
 

 

Sicrhau bod pawb sy’n talu ffi’r drwydded  
yn cael y gorau o’r BBC 

 
Protocol y BBC 
F3 – Cynghorau 
Cynulleidfa 
Mehefin 2012 

 

 



 

Cynghorau Cynulleidfa 
 

Beth yw protocol? 

Dogfennau ffurfiol sy’n nodi sut y 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 Ymddiriedolaeth y BBC, yn 

ogystal â rôl a chyfrifoldebau priodol 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 sy’n cael eu hamlinellu yn y Siarter, a hefyd yn trafod cyllid y 
BBC, yn ogystal â’i dyletswyddau rheoleiddiol. 

 

 
 

Beth mae'r protocol hwn yn ei drafod? 

Mae’r protocol hwn yn egluro beth yw rôl a diben y Cynghorau Cynulleidfa, a 

sut maent yn cyflawni'r rôl a bennwyd ar eu cyfer yn Siarter y BBC. Yn 

benodol, mae’n nodi sut mae’r Cynghorau Cynulleidfa yn cyflawni eu cylch 

gorchwyl i gynghori Ymddiriedolaeth y BBC ynghylch pa mor dda y mae’r BBC 

yn cyflawni ei dibenion cyhoeddus mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas 

Unedig. Mae gan bob Cyngor gylch gorchwyl sy’n nodi trefniadau gweithredol 

pob Cyngor; mae’r rhain ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth.  
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Cynghorau Cynulleidfa 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Cyrff sy’n cynghori Ymddiriedolaeth y BBC yw’r Cynghorau Cynulleidfa. Ceir 

pedwar Cyngor: 

o Cyngor Cynulleidfa Lloegr 

o Cyngor Cynulleidfa yr Alban 

o Cyngor Cynulleidfa Cymru 

o Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon  

1.2 Diben y Cynghorau Cynulleidfa yw sicrhau bod safbwyntiau amrywiol y rhai sy’n 

talu ffi’r drwydded yn cael eu hystyried a’u cynnwys gan Ymddiriedolaeth y BBC.1  

1.3 Mae pob Cyngor Cynulleidfa yn cael ei gadeirio gan yr aelod o’r Ymddiriedolaeth 

sy’n cynrychioli’r genedl berthnasol. 

1.4 Ac eithrio’r cadeirydd, mae aelodau pob Cyngor yn aelodau o’r gynulleidfa a 
ddewisir gan Ymddiriedolaeth y BBC i’w chynghori ynghylch safbwyntiau 
cynulleidfaoedd a pherfformiad y BBC mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas 
Unedig2. 

 

Rôl a dyletswyddau’r Cynghorau Cynulleidfa 

2.1 Mae’r Cynghorau’n rhoi cyngor i’r Ymddiriedolaeth ynghylch safbwyntiau’r rhai sy’n 

talu ffi’r drwydded, ac mae ganddynt swyddogaeth benodol i roi cyngor ynghylch 

pa mor dda yw perfformiad y BBC mewn gwahanol rannau o’r DU.  

2.2 Mae cylch gorchwyl y Cynghorau Cynulleidfa yn cael ei ddiffinio gan Siarter y BBC3: 

2.3 Dyma swyddogaeth y Cynghorau: 

(a) Darparu asesiad blynyddol o berfformiad y BBC yn eu Cenedl – darparu eu 

hasesiad i Ymddiriedolaeth y BBC, o leiaf unwaith y flwyddyn, ynghylch pa 

mor dda y mae’r BBC yn gwasanaethu cynulleidfaoedd yn eu Cenedl, a 

hynny o safbwynt y rhai sy’n talu ffi’r drwydded. Bydd hyn yn cael ei 

ddefnyddio fel sail ar gyfer asesiad yr Ymddiriedolaeth o berfformiad y BBC 

ac arolwg blynyddol pob Cyngor. 

(b) Dynodi materion sy’n codi sydd o bwys i gynulleidfaoedd – cynghori’r 

Ymddiriedolaeth ynghylch materion sydd o bwys i gynulleidfaoedd y BBC 

ledled y DU ac yn eu Cenedl hwy, gan ganolbwyntio'n benodol ar faterion y 

gall yr Ymddiriedolaeth roi sylw iddynt. Bydd y cyngor hwn yn cael ei 

ddefnyddio i ddatblygu cynllun gwaith blynyddol yr Ymddiriedolaeth. 

