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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 esbonio sut mae’r Ymddiriedolaeth yn rheoli gweithgareddau nad 
ydynt yn wasanaethau a Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU a'r prosesau i'w dilyn 

pan fydd newidiadau i'r gweithgareddau neu i'r gwasanaethau hynny yn yr arfaeth.    
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Gwasanaethau Cyhoeddus y 
DU a gweithgareddau nad 
ydynt yn wasanaethau 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol wrth 

iddo ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau’r BBC. Mae hefyd yn gyfrifol am 

ddal y Bwrdd Gweithredol yn atebol am ei berfformiad. Mae'r trwyddedau 
gwasanaeth, y Datganiadau Polisi Rhaglenni a’r Profion Gwerth Cyhoeddus yn 

arfau sy’n galluogi’r Ymddiriedolaeth i gyflawni ei swyddogaethau o safbwynt 

Gwasanaethau Cyhoeddus y DU.  

1.2 Mae'r Ymddiriedolaeth yn rhoi trwyddedau gwasanaeth ac yn monitro 

cydymffurfiad â nhw.1 

1.3 Mae trwyddedau gwasanaeth yn disgrifio cylch gwaith, cwmpas ac ymrwymiadau 

pob Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU.2  Cânt eu cyhoeddi ar wefan yr 

Ymddiriedolaeth ac mae unrhyw newid i drwydded yn cael ei gyhoeddi.  

1.4 Dylai trwyddedau gwasanaeth gyflawni’r dibenion canlynol. Dylent3: 

(a) sicrhau bod pob gwasanaeth yn cyfrannu at hyrwyddo'r chwe diben 
cyhoeddus, a’u bod yn cyflawni blaenoriaethau perthnasol sydd wedi’u pennu 

yn y gorchwylion pwrpas 

(b) gwella gallu’r Ymddiriedolaeth i graffu ar berfformiad, drwy gynnwys 

dangosyddion y mae’r Ymddiriedolaeth yn monitro perfformiad gwasanaethau 

yn eu herbyn 

(c) gwella didwylledd ac atebolrwydd y BBC, drwy sefydlu a chyhoeddi cylchoedd 

gwaith golygyddol hirdymor a disgrifiadau o bob gwasanaeth  

(d) sicrhau bod staff y BBC a chyfranwyr allanol pob gwasanaeth yn gwybod yn 

union beth yw cylch gwaith a diben pob gwasanaeth, ynghyd â'i 

ymrwymiadau cytunedig   

(e) rhoi sicrwydd i’r sector masnachol drwy ddarparu gwybodaeth am bob 

gwasanaeth i’r cyhoedd, gan gynnwys prif nodweddion datganedig allweddol 

pob gwasanaeth.  

1.5 Fel arfer, mae trwyddedau gwasanaeth yn para am oes y Siarter ond gall yr 
Ymddiriedolaeth eu hamrywio neu eu dirwyn i ben ar unrhyw adeg yn ystod y 

cyfnod hwnnw. 

1.6 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn paratoi datganiadau polisi rhaglenni bob blwyddyn ar 

gyfer pob gwasanaeth, ac mae'r Ymddiriedolaeth yn eu cymeradwyo. Maent yn 

                                                 
1 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(c) 

2 Cytundeb y BBC, Cymal 17 

3 Cytundeb y BBC, Cymal 17 (2) 
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rhoi gwybod bob blwyddyn sut y bydd pob gwasanaeth yn cyflawni ei gylch gwaith 

yng nghyswllt gwasanaeth cyhoeddus fel y nodwyd yn y drwydded gwasanaeth 

berthnasol.   

1.7 Mae’r Ymddiriedolaeth yn defnyddio fframwaith cymeradwyo i asesu cynigion y 

Bwrdd Gweithredol ar gyfer gwasanaethau newydd a gweithgareddau nad ydynt 

yn wasanaethau ac unrhyw newidiadau sylweddol i'r gwasanaethau neu'r 
gweithgareddau sy'n bodoli ar y pryd.4  Mae'r fframwaith hwn yn cynnwys y Prawf 

Gwerth Cyhoeddus.  

1.8 Wrth gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithredu er budd 

y cyhoedd mewn modd tryloyw ac agored, gan ymgynghori â’r cyhoedd a 

rhanddeiliaid lle bo hynny’n briodol.   

1.7 Mae'r protocol hwn yn berthnasol i swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth yng nghyswllt 

Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU a gweithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau. Yn bennaf, gwasanaethau yw’r rhain sy'n cael eu darparu er mwyn 

hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC, ac fe'u hariennir gan ffi'r drwydded. 5 

Cwmpas 

1.8 Mae’r protocol hwn wedi’i rannu yn bedair rhan, sef: 

(a) Rhan A, trwyddedau gwasanaeth 

(b) Rhan B, Datganiadau Polisi Rhaglenni 

(c) Rhan C, y Prawf Gwerth Cyhoeddus  

(d) Rhan D, cynlluniau peilot a rhagbrofion, gan gynnwys rhoi prawf ar 

Wasanaethau Cyhoeddus neu weithgareddau nad ydynt yn wasanaethau 

newydd posibl neu arfaethedig (neu newidiadau iddynt).   

1.9 Mae protocol C2 yn ymdrin â gwasanaethau cyhoeddus rhyngwladol y BBC ac mae 

protocol C4 yn ymdrin â gwasanaethau masnachol y BBC. 

 

                                                 
4 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(l) 

5 Gweler y rhestr yn y Cytundeb, Cymal 11, yn ogystal ag unrhyw wasanaethau y mae'r BBC wedi'u lansio ar ôl hynny; a 

gweler y diffiniad cyffredinol yng Nghymal 100.  
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A TRWYDDEDAU GWASANAETH  

A1.1 Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi trwydded gwasanaeth ar gyfer pob 
Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU. Mae’n diffinio cwmpas, nodau, amcanion, prif 

gyllideb a nodweddion eraill pwysig pob gwasanaeth ac yn nodi sut mae'r 

Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad.6 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

A2.1 Yr Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am sicrhau bod y dibenion cyhoeddus7 yn cael eu 
hyrwyddo'n effeithiol.  Caiff y rhain eu hyrwyddo'n bennaf drwy Wasanaethau 
Cyhoeddus y DU a reolir gan yr Ymddiriedolaeth drwy ei thrwyddedau gwasanaeth 
a dulliau eraill.  

 
A2.2 Yr Ymddiriedolaeth sydd: 

(a) yn cyhoeddi trwyddedau gwasanaeth ar gyfer pob Gwasanaeth Cyhoeddus yn 

y DU ac yn monitro cydymffurfiad â nhw.8 

(b) yn penderfynu pa weithgareddau y mae angen trwydded gwasanaeth ar eu 
cyfer a sut dylid eu cynnwys, gan gofio’r ystyriaethau sydd wedi’u nodi yn y 

Cytundeb9 

(c)  yn penderfynu beth fydd cynnwys trwyddedau gwasanaeth, gan gynnwys 

newid y cynnwys hwnnw o bryd i'w gilydd (e.e. yn sgil arolwg o wasanaethau 

neu gynigion gan y Bwrdd Gweithredol) 

(d) cyn rhoi trwydded gwasanaeth, yn ymgynghori â'r cyhoedd10 

(e) yn monitro perfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus y DU, gan gynnwys cynnal 

arolwg o drwyddedau gwasanaeth.11 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

 
A3.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am gyflenwi Gwasanaeth Cyhoeddus y DU yn 

unol â’r gorchwylion pwrpas a’r fframwaith a bennwyd gan drwyddedau 
gwasanaeth (ymysg pethau eraill); ac am gyfeiriad allbwn golygyddol a chreadigol 
y BBC.12 

A3.2 Er mwyn galluogi’r Ymddiriedolaeth i fonitro perfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus 
y DU, mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol ddarparu data perfformiad sy'n seiliedig 

                                                 
6 Cytundeb y BBC, Cymal 17 
7 Siarter y BBC, Erthygl 22 

8 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(b)  

9 Cytundeb y BBC, Cymal 18 
10 Cytundeb y BBC, Cymal 19 

11 Cytundeb y BBC, Cymal 20 

12 Siarter y BBC , Erthygl 38(1)(a) a (b) 
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ar fframwaith ac amserlen cytunedig, ac efallai y bydd gofyn iddo ddarparu 

adroddiadau eraill yn rheolaidd i’r Ymddiriedolaeth ar gydymffurfiad a/neu 

berfformiad. 



Protocol y BBC / C1 – Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau nad ydynt yn wasanaethau 
 

 6 

 

Gweithdrefnau 

A4.1 Mae’r protocol hwn yn cynnwys manylion ynghylch gweithredu trwyddedau 
gwasanaeth a arferai gael eu cynnwys mewn Fframwaith Gweithredu Trwydded 

Gwasanaeth.  Disodlwyd y fframwaith hwnnw gan y Protocol hwn.  

Cyflwyno trwyddedau gwasanaeth 

A4.2 Yr Ymddiriedolaeth sy’n penderfynu pa rai o weithgareddau'r BBC a ddylai gael eu 
cynnwys mewn trwydded gwasanaeth, a sut y dylid cynnwys bob un (e.e. a ddylai 

gwasanaeth gael trwydded gwasanaeth ei hun, neu a ddylai gael ei chynnwys fel 

rhan o weithgareddau eraill dan drwydded ehangach).13  

A4.4 Pan fydd trwydded gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth newydd gan y BBC yn 

gorgyffwrdd â thrwyddedau gwasanaeth sy’n bodoli eisoes, bydd ymrwymiadau ac 

amodau yn cael eu pennu ar sail pa wasanaeth bynnag sy’n bennaf gyfrifol am eu 
cyflawni.    Mae unrhyw ddyblygu ymddangosol yn dangos pa gyfrifoldebau y mae 

isadrannau’r BBC yn eu rhannu mewn gwirionedd. 

Cynnwys trwyddedau gwasanaeth 

A4.5 Mae’r Cytundeb yn rhestru nifer o bethau y mae angen eu cynnwys ar gyfer pob 

trwydded gwasanaeth, gan gynnwys yr angen am nodweddion allweddol.14 

A4.6 Ar ben y gofynion hyn, mae’r Ymddiriedolaeth fel arfer yn cynnwys yr eitemau 

canlynol ym mhob trwydded:  

(a) Rhan 1: bydd nodweddion allweddol yn cynnwys datganiad am gylch gwaith y 

gwasanaeth, datganiad amcanion golygyddol ac unrhyw gynulleidfa darged 

benodol, cwmpas ei ddarpariaeth, ei gyllideb a phrif nodau ac amcanion y 

gwasanaeth. 

