Fwrdd Gweithredol y 
BBC. Yr Ymddiriedolaeth hefyd yw'r corff apêl terfynol ym mhroses gwynion y BBC. 
 
Ar ôl eu cyhoeddi, bydd y Canllawiau ar gael i gynhyrchwyr a golygyddion i gyfeirio atynt pan 
fyddant yn paratoi sylw ar gyfer yr etholiadau uchod. Byddant yn dod i rym yn ffurfiol o 30 
Mawrth 2015 tan ddiwedd y pleidleisio ar 7 Mai 2015. 
  

Bwriedir i'r Canllawiau gynnig fframwaith er mwyn i newyddiadurwyr allu:  

 gweithredu mewn amgylchedd mor rhydd a chreadigol â phosibl;   
 cyflwyno adroddiadau diduedd ac annibynnol ar yr ymgyrch i gynulleidfaoedd, gan 

roi sylw teg iddynt a chraffu ar bolisïau ac ymgyrchoedd pob plaid yn drylwyr.  
 

Yr Ymgynghoriad 
 
Agorodd Ymddiriedolaeth y BBC ymgynghoriad ar Ganllawiau Etholiad drafft y BBC  ("y 
Canllawiau Drafft") ar 4 Tachwedd 2014, gan wahodd ymatebion erbyn 11 Chwefror 2015. 
Nododd yr Ymddiriedolaeth hefyd y byddai'n cyhoeddi deunydd ychwanegol pan fyddai ar gael, 

                                                      
1 Adran 10.4.19. 
2 Mae'r cod yn ofynnol gan adran 93 o Ddeddf Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983. Cafodd y fersiwn bresennol o adran 

93 ei disodli gan adran 144 o Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. 
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er mwyn sicrhau bod gwybodaeth berthnasol mor gyfredol â phosibl. Ar 15 Ionawr 2015, 
cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth (gyda dogfen glawr ddiwygiedig): 

 atodiad wedi ei ddiweddaru i'r Canllawiau Drafft, 'Sylw i Bleidiau 2015' ("Atodiad"), sy'n 
cynnwys canllawiau mwy penodol i gynhyrchwyr cynnwys y BBC dros gyfnod yr etholiad, 
gan gynnwys cyngor ar lefelau cymharol y sylw y gall pleidiau gwleidyddol gwahanol 
ddisgwyl eu cael ar wasanaethau’r BBC;  

 dwy ddogfen gefndir newydd, sef papur o'r dirwedd etholiadol  ("y Papur Tirwedd") ac 
atodiad i'r papur Tirwedd ar ddata etholiadol ("Atodiad"). 

Ceisiodd yr Ymddiriedolaeth farn ar yr Atodiad fel rhan o'r ymgynghoriad, ond nid oedd y Papur 
Tirwedd a'r Atodiad yn rhan o'r ymgynghoriad am eu bod yn cynnwys y dystiolaeth sydd wedi 
llywio'r Canllawiau Drafft a'r Atodiad, yn hytrach nag argymhellion neu gyngor o ran sylw. Fodd 
bynnag, mae'r tair dogfen yn agored i'w diwygio gan y BBC i adlewyrchu tystiolaeth berthnasol 
newydd a phwysig o gefnogaeth etholiadol tan y diwrnod ar ôl i'r enwebiadau gau, felly bydd y 
BBC yn rhoi sylw dyladwy i unrhyw sylwadau ffeithiol neu sylwadau eraill a geir am y Papur 
Tirwedd a'r Atodiad. 
 
Mae manylion am yr ymgynghoriad ar gael yn yr URL canlynol: 
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/have_your_say/election_guidelines?lang=cy  
 
Gofynnodd yr ymgynghoriad y cwestiynau canlynol yn arbennig: 

 
1. A yw'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig yn berthnasol ac yn briodol 
i'r etholiadau hyn? Eglurwch pam.  
 
2. A oes unrhyw hepgoriadau o'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig?  
 
3. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y Canllawiau a'r atodiadau 
arfaethedig?  

 
Cafwyd 133 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Cafodd y rhain eu hystyried gan  
Bwyllgor Safonau Golygyddol yr Ymddiriedolaeth ar 26 Chwefror 2015 a rhoddir crynodeb 
ohonynt, gyda chasgliadau'r Pwyllgor Safonau Golygyddol, isod.  
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad roedd y Pwyllgor Safonau Golygyddol 
yn fodlon, ac eithrio yn yr achosion y cyfeirir yn benodol atynt isod, nad oedd angen 
diwygio'r Canllawiau Etholiadau drafft, a'u bod yn mynd i'r afael, lle y bo'n briodol, 
â'r pwyntiau a godwyd gan ymatebwyr i'r ymgynghoriad. 
 
Gall unrhyw bryderon sy'n ymwneud â sylw'r BBC a chymhwyso'r Canllawiau Etholiad yn ystod 
cyfnod yr etholiad gael eu codi drwy ddefnyddio'r broses gwynion olygyddol arferol (gweler 
http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint/). 
 

