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Dibenion cyhoeddus y BBC 
 

Beth yw protocol? 

Dogfennau ffurfiol sy’n nodi sut bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflawni ei 

swyddogaethau yn ôl gofynion Cytundeb Fframwaith a Siarter Frenhinol y BBC 

yw ‘protocolau’. Mae protocolau yn nodi prosesau’r Ymddiriedolaeth, yn ogystal 
â rolau a chyfrifoldebau perthnasol Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol 

y BBC. 

 

Y Siarter a’r Cytundeb 

Y Siarter Frenhinol yw sail gyfansoddiadol y BBC. Mae’n nodi dibenion 

cyhoeddus y BBC, yn gwarantu annibyniaeth i’r BBC, ac yn amlinellu 

dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol y BBC. 

 

Mae’r Cytundeb yn cyd-fynd â Siarter Frenhinol y BBC. Mae’n rhoi manylion 

nifer o’r pynciau a gaiff eu hamlinellu yn y Siarter, ac mae hefyd yn trafod cyllid 

y BBC, yn ogystal â’i ddyletswyddau rheoleiddiol. 

 

 
 

Yr hyn y mae'r protocol hwn yn ei drafod 

Mae’r protocol hwn yn egluro swyddogaeth Ymddiriedolaeth y BBC yng 
nghyswllt pennu gorchwylion pwrpas ar gyfer bob un o'r chwe diben cyhoeddus 
ac i fesur perfformiad y BBC o ran cyflawni'r blaenoriaethau sydd wedi'u nodi yn 
y gorchwylion pwrpas.  
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Dibenion cyhoeddus y BBC 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1  Er mwyn gwneud yn siŵr bod y rheini sy’n talu ffi’r drwydded yn cael y gorau o'r 

BBC, rôl Ymddiriedolaeth y BBC yw sicrhau bod pob un o chwe diben cyhoeddus y 

BBC yn cael eu hyrwyddo1 yn y modd mwyaf effeithiol posibl.  Mae'n gwneud hyn 

drwy bennu ‘gorchwylion pwrpas' ar gyfer pob diben cyhoeddus.2   

1.2 Mae gorchwylion pwrpas yn diffinio blaenoriaethau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer Bwrdd 

Gweithredol y BBC ac yn egluro sut y bydd yn mesur perfformiad y Bwrdd 

Gweithredol yn eu herbyn.  

1.3 Mae gorchwylion pwrpas yn berthnasol i holl weithgareddau'r BBC. Mae 
gweithgareddau nad ydynt yn wasanaeth a gwasanaethau cymorth grant y BBC yn 

gwneud cyfraniad pwysig i'r dibenion cyhoeddus, yn yr un modd ag y mae llawer o 

weithgareddau masnachol y BBC.    

1.4 Mae gorchwylion pwrpas yn un o’r elfennau craidd y mae’r Ymddiriedolaeth yn 
canolbwyntio arnynt wrth ofalu am ei pherthynas â’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded a 
bydd yr Ymddiriedolaeth yn ymgynghori â'r cyhoedd wrth ddatblygu a gwneud 
newidiadau i bob gorchwyl.3 

1.5 Mae’r Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol yn erbyn y 
gorchwylion pwrpas bob blwyddyn a gall fynnu bod y Bwrdd yn cymryd camau i 

gywiro’r sefyllfa os na fydd y perfformiad yn cyrraedd y safon y mae'r 

Ymddiriedolaeth yn ei hystyried yn briodol.    

1.6 Mae gorchwylion pwrpas yn para am oes y Siarter a byddant yn ailedrych arnynt bob 

pum mlynedd.4 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

2.1 Mae'n rhaid i’r Ymddiriedolaeth bennu gorchwyl pwrpas ar gyfer pob un o chwe 

diben cyhoeddus y BBC. Mae gan bob gorchwyl restr o flaenoriaethau sy’n nodi beth 

mae angen i’r BBC ei wneud i hyrwyddo'r diben hwnnw5 

2.2 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn llunio gorchwylion pwrpas mewn ymgynghoriad â'r 
Bwrdd Gweithredol. Wrth lunio’r gorchwylion, bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

ymgynghori’n gyhoeddus â’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded,6 gan roi'r ystyriaeth sy'n 

                                                                 
1 Siarter y BBC – Erthygl 22(c) 
2 Siarter y BBC – Erthygl 4 

3 Cytundeb y BBC, Cymal 5(5) 

4 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â'r gofynion a nodwyd yng Nghymalau 6-10 y Cytundeb wrth ailedrych ar y 

gorchwylion pwrpas. 