(b) Rhan 2: bydd y rhan hon yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cyfrannu at 

hyrwyddo'r dibenion cyhoeddus ac unrhyw flaenoriaethau sydd wedi’u pennu 

yn y gorchwylion pwrpas. Nid oes yn rhaid i wasanaeth gyfrannu at holl 
ddibenion cyhoeddus y BBC, er bod llawer un yn gwneud hynny.  Gall yr 

adran hon gynnwys ymrwymiadau y mae’n rhaid i'r gwasanaeth eu cyflawni 

bob blwyddyn (a elwir yn 'amodau').    Mae’r Bwrdd Gweithredol a’r 
Ymddiriedolaeth yn cytuno ar y rhain rhyngddynt. Gellir eu mesur a gall y 

gwasanaeth eu cyflawni pan fydd yn gweithredu'n arferol. Gan amlaf, maent 

yn cael eu pennu fel lefelau sylfaenol fel sail ar gyfer cyfraniad y gwasanaeth 
at un neu fwy o’r dibenion cyhoeddus, yn hytrach na fel targedau 

ymestynnol.    

(c) Ceir atodiad i bob trwydded sy’n nodi fframwaith mesur perfformiad  

(d) Mewn atodiad arall, rhestrir unrhyw rwymedigaethau statudol sy’n berthnasol 

i bob gwasanaeth. Lle pennir ymrwymiadau ar lefel benodol, gan amlaf 
cytunir ar hyn bob blwyddyn ac felly nid ydynt wedi'u nodi yn y drwydded 

gwasanaeth ond yn hytrach yn y Datganiadau Polisi Rhaglenni.  

                                                 
13 Mae cymal 18 Cytundeb y BBC yn nodi’r hyn ddylai'r Ymddiriedolaeth eu hystyried wrth wneud y penderfyniad hwn 
14 Cytundeb y BBC, Cymal 17 (1) a (2). Wrth ddiffinio’r nodweddion allweddol hyn, dylai’r Ymddiriedolaeth ystyried y ffaith y 

rhagdybir y bydd angen cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus yng nghyswllt unrhyw newidiadau i nodweddion allweddol 

gwasanaeth:  Cymal 17(3) 
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A4.7 Dylai cynnwys trwydded gwasanaeth: 

(a) egluro cylch gwaith a chwmpas y gwasanaeth i'r Ymddiriedolaeth, i'r rheini 

sy'n talu ffi'r drwydded ac i randdeiliaid eraill y BBC; ond  

(b) ni ddylai gyfyngu gormod ar allu'r Bwrdd Gweithredol i weithredu'r 
gwasanaeth mewn modd creadigol a hyblyg sy'n diwallu anghenion y 

gynulleidfa.  

Cyllideb trwyddedau gwasanaeth 

A4.8 Mae cyllideb y drwydded gwasanaeth yn cynnwys pob maes gwariant sy'n 
ymddangos fel gwariant ar gyfer y gwasanaeth hwnnw, neu sy'n uniongyrchol 
gysylltiedig â'r gwasanaeth hwnnw. Mae'r rhain yn cynnwys costau uniongyrchol 

rhaglenni; gwariant cysylltiedig â rhaglenni, gan gynnwys y gyfran perthnasol o'r 

gwariant y gellir ei phriodoli i gasglu newyddion; a thaliadau i gymdeithasau 
casglu.  Mae hefyd yn cynnwys gorbenion sydd â chyswllt amlwg â’r gwasanaeth 

hwnnw, er enghraifft, llety.   

A4.9 Nid yw’r gyllideb yn cynnwys dyraniadau costau dosbarthu, seilwaith a gorbenion 

megis eiddo a rheolaeth ganolog y BBC.  Mae gwariant ar yr eitemau hyn yn 
ymddangos ar wahân, wedi’i ddyrannu i bob gwasanaeth, yn Adroddiad a 

Chyfrifon Blynyddol y BBC. 

A4.10 Mae lefel y gyllideb a ddyrannir i’r gwasanaeth yn ystyried tystiolaeth hanesyddol o 

unrhyw amrywiadau cylchol sy’n deillio, er enghraifft, o roi sylw achlysurol i 
ddigwyddiadau newyddion neu ddigwyddiadau chwaraeon pwysig; ac unrhyw 

lwybrau twf (neu ostyngiadau) sydd wedi cael eu cymeradwyo gan yr 

Ymddiriedolaeth ar gyfer gwasanaeth.       

A4.11 Y Bwrdd Gweithredol fel corff sy’n gyfrifol am oruchwylio cyllideb gyflawn y 
gwasanaeth, gan fod meysydd gwariant gwahanol yn y gyllideb gwasanaeth yn 

cael eu rheoli gan isadrannau gwahanol yn y BBC.  (Er enghraifft, Adran 

Newyddion y BBC sy'n gyfrifol am wariant ar gasglu newyddion yn hytrach na'r 

isadran Llun neu'r isadran Sain a Cherddoriaeth).  

A4.12 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i'r Ymddiriedolaeth yn rheolaidd 

ynghylch yr alldro amcanol yn erbyn cyllidebau cyhoeddedig y trwyddedau 

gwasanaeth yn ystod pob blwyddyn ariannol.   

A4.13 O dan bob trwydded gwasanaeth, mae gan y Bwrdd Gweithredol rhywfaint o 
hyblygrwydd gweithredol ond yr Ymddiriedolaeth sy’n rheoli’r arian yn y pen draw.  

Felly, gall y Bwrdd Gweithredol newid cyllideb flynyddol gwasanaeth o’i lefel 

sylfaenol i hyd at 10% o’i gwir werth, heb ofyn i’r Ymddiriedolaeth. Pennir y 
paramedr hwn am oes y drwydded gwasanaeth ac nid yw'n ffin flynyddol lle mae 

newidiadau o dros 10% yn gallu crynhoi dros nifer o flynyddoedd.    

A4.14 Mae'n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gael sêl bendith yr Ymddiriedolaeth i gynnig sy’n 

newid lefel y gwariant ar wasanaeth dros 10% a, gan fod hyn yn cael ei ystyried 
yn newid i nodweddion allweddol gwasanaeth, mae'n golygu bod disgwyl i’r 

Ymddiriedolaeth ragdybio bod angen Prawf Gwerth Cyhoeddus.    

A4.15 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno ei gynllun ariannol i’r Ymddiriedolaeth 

er cymeradwyaeth bob blwyddyn, mae'n rhaid iddo nodi unrhyw gynnydd neu 
ostyngiad a gynlluniwyd ar gyfer cyllidebau gwasanaethau sydd yn mynd y tu 
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hwnt i'r paramedrau a nodwyd er mwyn rhoi digon o amser i'r Ymddiriedolaeth eu 

hystyried a chynnal unrhyw broses reoleiddio angenrheidiol, sy'n gallu cynnwys 

Prawf Gwerth Cyhoeddus. 

A4.16 Fel arfer, ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn ymyrryd yn y gwaith o ddyrannu cyllid o 

fewn y gwasanaethau, cyn belled ag y bo gwariant pob gwasanaeth yn aros o 

fewn y ffiniau cyllidebol y cytunwyd arnynt. Fodd bynnag, mae ganddi ddisgresiwn 
i gynnal arolwg o wariant ar unrhyw wasanaeth ar unrhyw adeg os yw’n 

penderfynu bod amgylchiadau yn cyfiawnhau hynny. 
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Amrywio trwydded gwasanaeth 

Cyffredinol 

A4.17 Dim ond yr Ymddiriedolaeth sy’n gallu amrywio trwydded gwasanaeth. Gall y 
Bwrdd Gweithredol gyflwyno cynigion i'r Ymddiriedolaeth fod trwydded 

gwasanaeth yn cael ei hamrywio neu ei diddymu pryd bynnag y mae'n credu bod 

hynny’n briodol.15 

A4.18 Gall y Bwrdd Gweithredol wneud mân newidiadau i wasanaeth, megis comisiynu a 
phennu amserlen rhaglenni a chynnwys arall, o fewn telerau'r drwydded 

berthnasol, heb ofyn i'r Ymddiriedolaeth.   

Mân amrywiadau ac amrywiadau sylweddol 

A4.20 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gyflwyno pob cynnig i ddiwygio trwydded 
gwasanaeth i’r Ymddiriedolaeth. Os yw o'r farn bod y newid yn un a allai fod yn 
newid sylweddol i'r Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU, yn ôl y diffiniad o hynny 

yn y Cytundeb, rhaid iddo ddatgan y farn honno hefyd.16  Mae Adran C y protocol 

hwn yn ymdrin â swyddogaethau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynigion y 
gellid eu hystyried yn newidiadau sylweddol i'r Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU.   

Mae gweddill yr adran hon yn ymdrin â’r weithdrefn ar gyfer mân amrywiadau.  

A4.21 Mae’n rhaid i gynnig gan y Bwrdd Gweithredol i gyflwyno mân newid i drwydded 

gwasanaeth gynnwys yr elfennau canlynol: 

(a) sail resymegol i’r cais 

(b) rhaid iddo ddangos sut byddai’r newid yn dod â budd i dalwyr ffi'r drwydded 

ac yn gwella cyfraniad y gwasanaeth o ran hyrwyddo'r dibenion cyhoeddus  

(c) goblygiadau ariannol yr amrywiad 

(d) ystyriaeth o effaith gystadleuol (os o gwbl) y newid.17 

A4.22 Y pwyllgor perthnasol yn yr Ymddiriedolaeth sy’n ystyried y cais yn y lle cyntaf.  
Gall y Pwyllgor hwnnw gymeradwyo neu wrthod mân amrywiad i drwydded 

gwasanaeth ar sail y cais ei hun a chyngor gan Uned yr Ymddiriedolaeth. 18 

A4.23 Wrth ystyried cais i amrywio trwydded gwasanaeth, mae’n rhaid i’r 
Ymddiriedolaeth (gan gynnwys un o bwyllgorau’r Ymddiriedolaeth) ystyried y ffaith 

bod angen i'r Bwrdd Gweithredol gael hyblygrwydd i weithredu'r gwasanaeth, ac i 

ymateb i anghenion a disgwyliadau newidiol y gynulleidfa, cyflwr y farchnad a 

thechnolegau newydd.   

A4.24 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei phenderfyniad i dderbyn neu i wrthod 

cynnig y Bwrdd Gweithredol, ynghyd ag ar ba sail y gwnaed y penderfyniad.  

