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Gwasanaethau cyhoeddus 

rhyngwladol 
 

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 diffinio Gwasanaethau Cyhoeddus Rhyngwladol y BBC ac yn 
amlinellu amrywiol gyfrifoldebau Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol y BBC 

mewn perthynas â nhw.  
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Gwasanaethau cyhoeddus 
rhyngwladol 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Mae'r BBC yn darparu Gwasanaethau Cyhoeddus rhyngwladol drwy’r World Service 

Group1 , o dan y model cyllid cyhoeddus a’r model masnachol. Mae’r 

gwasanaethau hyn wedi cael eu hanelu’n bennaf at gynulleidfaoedd y tu allan i’r 

Deyrnas Unedig. 

1.2 Mae Gwasanaethau Cyhoeddus rhyngwladol y BBC yn cynnwys y canlynol: 

(a) BBC World Service – gwasanaeth darlledu byd-eang a ariennir yn bennaf2 o 

refeniw ffi’r drwydded.3 Mae'n cynnig gwasanaethau radio, teledu ac ar-lein 

yn Saesneg ac mewn sawl iaith arall, bob un wedi'i hanelu at gynulleidfa fyd-
eang.4 Mae'n ofynnol i’r BBC ddarparu BBC World Service o dan Gytundeb 

Fframwaith y BBC (“Cytundeb y BBC”).5 Caiff ei reoli’n bennaf gan Drwydded 

Gweithredu a gyhoeddir gan Ymddiriedolaeth y BBC;6 a  

(b) BBC World News a bbc.com/news (a ddarperir gan y cwmni masnachol BBC 
Global News Ltd) – gwasanaeth newyddion a gwefan yn yr iaith Saesneg sy'n 
gweithredu'n fasnachol i gefnogi dibenion cyhoeddus y BBC. Mae’n darparu 
newyddion a gwybodaeth yn Saesneg i gynulleidfaoedd y tu allan i’r Deyrnas 
Unedig drwy gyfrwng teledu a chyfryngau eraill. 

1.3 I'r graddau eu bônt yn berthnasol, mae'r canllawiau a’r safonau golygyddol sy'n 
berthnasol i Wasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU hefyd yn berthnasol i 

Wasanaethau Cyhoeddus Rhyngwladol y BBC.  

1.4 Mae Gwasanaethau Cyhoeddus Rhyngwladol y BBC yn cyfrannu at gyflawni 
dibenion cyhoeddus y BBC neu’n cyd-fynd â nhw, yn arbennig felly o ran ei ddiben 
cyhoeddus rhyngwladol.7  

1.5 Mae cyfundrefn masnachu teg y BBC yn berthnasol am y rhesymau canlynol: 

(a) mae'r World Service yn wasanaeth cyhoeddus at ddibenion masnachu teg; 

                                                 
1 Ffurfiwyd BBC World Service Group ar 1af Ebrill 2014.  Mae’n cwmpasu BBC World Service a gwasanaeth Monitro’r BBC 
(sydd ill dau yn wasanaethau cyhoeddus) ac, ar wahân, Global News Ltd (un o is-gwmnïau masnachol y BBC). Mae Global 
News Ltd yn darparu BBC World News a bbc.com/news (sydd ill dau yn wasanaethau masnachol).  Nid yw'r protocol hwn yn 
berthnasol i wasanaeth Monitro’r BBC.  
2 Tan fis Ebrill 2014, roedd yn cael ei gyllido'n bennaf drwy gymorth grant gan Lywodraeth y DU, drwy’r Swyddfa Dramor a’r 
Gymanwlad. Roedd y BBC a'r Llywodraeth wedi cytuno rhyngddynt ym mis Hydref 2010 i gyllido ffi’r drwydded ac 
adlewyrchwyd y cytundeb hwnnw mewn newidiadau a wnaed i’r Cytundeb Fframwaith y cytunwyd arnynt ym mis Chwefror 
2011 (Cm 8002) a mis Medi 2011 (Cm8170). Mae’r Cytundeb Fframwaith yn eistedd ochr yn ochr â’r Siarter.  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. 
3 Mae'r World Service wedi cael caniatâd i gael ffynonellau cyllid ychwanegol, o dan y Datganiad Polisi ar Ffynonellau Cyllido 
Eraill sydd wedi cael cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yn unol â chymal 
75 y Cytundeb Fframwaith.   Mae darpariaethau eraill y Siarter a’r Cytundeb (e.e. gofynion o ran masnachu teg, gan 
gynnwys y gyfraith cymorth gwladol) hefyd yn berthnasol.  
4 Ac eithrio gwasanaethau teledu a gwasanaethau ar-lein yn Saesneg a gaiff eu darparu gan BBC World News.  
5 Cytundeb y BBC, Cymal 64(1) 