(A) Sylwadau gan y Comisiwn Etholiadol 

Rhaid i'r Pwyllgor ystyried barn y Comisiwn Etholiadol wrth ystyried a ddylid cymeradwyo'r 
Canllawiau Drafft. 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/have_your_say/election_guidelines.html
http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint/
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Nododd y Pwyllgor fod y Comisiwn Etholiadol wedi cadarnhau nad oedd wedi nodi unrhyw 
faterion yn y Canllawiau Drafft a fyddai'n gwarantu newid o Ganllawiau Etholiad 2010. 

(B) Gwahaniaethu rhwng Gogledd Iwerddon a gweddill y DU 

Nododd y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd (‘DUP’) yn ei chyflwyniad fod yr Atodiad yn 
gwahaniaethu o ran sylw ledled y DU rhwng pleidiau ym Mhrydain Fawr a phleidiau yng 
Ngogledd Iwerddon a dadleuodd fod hyn yn anghynaliadwy oherwydd mai'r un etholiad a 
gynhelir ledled y DU. Honnodd  y DUP hefyd fod posibilrwydd gwirioneddol y gallai ASau 
Gogledd Iwerddon chwarae rôl hanfodol wrth ffurfio llywodraeth nesaf y Deyrnas Unedig.  

Nododd yr Ymddiriedolwyr, er mai dim ond un etholiad a gynhelir ledled y DU gyfan, mae 
datganoli'n golygu bod gan weinyddiaethau gwahanol gyfrifoldeb dros lunio polisi mewn 
rhannau gwahanol o'r DU ac, o ganlyniad, ni fydd yr etholaethau ym mhob gwlad yn pleidleisio 
ar yr un materion yn union. Yn ogystal, ystyriodd yr Ymddiriedolwyr y ddadl bod y Canllawiau 
Drafft yn adlewyrchu realiti gwleidyddol penodol yng ngogledd Iwerddon, lle nad yw'r pum plaid 
fwyaf (y DUP, Sinn Fein, yr UUP, yr SDLP a'r Blaid Gynghreiriol) yn cystadlu â'r pleidiau mwy 
ledled y DU (y Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol), nad ydynt yn cael 
cefnogaeth etholiadol fawr yng Ngogledd Iwerddon. Roedd yr ymddiriedolwyr o'r farn bod hyn 
yn wahanol i sefyllfa Plaid Genedlaethol yr Alban (‘yr SNP’) yn yr Alban a Phlaid Cymru yng 
Nghymru, sy’n cystadlu'n uniongyrchol â'r pleidiau mwy ledled y DU sydd â chefnogaeth 
etholiadol sylweddol ym mhob un o'r gwledydd hyn. Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol y 
bydd pleidleiswyr yng Ngogledd Iwerddon yn dewis rhwng amrywiaeth sylweddol wahanol o 
bleidiau na'r rhai sydd ar gael i bleidleiswyr mewn rhannau eraill o’r DU. Felly daeth yr 
ymddiriedolwyr i'r casgliad, gan ystyried yr holl dystiolaeth, bod y gwahaniaeth yn y Canllawiau 
Drafft rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn parhau i fod yn briodol. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwynt cyntaf hwn. 

O ran ail ddadl y DUP y gallai ASau Gogledd Iwerddon ddal y cydbwysedd grym yn y 
llywodraeth nesaf, roedd yr Ymddiriedolwyr o'r farn bod y posibilrwydd o senedd grog yn 
debygol o fod yn un o elfennau allweddol yr ymgyrch etholiadol, ac o ganlyniad i hynny bydd 
sylw ychwanegol ar safleoedd y pleidiau hynny sy'n meddu ar y cydbwysedd grym, neu fel arall.  
Roedd yr Ymddiriedolwyr o'r farn y byddai rhoi sylw i fater o'r fath yn fater o farn olygyddol.  
Roeddent hefyd o'r farn nad yw'r Canllawiau Drafft yn gyfyngol, o ran nad oeddent wedi atal un 
o'r pleidiau yng Ngogledd Iwerddon (neu yn wir unrhyw blaid arall) rhag cael ei hystyried ar 
gyfer ei chynnwys mewn rhaglen a fyddai'n cael sylw ym mhob rhan o'r DU, er ei bod yn bosibl 
y gallai'r Canllawiau Drafft gael eu hegluro yn hyn o beth. 