 

 

                                                 
15 Cytundeb y BBC, Cymal 20(6) 

16 Cytundeb y BBC, Cymal 25 
17 Dylai’r Weithrediaeth hefyd asesu cydymffurfiad â'r Egwyddor Effaith Gystadleuol fel y nodir o bryd i'w gilydd ym Mholisi 

Effaith Gystadleuol yr Ymddiriedolaeth. 
18 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhoi cyngor a chefnogaeth annibynnol i Ymddiriedolaeth y BBC . 
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Man newidiadau cronnus i wasanaeth 

A4.25 Gyda’i gilydd, gall cyfres o fân newidiadau i wasanaeth neu drwydded olygu bod 
angen i’r Ymddiriedolaeth ystyried a oes angen cynnal proses gymeradwyo 

reoleiddiol bellach, megis Prawf Gwerth Cyhoeddus. 

A4.26 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am fonitro effaith gronnus debygol unrhyw 

gynigion i wneud mân newidiadau i wasanaeth ac am asesu a oes angen cael sêl 

bendith yr Ymddiriedolaeth. Mae’n rhaid iddo roi gwybod i'r Ymddiriedolaeth am 
gynigion sydd, yn ei farn ef, yn galw am gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ac a 

ydynt yn rhai arwyddocaol ai peidio. Yna, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cadarnhau a 

oes angen iddi gymeradwyo’r newid. 

Cydymffurfiad â thrwydded gwasanaeth 

A4.27 Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am gydymffurfiad â thelerau pob trwydded 

gwasanaeth ac mae'n atebol i'r Ymddiriedolaeth.19 

A4.28 Gall yr Ymddiriedolaeth ddefnyddio unrhyw rai o’r dulliau isod i fonitro 

cydymffurfiad â thelerau trwydded gwasanaeth:  

(a) cynnal arolwg o berfformiad bob blwyddyn, gan gynnwys perfformiad yn 

erbyn ymrwymiadau blynyddol a wnaed yn y Datganiadau Polisi Rhaglenni 

(b) perfformiad yn erbyn cynllun ariannol y Bwrdd Gweithredol, yn ôl y disgrifiad 

o hwnnw ym mhrotocol E1, Goruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth o'r BBC.  

(c) apeliadau yng nghyswllt cwynion am ddiffyg cydymffurfiad â thrwyddedau 

gwasanaeth – yn ôl y disgrifiad yn fframwaith cwynion yr Ymddiriedolaeth  

(d) cynnal arolygon o drwydded gwasanaeth20 

(e) pryderon sy’n codi o ystyriaeth yr Ymddiriedolaeth o agweddau penodol ar 

wasanaeth.   

A4.29 Fel arfer y Bwrdd Gweithredol, yn y lle cyntaf, sy’n delio â chwynion gan bobl sy’n 
talu ffi’r drwydded neu gan randdeiliaid eraill y BBC ynghylch cydymffurfiad â 

thelerau un o drwyddedau gwasanaeth y BBC, yn amodol gan amlaf ar hawl apelio 

i'r Ymddiriedolaeth.   Disgrifir dull yr Ymddiriedolaeth o drin cwynion ac apeliadau 

ym mhrotocol E3, Fframwaith Cwynion. 

Asesu perfformiad 

A4.30 Mae’r Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad bob gwasanaeth yn flynyddol yn 
erbyn ei drwydded gwasanaeth a’r blaenoriaethau sydd wedi’u nodi yn ei 

Ddatganiad Polisi Rhaglenni, ar sail gwaith monitro a gynhaliwyd gan y Bwrdd 

Gweithredol ac y rhoddwyd adroddiad yn ei gylch i’r Ymddiriedolaeth. 

A4.31 Gall yr Ymddiriedolaeth ddirprwyo rhai cyfrifoldebau yn y cyswllt hwn i bwyllgor, 

ond bydd yr Ymddiriedolaeth â rhan yn y gwaith ar adegau allweddol a bydd yn 

cymeradwyo pob penderfyniad pwysig sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau 

Cyhoeddus.  

                                                 
19 Siarter y BBC, Erthygl 38(1)(a) 

20  Cytundeb y BBC, Cymal 20  
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A4.32 Gall yr Ymddiriedolaeth roi sylwadau ar berfformiad rhai o Wasanaethau 

Cyhoeddus y DU, neu'r cwbl ohonynt, yn yr Adroddiad Blynyddol. 

A4.33 Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol ddarparu data ar berfformiad Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU yn rheolaidd, ar sail fframwaith y cytunir arno gydag Uned yr 

Ymddiriedolaeth yn ogystal â darparu data ychwanegol perthnasol ar gais yr 

Ymddiriedolaeth. 

A4.34 Gall yr Ymddiriedolaeth hefyd ofyn am ragor o dystiolaeth neu fonitro gan y Bwrdd 
Gweithredol neu gan Uned yr Ymddiriedolaeth, er mwyn iddi ddod i 

benderfyniadau ystyriol ynghylch a yw gwasanaeth wedi cyflawni ei gylch gwaith 

a'i flaenoriaethau datganedig bob blwyddyn.   

A4.35 Mae gweithgareddau asesu yn canolbwyntio ar dystiolaeth sy’n dangos y canlynol: 
cyfraniad y gwasanaeth at bob diben cyhoeddus, gan gynnwys cyflawni unrhyw 

amodau blynyddol sydd wedi'u nodi yn y drwydded; perfformiad y gwasanaeth yn 

erbyn y fframwaith mesur perfformiad sydd wedi'i nodi yn ei drwydded; ac i ba 
raddau y mae'r gwasanaeth wedi cyflawni’r blaenoriaethau blynyddol y cytunwyd 

arnynt yn y Datganiad Polisi Rhaglenni. 

A4.36 Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyfarfod ag aelodau perthnasol o’r Bwrdd Gweithredol ac 

aelodau eraill o staff y BBC pryd bynnag y bo angen gwneud hynny i hwyluso’r 

gwaith o asesu perfformiad. 

A4.37 Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn defnyddio canlyniadau ei hymwneud â thalwyr ffi’r 

drwydded, gan gynnwys gwaith gan y Cynghorau Cynulleidfa, i ddod i gasgliadau 

ynghylch perfformiad gwasanaethau’r BBC. 

A4.38 Mae’r Ymddiriedolaeth yn seilio ei phenderfyniadau ar asesiad ystyriol o 

berfformiad y gwasanaeth a’r ffactorau sy’n ei ysgogi. 

A4.39 Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi canfyddiadau ei gwaith asesu perfformiad bob 

blwyddyn yn Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC. 

A4.40 Ar sail ei gwaith yn asesu perfformiad, gall yr Ymddiriedolaeth awgrymu 

blaenoriaethau blynyddol i’r Weithrediaeth ar gyfer rhai gwasanaethau a byddai'r 
rhain yn cael eu hadlewyrchu yn eu Datganiadau Polisi Rhaglenni yn y flwyddyn i 

ddod.  

Arolygu trwyddedau gwasanaeth 

Amseru 

A4.42 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth arolygu holl Wasanaethau Cyhoeddus y DU yn eu 
cyfanrwydd yn erbyn eu trwyddedau gwasanaeth o leiaf unwaith bob pum 

mlynedd, gan ystyried y darpariaethau a nodwyd yn y Cytundeb. 21 

Cynnal arolygon 

A4.43 Uned yr Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am gynnal arolygon o wasanaethau ar ran yr 
Ymddiriedolaeth, er y gall Uned yr Ymddiriedolaeth gomisiynu elfennau unigol o'r 

arolygon gan unigolion a sefydliadau allanol. 

A4.44 Mae’n rhaid i’r broses arolygu gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus22 gan gynnwys 

mewnbwn gan y Cynghorau Cynulleidfa a, fel arfer, bydd yn cynnwys y canlynol: 

                                                 
21 Cytundeb y BBC, Cymal 20 
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(a) ymgynghoriad gyda’r Bwrdd Gweithredol ynghylch perfformiad diweddar y 

gwasanaeth yn erbyn amodau ei drwydded gwasanaeth a’r farchnad. Gall y 
Bwrdd Gweithredol gyflwyno asesiad o berfformiad i’r Ymddiriedolaeth ac 

efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi hwn fel rhan o’r arolwg 

(b) dadansoddiad o dystiolaeth berthnasol sydd gan y Bwrdd Gweithredol am 

berfformiad a thystiolaeth sydd eisoes wedi cael ei chyflwyno i'r 

Ymddiriedolaeth, gan gynnwys adroddiadau blynyddol ar berfformiad  

(c) ymchwil i’r gynulleidfa a thystiolaeth arall am berfformiad y gwasanaeth a 

datblygiadau tebygol yn y farchnad. 

A4.45 Gall y Bwrdd Gweithredol gyflwyno cais i’r Ymddiriedolaeth i amrywio trwydded y 

gwasanaeth fel rhan o arolwg o wasanaeth.  Mewn achos o'r fath mae'r 
darpariaethau uchod ynglŷn ag amrywio trwydded yn berthnasol (gan gynnwys yr 

angen i asesu a yw'r newid yn newid sylweddol sy’n golygu bod angen cynnal 

Prawf Gwerth Cyhoeddus ochr yn ochr â’r arolwg o wasanaeth).   

A4.46 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn paratoi adroddiad i'r Ymddiriedolaeth ei ystyried. 
Bydd hwn yn cynnwys canlyniadau’r arolwg o wasanaeth ac yn rhoi digon o 

dystiolaeth i ategu ei gasgliadau. 

A4.47 Efallai y caiff nifer gyfyngedig o staff o blith rheolwyr y BBC weld yr adroddiad cyn 

iddo gael ei gyhoeddi, at ddibenion cadarnhau ffeithiau a chynllunio cyfathrebu yn 

unig.   

A4.48 Os bydd yr Ymddiriedolaeth, ar ddiwedd yr arolwg neu astudiaeth arall, yn 

penderfynu bod ganddi bryderon y mae angen mynd i'r afael â nhw drwy 

amrywio'r drwydded gwasanaeth, neu drwy ddirwyn y gwasanaeth i ben hyd yn 
oed, mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth esbonio'r pryderon hynny i'r Bwrdd 

Gweithredol gydag argymhelliad ynghylch pa gamau sy'n briodol i'w rhoi ar waith 

er mwyn lleddfu'r pryderon hynny.23  

A4.49 Efallai y bydd angen i'r Bwrdd Gweithredol ymateb i arolwg yr Ymddiriedolaeth 
drwy roi cynigion gerbron i newid y gwasanaeth a/neu amrywio trwydded y 

gwasanaeth. 

Diffyg cydymffurfiad â’r drwydded gwasanaeth neu berfformiad gwael 

A4.50 Mae gan yr Ymddiriedolaeth sawl ffordd o ymdrin â'r sefyllfa os nad yw 
gwasanaeth yn gallu cydymffurfio ag amodau ei drwydded gwasanaeth, neu os 

bernir bod agweddau eraill ar ei berfformiad yn wael. 