6 Cytundeb y BBC, Cymal 64A. 
7 Siarter y BBC, Erthygl 4 – “cyflwyno'r DU i'r byd a chyflwyno'r byd i'r DU".  Bydd y World Service hefyd yn cyfrannu at 
hyrwyddo'r canlynol: cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil; hyrwyddo addysg a dysgu; a dulliau cyfathrebu newydd.  
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(b)  Mae BBC World News a bbc.com/news (a ddarperir gan y cwmni masnachol 

BBC Global News Ltd) yn wasanaethau masnachol at ddibenion masnachu 

teg. 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

2.1 Mae’n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC bennu’r fframwaith y bydd yn ei ddefnyddio i 

sicrhau didwylledd golygyddol ac ansawdd rhaglenni a’u cynnwys ar Wasanaethau 

Cyhoeddus rhyngwladol y BBC.  Wrth wneud hyn, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn 
ystyried unrhyw ofynion penodol sy’n berthnasol i Wasanaethau Cyhoeddus y DU, 

i’r graddau y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu hystyried yn berthnasol. 8 

2.2 Ymddiriedolaeth y BBC sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros stiwardiaeth ffi'r 

drwydded a'r holl gyllid arall sydd ar gael ar gyfer darparu Gwasanaethau 

Cyhoeddus rhyngwladol y BBC.  

2.3 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn llunio adroddiad ysgrifenedig bob blwyddyn ar 

berfformiad y World Service Group, ac ynddo bydd yn nodi perfformiad y World 

Service o gymharu â'i amcanion, ei flaenoriaethau a’i dargedau er ystyriaeth yng 
nghyfarfod blynyddol y Cadeirydd a'r Ysgrifennydd Tramor (gweler paragraff 2.6 

isod).9 Bydd yr adroddiad wedi’i seilio ar ddata perfformiad y rhoddwyd adroddiad 

yn ei gylch yn Arolwg Blynyddol y Bwrdd  Gweithredol o'r World Service Group 

(gweler paragraff 2.11 isod).  

 

BBC World Service 

2.4 Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gyfrifol am y canlynol10— 

(a) wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y BBC, diffinio safle’r World Service 

yn y strategaeth honno; 

(b) cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer y World Service; ac 

(c) asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol o ran darparu’r World Service, a dal y 

Bwrdd Gweithredol yn atebol am ei berfformiad. 

2.5 Mae Ymddiriedolaeth y BBC hefyd yn gyfrifol11 am ddod i gytundeb ynghylch y 

canlynol gyda'r Ysgrifennydd Tramor— 

(a) amcanion, blaenoriaethau a thargedau12 ar gyfer y World Service; a 

(b) ym mha ieithoedd y dylid darparu'r World Service. 

2.6 Bydd Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyfarfod â’r Ysgrifennydd Tramor bob 

blwyddyn er mwyn arolygu perfformiad y World Service yn erbyn yr amcanion, y 

blaenoriaethau a’r targedau y cytunwyd arnynt fel sy’n ofynnol o dan gymal 

64B(2) y Cytundeb.   