Yn hyn o beth, nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod y BBC wedi awgrymu ychwanegu'r 
eglurhad canlynol at yr Atodiad, pe bai'r Pwyllgor Safonau Golygyddol o'r farn ei fod yn 
angenrheidiol, er mwyn iddo ddarllen: 

“Y pleidiau mwyaf yng Ngogledd Iwerddon yw: yr Unoliaethwyr Democrataidd, Sinn Fein, 
Plaid Unoliaethol Ulster, yr SDLP a’r Blaid Gynghreiriol.  Gan ystyried cyfran y bleidlais a 
lefel y gynrychiolaeth a enillwyd yn 2010, dylai rhaglenni ar draws y DU sy’n adrodd ar 
yr etholiad fel y mae’n effeithio ar Ogledd Iwerddon roi lefelau tebyg o sylw i’r 
Unoliaethwyr Democrataidd a Sinn Fein.Dylid hefyd roi lefelau priodol o sylw i Blaid 
Unoliaethol Ulster a’r Blaid Gynghreiriol mewn cynnyrch sy’n cynnwys y ddwy blaid fwyaf, 
hyd at ac yn cynnwys lefelau tebyg o sylw. Gall rhywfaint o sylw ledled y DU i'r pleidiau 
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mwy hyn hefyd fod yn olygyddol briodol ar faterion eraill, er enghraifft, y posibilrwydd o 
feithrin clymblaid.”  (mae'r testun newydd arfaethedig wedi'i danlinellu).  

Trafododd yr Ymddiriedolwyr y cynnig hwn a chytunwyd ei fod yn rhoi eglurhad defnyddiol, clir 
nad yw'r Canllawiau Drafft yn atal rhoi sylw priodol ar draws y DU i'r pleidiau mwy yng 
Ngogledd Iwerddon lle y ceir cyfiawnhad golygyddol dros wneud hynny. Cytunodd yr 
ymddiriedolwyr y dylid gwneud y diwygiad. 

(C) Gwahanol driniaeth i'r DUP, yr SNP a Phlaid Cymru  

Honnodd y DUP fod yr Atodiad yn “annheg” am ei fod yn trin y DUP yn wahanol i'r SNP a Phlaid 
Cymru o ran cael sylw ar raglenni ledled y DU. Dadleuodd y DUP y dylai gael ei thrin ar sail 
gyfartal â'r pleidiau eraill hyn a, gydag wyth sedd yn Nhŷ’r Cyffredin, y DUP ar hyn o bryd yw'r 
bedwaredd blaid fwyaf yn y DU o ran cynrychiolaeth etholiadol. Aeth y Pwyllgor Safonau 
Golygyddol i'r afael â'r pwynt hwn, fel y nodwyd yn (B) uchod.  

Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol hefyd er bod Ceidwadwyr Gogledd Iwerddon wedi 
dadlau, yn eu hymateb i'r ymgynghoriad, bod y DUP, mewn gwirionedd, yn cystadlu'n 
uniongyrchol â'r Blaid Geidwadol yn ystod etholiad 2010, nid yw Llafur, y Ceidwadwyr a'r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn cael cefnogaeth yng Ngogledd Iwerddon y gellir ei chymharu â'r 
gefnogaeth y maent yn ei chael yn yr Alban a Chymru. Felly cytunodd y Pwyllgor Safonau 
Golygyddol nad oedd modd cymharu safle'r SNP a Phlaid Cymru yn uniongyrchol â'r DUP a 
phleidiau eraill yng Ngogledd Iwerddon. Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad yw amhleidioldeb yn 
ei gwneud yn ofynnol i'r pleidiau hyn gael eu trin yn yr un ffordd o ran cael sylw ar draws y DU.  

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(D) Sylw i bleidiau Gogledd Iwerddon   

Nid oedd y DUP yn cytuno bod Unoliaethwyr Ulster a'r Blaid Gynghreiriol wedi cael cefnogaeth 
sylweddol yn yr etholiad diwethaf a dadleuwyd nad oes rhesymeg rhoi'r hawl i'r pum plaid fwy 
yng Ngogledd Iwerddon gael sylw cyfartal ledled y DU. Yn yr un modd, byddai'n anghymesur 
rhoi sylw cyfartal i bob pum plaid o ran sylw yng Ngogledd Iwerddon. I grynhoi, dadleuodd y 
DUP ei bod wedi ei rhoi yn y grŵp anghywir gyda phleidiau eraill llai.  

Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol nad yw'r Canllawiau Drafft, mewn gwirionedd, yn 
mandadu y dylai'r pum plaid fwyaf yng Ngogledd Iwerddon gael "sylw cyfartal" ar bob achlysur; 
yn hytrach, maent yn nodi y dylai'r DUP a Sinn Fein gael "lefelau tebyg o sylw" yn y rhaglenni 
etholiadau ar draws y DU sy'n effeithio ar Ogledd Iwerddon ac yn rhaglenni etholiad Gogledd 
Iwerddon ac y dylai'r UUP, yr SDLP a'r Blaid Gynghreiriol gael "lefelau priodol o sylw" yn y 
cynnyrch ar draws y DU a Gogledd Iwerddon y mae'r DUP a Sinn Féin yn cyfrannu ato. Nododd 
yr Ymddiriedolwyr, er nad oedd canlyniadau Etholiad Cyffredinol 2010 yn bendant o ran lefel y 
sylw yr oedd gan blaid yr hawl i'w derbyn, roedd Unoliaethwyr Ulster (a safodd fel rhan o 
UCUNF) a'r Blaid Gynghreiriol mewn gwirionedd wedi cael cefnogaeth sylweddol yn yr etholiad 
hwnnw, nad yw hynny'n penderfynu ar yr isafswm lefelau o sylw.   

