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Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 

penderfyniadau adran 36 
 

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 pwrpasau 
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 amlinellir yn y Siarter, ac mae hefyd yn trafod cyllid y BBC 
a’i ddyletswyddau rheoleiddiol. 

 

 
 

Yr hyn y mae'r protocol hwn yn ei drafod 

Mae’r protocol hwn yn esbonio’r broses y bydd y BBC yn ei dilyn wrth ystyried 

a fydd yn cymhwyso adran 36 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 200 ai peidio. 
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Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 
penderfyniadau adran 36 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Fel corff cyhoeddus sy’n cael ei ariannu gan ffi’r drwydded, cred Ymddiriedolaeth y 

BBC fod gan y cyhoedd hawl i wybod beth y mae’r BBC yn ei wneud a’i ddweud 

wrth ymgymryd â’i weithgareddau. Mae gan yr Ymddiriedolaeth hefyd 
rwymedigaeth a nodwyd yn ei Siarter Brenhinol i sicrhau bod y BBC yn cadw at 

safonau uchel o ran bod yn agored a thryloyw1. Fodd bynnag, gallai achosion godi 

pryd y gallai datgelu gwybodaeth fod yn niweidiol i gynnal y BBC neu bartïon eraill 
yn effeithiol, ac yn yr achosion prin hynny y gallai’r  BBC ddibynnu ar eithriad 

adran 36 (a36) yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (Deddf FOI). 

1.2 Mae Adran 36 Deddf FOI yn darparu eithriad sy’n caniatáu i awdurdod cyhoeddus 

ddal gwybodaeth yn ôl, y gwnaed cais amdano dan Ddeddf FOI, lle y byddai 
datgelu yn llesteirio neu’n debygol o lesteirio cyfnewid barn neu gyngor yn agored, 

yn onest ac yn rhydd (neu fel arall yn niweidio neu’n debygol o niweidio cynnal 

materion cyhoeddus yn effeithiol).  

1.3 Mae'r ddibyniaeth ar yr eithriad (a36) yn gofyn am benderfyniad gan ‘unigolyn 
cymwys’, ac mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon wedi awdurdodi’r BBC ei hun i weithredu fel yr 'unigolyn cymwys' 

hwnnw. Fodd bynnag, er mwyn gweithredu fel yr ‘unigolyn cymwys’, rhaid i’r BBC 
benderfynu sut y bydd yn gwneud penderfyniadau a36. Yn unol ag erthygl 25(b) y 

Siarter, mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi rhoi’r cyfrifoldeb dros wneud 

penderfyniadau a36 arni’i hun.  Yn ymarferol, mae hyn yn golygu’r canlynol.  

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

2.1 Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC fydd yn gwneud penderfyniadau a36.  

2.2 Os nad yw’r Cadeirydd ar gael, bydd yr Is-Gadeirydd yn gwneud penderfyniadau 
a36. Os nad yw’r Is-Gadeirydd ar gael, caniateir i unrhyw Ymddiriedolwr arall 

wneud penderfyniadau a36.  

2.3 Bydd y Cadeirydd yn derbyn cyngor gan y Cyfarwyddwr, Uned yr Ymddiriedolaeth, 

a chan Gwnsler Cyffredinol y BBC (gweler isod) i’w gynorthwyo ef neu hi i 

benderfynu ar y cais a36. 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

3.1 Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn cynghori Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, neu 

Ymddiriedolwr arall, cyn iddo ef neu hi wneud penderfyniad ar y cais a36.  

 
                                                 
1 Siarter y BBC, Erthygl 23(f).  
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Gweithdrefnau 

4.1 Caiff y Cadeirydd, neu’r Ymddiriedolwr sy’n dirprwyo drosto ef neu drosti hi, fel yr 

amlinellir ym mharagraff 2.2, gyfeirio unrhyw benderfyniad a36 at sylw’r 

Ymddiriedolaeth lawn am ystyriaeth. 

4.2 Bydd unrhyw benderfyniadau a36 yn cael eu hadrodd i'r Ymddiriedolaeth lawn yn y 

cyfarfod cyntaf yn dilyn gwneud y penderfyniad. 

 

Allbynnau ac amseru 

5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o brif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, amseriad ar 
gyfer y protocol hwn.  

Gwneir penderfyniadau a36 yn unol â’r protocol hwn ar sail ad hoc fel bo angen.  

 

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 23(f) – Dyletswyddau cyffredinol 

 

6.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Nid oes unrhyw gymalau yn y Cytundeb yn berthnasol i’r protocol hwn.  

 

6.3 Dogfennau eraill 

(a) Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 adran 36  

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywyd 

gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 

flaenorol 

1.0 Ebrill 2007 25 Ebrill 2007 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 yn fwy manwl.  

Mae’n cynnwys y protocol blaenorol ‘A5 Adran 36 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000’. 

 

 