A4.51 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gymryd camau i sicrhau gwelliant os bydd 

gwasanaeth (heb achos da) yn methu cydymffurfio ag amodau ei drwydded 

gwasanaeth, neu os bernir bod ei berfformiad yn erbyn y matrics perfformiad y 

cytunwyd arno yn anfoddhaol.  

A4.52 Nod yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod pob Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU yn 

defnyddio ei gyllid yn y ffordd orau bosibl i hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC 

ymysg ei gynulleidfa; a bod unrhyw broblemau o ran gallu'r gwasanaeth i gyflawni 

                                                                                                                                                    
22 Cytundeb y BBC, Cymalau 20(3) a (103) 

23 Cytundeb y BBC, Cymal 20(4)  
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ei gylch gwaith neu i sicrhau gwerth cyhoeddus, neu ei effeithiolrwydd yn y cyswllt 

hwn, yn cael eu datrys yn brydlon.  

A4.53 Yn nhrefn eu difrifoldeb, nodir yr achos/achosion a’r camau perthnasol a gymerir 

yn y tabl isod. 

 Mân fethiannau 

(a) Achos: Methiant llai difrifol i gyflawni 

ymrwymiadau ac amodau trwydded 

gwasanaeth neu danberfformio yng 

nghyswllt y dangosyddion 

perfformiad, o ystyried y tueddiadau 

hanesyddol a chyd-destun y farchnad.  

 

Cam Gweithredu: Mae'r 

Ymddiriedolaeth yn rhoi sylwadau 

cyhoeddus ar  ddiffyg cydymffurfiad 

neu/a pherfformiad gwael ar ran y 

gwasanaeth yn ei rhan hi o’r 

Adroddiad Blynyddol, neu drwy 

unrhyw fodd arall y gwelo’n dda. Gall 

yr Ymddiriedolaeth ofyn yn 

gyhoeddus am gynigion gan y Bwrdd 

Gweithredol i ddatrys y broblem. 

 

 

 Diffyg cydymffurfiad parhaus 

(b) Achos: Methiant parhaus i gyflawni 

ymrwymiadau ac amodau trwydded 

gwasanaeth neu danberfformio 

parhaus yng nghyswllt y 

dangosyddion perfformiad, o ystyried 

y tueddiadau hanesyddol a chyd-

destun y farchnad.  

 

Cam Gweithredu: fel uchod. Yn 

ogystal, bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

gofyn am adroddiadau ar 

gydymffurfiad a/neu berfformiad 

ddwywaith y flwyddyn gan y Bwrdd 

Gweithredol nes gwelir bod y broblem 

wedi’i datrys. Bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi’r 

adroddiadau hyn gyda’i sylwadau ei 

hun. 

 

 

 Difrifol 

(c) Achos: Methiant difrifol i gyflawni 

ymrwymiadau ac amodau trwydded 

gwasanaeth a/neu danberfformio 

difrifol yng nghyswllt y dangosyddion 

perfformiad, o ystyried y tueddiadau 

hanesyddol a chyd-destun y farchnad.  

 

Cam Gweithredu:  Fel yr uchod. Yn 

ogystal, gall yr Ymddiriedolaeth 

benderfynu cynnal arolwg llawn o’r 

gwasanaeth neu ystyried a oes angen 

Prawf Gwerth Cyhoeddus, er mwyn ei 

galluogi i ailystyried cylch gwaith y 

gwasanaeth a/neu’r gyllideb. Os yw’r 

diffyg cydymffurfiad neu’r perfformiad 

gwael yn deillio o weithredoedd neu 

esgeulustod beius ar ran y Bwrdd 

Gweithredol, yna gall yr 

Ymddiriedolaeth ofyn i’r Bwrdd 

Gweithredol ailystyried sut y rheolir y 

maes neu’r gwasanaeth. 
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Allbynnau ac amseru 

A5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan A ‘trwyddedau gwasanaeth’ yn y protocol hwn. 

(a) Nid yw Ymddiriedolaeth y BBC fel arfer yn pennu hyd ar gyfer y trwyddedau 

gwasanaeth a gyhoeddir ganddi – maent yn gallu para am oes y Siarter.  

Ond, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnal arolwg o bob trwydded 
gwasanaeth o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn 

cyhoeddi adroddiad ar ddiwedd pob arolwg. 

(b) Gall Ymddiriedolaeth y BBC newid neu ailgyhoeddi trwydded gwasanaeth ar 

unrhyw bryd. Mae’n cyhoeddi’r drwydded gwasanaeth ddiwygiedig ar ei 

gwefan, gydag esboniad o’r newidiadau a wnaed. 
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B DATGANIADAU POLISI RHAGLENNI 

B1.1  Caiff Datganiadau Polisi Rhaglenni (SoPP) eu paratoi bob blwyddyn ar gyfer pob 

un o Wasanaethau Cyhoeddus y DU. Maent yn darparu cynllun blynyddol ar gyfer 

sut bydd y gwasanaeth yn cyflawni ei gylch gwaith golygyddol. 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

B2.1 Mae'r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am24 gymeradwyo SoPPs bob blwyddyn ar gyfer 
pob un o Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y DU25 sydd wedi cael eu paratoi gan 

y Bwrdd Gweithredol ac am fonitro perfformiad yn erbyn yr ymrwymiadau mewn 

SoPPs. 

 

Rôl a dyletswyddau’r Bwrdd Gweithredol  

B3.1 Bob blwyddyn, mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol baratoi SoPPs ar gyfer pob un o 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU er cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. 26 

 

Gweithdrefnau 

Y broses baratoi, cymeradwyo a chyhoeddi 

B4.1 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn paratoi ac yn cyhoeddi SoPPs bob blwyddyn ar gyfer 
pob un o Wasanaethau Cyhoeddus y DU ac yn eu cyflwyno i'r Ymddiriedolaeth i’w 

cymeradwyo. Mae gofynion y SoPPs wedi'u cynnwys yng nghymal 21 y Cytundeb. 

B4.2 Bydd y SoPPs yn dweud beth yw lefel y ddarpariaeth bob blwyddyn gyda golwg ar 

unrhyw gwotâu rhaglenni sy'n berthnasol i bob gwasanaeth. 

B4.3 Wrth gymeradwyo’r SoPPs, mae’r hyn mae’r Ymddiriedolaeth yn ei ystyried yn 

cynnwys canlyniad ymwneud parhaus yr Ymddiriedolaeth â'r bobl sy'n talu ffi'r 

drwydded, cyngor gan y Cynghorau Cynulleidfa, cynlluniau a strategaeth ariannol y 
Bwrdd Gweithredol a pherfformiad y BBC o ran blaenoriaethau’r gorchwylion 

pwrpas. 

Arolwg o berfformiad gyda golwg ar y Datganiadau Polisi Rhaglenni 

B4.6 Mae'r Ymddiriedolaeth yn monitro ac yn asesu perfformiad y BBC o safbwynt 
cyflawni’r blaenoriaethau sydd wedi’u datgan ym mhob SoPP ac yn rhoi adroddiad 

cyhoeddus ynghylch agweddau ar berfformiad yn yr Adroddiad Blynyddol.  

B4.7 Mae rhan y Bwrdd Gweithredol yn Adroddiad Blynyddol y BBC yn cynnwys asesiad 

o berfformiad y Bwrdd Gweithredol dros y cyfnod y mae’r datganiad yn berthnasol 

iddo o ran cyflawni’r ymrwymiadau sydd wedi'u cynnwys yn y SoPPs.  

 

                                                 
24 Cytundeb y BBC, Cymal 21(1) 

25 Yn ôl y diffiniad yng Nghytundeb y BBC, Cymal 104  

26 Cytundeb y BBC, Erthygl 21 (1) 



Protocol y BBC / C1 – Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau nad ydynt yn wasanaethau 
 

 16 

 

Allbynnau ac amseru 

B5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn rhan B ‘Datganiadau Polisi Rhaglenni' yn y protocol hwn. 

(a) Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi SoPPs yn gynnar ym mhob 

blwyddyn ariannol. 

(b) Mae asesiad yr Ymddiriedolaeth o berfformiad yng nghyswllt y SoPPs yn 

ymddangos yn yr Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn. 
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C Y PRAWF GWERTH CYHOEDDUS AR GYFER 
GWASANAETHAU A GWEITHGAREDDAU NAD YDYNT 
YN WASANAETHAU 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

C1.1 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnig newidiadau sylweddol i Wasanaethau 

Cyhoeddus y DU (sy'n gallu cynnwys cyflwyno gwasanaeth newydd neu ddirwyn 

gwasanaeth i ben), mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth graffu’n llawn ac yn gyhoeddus 

ar y newidiadau hynny drwy gynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus (PVT).27 

C1.2 Mae’r BBC hefyd yn ymgymryd â rhai gweithgareddau na ellir eu hystyried yn 

wasanaethau oherwydd eu natur (felly nid ydynt yn cael eu dosbarthu fel 

Gwasanaethau Cyhoeddus y DU) ond sydd, serch hynny, yn dal i fod yn berthnasol 
o ran cyflawni dibenion cyhoeddus y BBC.   Caiff y rhain eu dosbarthu fel 

"gweithgareddau nad ydynt yn wasanaethau" o dan Siarter a Chytundeb y BBC.28 

Mae natur gweithgareddau o’r fath yn amrywio; efallai mai'r gynulleidfa yw 
canolbwynt rhai ohonynt a'u bod yn berthnasol iawn i ddibenion cyhoeddus y 

BBC.29 Yn yr un modd â’r gwasanaethau, o bryd i'w gilydd gall y Bwrdd 

Gweithredol gynnig newidiadau sylweddol i weithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau. 

C1.3 Mae’r Ymddiriedolaeth o’r farn y dylid cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus yng 

nghyswllt unrhyw gynnig gan y Bwrdd Gweithredol y mae hi'n ei ystyried yn 

sylweddol, heb ystyried a yw'n wasanaeth neu'n weithgaredd nad yw’n 
wasanaeth.30  Felly, boed cynnig yn ymwneud â Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU 

neu â gweithgaredd nad yw’n wasanaeth, bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu i 

ddechrau a yw'r hyn sy'n cael ei gynnig yn newid sylweddol ac, os yw’n 

penderfynu ei fod, bydd yn destun PVT.    