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(E) Dibynnu ar ffigurau pleidleisio ar gyfer y gorffennol a bwriadau pleidleiswyr 
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Nododd Plaid Werdd Gogledd-orllewin Lloegr (y cafodd ei hymateb ei chymeradwyo gan Blaid 
Werdd Oldham, Saddleworth a Rochdale) y Canllawiau Drafft yn ystyried canlyniadau 
etholiadau'r gorffennol fel eu man cychwyn ac awgrymwyd bod hyn yn anwybyddu sut y mae'r 
system y cyntaf i'r felin yn annog pleidleisio tactegol a'r ffaith nad oedd 35% o'r etholwyr wedi 
pleidleisio yn yr etholiad diwethaf; yn unol â hynny, nid yw cyfran y pleidleisiwr yn y gorffennol 
yn ddangosydd dibynadwy o ran cefnogaeth wirioneddol i bolisïau. Canolbwyntiodd 
cyflwyniadau eraill ar y defnydd o bleidleisio a dadleuwyd y gallai hyn fod yn annibynadwy.  

Nododd a chytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol nad oes ffordd ddibynadwy o fesur 
pleidleisio tactegol a bod bwriadau pleidleiswyr yn fesur cydnabyddedig o gefnogaeth etholiadol 
bresennol. Nododd yr ymddiriedolwyr fod y Canllawiau Golygyddol presennol eisoes yn cynnwys 
canllawiau gorfodol ar y defnydd o bolau (gweler para. 10.4.31). Cytunodd yr ymddiriedolwyr 
mai'r ffordd orau o sicrhau amhleidioldeb o ran sylw yw rhoi sylw dyladwy i'r ffordd y mae 
pleidleiswyr wedi pleidleisio'n flaenorol, ar y cyd â thystiolaeth ddibynadwy gan bolau o 
fwriadau pleidleisio a ffynonellau eraill o dystiolaeth a ystyriwyd gan y Canllawiau Drafft.   

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(F) Ffactorau eraill ar gyfer penderfynu cefnogaeth etholiadol y presennol a'r 
gorffennol 

Ceisiodd y Democratiaid Rhyddfrydol egluro bod y cyfeiriad yn yr Atodiad at unrhyw gyd-destun 
gwleidyddol perthnasol, fel cytundebau etholiadol, pleidiau newydd, cytundebau clymblaid ac ati 
yn benodol at y rhai sy'n ymwneud ag Etholiad 2015 ac nad yw trefniant clymblaid presennol y 
blaid â'r Ceidwadwyr yn berthnasol mewn unrhyw ffordd i ymgyrch 2015, er mwyn i'r 
Democratiaid Rhyddfrydol gael yr un cyfle cyfartal â'r Ceidwadwyr i amddiffyn record y 
llywodraeth bresennol.3 

Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol, o ystyried bod y Democratiaid Rhyddfrydol am 
amddiffyn record y llywodraeth glymblaid y maent yn rhan ohoni, rhaid i gytundeb clymblaid 
2010, i'r graddau hynny o leiaf, fod yn berthnasol i ymgyrch etholiadol 2015. Cytunodd yr 
ymddiriedolwyr nad oedd rheswm da i osod cyfyngiad ar yr ymadrodd ‘materion golygyddol 
perthnasol eraill’, sy'n nodi, sut bynnag, eu bod yn ofynnol gan yr Atodiad i fod yn destun sylw 
‘dyladwy’ (yn hytrach na phenderfynu unrhyw ganlyniad mewn achos penodol).  

Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol ymhellach na fyddai'n briodol nac yn gymesur i roi 
“cyfle cyfartal"  bob amser i'r blaid lai mewn llywodraeth glymblaid i ymgyrchu ar record y 
glymblaid. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(G) Cynigion eraill ar gyfer ffynonellau o dystiolaeth o gefnogaeth etholiadol 

Awgrymodd llawer o ymatebion i'r ymgynghoriad y dylai'r Canllawiau Drafft ddarparu y dylai 
ffactorau penodol gael eu hystyried wrth asesu cefnogaeth etholiadol yn y gorffennol a'r 

                                                      
3 Roedd yr ymddiriedolwyr o'r farn bod hyn yn gyfeiriad at yr adran ragarweiniol i'r Atodiad, sy'n cyfeirio at 'unrhyw 
faterion gwleidyddol perthnasol, megis partneriaethau etholiadol, pleidiau newydd, cytundebau clymbleidio ac ati' fel 
rhai o blith y ffactorau a ddylai gael sylw dyladwy er mwyn penderfynu lefelau o gefnogaeth etholiadol yn y 
gorffennol a'r presennol. 
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presennol. Roedd y rhain yn cynnwys ymatebion gan Blaid Werdd yr Alban ac eraill, a 
ddadleuodd y byddai ganddynt hawl i fwy o sylw, neu y byddai pleidiau eraill yn cael llai o sylw, 
pe bai ffactorau o'r fath yn cael eu  hystyried yn rhai perthnasol.   