5 Mae rôl yr Ymddiriedolaeth o ran cymeradwyo dyraniadau cyllidebol lefel uchel yng nghyswllt darparu gwasanaethau a 

chyflawni dibenion cyhoeddus y BBC wedi’i hamlinellu ym Mhrotocol B1 (Siarter y BBC, Erthygl 24 (2)(a) a’r Cytundeb (Cymal 

5); Erthygl 24 (1)(a) a (b). 

6 Cytundeb y BBC, Cymal 5(4) 
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ddyledus i'w barn.7 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn arolygu’r gorchwylion pwrpas yn 

rheolaidd ac yn diwygio'r gorchwylion yn ôl yr angen, gan ymgynghori ynghylch 

unrhyw newid arfaethedig fel sy'n briodol i natur y newid arfaethedig.8 

2.3 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol yn erbyn y 

gorchwylion pwrpas ac yn ymgynghori â'r Cynghorau Cynulleidfa9 wrth ymgymryd ag 

unrhyw asesiad.   

2.4 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn arolygu’r holl orchwylion pwrpas yn llawn yn ystod oes y 
Siarter i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol. Bydd hyn yn cynnwys 

ymgynghori’n llawn â’r cyhoedd, gan gynnwys cyfraniad gan y Cynghorau 

Cynulleidfa. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi canlyniad ei arolygon a’r rhesymau 

dros ei gasgliadau. 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

3.1 Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau'r BBC yn unol â'r 

blaenoriaethau a bennwyd gan y gorchwylion pwrpas a’r fframwaith a bennwyd gan 

y trwyddedau gwasanaeth10.  

 

Gweithdrefnau 

Pennu a diwygio'r gorchwylion pwrpas 

4.1 Mae’n rhaid i bob gorchwyl pwrpas bennu blaenoriaethau.  

4.2 Mae’n rhaid i'r gorchwylion pwrpas nodi sut y caiff perfformiad y Bwrdd Gweithredol 

ei fesur yn erbyn y blaenoriaethau o ran sut mae'r Bwrdd Gweithredol wedi 

hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus11. 

4.3 Bydd pob gorchwyl pwrpas yn cynnwys y canlynol: 

(a) paragraff cryno sy’n nodi’r hyn y gall cynulleidfaoedd ei ddisgwyl gan y BBC 

wrth iddo gyflawni’r diben cyhoeddus dan sylw 

(b) y blaenoriaethau y mae’r Ymddiriedolaeth yn bwriadu eu  pennu ar gyfer y 

Bwrdd Gweithredol yng nghyswllt y diben hwnnw yn ystod cyfnod y Siarter.  

4.4 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei rhesymau dros wneud unrhyw newid i 

Orchwyl Pwrpas.  

Asesu perfformiad yn erbyn y gorchwylion pwrpas 

4.5 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad y BBC bob blwyddyn o ran cyflawni 
blaenoriaethau’r gorchwyl pwrpas. Bydd yn gwneud hyn drwy ddefnyddio arolygon 

meintiol o agweddau sydd wedi’u cynllunio i asesu barn talwyr ffi’r drwydded 

                                                                 
7 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â Chymalau 6-10 yn y cytundeb 

8 Cytundeb y BBC, Cymal 5 (5) 

9 Siarter y BBC, Erthygl 39(6)(d) 
10 A wneir yn unol â phrotocol C1 "Gwasanaethau Cyhoeddus y DU" 

11 Yn unol â Siarter y BBC, Erthygl 5 a Chytundeb y BBC, Cymal 5(3) 
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ynghylch pa mor dda mae’r BBC yn cyflawni’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi yn y 

gorchwylion pwrpas. Bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn defnyddio tystiolaeth arall, 

gan gynnwys canfyddiadau ymchwil y Bwrdd Gweithredol, i asesu perfformiad.    