                                                 
8 Cytundeb y BBC, Cymal 64(10). 

9 Cytundeb y BBC, Cymal 64(2)(b) 
10 Cytundeb y BBC, Cymal 64(4). 

11 Cytundeb y BBC, Cymal 64(5). 

12 Yn ôl y diffiniad yng Nghytundeb y BBC, Cymal 64(6).  
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Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

2.7 Bwrdd Gweithredol y BBC sy’n gyfrifol am reolaeth weithredol Gwasanaethau 

Cyhoeddus rhyngwladol y BBC. 

2.8 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am sicrhau bod gweithdrefnau priodol yn cael eu 
rhoi ar waith i ddiogelu annibyniaeth weithredol a golygyddol Gwasanaethau 

Cyhoeddus rhyngwladol y BBC ac am sicrhau nad yw'r gwasanaethau hyn yn mynd 

yn groes i egwyddorion, polisïau neu weithdrefnau'r BBC. 

 

BBC World Service 

2.9 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am ddarparu'r World Service yn unol â'i 

Drwydded Gweithredu. 

2.10 Y Bwrdd Gweithredol fydd yn bennaf gyfrifol am gysylltu a thrafod â Llywodraeth y 

DU ynghylch darpariaeth y BBC World Service (ac eithrio yng nghyswllt materion y 
mae Ymddiriedolaeth y BBC yn unig yn gyfrifol amdanynt, fel y nodwyd uchod), o 

fewn y fframwaith a bennwyd gan y Drwydded Gweithredu a'r protocol hwn. Bydd 

y Bwrdd Gweithredol yn sefydlu prosesau i sicrhau bod annibyniaeth weithredol a 

golygyddol y BBC yn cael ei diogelu bob amser. 

2.11 Er mwyn i Ymddiriedolaeth y BBC allu monitro perfformiad y World Service Group, 

gan gynnwys y World Service (gweler paragraff 2.3 uchod), mae’n rhaid i’r Bwrdd 

Gweithredol ddarparu data perfformiad sy’n seiliedig ar fframwaith cytunedig, gan 
gynnwys yn yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol.  Bydd y Bwrdd Gweithredol hefyd 

yn paratoi ac yn cyhoeddi arolwg blynyddol o'r World Service Group, a fydd yn 

cynnwys adroddiad ar y World Service o ran yr amcanion, y blaenoriaethau a'r 

targedau sydd wedi'u nodi yn y Drwydded Gweithredu.   

BBC World News a bbc.com/news 

2.12 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am baratoi a chyflwyno cynlluniau busnes o ran 
darpariaeth BBC World News a bbc.com/news i Ymddiriedolaeth y BBC er 

ystyriaeth a chymeradwyaeth. 

2.13 I raddau helaeth, ac eithrio ble y nodir hynny yn y protocol hwn, yr un drefn o ran 
goruchwylio, meini prawf cymeradwyo ac asesu perfformiad fydd yn berthnasol i’r 

ddarpariaeth o BBC World News a bbc.com/news, trwy’r endid masnachol BBC 

Global News Ltd, ag i is-gwmnïau masnachol eraill sy'n perthyn yn gyfan gwbl i'r 

BBC.  

2.14 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am oruchwylio trefn lywodraethol a pherfformiad 

ariannol a gweithredol BBC Global News Ltd.  

 

Gweithdrefnau 

Cyhoeddi Trwydded Weithredu 

3.1 Mae’n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC gyhoeddi Trwydded Weithredu ar gyfer y 
World Service, yn unol â Chytundeb y BBC, Cymal 64A. Yn amodol ar y cymal 
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hwnnw, mater i’r Ymddiriedolaeth yw penderfynu beth fydd ffurf a chynnwys y 

Drwydded Weithredu. 

Cynnwys y Drwydded Weithredu 

 

3.2 Mae’r Cytundeb yn rhestru nifer o bethau y mae angen eu cynnwys yn y 
Drwydded Weithredu, gan gynnwys yr angen i ddiffinio nodweddion y World 

Service.  