Mewn perthynas â'r pwyntiau hyn, cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod y Canllawiau 
Drafft eisoes yn nodi y dylid rhoi sylw dyladwy i ganlyniadau etholiadau diweddar, gan gynnwys 
Etholiadau Ewrop 2014 ac etholiadau lleol, yn ogystal â thystiolaeth o gefnogaeth etholiadol 
bresennol a ffactorau fel nifer y cynrychiolwyr etholedig sydd gan blaid ar hyn o bryd. Roedd yn 
nodi bod y Papur Tirwedd yn esbonio cyfyngiadau defnyddio aelodaeth plaid fel dangosydd o 
gefnogaeth etholiadol. Trafododd yr ymddiriedolwyr ymhellach a chytunwyd nad oedd mesurau 
fel deisebau ar-lein, ‘polau anweledig’ a graddau cefnogaeth yn y cyfryngau cymdeithasol yn 
fetrigau dibynadwy na chyson ar gyfer asesu cefnogaeth i bleidiau. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(H) Dadleuon yr arweinwyr 

Aeth nifer o'r ymatebion i'r ymgynghoriad i'r afael â'r dadleuon teledu arfaethedig a'r arweinwyr 
pleidiau a oedd wedi eu gwahodd i gymryd rhan, neu y dylid eu gwahodd i gymryd rhan. 

Roedd y Pwyllgor Safonau Golygyddol o'r farn ei bod yn ddiangen ac yn amhriodol i'r Canllawiau 
Drafft wneud darpariaeth benodol am fath penodol o raglen etholiad. Fel yr eglura'r Siarter, 
Bwrdd Gweithredol y BBC sy'n gyfrifol am gynnyrch golygyddol a chreadigol y BBC ac nid 
cyfrifoldeb yr Ymddiriedolwyr yw cyfarwyddo fformat cynnwys penodol. Nododd yr 
ymddiriedolwyr ymhellach os byddai gwylwyr o'r farn nad oedd y dadleuon arfaethedig yn 
ddiduedd, roedd yn bosibl iddynt gwyno i'r BBC yn unol â'i Fframwaith Cwynion presennol, a 
oedd yn darparu dull addas ar gyfer ymdrin â phob cwyn, gan gynnwys cwynion golygyddol yn 
gyffredinol. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn.  

(I) Categorïau pleidiau 

Aeth sawl ymateb i'r afael â chategoreiddio pleidiau gwleidyddol yn yr Atodiad, fel un awgrym y 
dylid cael categori“canol” o bleidiau. Awgrymodd ymatebydd arall nad oedd yr Atodiad yn 
egluro pa bleidiau y bydd y BBC yn eu gwahodd i siarad ar ba bynciau. 

Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod yr Atodiad yn darparu canllawiau manwl ar sut i 
benderfynu ar lefelau priodol o sylw gwahanol bleidiau gwleidyddol ac mai ei ddiben yw darparu 
canllawiau cyffredinol ac nid rhagnodi rheolau ar gyfer rhaglenni etholiad penodol, a oedd o 
fewn disgresiwn golygyddol y BBC. Roedd Ymddiriedolwyr o'r farn y byddai ychwanegu 
categorïau pellach o blaid, at ei gilydd, yn cynyddu cymhlethdod y canllawiau yn hytrach na'u 
hegluro. Roeddent hefyd yn fodlon bod cyngor ar gael fesul achos gan y Prif Ymgynghorydd 
Gwleidyddiaeth cyn cyfnod yr etholiad a thrwy gydol y cyfnod hwnnw. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(J) Ceidwadwyr Ulster a'r Unoliaethwyr - Grym Newydd 
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Honnodd Ceidwadwyr Gogledd Iwerddon fod ymgeiswyr a safodd ar lwyfan ar y cyd 
Ceidwadwyr Ulster a'r Unoliaethwyr - Grym Newydd yn Etholiad Cyffredinol 2010 yn ymgeiswyr 
Ceidwadol i bob pwrpas ac, o ganlyniad, y dylid rhoi mwy o sylw i Geidwadwyr Gogledd 
Iwerddon yn ystod etholiad 2015 yng ngoleuni'r gefnogaeth hon yn y gorffennol, gan gynnwys 
drwy gynrychiolaeth mewn unrhyw ddadl ar gyfer arweinwyr Gogledd Iwerddon.  