C1.4 Mae Cytundeb y BBC yn nodi'n fras sut dylid defnyddio a goruchwylio'r31 Prawf 

Gwerth Cyhoeddus a rôl yr Ymddiriedolaeth yn y cyswllt hwn.  Mae’r 

Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi canllawiau mwy manwl ar sut i ddefnyddio’r Prawf 
Gwerth Cyhoeddus ar ei gwefan.32  Ceir crynodeb o brif elfennau'r PVT a'r 

gweithdrefnau ar gyfer penderfynu a oes angen PVT ai peidio yn y protocol hwn.  

C1.5 Mae dwy brif elfen i’r Prawf Gwerth Cyhoeddus: 

                                                 
27 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(l); Cytundeb y BBC, Cymalau 23 i 33.   

28 Cytundeb y BBC, Cymal 22. 

29 Nid yw gweithgareddau nad ydynt yn wasanaethau yn rhan o gwmpas llawer o’r gofynion ffurfiol sydd yn y Cytundeb 

(megis y system trwyddedau gwasanaeth a’r gofynion manwl yng nghyswllt Profion Gwerth Cyhoeddus).   Ond, mae 

Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am sicrhau bod yr egwyddorion sy'n sail i'r ffordd yr ymdrinnir â gwasanaethau yn cael eu 

cymhwyso i weithgareddau nad ydynt yn wasanaethau lle bo hynny'n berthnasol ac yn briodol. Gweler Cymal 22 o 

Gytundeb y BBC. 

30 Mae’r sail resymegol dros y casgliad hwn i’w gweld yn yr Arolwg o broses Lywodraethu’r BBC a gyhoeddwyd gan yr 

Ymddiriedolaeth ym mis Gorffennaf 2011, tudalennau 10 ac 11: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/bbc_governance.pdf  

31 Cytundeb y BBC, Cymalau 26 - 31 

32 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/pvt/pvt_guidance.pdf 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/bbc_governance.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/pvt/pvt_guidance.pdf
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(a) Asesiad o Werth Cyhoeddus (PVA), sy’n asesu beth yw gwerth cyhoeddus 

tebygol y cynnig, a'r Ymddiriedolaeth sy'n gyfrifol am hwn; a  

(b) Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad (MIA), sy’n asesu faint o effaith y mae'r 
newid arfaethedig yn debygol o'i chael ar farchnadoedd perthnasol, ac Ofcom 

sy'n gyfrifol am hwn. 

C1.6 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth: 

(a) ystyried canlyniad y PVA a’r MAI, cyhoeddi’r ddau, a llunio casgliadau dros 

dro am y newid arfaethedig 

(b) ymgynghori ar ei chasgliadau dros dro cyn dod i gasgliad terfynol am y newid 

arfaethedig. 

C1.7 Er mwyn i’r cynnig gael ei gymeradwyo, mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gael ei 

bodloni y bydd gwerth cyhoeddus tebygol y newid yn cyfiawnhau unrhyw effaith 

andwyol debygol ar y farchnad.33 

C1.8 Fel arfer, rhaid cwblhau’r broses PVT o fewn chwe mis i’r dyddiad y mae’r 
Ymddiriedolaeth yn penderfynu y dylid ei chynnal.   Ond, gall yr Ymddiriedolaeth 

ganiatáu cyfnod hwy ar gyfer cwblhau’r PVT os yw o’r farn bod yr amgylchiadau yn 

cyfiawnhau estyniad o'r fath.34   

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

C2.1 Maen rhaid i’r Bwrdd Gweithredol ofyn am gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth i 
bob newid i Wasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau y gellid ei ystyried yn newid sylweddol.  Gall hyn gynnwys 

(a) cynigion am Wasanaeth Cyhoeddus newydd ar gyfer y DU neu weithgaredd 

newydd nad yw’n wasanaeth 

(b) cynigion i ddirwyn gwasanaeth neu weithgaredd o’r fath i ben. 

C2.2 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol yn y lle cyntaf am benderfynu a ellid ystyried 
cynnig yn newid sylweddol, ac felly a oes angen ei gyfeirio at yr Ymddiriedolaeth i 

ystyried a ddylid cynnal PVT.  Dylai cynnig sy’n cael ei gyfeirio at sylw'r 

Ymddiriedolaeth gynnwys asesiad y Bwrdd Gweithredol o bwysigrwydd y newid 

arfaethedig.   

 

Gweithdrefnau 

Cyflwyno cynnig i’r Ymddiriedolaeth  

C3.1 Rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gymeradwyo pob cais cyn ei gyflwyno i'r 

Ymddiriedolaeth.   

                                                 
33 Cytundeb y BBC, Cymal 26(6) 

34 Cytundeb y BBC, Cymal 27 
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C3.2 Mae Canllawiau’r Ymddiriedolaeth ar y Prawf Gwerth Cyhoeddus35 yn nodi'r 

gofynion sy'n berthnasol i'r cynnig. 

 ‘Pwysigrwydd’: y prawf o dan gymal 25 y Cytundeb 

C3.3 Ar ôl derbyn cais, mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth benderfynu a yw’r cynigion yn 
cynrychioli newid sylweddol i’r Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU neu i 

weithgareddau nad ydynt yn wasanaethau’r BBC, ac felly a ddylid cynnal Prawf 

Gwerth Cyhoeddus. Yr Ymddiriedolaeth fydd yn penderfynu ynghylch hyn ac wrth 
wneud hynny, mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth roi sylw i’r ystyriaethau yng nghymal 

25 y Cytundeb, sef:  

(a) effaith – faint o effaith a gaiff y newid ar ddefnyddwyr perthnasol a phobl 

eraill 

(b) goblygiadau ariannol y newid 

(c) newydd-deb – i ba raddau y byddai’r newid yn golygu y byddai’r BBC yn 

ymwneud â maes gweithgaredd newydd, nad yw wedi cael ei brofi eto   

(d) hyd – pa mor hir y bydd y gweithgaredd yn para.  

C3.4 Mae'n rhaid i’r Ymddiriedolaeth dybio y dylid cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus 36 ar 

unrhyw newid sy’n galw am drwydded gwasanaeth newydd neu unrhyw newid i’r 

nodweddion allweddol sydd wedi’u nodi mewn trwydded gwasanaeth.  Lle ceir 
tybiaeth o’r fath, efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu o hyd nad oes 

angen cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus, ond rhaid iddi gyfiawnhau’r penderfyniad 

hwnnw.     

C3.5 P’un ai a yw tybiaeth o'r fath yn berthnasol ai peidio, cyn barnu, mae'n rhaid i'r 
Ymddiriedolaeth ymchwilio i unrhyw ffeithiau neu ystyriaethau y mae hi’n credu 
sy’n berthnasol i arfer y farn honno neu ddarganfod y ffeithiau neu’r ystyriaethau 
mewn rhyw ffordd arall.37 

C3.6 Felly, efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu cynnal ei phrofion 
pwysigrwydd ei hun (ar ben unrhyw ddadansoddiad y mae’r Weithrediaeth wedi’i 
gyflwyno – gweler uchod). Pan fydd yn gwneud hynny, bydd yn ymgynghori ag 
Ofcom, a byddant hwythau yn darparu mewnbwn ar effaith cynnig y BBC ar bobl 
eraill.  Bydd mewnbwn Ofcom yn llywio penderfyniad yr Ymddiriedolaeth, ac, yn 
arbennig, barn yr Ymddiriedolaeth ynghylch yr effaith bosibl ar bobl eraill.  Gan y 
bydd hwn yn rhan o brawf pwysigrwydd cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi’r mewnbwn hwn ochr yn ochr â’i phenderfyniad.  
Penderfyniad yr Ymddiriedolaeth yn unig fydd y penderfyniad terfynol ynghylch a 
yw cynnig yn newid sylweddol. Ceir rhagor o fanylion am y broses hon mewn 
atodiad i femorandwm cyd-ddealltwriaeth yr Ymddiriedolaeth ag Ofcom.38 

Cymeradwyaethau 

C3.7 Os, wedi cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus, y bydd Ymddiriedolaeth y BBC o'r farn y 
dylai gymeradwyo'r cynigion, efallai y bydd yn dymuno pennu amodau ar gyfer y 

gymeradwyaeth.  

                                                 
35 Mae'r Canllawiau ar y Prawf Gwerth Cyhoeddus i'w gweld yn 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/new_services/index.shtml  
36 Cytundeb y BBC, Cymal 25(3) 

37 Cytundeb y BBC, Cymal 25(4) 

38 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/mou_addition_dec2011.pdf  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/about/how_we_govern/new_services/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/mou_addition_dec2011.pdf
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C3.8 Os bydd newid yn cael ei wneud i Wasanaethau Cyhoeddus y DU, bydd telerau’r 

gymeradwyaeth wedi'u cynnwys yn yr amodau neu yn y drwydded gwasanaeth 

berthnasol.  

C3.9   Os caiff cynnig ei wneud mewn perthynas â gweithgaredd nad yw’n wasanaeth y 

mae angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar ei gyfer (pa un a yw'n galw am 

PVT ai peidio), wrth wneud ei phenderfyniad ynghylch a yw am gymeradwyo'r 
cynigion ai peidio, gall Ymddiriedolaeth y BBC ystyried unrhyw ffactorau 

perthnasol, gan gynnwys y canlynol: 

(a)  sut mae'n cyd-fynd ag unrhyw strategaeth y mae'r BBC wedi cytuno arni 

(b)  gwerth am arian 

(c)  cydymffurfiad â’r gyfraith a gyda pholisïau Ymddiriedolaeth y BBC  

(d) effaith y cynigion ar enw da’r BBC. 

  Gan nad yw gweithgareddau nad ydynt yn wasanaethau yn rhwym wrth 
drwyddedau gwasanaeth, bydd unrhyw delerau yn cael eu mynegi fel amodau’r 
gymeradwyaeth.  Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn ceisio sicrhau bod y sail dros 
gymeradwyo neu wrthod cynnig, ynghyd ag unrhyw amodau a bennwyd ac 
esboniad o'r rhesymau dros bennu'r amodau hynny, yn cael eu cyfleu i Fwrdd 
Gweithredol y BBC, rhanddeiliaid eraill a'r rhai sy’n talu ffi’r drwydded mewn modd 
sydd mor dryloyw â phosibl.  

 
Y drefn pan nad oes angen PVT  

C3.10 Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu nad yw cynnig penodol yn galw am 
PVT, mewn achosion o'r fath gall yr Ymddiriedolaeth (yn dibynnu ar natur a maint 

y cynnig) ystyried a oes angen unrhyw gymeradwyaeth arall gan yr 

Ymddiriedolaeth.  