3.3 Ar ben y gofynion hyn, bydd y Drwydded Weithredu yn gwneud y canlynol— 

(a) cofnodi amcanion, blaenoriaethau a thargedau ar gyfer y World Service, ac 

ym mha ieithoedd y dylid darparu’r gwasanaeth  

(b) nodi’r gyllideb ar gyfer y World Service; 

(c) dweud sut y bydd y World Service yn cyfrannu at hyrwyddo’r Amcanion 

Cyhoeddus a chyflawni ei amcanion, ei flaenoriaethau a’i dargedau; a  

(d) diffinio’r hyn a olygir gan “newid sylweddol” y mae angen cael 

cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar ei gyfer. 

3.4 Cynnwys y Drwydded Weithredu: 
 

(a) dylai'r cynnwys egluro cylch gwaith a chwmpas y World Service i'r 
Ymddiriedolaeth, y 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 World 

Service mewn modd creadigol a hyblyg sy'n diwallu anghenion y gynulleidfa.  

 

Cyllideb y Drwydded Weithredu 

 

4.1 Yn yr adroddiad cyllid chwarterol, bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi gwybodaeth 
i’r Ymddiriedolaeth am yr alldro amcanol yng nghyswllt y gyllideb ariannol gyfan a’r 

gyllideb cynnwys a dosbarthu, o gymharu â’r gyllideb a gyhoeddwyd ar gyfer y 

Drwydded Weithredu yn ystod pob blwyddyn ariannol.    
 

4.2 O dan amodau’r Drwydded Weithredu, mae gan y Bwrdd Gweithredol rhywfaint o  

 hyblygrwydd gweithredol ond gan yr Ymddiriedolaeth y mae rheolaeth ariannol 
gyffredinol. Felly, gall y 

 Bwrdd Gweithredol newid cyllideb flynyddol y Drwydded Weithredu o’i lefel 

sylfaenol i hyd at 10% o’i gwir werth, heb fynd at yr Ymddiriedolaeth.  Pennir y 
paramedr hwn am oes y Drwydded Weithredu ac nid yw'n ffin flynyddol lle mae 

newidiadau o dros 10% yn gallu crynhoi dros nifer o flynyddoedd.   
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4.3 Mae'n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gael sêl bendith yr Ymddiriedolaeth i gynnig sy’n 

newid lefel gwariant y Drwydded Weithredu dros 10% ac ystyrir newid o’r fath yn 
‘newid sylweddol’13 i nodweddion allweddol y Drwydded Weithredu.    

 

4.4 Gall yr Ymddiriedolaeth gymryd pa gamau bynnag y mae’n eu hystyried yn briodol 
er mwyn asesu a ellir cyfiawnhau newid arfaethedig i lefel y gwariant yn nhermau 

gwerth cyhoeddus.   

 
4.5  Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno’i gynllun ariannol i’r Ymddiriedolaeth er 

cymeradwyaeth bob 

 blwyddyn, rhaid iddo nodi unrhyw gynnydd neu ostyngiad arfaethedig i 
gyllidebau’r gwasanaeth sydd y tu hwnt i’r 

 paramedrau datganedig er mwyn rhoi digon o amser i'r Ymddiriedolaeth eu 

hystyried 
 a chynnal unrhyw broses reoleiddio angenrheidiol. 

 

4.6 Fel arfer, ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn ymyrryd yn y gwaith o ddyrannu cyllid o 
fewn y World Service, cyn belled ag y bo’r gwariant yn aros o fewn

 paramedrau cyllidebol y Drwydded Weithredu. Fodd bynnag, mae ganddi 

ddisgresiwn i gychwyn arolwg 
 o'r gwariant ar y Drwydded Weithredu ar unrhyw adeg, os yw'n penderfynu bod 

amgylchiadau'n cyfiawnhau hyn. 

 

Amrywio trwydded weithredu 

5.1 Mae'n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gymeradwyo unrhyw amrywiad i’r Drwydded 
Weithredu (ond nid yw newid i'r manylion yn yr Atodiad i'r Drwydded yn cyfrif fel 
amrywiad o'r fath ac nid yw hyn ynddo'i hun yn galw am gymeradwyaeth).     Gall 

y Bwrdd Gweithredol gyflwyno cynigion i’r Ymddiriedolaeth i amrywio’r Drwydded 

Weithredu pryd bynnag y mae'n meddwl bod hynny'n briodol. 