(c) Cyfrannu at brosesau gwneud penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth – rhoi 

cyngor i’r Ymddiriedolaeth, o safbwynt y rhai sy’n talu ffi’r drwydded, 

ynghylch materion pwysig y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu hystyried. Bydd y 

                                                 
1 Siarter y BBC – Erthygl 39 (1) 

2 Fel yn Siarter y BBC, mae’r cyfeiriad hwn at y Deyrnas Unedig, ac unrhyw gyfeiriadau yn y dyfodol, yn cynnwys 

Dibynwledydd y Goron, sef Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. 

3 Siarter y BBC – Erthygl 39 (6) 



 

 5 

 

cyfraniadau hyn yn cael eu defnyddio’n bennaf fel sail i’r arolygon (pum 

mlynedd) rheolaidd y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu cynnal o bob 

gwasanaeth sy’n cael ei gynnig gan y BBC, ac i newidiadau pwysig sy’n 

cael eu cynnig ar gyfer gwasanaethau’r BBC.  

2.4 Mae’r Cynghorau’n ymgymryd â’r rôl hon: 

(a)  drwy ymgysylltu a thrwy ddadansoddi ymchwil a data eraill er mwyn deall y 

gynulleidfa yn eu Cenedl; 

(b) drwy gael cyswllt uniongyrchol ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd a 

chymunedau o ddiddordeb yn eu Cenedl;  

(c) drwy drafodaethau ymhlith aelodau’r Cyngor, a thrwy drafod ag aelodau o 

Ymddiriedolaeth y BBC a rheolwyr y BBC. 

2.5 Mae’r Cynghorau’n cyfarfod yn rheolaidd yn eu Cenedl i bwyso a mesur ac i baratoi 

eu cyngor i’r Ymddiriedolaeth. Yn ogystal â hyn, bydd aelodau o bob un o’r pedwar 

Cyngor yn cael cyfarfod â’i gilydd o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn trafod 

materion sy’n berthnasol i'r rhai sy’n talu ffi’r drwydded ledled y Deyrnas Unedig. 

2.6 Mae ymgysylltu’n uniongyrchol â'r gynulleidfa yn rhan allweddol o waith y 

Cynghorau Cynulleidfa. Mae’r gweithgarwch ymgysylltu hwn yn cynorthwyo pob 

Cyngor i roi cyngor deallus i'r Ymddiriedolaeth. 

2.7 Fel rheol, bydd y Cynghorau’n cyhoeddi nodiadau neu gofnodion eu trafodaethau. 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

3.1 Dyma rôl a dyletswyddau’r Ymddiriedolaeth o safbwynt Cynghorau Cynulleidfa: 

(a) Penodi aelodau o’r Cynghorau Cynulleidfa, ac eithrio’r cadeirydd, sef yr 

aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n cynrychioli’r genedl berthnasol bob amser. 

Gellir dirprwyo'r swyddogaeth hon i bwyllgor Ymddiriedolaeth priodol. Mae’r 

gweithdrefnau ar gyfer penodi wedi’u hamlinellu yn Atodiad A yn y protocol 

hwn. 

(b)  Ymgynghori â’r Cynghorau Cynulleidfa ar faterion perthnasol, gan gynnwys: 

o pan mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus; ac 

o unrhyw arolwg o drwydded gwasanaeth y bydd Ymddiriedolaeth y 

BBC yn ymgymryd ag ef. 

(c) Ystyried y cyngor sy'n cael ei ddarparu gan y Cynghorau Cynulleidfa, gan 

gynnwys adroddiad blynyddol y Cyngor i'r Ymddiriedolaeth ar berfformiad y 

BBC yn y genedl benodol. 
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Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

4.1 Nid oes gan y Bwrdd Gweithredol rôl swyddogol yng nghyswllt Cynghorau 

Cynulleidfa. Gellir trosglwyddo cyngor gan y Cynghorau Cynulleidfa i’r 

Weithrediaeth drwy Ymddiriedolaeth y BBC. 

