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Aelodau Cyngor Cynulleidfa’r BBC 
Disgrifiad o’r Rôl 

 

1.  Trosolwg a Diben 

Cyrff ymgynghorol Ymddiriedolaeth y BBC, corff llywodraethu’r BBC, yw Cynghorau 
Cynulleidfa’r BBC  Mae pedwar Cyngor Cynulleidfa – i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.   

Rôl Ymddiriedolaeth y BBC yw cael y gorau allan o’r BBC i dalwyr ffi’r drwydded. Mae hyn yn 
cynnwys sicrhau bod y BBC yn gweithredu er budd y cyhoedd ac yn cyflwyno’r rhaglenni o 
ansawdd uchel a neilltuol y mae talwyr ffi’r drwydded yn eu hawlio. Mae’r Ymddiriedolaeth 
yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod annibyniaeth y BBC yn cael ei ddiogelu.   

Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn chwarae rhan bwysig o ran darparu dealltwriaeth wybodus o 
farn, anghenion a diddordebau cynulleidfaoedd yn eu cenedl penodol nhw, a pha mor dda y 
mae’r BBC yn gwasanaethu’r cynulleidfaoedd hyn ac yn cyflawni ei Ddibenion Cyhoeddus 
trwy ei bortffolio o wasanaethau DU-gyfan a lleol - (gweler Atodiad Un).  

Penodir aelodau’r Cyngor Cynulleidfa gan Ymddiriedolaeth y BBC, fel rheol am dymor o dair 
blynedd, yn wirfoddolwyr annibynnol o’r tu allan i’r BBC. Mae pob Cyngor yn cael ei gadeirio 
gan aelod yr Ymddiriedolaeth dros y genedl berthnasol, ac mae cyfanswm o 12 aelod (ac 
eithrio Cyngor Cynulleidfa Lloegr, sydd â 13 aelod). 

 

2.  Allbynnau a Gweithgareddau 

Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn dod â barn a phersbectif cynulleidfaoedd lleol i ddylanwaduo 
ar waith yr Ymddiriedolaeth mewn sawl ffordd:   

i. Maent yn asesu pa mor dda y mae’r BBC yn perfformio o ran cynulleidfaoedd yn eu 
gwlad, yn benodol trwy adroddiad blynyddol i’r Ymddiriedolaeth. 
 

ii. Maent yn darparu mewnbwn i broses gwneud penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth, er 
enghraifft o ran adolygiadau gwasanaethau neu bolisïau, neu benderfyniadau am 
newidiadau mawr i wasanaethau. 
 

iii. Maent yn nodi materion sy’n dod i’r amlwg sydd o bwysigrwydd i gynulleidfaoedd 
lleol sy’n bwydo i mewn i gynllun gwaith blynyddol yr Ymddiriedolaeth. 

Cyflawnir hyn trwy’r gweithgareddau canlynol: 

Cyfarfodydd y Cyngor Cynulleidfa:  Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn cyfarfod rhwng 6 ac 8 
gwaith y flwyddyn i drafod ac ystyried y cyngor y byddant yn ei roi i’r Ymddiriedolaeth, gan 
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dynnu ar ystod o wybodaeth gan gynulleidfaoedd. Caiff cofnodion eu cadw a’u cyhoeddi ar 
wefannau’r Cynghorau.  

Mae modd i’r pedwar Cyngor Cynulleidfa gydweithio hefyd i roi cyngor i’r Ymddiriedolaeth ar 
faterion sydd o ddiddordeb cyffredin i gynulleidfaoedd mewn gwahanol rannau o’r DU.  

Deall cynulleidfaoedd:  Mae gan pob Cyngor Cynulleidfa raglen o gysylltu’n uniongyrchol 
gyda gwahanol sectorau o’r gynulleidfa yn eu gwledydd nhw er mwyn deall ystod anghenion 
a phersbectif y gynulleidfa. Caiff y gweithgareddau hyn eu rhannu ymysg aelodau’r Cyngor, 
sy’n gwrando ar farn y gynulleidfa ac weithiau’n hwyluso trafodaethau. Yn Lloegr cyflawnir 
hyn trwy rwydwaith o baneli cynulleidfa, a phob un yn cael ei arwain gan aelod o’r Cyngor. 
Mae aelodau’r Cyngor hefyd yn tynnu ar eu dealltwriaeth eu hunain o gynulleidfaoedd lleol, 
a’u rhwydweithiau personol, cymdeithasol a phroffesiynol eu hunain, er mwyn cyfrannu at 
drafodaethau’r Cyngor.  