5.2 Rhaid cael cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC hefyd cyn y gwneir 
penderfyniad i ddechrau cynnal gwasanaeth mewn iaith nac yw'n cael ei chynnig 

ar y pryd; neu i roi'r gorau'n gyfan gwbl i ddarparu gwasanaeth mewn iaith 

benodol; neu i wneud unrhyw newid sylweddol arall i'r World Service (boed y 

newid hwnnw'n golygu newid y Drwydded Weithredu ai peidio).  

5.3 Hefyd, rhaid cael cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Tramor14 cyn dechrau darparu 

gwasanaeth mewn iaith nad yw'n cael ei chynnig ar y pryd neu cyn rhoi'r gorau’n 

gyfan gwbl i gynnig gwasanaeth mewn iaith benodol.    

5.4 Os oes unrhyw newid yn galw am gymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC (fel y 

nodwyd uchod), dylai'r Bwrdd Gweithredol ei roi gerbron.   

5.5 Cyn ei gymeradwyo, gall Ymddiriedolaeth y BBC gymryd pa gamau bynnag y 
mae’n eu hystyried yn briodol er mwyn asesu a ellir cyfiawnhau'r newid 

                                                 
13 Trwydded Weithredu, Adran 3. 

14 Cytundeb y BBC, Cymal 64A(6). 
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arfaethedig yn nhermau gwerth cyhoeddus.15  Rhaid cael sêl bendith 
Ymddiriedolaeth y BBC cyn rhoi cynnig gerbron yr Ysgrifennydd Tramor mewn 
perthynas â newid arfaethedig sy’n galw am gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd 
Tramor.  

5.6 Rhaid cael sêl bendith yr Ymddiriedolaeth cyn y gall y BBC ymrwymo i unrhyw 
gytundeb y mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid uniongyrchol drwyddo16 er 
mwyn i’r BBC allu ymgymryd â phrosiectau diffiniedig penodol sy’n gysylltiedig â’r 

World Service.17 

5.7 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am fonitro effaith gronnus debygol unrhyw 

gynigion i wneud mân newidiadau i’r World Service 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 sylweddol ai peidio.  Yna, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cadarnhau a 

oes angen iddi gymeradwyo’r newid. 

  

Cydymffurfio â’r Drwydded Weithredu 

 

6.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am gydymffurfiad â thelerau Trwydded 

Weithredu ac mae’n atebol i’r Ymddiriedolaeth. 

 
6.2 Gall yr Ymddiriedolaeth ddefnyddio unrhyw rai o’r dulliau isod i fonitro 

cydymffurfiad â thelerau’r Drwydded Weithredu: 
 

  (a) rhoi adroddiad yn yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol; 

  (b) yr Arolwg o Berfformiad Blynyddol; 

  (c) perfformiad o gymharu â chynllun ariannol y Bwrdd Gweithredol, yn ôl y 

disgrifiad ym mhrotocol E1, Goruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth o’r BBC; 

  (d) y broses apeliadau yng nghyswllt cwynion am ddiffyg cydymffurfiad â'r  
 Drwydded Weithredu – yn ôl y disgrifiad yn fframwaith cwynion yr 

Ymddiriedolaeth;  

  (e) arolwg o'r Drwydded Weithredu gan yr Ymddiriedolaeth; ac  

  (f) pryderon sy’n codi yn sgil ystyriaeth yr Ymddiriedolaeth o agweddau 

penodol ar y World Service. 