4.2 Bydd Gweithrediaeth y BBC yn darparu gwybodaeth berthnasol ar gais i 

Gynghorau Cynulleidfa er mwyn i bob Cyngor gynnal ei asesiad blynyddol o ba mor 

dda y mae’r BBC yn diwallu anghenion y rhai sy’n talu ffi’r drwydded ym mhob 

cenedl. 

 

Gweithdrefnau 

Gweithrediad y Cynghorau Cynulleidfa 

5.1 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn pennu cylch gorchwyl ar gyfer pob Cyngor Cynulleidfa, 

sy’n nodi dull gweithio’r Cynghorau. Gall newidiadau i gylch gorchwyl pob Cyngor 

gael eu cynnig i’r Ymddiriedolaeth gan y Cynghorau eu hunain.   

Y berthynas rhwng Cynghorau Cynulleidfa ac Ymddiriedolaeth y BBC 

5.2 Cyrff sy’n cynghori Ymddiriedolaeth y BBC yw’r Cynghorau Cynulleidfa. Dylai’r 

cyngor a ddarperir gan y Cynghorau Cynulleidfa fod yn berthnasol i ddyletswyddau 

a chyfrifoldebau'r Cynghorau eu hunain ac i swyddogaethau'r Ymddiriedolaeth. 

5.3 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod Cynghorau Cynulleidfa yn cael cyfleoedd 

priodol i gyflwyno eu cyngor i Ymddiriedolaeth y BBC yn uniongyrchol. Bydd hyn 

yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i’r rhain) adroddiadau ysgrifenedig rheolaidd 

gan bob Cyngor i’r Ymddiriedolaeth, yn ogystal â chyfarfod blynyddol rhwng 

cynrychiolwyr o bob Cyngor a’r Ymddiriedolaeth. 

5.4 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn yn bennaf am gyngor ynghylch materion sy’n 
berthnasol i gynulleidfaoedd gan y Cynghorau Cynulleidfa, gan gynnwys y rheini 
sy’n gysylltiedig â pherfformiad y BBC ym mhob cenedl yn y Deyrnas Unedig.  

 
5.5 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi gwybodaeth i’r Cynghorau Cynulleidfa am 

gynulleidfaoedd ac am berfformiad gwasanaethau’r BBC, er mwyn bod yn sail i 
waith y Cyngor. 

5.6 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn sefydlu pwyllgor sy’n cynnwys y pedwar Ymddiriedolwr 

Cenedlaethol er mwyn cydlynu gwaith y Cynghorau. 

Y berthynas rhwng Cynghorau Cynulleidfa a’r Weithrediaeth 

5.7 Mae Cynghorau Cynulleidfa yn trafod â thîm Gweithrediaeth y BBC yn y genedl y 

maent yn ei chynrychioli, fel ffordd o rannu safbwyntiau’r gynulleidfa â 

Gweithrediaeth y BBC, a chael gwybodaeth ganddi, ar y lefel mwyaf priodol.  

5.8 Er mwyn cyflawni eu hasesiad blynyddol i weld pa mor dda yw perfformiad y BBC 

ym mhob cenedl, gall y Cynghorau Cynulleidfa ofyn am wybodaeth gan 

Weithrediaeth y BBC, drwy Uned yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys gwybodaeth 

ynghylch perfformiad rhaglenni a gwasanaethau yn y genedl neu’r rhanbarth 

honno. 

5.9 Cadeirydd pob Cyngor (sef yr aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n cynrychioli’r genedl 

honno) fydd yn penderfynu ar natur a chynnwys ei gyfarfodydd â Gweithrediaeth y 

BBC, ac ar ba mor aml y caiff y cyfarfodydd hynny eu cynnal.  
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Cyllideb 

5.10 Ymddiriedolaeth y BBC sy’n pennu’r gyllideb flynyddol ar gyfer pob Cyngor 

Cynulleidfa.  

 

Cyfeiriadau 

6.1 Siarter y BBC 

Mae’r erthygl ganlynol yn Siarter y BBC yn berthnasol i’r protocol hwn: 

 (a) Siarter y BBC, Erthygl 39 – Cynghorau Cynulleidfa. 

