
Mae Canllawiau Golygyddol y BBC wedi bod wrth galon newyddiaduraeth a phrosesau 
gwneud rhaglenni’r BBC ers degawdau.    
  
Y Canllawiau sy’n pennu safonau’r BBC.  Maent yn ymgorffori dealltwriaeth a chraffter sy'n 
deillio o bron i 100 mlynedd o wneud rhaglenni.   Maent yn ein helpu i fod yn uchelgeisiol ac 
yn hyderus wrth wneud dewisiadau, ac maent yn adnodd hanfodol i unrhyw un sy’n 
cynhyrchu cynnwys i ni. 
  
Nod y Canllawiau yw ategu ein creadigrwydd.  Ynddynt ceir y cyfiawnhad dros lawer o'r 
pethau heriol rydym yn eu gwneud er budd y cyhoedd.  Bwrdd y BBC sy'n eu pennu ond 
maent hefyd yn adlewyrchu gofynion ein rheoleiddiwr, Ofcom. 
  
Hwn yw'r seithfed rhifyn i ni ei gynhyrchu – ac mae’r cyd-destun rydym yn ei gyhoeddi 
ynddo wedi newid yn ddramatig ers llunio’r set ddiwethaf.       
  
Dim ond ychydig o flynyddoedd sydd ers i’r term ‘newyddion ffug’ ymddangos yn ein 
geiriadur. Erbyn hyn daeth yn arf o ddewis sy'n cael ei ddefnyddio ledled y byd.   Mewn byd 
o wybodaeth anghywir, mae ein gwerthoedd yn bwysicach nag erioed.  Dyna pam y rhoddir 
lle mor amlwg i gywirdeb, didueddrwydd a thegwch yn y Canllawiau hyn.    Dyna'r rheswm 
hefyd pam maent wedi cael eu diweddaru i gynnwys popeth rydym yn ei wneud ar y 
cyfryngau cymdeithasol. 
  
Mae straeon yn torri, yn cael eu rhannu a’u helaethu dim ond wrth gyffwrdd 
sgrin, pob eiliad o bob dydd.  Mae hyn yn gynnydd anhygoel.  Mae’n gallu 
bod yn amgylchedd cyffrous aruthrol, ond heriol, i weithio ynddo.  Mae'r 
Canllawiau hyn yn bwynt cyfeirio cyson i dimau sy’n gwneud penderfyniadau 
am gynnwys, sylwadau a thrafodaeth – gan gynnwys yr hyn rydym yn ei 
bostio ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol.   
  
Un peth arall allweddol sydd wedi newid yw ein bod wedi gwneud rhyddid mynegiant yn 
elfen greiddiol o'r Canllawiau.   Rydym yn egluro’r ymrwymiad hwnnw am y tro 
cyntaf.  Mae’n egwyddor sylfaenol sydd wrth wraidd ein Siarter a’n gwerthoedd. 
  
Rydym wedi cael y fraint eithriadol o arwain y BBC.  Ein gwaith yw cynhyrchu 
rhaglenni o'r ansawdd uchaf; cynnwys y gall cynulleidfaoedd ymddiried ynddo.  A 
gwneud hynny mewn modd teg a pharchus a gyda’r gofal y byddai pobl yn ei 
ddisgwyl gan y BBC.   
  
Mae cynulleidfaoedd yn dibynnu arnom ni i ddarparu amrywiaeth eang o raglenni 
drama, comedi, dogfen, chwaraeon, cerddoriaeth, adloniant a newyddiaduraeth 
gwych, ac felly y dylai fod.    Maent yn disgwyl i ni wneud hynny gyda’r uniondeb 
llwyraf ac i'r safonau moesegol a chreadigol uchaf.    Dyma beth mae’r Canllawiau 
hyn yn ceisio ei hyrwyddo a dyna pam eu bod mor bwysig i bob un ohonom. 
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