  

6.3 Yn y lle cyntaf, y Weithrediaeth sydd fel arfer yn delio â chwynion gan bobl sy’n 

talu ffi’r drwydded neu gan randdeiliaid eraill y BBC ynghylch cydymffurfiad â 

thelerau trwydded gwasanaeth y BBC, yn amodol gan amlaf ar yr hawl i ofyn i'r 
Ymddiriedolaeth am apêl. Disgrifir dull yr Ymddiriedolaeth o drin cwynion ac 

                                                 
15 Nid yw Prawf Gwerth Cyhoeddus yn berthnasol i newidiadau i'r Drwydded Weithredu, gan nad yw'r World Service yn un o 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU. 

16 Nid, yn benodol, cyllid sy'n cael ei ddarparu gan BBC Media Action.   

17 Cytundeb y BBC, Cymal 64C. 



Protocol y BBC / C2 - Gwasanaethau cyhoeddus rhyngwladol 

 

Ebrill 2014 8 

 

apeliadau ym mhrotocol E3, Fframwaith Cwynion, ac, yn benodol, Gweithdrefn 4, 

Apeliadau a Chwynion Cyffredinol. 
 

Asesu perfformiad 

 

7.1 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn asesu perfformiad y World Service o gymharu â'i 
drwydded weithredu, ar sail gwaith monitro a wneir gan y Bwrdd Gweithredol ac yr 
hysbyswyd yr Ymddiriedolaeth yn ei gylch. 
  
7.2 Gall yr Ymddiriedolaeth roi sylwadau ar berfformiad y World Service yn Adroddiad 

Blynyddol y BBC.  Gall yr Ymddiriedolaeth hefyd roi sylwadau ar yr Arolwg 
Blynyddol o’r World Service Group. 
 

7.3 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol ddarparu data ar berfformiad Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU yn rheolaidd ar sail fframwaith y cytunwyd arno gydag Uned yr 
Ymddiriedolaeth; a darparu data ychwanegol perthnasol ar gais yr Ymddiriedolaeth.  

 

 

Arolygu trwyddedau gweithredu 

 

Amseru 

8.1 Mae'n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC arolygu'r World Service i gyd o leiaf unwaith 

bob pum mlynedd, ac ystyried perfformiad y World Service o ran cyflawni'r hyn 

sydd wedi'i nodi yn y Drwydded Weithredu.   Gall yr Ymddiriedolaeth hefyd gynnal 
arolygon yn amlach o rai agweddau penodol ar y World Service18. Rhaid i’r 

Ymddiriedolaeth rannu unrhyw bryderon sy’n codi a allai fod angen eu datrys drwy 

newid y Drwydded Weithredu gyda’r Bwrdd Gweithredol19. 

Cynnal arolygon 

 

8.2 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am gynnal arolygon o Drwydded 
Weithredu'r World Service o leiaf unwaith bob pum mlynedd, er y gall Uned yr 

Ymddiriedolaeth gomisiynu elfennau unigol o'r arolygon gan unigolion neu 

sefydliadau allanol. 

8.3 Bydd y broses arolygu yn rhoi ystyriaeth briodol i sylwadau'r rhai sy’n talu ffi’r 
drwydded ac i bobl ledled y byd sy'n ffurfio gwir gynulleidfa neu gynulleidfa arfaethedig  y 

World Service.  Gall hyn gynnwys mewnbwn gan y Cynghorau Cynulleidfa am gynulleidfa'r 

World Service yn y DU.  

8.4 Gall y Bwrdd Gweithredol gyflwyno cais i’r Ymddiriedolaeth am amrywio'r 
drwydded weithredu fel rhan o arolwg.  Mewn achos o'r fath, mae'r darpariaethau uchod 

o ran amrywio Trwydded Weithredu yn berthnasol (gan gynnwys yr angen i asesu a yw'r 

newid yn newid sylweddol ac a oes modd cyfiawnhau’r newid yn nhermau gwerth 

cyhoeddus).  

                                                 
18 Cytundeb y BBC, 64B(3) 

19 Cytundeb y BBC, Cymal 64B(6). 
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8.5 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn paratoi adroddiad i'r Ymddiriedolaeth ei ystyried.  

Mae hwn yn cynnwys  casgliadau’r arolwg o’r Drwydded Weithredu ac yn rhoi digon o 

dystiolaeth i ategu ei gasgliadau. 