C3.11 Nid yw’r fframwaith cymeradwyo hwn yn berthnasol i weithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau sydd: 

(a) yn wasanaethau masnachol; neu 

(b) sydd wedi’u hanelu’n bennaf at ddefnyddwyr o'r tu allan i’r DU.39 

C3.12 Mae manylion ynghylch y broses gymeradwyo ar gyfer gwasanaethau masnachol 

wedi’u nodi ym mhrotocol C4, Gwasanaethau Masnachol. 

Newidiadau na roddir gwybod i’r Ymddiriedolaeth amdanynt  

C3.13 Yng nghyswllt unrhyw newid i wasanaeth neu i weithgaredd nad yw’n wasanaeth 
na roddwyd gwybod i'r Ymddiriedolaeth amdano cyn ei wneud, gall yr 

Ymddiriedolaeth, ar unrhyw adeg—  

(a) cynnal asesiad er mwyn gweld a yw’r newid yn newid sylweddol ai peidio (yn 

ôl paragraffau C3.3 i C3.6 uchod), a 

(b) os bydd yn penderfynu bod y newid yn newid sylweddol, penderfynu y dylid 

cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus ar y newid. 

                                                 
39 Cytundeb y BBC, Cymal 22 (4) 
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C3.14 Disgwylir i’r rhain fod yn amgylchiadau eithriadol ac efallai y bydd yr 

Ymddiriedolaeth o'r farn y byddai'n briodol gohirio rhannau o'r gwasanaeth neu'r 

gwasanaeth i gyd neu weithgareddau eraill tan y bydd y PVT wedi’i gwblhau.  

 

Lansio’r PVT  

C3.15 Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu bod angen cynnal PVT, rhaid iddi 
gyhoeddi bod y broses wedi cael ei lansio a rhoi gwybod i’r Cyd-bwyllgor Llywio40 

sy’n cynnwys aelodau o’r Ymddiriedolaeth ac Ofcom. 

C3.16 Wrth lansio’r broses, mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi gymaint â phosibl o 
wybodaeth sy’n berthnasol i’r cynnig ar ei gwefan, gan gynnwys cais y Bwrdd 

Gweithredol a’r disgrifiad y cytunwyd arno ar gyfer y gwasanaeth neu'r 

gweithgaredd nad yw’n wasanaeth. 

 

Allbynnau ac amseru 

C4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan C ‘Y prawf gwerth cyhoeddus’ yn y protocol hwn.  

(a)  Pan fydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu y dylid lansio PVT, cyhoeddir 

gwybodaeth am yr allbynnau a'r amseru. 

(b)  Rhaid cwblhau’r broses PVT o fewn chwe mis i’r dyddiad y mae’r 

Ymddiriedolaeth yn penderfynu y dylid cynnal y broses, oni bai bod yr 

amgylchiadau yn cyfiawnhau cyfnod hwy.   

                                                 
40 Swyddogaeth y Cyd-bwyllgor Llywio yw pennu a chyhoeddi cylch gorchwyl ar gyfer pob MIA a gynhelir, cytuno ar y 

marchnadoedd posibl sy'n berthnasol i ddibenion yr MIA a sicrhau y cynhelir yr MIA mewn modd sy’n briodol i natur y PVT a 

hefyd o fewn amserlen addas.   
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D CYNLLUNIAU PEILOT A RHAGBROFION ERAILL  

 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

D1.1 Mae’r Rhan hon yn ymwneud â rhagbrofi - 

(a) gwasanaethau newydd a newidiadau arfaethedig i Wasanaethau Cyhoeddus y 

DU; a   

(b) gweithgareddau newydd nad ydynt yn wasanaethau a newidiadau arfaethedig i 

weithgareddau yr ymgymerir â nhw eisoes.  

D1.2 Nid yw’r Rhan hon yn berthnasol i ragbrofi gweithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau sydd: 

(a) yn wasanaethau masnachol; neu 

(b) wedi’u hanelu’n bennaf at ddefnyddwyr o'r tu allan i’r DU.41 

D1.3 Mae’r Rhan hon yn nodi: 

gweithdrefnau cymeradwyo'r Ymddiriedolaeth a meini prawf sy'n berthnasol i 
barhad peilot sydd wedi cael ei gynnal yng nghyswllt newid y mae’r 
Ymddiriedolaeth yn ei ystyried yn newid sy’n galw am PVT 42; a   

(b) y gofynion y mae’r Ymddiriedolaeth yn eu hystyried sy’n briodol i sicrhau y 
bydd y cynlluniau peilot sy’n cael eu cymeradwyo yn gynlluniau bach a byr 
sy'n gydnaws â'r dibenion cyfreithlon y mae’r gymeradwyaeth yn berthnasol 

iddynt.43    

D1.4 Fel sefydliad creadigol wedi’i ysgogi gan dechnoleg, mae'r BBC yn cynnal 

amrywiaeth eang o weithgareddau a elwir yn gynlluniau peilot a rhagbrofion, sydd 
wedi'u llunio i gyflawni nifer o bethau drwy brofion technegol, casglu gwybodaeth 

am ymateb cynulleidfaoedd neu fathau eraill o ymchwil.  

D1.5 Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithredu ar y sail y bydd mwy o adnoddau yn cael eu 

neilltuo ar gyfer y cynlluniau peilot pwysicaf yn strategol sy'n gysylltiedig â'r 
bwriad i lansio gwasanaethau neu weithgareddau nad ydynt yn wasanaethau 

newydd. 

 

Cynlluniau peilot categori 1 a chategori 2 

D1.5 Ceir dau gategori o gynlluniau peilot. Mae categori 1 yn ymwneud â chynlluniau 
peilot a luniwyd i ddarparu tystiolaeth er ystyriaeth yr Ymddiriedolaeth ynghylch 
cynnig i newid Gwasanaethau Cyhoeddus y DU neu weithgareddau nad ydynt yn 

wasanaethau (gan gynnwys lansio gwasanaeth neu weithgaredd newydd).   Mae 

Categori 2 yn ymwneud â chynlluniau peilot eraill y mae'r Bwrdd Gweithredol yn 

                                                 
41 Cytundeb y BBC, Cymal 22 (4) 
42 Cytundeb y BBC, Cymal 32(5)(a) 

  

43 Cytundeb y BBC, Cymal 32(5)(b)  
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gyfrifol amdanynt mewn perthynas â pholisi cyhoeddedig y mae'r 

Ymddiriedolaeth44 wedi rhoi sêl bendith iddo. 

D1.6 Yn y protocol hwn, mae cyfeiriadau at gynlluniau peilot yn cwmpasu unrhyw 
ragbrawf, ac mae cyfeiriadau at barhau â chynllun peilot yn cynnwys parhau â'r 

peilot gyda neu heb addasiadau, ac ymgymryd â gweithgareddau cysylltiedig. 45  

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

D2.1 Dyma rôl yr Ymddiriedolaeth: 

(a) mabwysiadu protocol i osod y sail ar gyfer cymeradwyaeth i barhau â 

chynlluniau peilot yng nghyswllt newidiadau y mae'r Ymddiriedolaeth wedi 

penderfynu y mae angen Prawf Gwerth Cyhoeddus arnynt;46   

(b) i ystyried, a, lle bo hynny'n briodol, rhoi sêl bendith i barhau â chynllun peilot, 

lle bo'r Cytundeb a / neu'r protocol hwn yn galw am gymeradwyaeth o'r fath.  

D2.2 Gall unrhyw gynlluniau peilot (yn y naill gategori a'r llall) na fyddent fel arfer 
angen cymeradwyaeth lawn yr Ymddiriedolaeth (e.e. oherwydd eu bod yn perthyn 
i Gategori 2 neu oherwydd eu bod yn perthyn i Gategori 1 ond bod yr 
Ymddiriedolaeth heb benderfynu eto a ddylid cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus ai 
peidio), yn ôl dewis yr Ymddiriedolaeth, fod yn amodol ar gymeradwyaeth yr 
Ymddiriedolaeth os yw'n penderfynu na ddylent barhau neu na ddylent gael eu 
rhoi ar waith heb gael eu harchwilio gan yr Ymddiriedolaeth yn gyntaf oherwydd 
eu maint, eu heffaith neu eu harwyddocâd.   

D2.3 Gall yr Ymddiriedolaeth ofyn bod cynlluniau yn cael eu terfynu.  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

D3.1 Dyma rôl y Bwrdd Gweithredol: 

(a) lle bo angen, gwneud cais am gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 

cynlluniau peilot categori 1 

(b) neu, fel arall, rhedeg cynlluniau peilot yng nghategori 2 yn unol â’r polisi 

cyhoeddedig ar weithredu a pharhau â chynlluniau peilot  

(c) llunio polisi o’r fath, ei gyflwyno er cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth, a'i 

arolygu'n rheolaidd.47 

D3.2 Mae'n rhaid i’r polisi fodloni'r amcanion canlynol: 

(a) rhoi gwerth am arian – goruchwylio pob gweithgaredd newydd i sicrhau 
gymaint â phosibl o ddysgu ar y cyd, ac y defnyddir adnoddau cyfyngedig yn 

y modd gorau.   

                                                 
44 http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/trust_trials_policy.html 
45 Cytundeb y BBC, Cymal 32 (6) 

46 Cytundeb y BBC, Cymal 32  

47 I weld y polisi hwn, ewch i http://www.bbc.co.uk/info/policies/trials.shtml 
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(b) effaith ar y farchnad – sicrhau bod graddfa, cwmpas a hyd cynlluniau peilot 

cyn lleied ag sy'n angenrheidiol 

(c) eu bod wedi’u hawdurdodi'n briodol – mae angen i dystiolaeth o gynlluniau 
peilot a gaiff ei defnyddio wrth geisio cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth fod 

yn gydlynus er mwyn sicrhau y gellir dibynnu ar y dystiolaeth yn hwyrach 

ymlaen.   

D3.3 Mae rhagbrofion technegol a golygyddol gan amlaf yn rhan o gylch gwaith y 

Bwrdd Gweithredol ac yn cael eu hystyried yn gynlluniau peilot categori 2.  

D3.4 Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cael y 

wybodaeth ddiweddaraf am gynigion ar gyfer cynlluniau peilot a chynnydd 

cynlluniau peilot sydd eisoes ar y gweill drwy gyfnewid gwybodaeth fel mater o 

drefn gydag Uned yr Ymddiriedolaeth.  