Nododd yr ymddiriedolwyr mai'r perfformiad yn Etholiad Cyffredinol 2010 yw'r man cychwyn yn 
unig ar gyfer asesu cefnogaeth etholiadol plaid a bod y Canllawiau Drafft yn rhoi digon o 
ddisgresiwn i'r BBC ystyried canlyniadau etholiadau mwy diweddar (fel etholiadau Cynulliad 
Gogledd Iwerddon 2011, etholiadau cynghorau Gogledd Iwerddon 2011, etholiad Ewrop 2014 
ac etholiadau llywodraeth leol 2014 yng Ngogledd Iwerddon) yn ogystal â thystiolaeth o 
gefnogaeth etholiadol bresennol. At hynny, cytunodd yr Ymddiriedolwyr nad diben y Canllawiau 
Drafft oedd pennu pa gyfranwyr ddylai gymryd rhan mewn unrhyw ddadl deledu neu unrhyw 
raglen benodol arall.   

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(K) Sylw i'r pleidiau yn y gwledydd 

Awgrymodd un ymgynghorai y dylid rhoi sylw ledled y DU ar gyfer pleidiau yng Nghymru, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon drwy wasanaetha ar-lein neu wasanaethau'r botwm coch. Cytunodd 
yr Ymddiriedolwyr fod y Canllawiau Drafft yn pennu'n fanwl sut y dylai lefelau cymharol y sylw y 
dylai pleidiau ei gael mewn rhaglenni ledled y DU a rhaglenni penodol i wledydd ac, ymhellach i 
hyn, bod penderfyniadau amserlennu unigol o fewn disgresiwn golygyddol Bwrdd Gweithredol y 
BBC. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwynt hwn. 

(L) Materion datganoledig 

Dadleuodd rhai ymgyngoreion, gan gynnwys Plaid Cymru, y dylai'r Canllawiau Drafft gynnwys 
arweiniad neu gyhoeddiadau penodol ynglŷn â materion datganoledig. Yn yr un modd, nododd 
Cyngor Cynulleidfa yr Alban y gallai'r Canllawiau Drafft gydnabod y gall agweddau ar faterion 
datganoledig yn faterion anuniongyrchol dan sylw i'w dadlau yn yr etholiad. 

Trafododd yr ymddiriedolwyr yr awgrymiadau hyn a nodwyd, o dan delerau Siarter a Chytundeb 
y BBC, mai Bwrdd Gweithredol y BBC ddylai fod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau 
golygyddol, o fewn paramedrau canllawiau priodol. Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol y 
dylai'r sylw a roddir i faterion datganoledig ddibynnu ar farn olygyddol mewn amgylchiadau 
penodol ac y byddai canllawiau mwy penodol yn peryglu atal sylw priodol. Er gwaethaf y pwynt 
hwn, nododd yr Ymddiriedolwyr hefyd fod adran 3.3 o'r Canllawiau Drafft yn ymdrin yn benodol 
â materion datganoledig. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(M) Lansio maniffesto 

Honnodd Plaid Cymru nad yw'r cyfeiriadau yn yr Atodiad at lansio maniffesto yn benodol 
ynghylch y math o sylw y byddai hyn yn ei olygu. Roedd y Pwyllgor Safonau Golygyddol o'r farn 
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bod sut y mae maniffesto plaid yn cael sylw mewn adroddiadau newyddion yn fater o 
ddisgresiwn golygyddol yn yr achos unigol ac nad cyfrifoldeb yr Ymddiriedolaeth, drwy'r 
Canllawiau Drafft, yw rhagnodi ymlaen llaw yn union sut y dylid gwneud hyn.  

Dywedodd y DUP ei fod yn ddiangen o hael ac anghyfartal rhoi'r un sylw i lansio maniffesto 
Plaid Werdd Gogledd Iwerddon a Phlaid Llais Unoliaethol Traddodiadol, a nododd y DUP mai 
prin iawn oedd y gefnogaeth i'r pleidiau hyn, o gymharu â phleidiau eraill yng Ngogledd 
Iwerddon. Nodwyd hyn gan yr Ymddiriedolwyr a chytunwyd bod y Canllawiau Drafft yn pennu y 
byddai pleidiau o'r fath yn cael rhywfaint o sylw wrth lansio eu maniffesto. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(N) Y sylw presennol a roddir i bleidiau 

Mewn 22 o'r ymatebion i'r ymgynghoriad cafwyd sylwadau ar amhleidioldeb y sylw a roddir i 
bleidiau gwleidyddol yng nghynnwys presennol y BBC. Fodd bynnag, nododd y Pwyllgor 
Safonau Golygyddol nad yw'r Canllawiau Drafft eto mewn grym ac ystyriwyd nad oedd 
sylwadau o'r fath yn berthnasol i'w hystyriaethau presennol. Nododd yr Ymddiriedolwyr y gallai 
unrhyw gwynion am sylw gwleidyddol presennol y BBC gael eu gwneud yn unol â Fframwaith 
Cwynion y BBC. 

(O) Amseriad y Canllawiau Drafft 

Oherwydd bod ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol eisoes yn mynd rhagddi i bob pwrpas, 
dadleuodd sawl ymgynghorai y dylai'r Canllawiau Drafft ddod i rym yn gynt na 30 Mawrth 2015.  

Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod y Canllawiau Drafft wedi eu paratoi i arwain 
gwneuthurwyr rhaglenni o ran asesu amhleidioldeb dyladwy yn ystod cyfnod ffurfiol yr etholiad. 
Fodd bynnag, roedd yr ymddiriedolwyr yn gytûn bod y Canllawiau Golygyddol eisoes yn darparu 
ar gyfer y rhwymedigaeth i gyflawni amhleidioldeb dyladwy ar draws cynnyrch y BBC, ac nad 
yw'r canllawiau hyn wedi'u cyfyngu i gyfnod yr etholiad. Cafwyd sylwadau pellach gan yr 
Ymddiriedolwyr yn nodi bod y Canllawiau Golygyddol yn cydnabod, ym mharagraff 4.4.24, 
mewn rhai achosion bydd y cyfnod yn arwain at yr ymgyrchoedd yn cynnwys mwy o 
sensitifrwydd o ran amhleidioldeb dyladwy ym mhob math o gynnyrch. Unwaith eto, roedd yr 
ymddiriedolwyr yn fodlon bod gan wylwyr bob amser y dewis o gyflwyno cwyn olygyddol pe bai 
ganddynt bryder am amhleidioldeb sylw'r BBC. 

Dadleuodd Cyngor Cynulleidfa yr Alban, oherwydd bod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 
pleidleisiau drwy'r post yn digwydd cyn y diwrnod pleidleisio ei hun, byddai'n rhaid i holl 
gynnwys y BBC sicrhau cydbwysedd erbyn y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio drwy’r post. 
Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol nad oedd cyfyngiad o'r fath yn angenrheidiol nac yn 
ymarferol, o ran bod y gofyniad i gyflawni amhleidioldeb yn arferol ar draws yr wythnos 
(paragraff 3.1 o'r Canllawiau Drafft) yn gyfnod priodol a chymesur ac y byddai gosod 
rhwymedigaethau ychwanegol ar Fwrdd Gweithredol y BBC yn rhwystro disgresiwn golygyddol 
gwneuthurwyr rhaglenni. Nododd yr ymddiriedolwyr ymhellach nad yw'r Canllawiau Drafft yn ei 
gwneud yn ofynnol cael “cydbwysedd” o ran sylw mewn unrhyw ystyr mathemategol; yn 
hytrach, maent yn ei gwneud yn ofynnol cyflawni amhleidioldeb dyladwy ar draws y cynnyrch. 

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 
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(P) Monitro 

Awgrymodd un ymgynghorai nad oes, o dan y Canllawiau Drafft, "unrhyw ffordd o ddwyn 
golygyddion unigol i gyfrif", hynny yw gall pob un hawlio cyfiawnhad golygyddol penodol ar 
gyfer ei ddull, a gofynnwyd a fyddai'r BBC yn cyhoeddi “sawl awr o sylw'r dydd y cafodd pob 
plaid ar bob sianel wedi'i ddadansoddi yn ôl rhanbarth/gwlad ac amser y dydd”. 

Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod pob golygydd yn atebol i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol 
ac y ceir ffyrdd priodol eisoes i fonitro a gorfodi safonau golygyddol, fel y rhwymedigaeth i 
gyflwyno adroddiadau ar achosion difrifol o dorri rheolau golygyddol i'r Ymddiriedolaeth (gweler 
para. B2.4 o Brotocol Safonau Golygyddol y BBC) a gallu gwylwyr i ddod â chwyn olygyddol am 
gynnyrch y BBC, at sylw'r Ymddiriedolaeth yn y pen draw.  

Cytunodd yr ymddiriedolwyr nad oedd unrhyw newidiadau i'r Canllawiau Drafft yn ofynnol i 
fodloni'r pwyntiau hyn. 

(Q) Adolygiadau mewn papurau newydd 

Cafwyd sylw gan un ymateb i'r ymgynghoriad ar “y defnydd o bapurau newydd a all fod yn 
wleidyddol bleidiol ac nad ydynt o bosibl yn teimlo eu bod wedi'u rhwymo gan ganllawiau'r BBC” 
ac awgrymwyd na ddylai eitemau adolygu papurau newydd gael eu cyfyngu i deitlau sy'n 
canolbwyntio ar Lundain. 

Trafododd yr ymddiriedolwyr y pwyntiau hyn a nodwyd bod gwneuthurwyr rhaglenni yn 
ymwybodol bod yn rhaid iddynt gyflawni amhleidioldeb dros amser, gan gynnwys cyflwyno 
amrywiaeth eang priodol o safbwyntiau, a bod y Canllawiau Golygyddol eisoes yn rhoi 
cyfarwyddyd i'r perwyl hwn. Fodd bynnag, cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol y byddai'n 
fuddiol i wneuthurwyr rhaglenni pe bai'r Canllawiau Drafft yn cynnwys cyfeiriad penodol at 
adolygiadau papurau newydd. Yn unol â hynny, cafodd yr ychwanegiad canlynol i baragraff 3.2 
o'r Canllawiau Drafft ei awgrymu gan y BBC a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Safonau Golygyddol: 