 

6.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Mae’r cymalau canlynol yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a) Cytundeb y BBC, Cymal 20 – Trwyddedau Gwasanaeth Cyhoeddus y DU: 

arolygon o Drwyddedau Gwasanaeth  

(b) Cytundeb y BBC, Cymalau 23 i 27 – Newidiadau i Wasanaethau Cyhoeddus 

y DU y BBC 

 

6.3 Dogfennau eraill 

 (a) Cylch Gorchwyl Cyngor Cynulleidfa Lloegr 

 (b) Cylch Gorchwyl Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon 

 (c) Cylch Gorchwyl Cyngor Cynulleidfa yr Alban 

 (d) Cylch Gorchwyl Cyngor Cynulleidfa Cymru 
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Atodiad 1 – Penodi aelodau o’r 
Cyngor Cynulleidfa 
1.1  Ymddiriedolaeth y BBC, neu bwyllgor perthnasol a enwebir gan yr Ymddiriedolaeth, 

sy’n penodi aelodau o'r Cynghorau Cynulleidfa. 

1.2 Gan ystyried diben y Cynghorau Cynulleidfa, penodir ar sail teilyngdod ac er mwyn 

sicrhau bod y Cyngor Cynulleidfa yn cynnwys pobl â sgiliau, profiadau, 

gwybodaeth a chefndiroedd amrywiol sy’n dod o wahanol rannau o'r genedl.    

1.3 Wrth benodi Cynghorau Cynulleidfa, mae’r Ymddiriedolaeth yn ystyried yn fwy na 

dim mai prif ddiben y Cynghorau Cynulleidfa yw cynghori’r Ymddiriedolaeth o 

safbwynt y gynulleidfa, ac adlewyrchu safbwyntiau cynulleidfaoedd ym mhob 

cenedl. Penodir ar sail teilyngdod er mwyn sicrhau bod Cynghorau Cynulleidfa yn 

cynnwys pobl â sgiliau, profiadau, gwybodaeth a chefndiroedd amrywiol sy’n dod o 

wahanol rannau o’r genedl. 

1.4 Gall unrhyw aelod o'r gynulleidfa sy'n 16 oed neu hŷn ymgeisio i fod yn aelod. Er 

mwyn cadw'r ffocws ar safbwyntiau'r gynulleidfa (yn hytrach na safbwyntiau 

gwleidyddol neu safbwyntiau diwydiannau, er enghraifft), fel rheol, ni fydd yr 

Ymddiriedolaeth yn penodi unigolyn sydd– 

(a) yn aelod o Senedd y DU neu Gynulliad Gogledd Iwerddon, Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru neu Senedd yr Alban, neu Senedd Ewrop;[1] 

(b) yn aelod etholedig o awdurdod lleol (ac eithrio cynghorau plwyf, cynghorau 

cymuned neu gynghorau tref); 

(c) yn ddeiliad swydd mewn unrhyw blaid wleidyddol; 

(d) yn uwch swyddog neu’n ddeiliad swydd mewn llywodraeth ganolog, 

genedlaethol neu leol, neu gorff cyhoeddus arwyddocaol arall; 

(e) yn un o gyflogeion y BBC; 

(f) yn gyflogai ar lefel uwch i unrhyw un o brif gyflenwyr nwyddau neu 

wasanaethau i’r BBC; neu 

(g) yn gyflogai ar lefel uwch i unrhyw ddarlledwr, papur newydd neu gorff arall yn 

y byd cyfryngau. 

Gweithdrefnau 

2.1 Bydd pob sedd wag yn cael ei hysbysebu i'r cyhoedd, a bydd yr ymgeiswyr yn cael 

eu dethol yn dilyn proses agored.   

2.2 Bydd panel dethol yn ffurfio rhestr fer o ymgeiswyr yn seiliedig ar eu cais, ac yn 

gwneud argymhelliad i Ymddiriedolaeth y BBC neu i bwyllgor perthnasol.  

2.3 Dylai darpar ymgeiswyr ddangos cysylltiadau â chymunedau, dealltwriaeth o 

anghenion, diddordebau, pryderon ac amrywiaeth y cynulleidfaoedd yn eu cenedl,  

a dylent allu cynghori’r Ymddiriedolaeth ar berfformiad y BBC yn eu cenedl. 