4.6 Bob blwyddyn, bydd yr Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd Gweithredol yn trafod materion 

cysylltiedig â pherfformiad ac unrhyw faterion eraill sy’n codi yn sgil asesiad 

blynyddol yr Ymddiriedolaeth o berfformiad.   Disgwylir i'r Bwrdd Gweithredol fynd i'r 
afael ag unrhyw danberfformio yn erbyn blaenoriaethau gorchwylion pwrpas fel sy’n 

briodol.  

4.7 Ar ôl asesu’r perfformiad, bydd gan yr Ymddiriedolaeth sawl ffordd o ymdrin â’r 

sefyllfa os digwydd i’r Bwrdd Gweithredol fethu â datrys problem a ddynodwyd gan 
yr Ymddiriedolaeth mewn perthynas â chyflawni’r blaenoriaethau a bennwyd yn y 

gorchwylion pwrpas o fewn cyfnod rhesymol o amser heb reswm da. Wrth gymharu 

â thueddiadau hanesyddol a chyd-destun y farchnad, os bydd yr Ymddiriedolaeth o’r 

farn   

(a) bod mân danberfformio wedi bod o ran cyflawni’r blaenoriaethau a ddatganwyd 

ar gyfer y gorchwylion pwrpas, gall yr Ymddiriedolaeth gyflwyno sylwadau 

cyhoeddus ar y tanberfformio hwnnw yn Rhan Un Adroddiad a Chyfrifon 
Blynyddol y BBC, neu mewn unrhyw ffordd arall y gwêl yn dda.    Gall yr 

Ymddiriedolaeth hefyd ofyn yn gyhoeddus am gynigion gan y Bwrdd 

Gweithredol ar gyfer datrys y broblem. 

(b) bod tanberfformio parhaus a/neu sylweddol wedi bod o ran cyflawni’r 
blaenoriaethau a ddatganwyd ar gyfer y gorchwylion pwrpas, yna gall yr 

Ymddiriedolaeth gymryd y camau a nodwyd yn (a) uchod, a bydd yr 

Ymddiriedolaeth hefyd yn ystyried ei gwneud yn ofynnol, fel sy'n briodol, bod y 
Bwrdd Gweithredol yn darparu adroddiadau ar berfformiad ddwywaith y 

flwyddyn hyd nes y bydd y broblem wedi’i datrys. Gall yr Ymddiriedolaeth 

gyhoeddi’r adroddiadau hyn gyda’i sylwebaeth ei hun. 

(c)  bod tanberfformio difrifol wedi bod o ran cyflawni’r blaenoriaethau a 
ddatganwyd ar gyfer y gorchwylion pwrpas, h.y. methu â chyflawni blaenoriaeth 

yn ei chyfanrwydd neu fethiant parhaus i wella perfformiad heb reswm da, yna 

gall yr Ymddiriedolaeth gymryd y camau a nodwyd yn (a) a (b) uchod.  Os yw’r 
tanberfformio difrifol yn deillio o weithredoedd neu esgeulustod beius, yna gall 

yr Ymddiriedolaeth ofyn i’r Bwrdd Gweithredol ailystyried sut y rheolir y maes 

neu’r gwasanaethau dan sylw, neu ystyried cymryd camau eraill fel sy'n briodol.   

Allbynnau ac amseru 

5.1  Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen ar 

gyfer y protocol hwn.  

(a) Cyhoeddi’r chwe gorchwyl pwrpas. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ailedrych ar yr 

holl orchwylion pwrpas, a fydd yn cynnwys cynnal ymgynghoriad cyhoeddus, 

bob pum mlynedd. 

(b) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn trafod perfformiad yn erbyn y gorchwylion pwrpas 

gyda’r Bwrdd Gweithredol bob blwyddyn. 
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(c) Cyhoeddi canfyddiadau ymchwil yr arolwg o'r gorchwylion pwrpas a gwaith 

ymchwil meintiol ychwanegol a mathau eraill o ymchwil cynulleidfa lle bo 

hynny'n briodol.  