"Mae'r Canllawiau Golygyddol (4.4.14) yn dweud na ddylai gwneuthurwyr rhaglenni  
“...dybio'n awtomatig fod cyfranwyr o sefydliadau eraill (fel academyddion, 
newyddiadurwyr, ymchwilwyr a chynrychiolwyr elusennau) yn ddiduedd ac efalllai y 
bydd rhaid egluro i'r gynulleidfa pan fydd cyfranwyr yn gysylltiedig â safbwynt penodol…” 
Yng nghyd-destun yr etholiad cyffredinol, bydd angen i gynhyrchwyr cynnwys gymryd 
pob cam rhesymol i sicrhau bod cyfranwyr yn cael eu disgrifio'n briodol, a'u bod wedi 
ystyried, er enghraifft, sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol, sut y mae eu sefydliadau'n 
cael eu cyllido a natur ymchwil neu bolau a ddyfynnwyd.  Wrth adrodd, yn benodol, ar y 
sylw' a roddir i'r ymgyrch yn y wasg ac mewn adolygiadau papurau newydd, dylent 
hefyd ystyried unrhyw safbwynt golygyddol goddrychol perthnasol." 
 

(R) Papur Tirwedd 

Awgrymodd un ymgynghorai na ddylai'r Papur Tirwedd geisio diffinio pa faterion oedd yn 
bwysig i etholwyr. Nododd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod y Papur Tirwedd yn cyfeirio at y 
“cyd-destun gwleidyddol eang”  lle gwneir dyfarniadau golygyddol ar adeg etholiad a rhoddodd 
enghreifftiau o faterion sy'n berthnasol i bleidleiswyr, ond cytunodd nad oedd yn “diffinio” y 
materion hynny.  

(S) Diwygiadau eraill 
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Cynigiodd y Bwrdd Gweithredol eglurhad ychwanegol i'r Canllawiau Drafft a drafodwyd gan y 
Pwyllgor Safonau Golygyddol. Derbyniodd yr Ymddiriedolwyr y canlynol: 

 Diwygiad i adran 2.2 yr Atodiad, fel ei fod yn cyfeirio at Blaid Unoliaethol Ulster fel plaid 
a safodd fel rhan o Geidwadwyr Ulster a'r Unoliaethwyr - Grym Newydd (y geiriad 
newydd wedi ei danlinellu).  Trafododd yr ymddiriedolwyr y diwygiad arfaethedig hwn ac 
esboniad y BBC ei fod yn gynrychioliad mwy cywir o gyfranogiad yr UUP yn etholiad 
2010. Daeth yr Ymddiriedolwyr i'r casgliad y dylid gwneud y newid; 

 Diwygiad i adran 2.4 yr Atodiad, fel ei fod yn darllen: “Ond, ymhob ardal, dylai rhaglenni 
lleol a rhanbarthol ystyried y lefelau amrywiol o gefnogaeth yn y ffordd y byddant yn 
rhoi sylw i faterion sy'n ymwneud â'r Etholiad Cyffredinol. Er enghraifft, mewn ardaloedd 
lle y gall Plaid Werdd Cymru a Lloegr ddangos cefnogaeth etholiadol sylweddol, dylid 
rhoi lefel uwch o gefnogaeth etholiadol nag yn Lloegr yn gyffredinol,  dylid rhoi lefelau 
priodol o sylw iddynt mewn cynnyrch y mae’r pleidiau mwyaf yn cyfrannu ato, hyd at ac 
yn cynnwys lefelau tebyg o sylw.” (mae'r newidiadau arfaethedig wedi eu tanlinellu). 
Cytunodd y Pwyllgor Safonau Golygyddol fod y newid arfaethedig a wnaed i'r Atodiad yn 
gliriach o ran nodi'r posibilrwydd o amrywiadau mewn cefnogaeth etholiadol ar draws 
rhanbarthau Lloegr ac mewn perthynas â phryd y gall pleidiau fel y Blaid Werdd 
ddisgwyl cael lefelau priodol o sylw mewn gynnyrch y mae'r pleidiau mwyaf yn cyfrannu 
ato; 

 Diwygiad i'r Atodiad er mwyn sicrhau bod y gair 'clip' yn cymryd lle'r geiriau 'deunydd 
fideo a sain' drwyddi draw. Cytunodd yr Ymddiriedolwyr â'r esboniad bod hyn yn 
gwneud y canllawiau yn haws eu darllen;  

Yn ogystal, rhoddodd y Bwrdd Gweithredol y ffigurau pleidleisio diweddaraf ar gyfer yr Atodiad. 
Fel y nodwyd uchod, nododd yr Ymddiriedolwyr fod yr Atodiad yn agored i'w ddiwygio gan y 
BBC i adlewyrchu tystiolaeth berthnasol newydd a sylweddol o gefnogaeth etholiadol tan y 
diwrnod ar ôl i'r enwebiadau gau.  Cytunodd yr Ymddiriedolwyr y dylid mabwysiadu'r ffigurau 
diwygiedig. 

 