Darparu cyngor i Ymddiriedolaeth y BBC:  Mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn adrodd yn 
rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth ac yn darparu cyngor ar amrywiol ffrydiau o waith yr 
Ymddiriedolaeth, megis arolygon o wasanaethau’r BBC. Mae cynrychiolwyr o’r 4 Cyngor 
Cynulleidfa yn cyfarfod yn flynyddol gydag Ymddiriedolaeth y BBC i drafod y blaenoriaethau 
ar gyfer cynulleidfaoedd ledled y DU. Mae’r Cynghorau hefyd yn darparu adroddiad 
blynyddol  i’r Ymddiriedolaeth ac mae’r adroddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi.    

 

3. Ymrwymiad Amser 

Er mwyn cyflawni gwaith y Cyngor Cynulleidfa’n effeithiol, gofynnir i aelodau neilltuo tua 12 
diwrnod y flwyddyn i’r gwaith, er y gall rhai misoedd fod yn brysurach na’i gilydd. Mae hyn 
yn cynnwys mynychu cyfarfodydd, a digwyddiadau estyn allan yn ogystal â gweithgareddau 
eraill fel paratoi a theithio. Bydd aelodau Cyngor Cynulleidfa Lloegr yn mynychu cyfarfodydd 
paneli rhanbarthol hefyd.  

 

4. Cydnabyddiaeth  

Mae hon yn swydd wirfoddol, di-dâl. Ond, caiff unrhyw gostau teithio a llety ac unrhyw 
gostau eraill yn gysylltiedig â busnes y Cyngor Cynulleidfa eu talu yn unol â pholisi treuliau 
cyhoeddiedig.  

 

5. Safonau a Gwrthdaro Buddiannau  

Fel gyda chyrff cyhoeddus eraill, mae disgwyl i aelodau gadw at safonau uchel o ymddygiad 
wrth gyflawni eu rôl a’u cyfrifoldebau. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi mabwysiadu’r safonau a 
amlinellwyd gan y Pwyllgor ar Safonau Bywyd Cyhoeddus (gweler Atodiad Dau). Mae’n 
ofynnol hefyd i aelodau pob Cyngor Cynulleidfa ddatgan unrhyw wrthdaro potensial o ran 
buddiannau.  



3 

 

6.  Cymorth 

Mae staff o Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn rhoi cymorth i aelodau’r Cynghorau Cynulleidfa.  

Mae staff Uned yr Ymddiriedolaeth yn darparu gwybodaeth a chyngor i’r Cynghorau 
Cynulleidfa ac yn trefnu a chefnogi eu cyfarfodydd a’u gweithgareddau. Darperir rhaglen 
anwytho i aelodau newydd. 

 

7. Y Broses Ddethol 

Mae aelodau’r Cynghorau’n cael eu dethol trwy broses ddethol agored. Fel rheol hysbysebir 
y ffaith bod lleoedd gwag ar wasanaethau’r BBC ac ar adegau yn y wasg leol. Fel rheol caiff 
rhestr fer ei llunio a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer honno i gyfweliad.  

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sydd dros 16 oed ac eithrio: rhai cynrychiolwyr 
gwleidyddol etholedig; deiliaid swyddi mewn pleidiau gwleidyddol; uwch weision cyhoeddus; 
rhai sy’n gyflogedig gan y BBC; uwch staff prif gyflenwyr y BBC; ac uwch staff cyrff 
cyfryngau eraill.(i)   

 Defnyddir y meini prawf dethol canlynol wrth ystyried pwy i’w henwebu fel aelodau’r 
Cynghorau Cynulleidfa: 

 

1. Dealltwriaeth o rôl y BBC fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, a diddordeb 
gwybodus yn ei wasanaethau lleol a DU gyfan ar deledu, radio ac ar-lein. 
 

2. Dealltwriaeth o amrywiaeth, anghenion a buddiannau cynulleidfaoedd yn [cenedl] 
mewn perthynas â’r amrediad o raglenni a gwasanaethau’r BBC ledled y DU. 
 

3. Y gallu i ddefnyddio adborth, barn a phryderon cynulleidfaoedd, ynghyd ag amrediad 
o wybodaeth arall gan gynulleidfaoedd, i ddarparu cyngor strategol i’r 
Ymddiriedolaeth. 
 

4. Y profiad o weithio’n gydweithredol gydag eraill (er enghraifft mewn corff gwirfoddol, 
cymunedol neu mewn corff arall) er mwyn nodi a chyflawni amcanion grŵp. Ar gyfer 
Cyngor Cynulleidfa Lloegr: Y profiad o hwyluso trafodaethau ac o weithio’n 
gydweithredol gydag eraill (er enghraifft mewn corff gwirfoddol, cymunedol neu 
mewn corff arall) i nabod a chyflawni amcanion grŵp. 
  