(d)  Bydd Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC yn cynnwys arolwg blynyddol o 

berfformiad yn erbyn y gorchwylion pwrpas  

Cyfeiriadau  

6.1 Siarter y BBC 

Mae’r erthyglau canlynol yn Siarter y BBC yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a) Siarter y BBC, Erthygl 4 – Y Dibenion Cyhoeddus 

(b)  Siarter y BBC, Erthygl 5 – Sut mae'r BBC yn hyrwyddo ei Ddibenion Cyhoeddus 

(c) Siarter y BBC, Erthygl 24 (2) (a)(b) – Swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth o ran 

pennu gorchwylion pwrpas am sawl blwyddyn 

(d) Siarter y BBC, Erthygl 39(d) – Gofyniad i ymgynghori â’r Cynghorau Cynulleidfa 

ynghylch perfformiad y BBC yng nghyswllt hyrwyddo’r Dibenion Cyhoeddus.  

 

6.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Mae’r Cymalau canlynol yng Nghytundeb y BBC yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a)  Cytundeb y BBC, Cymal 5 – Gorchwylion pwrpas 

(b) Cytundeb y BBC, Cymalau 6 i 10 – Manylion ynghylch y Dibenion Cyhoeddus  

(c)  Cytundeb y BBC, Cymal 17 (2) – Cynnwys trwyddedau gwasanaeth 

 

6.3 Dogfennau eraill 

Nid oes unrhyw ddogfennau eraill yn gysylltiedig â’r protocol hwn.  

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwy

wyd gan yr 

Ymddiriedola

eth 

Crynodeb o’r newidiadau ers y fersiwn blaenorol 

1.0 Rhagfyr 2006 7 a 8 Rhagfyr 

2006 

amh 

2.0 Mai 2010 18 Chwefror 

2010 

Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diweddaru er mwyn iddi 

fod yn gydnaws â fformat y protocol newydd ac i 

esbonio prosesau perthnasol yn fwy manwl.  Mae’n 

ymgorffori'r protocol blaenorol ‘B2 Gorchwylion pwrpas 

a chynlluniau diben’ a’r fframwaith gweithredu 

gorchwylion pwrpas a gymeradwywyd gan yr 

Ymddiriedolaeth. 
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Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwy

wyd gan yr 

Ymddiriedola

eth 

Crynodeb o’r newidiadau ers y fersiwn blaenorol 

3.0 Rhagfyr 2011 15 Rhagfyr 

2011 

Ym mis Gorffennaf 2011, wedi arolwg o brosesau 

llywodraethu'r BBC, cytunodd yr Ymddiriedolaeth i 

ddileu'r gofyniad bod y Weithrediaeth yn darparu 

"cynlluniau diben" i’r Ymddiriedolaeth.  Mae'r protocol 

hwn wedi cael ei ddiwygio er mwyn dileu'r gofyniad bod 

y Weithrediaeth yn darparu "cynlluniau diben”.  

4.0 Mawrth 2013 21 Mawrth 

2013 

Ym mis Mawrth 2013, yn sgil arolwg o'r Gorchwylion 

Pwrpas, cytunodd yr Ymddiriedolaeth i wneud 

newidiadau i’r adran Gweithdrefnau, sef: 

- Dileu’r gofyniad i “nodi sut y caiff perfformiad y 

Bwrdd Gweithredol ei fesur yn erbyn y 

blaenoriaethau o ran sut mae'r Bwrdd Gweithredol 

wedi hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus" yng 

nghyswllt pob gorchwyl pwrpas. Bydd hyn nawr yn 

berthnasol ar draws y gorchwylion ac mae hyn 

wedi'i adlewyrchu yn y strwythur diwygiedig. 
- Dileu’r gofyniad bod pob Gorchwyl Pwrpas yn 

cynnwys “Atodiadau am berfformiad, y fframwaith 

mesur a datblygiad".   

 

 