D3.5 Wedi i bolisïau'r Bwrdd Gweithredol, ac unrhyw ddiwygiadau iddynt, gael eu 

cymeradwyo, mae'n rhaid iddynt gael eu cyhoeddi.48 

Gweithdrefnau 

Cynlluniau peilot Categori 1 

D4.1 Dylid cael cytundeb Uned yr Ymddiriedolaeth i gynlluniau peilot categori 1 cyn 
iddynt ddechrau neu cyn iddynt gael eu hymestyn, ond nid oes yn rhaid iddynt 
gael sêl bendith yr Ymddiriedolaeth cyn eu rhoi ar waith neu cyn eu hymestyn, oni 

bai bod yr amodau a nodir isod yn berthnasol:   

D4.2 Dyma'r amodau: 

(a) mae'r isod yn berthnasol i’r peilot (neu estyniad i un sydd eisoes wedi 

dechrau) –  

 mae’n agored i’r cyhoedd yn ddi-gyfyngiad a heb fod angen iddynt brynu 

offer arbenigol; a  

 bwriedir iddo bara mwy na chwe mis neu bwriedir ei ymestyn i bara mwy 
na chwe mis. 

(b) bwriedir i’r peilot (neu estyniad i un sydd eisoes wedi dechrau) bara mwy na 

12 mis neu bwriedir ei ymestyn i bara mwy na 12 mis 

(c) mae’r peilot yn costio dros £5m (neu byddai’n costio mwy na hynny pe bai’n 

cael ei ymestyn fel y bwriedir). 

D4.2A Lle bo angen cymeradwyaeth cyn dechrau neu cyn ymestyn peilot, mae'n rhaid i'r 

Bwrdd Gweithredol wneud cais i'r Ymddiriedolaeth am gymeradwyaeth o'r fath, ac 

mae'n rhaid i'r cais hwnnw gael sêl bendith y Bwrdd Gweithredol ei hun. 

D4.3 Os bydd yr Ymddiriedolaeth (ar ôl i gynllun peilot categori 1 ddechrau) yn 
penderfynu bod angen cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus ar y newid y mae'r peilot 

yn berthnasol iddo, ni all y Bwrdd Gweithredol ond parhau â'r peilot gyda 

chymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth.49  

                                                 
48 I weld y polisi hwn, ewch i http://www.bbc.co.uk/info/policies/trials.shtml 

49 Cytundeb y BBC, Cymal 32 (4) 
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D4.4 Mewn achosion o’r fath, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol wneud cais am 

ganiatâd i barhau â'r peilot (fel arfer ar yr un pryd ag y gwneir y cais am ganiatâd 
i newid trwydded gwasanaeth neu i wneud cais am sêl bendith i wasanaeth 

newydd neu i weithgaredd newydd nad yw’n wasanaeth).  

D4.5 Mae'n rhaid i'r cais: 

(a) gael cymeradwyaeth y Bwrdd Gweithredol ei hun 

(b) gael ei wneud mewn da bryd cyn y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu a 

ddylid cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus ai peidio. 

D4.6 Wrth benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth i barhau â'r peilot, bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn ceisio sicrhau y parheir â’r peilot ar y raddfa leiaf posibl ac am 

gyfnod sy'n cyd-fynd â'r diben y rhoddwyd y gymeradwyaeth ar ei gyfer, a bydd 

hyn yn cynnwys ystyried y canlynol:   

(a) a fyddai parhau â’r peilot yn golygu y gellid profi nodweddion newydd neu 
wahanol o'r cynnig, neu y gellid rhoi prawf ar dechnoleg newydd neu 

ychwanegol 

(b) a oes angen parhau â’r peilot er mwyn rhoi sylw i'r ffaith nad yw’r dystiolaeth 

y bwriadwyd i'r peilot gwreiddiol ei ddarparu eto ar gael, e.e. oherwydd oedi 

neu broblemau oedd y tu hwnt i reolaeth rheolwyr y BBC 

(c) a oes angen parhau â'r peilot er mwyn ystyried newid yn amodau’r farchnad 

oherwydd bod disgwyl i'r amodau hynny barhau i newid yn ystod y cyfnod y 

bydd y Prawf Gwerth Cyhoeddus yn cael ei gynnal  

(d) a fyddai terfynu'r peilot yn costio mwy na pharhau ag ef hyd nes y ceid 
penderfyniad ynghylch y Prawf Gwerth Cyhoeddus, neu y byddai hynny’n rhoi 

gwerth gwael am arian mewn rhyw ffordd arall 

(e) a fyddai effaith terfynu’r peilot ar gynulleidfaoedd yn waeth na pharhau ag ef 

ac os na fyddai parhau â’r peilot yn cael unrhyw effaith niweidiol amlwg ar y 

farchnad. 

D4.7 Pan fydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu caniatáu i beilot categori 1 barhau ar 

ôl iddi benderfynu bod angen cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus, bydd yn cyhoeddi 

ei phenderfyniad. 

 

Cynlluniau peilot Categori 2 

D4.8 Cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yw cynnal cynlluniau peilot categori 2 yn unol â’i 

bolisi (gweler uchod) heb fynd at yr Ymddiriedolaeth.  

Pwerau wrth gefn yr Ymddiriedolaeth yng nghyswllt cynlluniau peilot 

D4.9 Gall yr Ymddiriedolaeth benderfynu bod unrhyw beilot mor sylweddol o ran 
arwyddocâd, maint neu effaith na ddylid (neu na ddylid fod wedi) ei roi ar waith 

na pharhau ag ef heb gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. 

D4.10 Gall achosion o’r fath godi o ganlyniad i gyfnewid gwybodaeth arferol rhwng y 
Bwrdd Gweithredol ac Uned yr Ymddiriedolaeth, neu yn sgil cwynion a wnaed i’r 

Ymddiriedolaeth.  
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D4.11 Efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn mynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn gofyn am 

gymeradwyaeth ymlaen llaw yng nghyswllt cynlluniau peilot o'r fath neu (os yw 

eisoes wedi dechrau) am sêl bendith i barhau â'r peilot. 

D4.12 Gall yr Ymddiriedolaeth fynnu bod peilot yn cael ei ohirio hyd nes y bydd wedi 

penderfynu ar gais o'r fath. 

D4.13 Os nad yw’r Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo peilot neu barhad peilot, bydd yn 

gofyn bod y peilot hwnnw’n cael ei derfynu. 

 

Allbynnau ac amseru 

D5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan D ‘cynlluniau peilot a rhagbrofion eraill' yn y protocol hwn. 

(a) Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi ei bolisi ar weithredu a pharhau â 

chynlluniau peilot a’i arolygu’n barhaus.   

(b) Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gyhoeddi unrhyw benderfyniad i ganiatáu i 

beilot categori 1 barhau ar ôl iddi benderfynu bod angen Prawf Gwerth 

Cyhoeddus.  

 

E GWASANAETHAU DROS DRO 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

E1.1 Mae’r Rhan hon yn trin a thrafod gweithgareddau sy’n cynnwys neu sy’n ymwneud 

â dewis neu gomisiynu cynnwys, amserlen y cynnwys hwnnw a'i ddosbarthiad 

mewn cyd-destun heblaw gwasanaeth sy'n bodoli eisoes ac o fewn telerau'r 
drwydded gwasanaeth ar gyfer y gwasanaeth hwnnw, ond ar sail eithriadol neu 

dros dro.   

E1.2 Yma, cyfeirir at weithgareddau o'r fath fel "gwasanaethau dros dro".  

E1.3 Dylai gwasanaethau dros dro gyflawni diben penodol am gyfnod cyfyngedig a 
gallent, yn benodol, gael eu darparu ar gyfer achlysur penodol, megis digwyddiad 
chwaraeon neu adloniant. Mae'n rhaid i ddarparu gwasanaeth dros dro ddangos ei 
fod yn cyfrannu at gyflawni un neu fwy o Ddibenion Cyhoeddus y BBC, a dylai 
gyd-fynd â Gorchwylion Pwrpas perthnasol yr Ymddiriedolaeth. 

E1.4 Gall darparu gwasanaeth dros dro gynnwys newidiadau dros dro cyfatebol i 
wasanaethau sydd eisoes ar gael (er enghraifft, newid oriau darlledu, addasu’r 

math o raglenni sydd i’w darparu, neu ohirio darlledu'r gwasanaeth cyfredol i 

hwyluso darlledu'r gwasanaeth dros dro).    

E1.5 Gall pob gwasanaeth dros dro gael ei ddarparu am gyfnod neu gyfnodau heb fod 

ddim mwy na 28 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. 

E1.6 Nid yw'r Rhan hon yn berthnasol os bydd cost darparu’r gwasanaeth dros dro y tu 

hwnt i’r hyblygrwydd cyllidebol y darperir ar ei gyfer yn y drwydded gwasanaeth ar 

gyfer y gwasanaeth cyfredol perthnasol  
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E1.7 Nid yw’r Rhan hon yn berthnasol i weithgareddau sydd: 

(a) yn wasanaethau masnachol; neu 

(b) wedi’u hanelu’n bennaf at ddefnyddwyr y tu allan i’r DU. 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

E2.1. Fel arfer, mae’r Ymddiriedolaeth yn ystyried y penderfyniad i drefnu cynnwys 
mewn gwasanaeth dros dro yn fater gweithredol a golygyddol i’r Weithrediaeth. 
Felly, fel arfer ni fydd angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth i ddarparu 
gwasanaeth dros dro, cyn belled ag y dilynir y gweithdrefnau sydd wedi'u nodi yn 
y Rhan hon, ac yn amodol ar baragraffau E2.2 ac E2.3 

E2.2 Gall unrhyw wasanaeth dros dro, yn ôl dewis yr Ymddiriedolaeth, fod yn amodol ar 
gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth os yw'r gwasanaeth mor sylweddol o ran 
arwyddocâd, maint neu effaith ddichonol nad yw’r Ymddiriedolaeth o’r farn y dylid 

parhau ag ef neu na ddylid ei gynnal heb i’r Ymddiriedolaeth ei archwilio yn y lle 

cyntaf: gweler isod o dan “Pwerau wrth gefn yr Ymddiriedolaeth yng nghyswllt 

gwasanaethau dros dro”. 

E2.3 Gall yr Ymddiriedolaeth ofyn bod gwasanaeth dros dro yn cael ei derfynu.  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

E3.1 Dyma rôl y Bwrdd Gweithredol: 

(a) cynnwys yn y Cynllun Gwaith blynyddol restr amodol o wasanaethau dros dro 

y mae ef yn ei ragweld y bydd yn eu darparu yn y cyfnod dan sylw;  

(b) ar ôl iddo benderfynu darparu gwasanaeth dros dro penodol, cyhoeddi 

manylion y gwasanaeth, heb fod ddim hwyrach na 28 diwrnod cyn y bydd y 

gwasanaeth arfaethedig yn dechrau;  

(c) rheoli gwasanaethau dros dro yn unol â’r egwyddorion ym mharagraff E3.2  

E3.2 Wrth ddarparu gwasanaeth dros dro, mae’n rhaid i’r Weithrediaeth gydymffurfio 

â’r egwyddorion canlynol: 

(a) rhoi gwerth am arian – goruchwylio pob gweithgaredd newydd i sicrhau 

gymaint â phosibl o ddysgu ar y cyd, ac y defnyddir adnoddau cyfyngedig yn 

y modd gorau.   