5. Parodrwydd i neilltuo’r amser angenrheidiol a gweithio yn ôl y safonau a ddisgwylir 
gan aelodau. 

 
6. Rhaid i chi fod yn breswylydd yn y rhan o’r DU a gynrychiolir gan y Cyngor 

Cynulleidfa. 

Mae penodiadau’n seiliedig ar deilyngdod gan dalu sylw i’r dymunoldeb o gynnwys pobl ag 
amrywiol sgiliau, profiadau, gwybodaeth a chefndir o wahanol rannau o’r genedl, gan 
ystyried diben y Cynghorau Cynulleidfa.  
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8. Rhagor o wybodaeth 

Mae rhagor o wybodaeth am Gynghorau Cynulleidfa’r BBC ar gael ar wefan Ymddiriedolaeth 
y BBC yn http://www.bbc.co.uk/bbctrust/who_we_are/audience_councils/?lang=cy 

Mae gwybodaeth benodol am Gyngor Cynulleidfa [cenedl] ar gael ar ei wefan yn [URL i’r 
Cyngor Cynulleidfa hwnnw]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

[i] Am ragor o wybodaeth amy rolau all eithrio pobl rhag aelodaeth o Gyngor Cynulleidfa gweler Protocolau 
Cynghorau Cynulleidfa yn 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/protocols/2012/f3_audience_co
uncils.pdf 
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ATODIAD UN:  Pwrpasau Cyhoeddus y BBC  

Mae’r BBC yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus gyda’r cylch gwaith penodol o hyrwyddo’r 
chwe Pwrpas Cyhoeddus; sef:  

 

1. Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil   
 

2. Hyrwyddo addysg a dysgu  
 

3. Cymell creadigrwydd a rhagoriaeth diwylliannol  
 

4. Cynrychioli’r DU, ei chenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau  
 

5. Dod â’r DU i’r byd a’r byd i’r DU  
 

6. Wrth hyrwyddo ei ddibenion eraill, helpu i gyflwyno mantais technolegau a 
gwasanaethau cyfathrebiadau sy’n datblygu i’r cyhoedd, a hefyd, cymryd rôl 
arweiniol yn y newid i deledu digidol.   

 

Am ragor o wybodaeth am y Pwrpasau Cyhoeddus ewch i: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/tools_we_use/public_purposes.html 
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ATODIAD DAU: Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 

Mae disgwyl i aelodau’r Cynghorau Cynulleidfa gadw at safonau uchel o ymddygiad yn eu 
gwaith i’r BBC. Mae’r Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus, a amlinellir isod, yn nodi’r safonau 
a ddylai lywio gwaith aelodau’r Cynghorau.   

Anhunanoldeb 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus weithredu er lles y cyhoedd yn unig.  Ni ddylent wneud 
hynny er mwyn cael manteision ariannol neu eraill iddynt hwy eu hunain, eu teulu na'u 
ffrindiau. 

Unplygrwydd 

Ni ddylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod o dan unrhyw rwymedigaeth ariannol neu arall i 
unigolion neu sefydliadau allanol a allai geisio dylanwadu arnynt wrth gyflawni eu 
dyletswyddau swyddogol. 

Gwrthrychedd  

Wrth gyflawni busnes cyhoeddus, gan gynnwys gwneud apwyntiadau cyhoeddus, dyfarnu 
contractau neu argymell unigolion ar gyfer gwobrau a buddion, dylai deiliaid swyddi 
cyhoeddus wneud dewisiadau yn ôl teilyngdod. 

Atebolrwydd 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod yn atebol am eu penderfyniadau a'u gweithredoedd i'r 
cyhoedd a rhaid iddynt fod yn barod i dderbyn unrhyw graffu sy'n briodol i'w swydd. 

Tryloywder 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod mor agored â phosib am eu holl benderfyniadau maent 
yn eu cymryd a'u gweithredu.  Dylent roi rhesymau dros eu penderfyniadau ac ond gyfyngu 
ar wybodaeth pan fydd budd ehangach y cyhoedd yn gofyn am hynny. 

Gonestrwydd 

Mae'n ddyletswydd ar ddeiliaid swyddi cyhoeddus ddatgan unrhyw fuddiannau personol sy'n 
ymwneud â'u dyletswyddau cyhoeddus, a chymryd camau i ddatrys unrhyw wrthdaro sy'n 
codi mewn ffordd sy'n amddiffyn budd y cyhoedd. 

Arweinyddiaeth 

Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus hyrwyddo a chefnogi'r egwyddorion hyn drwy 
arweinyddiaeth ac esiampl. 

 
Datblygwyd Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus gan y Pwyllgor ar Safonau Bywyd Cyhoeddus, 
corff ymgynghorol annibynnol i Lywodraeth y DU sy’n monitro, adrodd ac yn gwneud 
argymhellion ar faterion yn berthynol i fywyd cyhoeddus.  