2.4 Mae’n rhaid i ymgeiswyr gytuno i lynu wrth saith egwyddor bywyd cyhoeddus 

(‘egwyddorion Nolan’) a datgan unrhyw wrthdaro posib rhwng buddiannau yn 

ystod y broses ymgeisio.  

                                                 
[1] Mae aelodau o’r Cynghorau Cynulleidfa wedi’u gwahardd, drwy statud, rhag bod yn aelodau o Dŷ’r Cyffredin, Senedd 

Ewrop a Senedd yr Alban.  
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Telerau penodi 

3.1 Darperir aelodaeth Cynghorau Cynulleidfa yn ôl disgresiwn Ymddiriedolaeth y BBC.  

3.2 Gellir penodi aelodau Cynghorau Cynulleidfa am unrhyw gyfnod o amser, hyd at 

dair blynedd, yn ôl yr hyn a bennir gan yr Ymddiriedolaeth. Os ceir argymhelliad 

gan yr aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n cynrychioli’r Genedl honno, gall yr 

Ymddiriedolaeth ymestyn cyfnod yr aelodaeth.   

3.3 Fel rheol, ni fydd unigolion yn gwasanaethu fel aelod o Gyngor Cynulleidfa am fwy 

na chyfanswm o bum mlynedd. Ni chaiff unigolion ailymgeisio i fod yn aelod nes 

bod tair blynedd wedi mynd heibio. 

3.4 Caiff aelodau’r Cynghorau Cynulleidfa ymddiswyddo drwy roi rhybudd, yn 

ysgrifenedig, i gadeirydd y Cyngor Cynulleidfa.  

3.5 Os na fydd aelod yn bresennol mewn mwy na dau gyfarfod o’r Cyngor Cynulleidfa 

mewn cyfnod o flwyddyn, neu os nad yw'n cynnal lefel presenoldeb derbyniol, gall 

yr aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n cynrychioli’r Genedl honno ddirwyn aelodaeth yr 

unigolyn i ben.   

3.6 Gall Ymddiriedolaeth y BBC ddirwyn aelodaeth o Gyngor Cynulleidfa i ben ar 

unrhyw adeg. Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu dirwyn aelodaeth 

unigolyn i ben, bydd yn rhoi ei rhesymau dros wneud hynny.   
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Fersiwn Dyddiad 
cyhoeddi 

Cymeradwywyd 
gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 
flaenorol 

1.0 Ionawr 2007 9 a 10 Ionawr 
2007 

amh 

1.1 Mai 2010 18 Chwefror 2010 Y protocol blaenorol ‘E2 Cynghorau Cynulleidfa’, 

wedi’i ddiweddaru i gynnwys fformat newydd y 
protocol, yw’r ddogfen hon. Mae polisi treuliau 

aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn gynwysedig 
erbyn hyn (fe’i cymeradwywyd gan Bwyllgor 

Cynghorau Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth ar 18 

Tachwedd 2009) 

2.0 Mawrth 2011 16 Rhagfyr 2010 Mae’r ddogfen hon wedi’i diweddaru er mwyn 

mynd ati’n well i egluro diben Cynghorau 

Cynulleidfa a rôl a dyletswyddau’r Ymddiriedolaeth 
a’r Bwrdd Gweithredol tuag atynt. Fe’i lluniwyd i 

gyd-fynd â Chylch Gorchwyl newydd pob Cyngor 
Cynulleidfa (sydd hefyd yn cynnwys y polisi 

treuliau sy’n berthnasol i bob Cyngor). 

3.0 Gorffennaf 2012 21 Mehefin 2012 Mae’r protocol wedi’i ddiweddaru i fynd ati’n well i 
egluro rôl a dyletswyddau’r Cynghorau a sut y 

maent yn ymgymryd â'u rôl i gynghori 
Ymddiriedolaeth y BBC (adran 2 wedi'i diweddaru, 

a newidiadau canlyniadol). 

Mae gwybodaeth ychwanegol wedi’i chynnwys yn 
Atodiad A ynghylch y meini prawf ar gyfer penodi 

aelodau. Mae’r gofyniad i gynnwys asesydd 
annibynnol wrth ddethol aelodau Cynghorau 

Cynulleidfa wedi cael ei ddileu, gan wneud hyn yn 

ddewisol. 

 