(b) effaith ar y farchnad – bod y gwasanaethau dros dro yn briodol o ran graddfa, 

cwmpas a hyd 

(c) amhleidioldeb o ran platfform – bod gwasanaethau dros dro, i'r graddau ag y 

bo hynny'n ymarferol, yn cael eu cynnig i blatfformau ar sail deg, resymol ac 

anwahaniaethol.  

E3.3 Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf am gynigion ar gyfer gwasanaethau dros dro ac am 

gynnydd gwasanaethau dros dro sydd eisoes ar y gweill.  Bydd hyn yn digwydd yn 

bennaf drwy gyfnewid gwybodaeth gydag Uned yr Ymddiriedolaeth fel mater o 
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drefn, ond gall yr Ymddiriedolaeth hefyd ofyn am wybodaeth fel y nodir isod o dan 

"pwerau wrth gefn yr Ymddiriedolaeth yng nghyswllt gwasanaethau dros dro".  

Gweithdrefnau 

E4.1 Mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gynnwys yn ei Gynllun Gwaith blynyddol restr 
amodol o wasanaethau dros dro y mae ef yn ei ragweld y bydd yn eu darparu dros 

y cyfnod dan sylw.  

E4.2 Heb fod ddim hwyrach na 28 diwrnod cyn y bydd y gwasanaeth dros dro yn 

dechrau, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi manylion ynghylch ei fwriad 
i'w ddarparu ac, ar ôl ei gyhoeddi, sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cael copi o'r 

hyn a gyhoeddwyd. 

E4.3 Mae’n rhaid i’r manylion a gyhoeddir gynnwys— 

(a) pwrpas, natur, nodweddion a hyd arfaethedig y gwasanaeth dros dro; 

(b) manylion unrhyw newidiadau (e.e. yng nghyswllt yr amserlen, oriau darlledu, 

argaeledd neu gynnwys) i unrhyw Wasanaethau Cyhoeddus eraill yn y DU y 

gallai, neu y byddai, darparu'r gwasanaeth dros dro yn eu hachosi;   

(c) cadarnhad y cafwyd unrhyw ganiatâd angenrheidiol gan reoleiddwyr allanol 

(megis Ofcom);  

(d) y trefniadau a wnaed i sicrhau bod y gwasanaeth dros dro yn cael ei gynnig i 

blatfformau ar sail deg, resymol ac anwahaniaethol;   

  

E4.4 Mae’n rhaid cael cymeradwyaeth y Bwrdd Gweithredol ei hun i ddarparu 

gwasanaeth dros dro. 

E4.5 Cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yw darparu gwasanaethau dros dro yn unol â’r 

egwyddorion ym mharagraff E3.2 heb fynd at yr Ymddiriedolaeth (yn amodol ar 

baragraffau E4.6 i E4.10).  

E4.6 Yn benodol, cyn cymeradwyo darparu gwasanaeth dros dro, mae'n rhaid i'r Bwrdd 

Gweithredol gynnal ac ystyried asesiad o ran— 

(a) a allai darparu'r gwasanaeth wneud newid sylweddol i'r Gwasanaeth 

Cyhoeddus yn y DU (gan gynnwys, yn benodol, asesiad o unrhyw effaith a 

ragwelir ar y farchnad yn sgil ei ddarparu), a 

(b) a yw’n cydymffurfio â’r Egwyddor Effaith Gystadleuol.  

Pwerau wrth gefn yr Ymddiriedolaeth yng nghyswllt gwasanaethau dros dro 

E4.7 Gall yr Ymddiriedolaeth benderfynu bod unrhyw wasanaeth dros dro mor 
sylweddol o ran arwyddocâd, maint neu effaith na ddylid (neu na ddylid fod wedi) 

ei roi ar waith na pharhau ag ef heb gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. 

E4.8 Gall achosion o’r fath godi o ganlyniad i gyfnewid gwybodaeth arferol rhwng y 

Bwrdd Gweithredol ac Uned yr Ymddiriedolaeth, neu yn sgil cwynion a wnaed i’r 
Ymddiriedolaeth, neu fel arall.  Gall yr Ymddiriedolaeth ofyn i’r Bwrdd Gweithredol 

ddarparu rhagor o wybodaeth am wasanaeth dros dro penodol, neu gall gynnal ei 

hymchwiliad ei hun i'r gwasanaeth, neu'r ddau, er mwyn iddi allu penderfynu a oes 
angen i'r gwasanaeth gael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth; a gall y r 
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Ymddiriedolaeth ofyn i'r Bwrdd Gweithredol ohirio, neu beidio â dechrau'r 

gwasanaeth, hyd nes y bydd yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud y penderfyniad 

hwnnw.    

E4.9 Gall yr Ymddiriedolaeth ofyn i’r Bwrdd Gweithredol wneud cais am gymeradwyaeth 
ymlaen llaw ar gyfer gwasanaeth dros dro o’r fath neu (os yw'r gwasanaeth eisoes 
wedi dechrau) ofyn am sêl bendith iddo barhau.  

E4.10 Gall yr Ymddiriedolaeth ofyn am ohirio gwasanaeth dros dro hyd nes y bydd wedi 

dod i benderfyniad ynghylch cais o'r fath. 

E4.9 Os nad yw’r Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo gwasanaeth dros dro neu barhad 

gwasanaeth dros dro, bydd yn gofyn bod y gwasanaeth hwnnw yn cael ei derfynu. 

Effaith ar drwyddedau gwasanaeth sydd eisoes yn bodoli 

E4.10 Tybir bod pob trwydded gwasanaeth yn cynnwys darpariaeth sy’n caniatáu i’r 
Bwrdd Gweithredol wyro oddi wrth unrhyw rwymedigaeth yn y drwydded fel bod 
modd darparu'r gwasanaeth dros dro; ond ni fydd unrhyw wyro o'r fath y tu hwnt 

i'r hyn sy'n rhesymol angenrheidiol ar gyfer darparu'r gwasanaeth dros dro.  Ym 

mhob achos bydd hyn yn amodol ar hawl yr Ymddiriedolaeth i roi cyfarwyddyd i'r 

gwrthwyneb ar unrhyw adeg.  

 

Allbynnau ac amseru 

E5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 
fel y’i nodwyd yn Rhan E ‘Gwasanaethau Dros Dro’ yn y protocol hwn. 

Heb fod ddim hwyrach na 28 diwrnod cyn y bydd y gwasanaeth dros dro yn 
dechrau, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi manylion ei fwriad i'w 

ddarparu ac, ar ôl ei gyhoeddi, sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cael copi o'r hyn 

a gyhoeddwyd (gweler paragraff E4.2). 
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Cyfeiriadau  

2.1  Siarter y BBC 

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

(a) Siarter y BBC, Erthygl 7 – Cyflwyniad 

(b) Siarter y BBC, Erthygl 9 – Y Berthynas rhwng yr Ymddiriedolaeth a’r Bwrdd 

Gweithredol 

(c) Siarter y BBC, Erthygl 22 – Yr Ymddiriedolaeth fel gwarcheidwaid ffi'r drwydded 

a budd y cyhoedd 

(d) Siarter y BBC, Erthygl 24 – Swyddogaethau’r Ymddiriedolaeth 

(e) Siarter y BBC, Erthygl 38 – Swyddogaethau’r Bwrdd Gweithredol 

 

2.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

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

(a) Cytundeb Fframwaith  y BBC, Cymal 11 – Rhestr a disgrifiad o Wasanaethau 

Cyhoeddus y DU 

(b) Cytundeb Fframwaith y BBC Cymalau 16 i 20 – Trwyddedau gwasanaeth 

(c) Cytundeb Fframwaith y BBC, Cymal 21 – Datganiadau Polisi Rhaglenni 

(d) Cytundeb Fframwaith y BBC, Cymalau 23 i 33 – Newidiadau i Wasanaethau 

Cyhoeddus y DU  

(e) Cytundeb Fframwaith y BBC, Cymal 101 – Ystyr ‘gwasanaethau masnachol’ ac 

ymadroddion cysylltiedig  

2.3 Dogfennau eraill 

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

(a) Canllawiau’r Ymddiriedolaeth ar Gynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus -  
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/pvt/pvt_gui

dance.pdf  

(b) Datganiad Rheolwyr y BBC ar y gweithdrefnau a'r polisïau yng nghyswllt 

rhagbrofion.  

http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/trust_trials_policy.html 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/pvt/pvt_guidance.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/pvt/pvt_guidance.pdf
http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/trust_trials_policy.html
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Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywy

d gan yr 

Ymddiriedolaet

h 

Crynodeb o 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 protocolau blaenorol canlynol: 

‘B3 Gwasanaethau Cyhoeddus y DU’, ‘D5 

Gweithdrefnau a Chliriadau ar gyfer Gwasanaethau  

Cyhoeddus Newydd a Newidiadau i Wasanaethau’ a 

‘D8 Ymdrin â Rhagbrofion a Chynlluniau Peilot 

Gwasanaethau Cyhoeddus’.   

3.0 Mai 2012 24 Mai 2012 Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diweddaru, yn 

bennaf er mwyn adlewyrchu penderfyniadau a 

wnaed gan yr Ymddiriedolaeth fel rhan o'i harolwg 

o’r drefn lywodraethol yn 2011.  Maent yn cynnwys 

cysoni ei phrosesau cymeradwyo ar gyfer 

Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a gweithgareddau 

nad ydynt yn wasanaethau (o ganlyniad, nid oes 

bellach angen Protocol C3, felly mae wedi cael ei 

ddileu), ac mewn perthynas â gofyn am sylwadau 

Ofcom ar 'effaith ar eraill' fel rhan o waith profi 

pwysigrwydd yr Ymddiriedolaeth.   Gwnaed mân-

newidiadau eraill er mwyn diweddaru  terminoleg a 

chyfeiriadau, ac i gywiro mân wallau teipio yn y 

fersiwn blaenorol.   

4.0 Mawrth 2014 19 Chwefror 

2014 

Ychwanegwyd Adran E sy’n nodi trefniadau 

cymeradwyo’r Ymddiriedolaeth ar gyfer 

gwasanaethau dros dro sy’n cael eu cynnig gan 

Fwrdd Gweithredol y BBC. 

 

 