8.6 Efallai y bydd nifer cyfyngedig o staff rheoli’r BBC yn cael gweld yr adroddiad   

 cyn ei gyhoeddi, at ddibenion cadarnhau ffeithiau a chynllunio cyfathrebu yn unig.  

8.7 Os, ar ddiwedd yr arolwg, y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu bod ganddi 

bryderon y gallai fod  angen  mynd i’r afael â nhw drwy amrywio’r Drwydded Weithredu, 
mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth esbonio'r pryderon hynny i’r Bwrdd Gweithredol ac 

argymell camau priodol i'w cymryd.23 

8.8 Efallai y bydd angen i'r Bwrdd Gweithredol ymateb i arolwg yr Ymddiriedolaeth 

drwy roi cynigion gerbron i newid a/neu amrywio’r drwydded gwasanaeth.  

Diffyg cydymffurfiad ag amodau’r Drwydded Weithredu neu berfformiad gwael 

 

9.1 Mae gan yr Ymddiriedolaeth sawl ffordd o ymdrin â’r sefyllfa os digwydd i’r World 
Service fethu  cydymffurfio ag amodau ei Drwydded Weithredu, neu os bernir bod 
elfennau eraill o’i berfformiad yn wan. 
 
9.2 Mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth gymryd camau i sicrhau gwelliannau os bydd y 
World   Service yn methu cydymffurfio ag amodau ei Drwydded Weithredu (heb reswm 
da), neu os bernir bod ei berfformiad yn anfoddhaol ar sail y metrics perfformiad y 
cytunwyd arno. 
 

9.3 Nod yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod y World Service yn gwneud y defnydd 
gorau posibl o'i gyllid i hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC ymysg ei gynulleidfa; 
a bod unrhyw broblemau'n ymwneud â gallu neu effeithiolrwydd y World Service i 
gyflawni ei gylch gwaith neu i roi gwerth cyhoeddus yn cael eu datrys yn brydlon.  

 

BBC World News a bbc.com/news 

 

10.1 Mae BBC World News a bbc.com/news (a ddarperir gan y cwmni masnachol BBC 
Global News Ltd) yn gweithio i gyflawni amcanion gwasanaeth cyhoeddus ond 

maent yn cael eu hariannu drwy ddulliau masnachol ac felly maent yn cael eu 

dosbarthu fel gwasanaethau masnachol a rhaid iddynt gadw at y protocolau sy’n 
rheoli gwasanaethau masnachol y BBC (gan gynnwys y meini prawf ar gyfer 

gwasanaethau masnachol).20 

10.2 Ymddiriedolaeth y BBC sy'n gyfrifol am gytuno ar gynllun busnes ar gyfer BBC 

Global News Ltd.  Bydd y cynllun busnes yn nodi cwmpas y gweithgareddau y mae 
BBC World News a bbc.com/news yn ymgymryd â nhw a rhaid cael 

cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC i newid cwmpas y gweithgareddau.   

10.3 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn asesu perfformiad ac effeithlonrwydd masnachol 

BBC Global News Ltd ar sail ei gynllun busnes. 

Allbynnau ac amseru 

                                                 
20 Cytundeb y BBC, Cymal 69. 
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11.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o brif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, amseriad y 
protocol hwn.  

(a) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo newidiadau sylweddol i’r World 

Service; 

(b) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo unrhyw gynigion mewn 

perthynas â chytundeb y mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid 
uniongyrchol drwyddo er mwyn i’r BBC allu ymgymryd â phrosiectau 

diffiniedig penodol sy’n gysylltiedig â’r World Service. 

(c) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cytuno ar gynllun busnes o ran darpariaeth 

BBC World News a bbc.com/news. 

 (e) Bob blwyddyn o leiaf, bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno asesiad o 
berfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus rhyngwladol y BBC i Ymddiriedolaeth y 

BBC (neu i'r pwyllgor perthnasol yn Ymddiriedolaeth y BBC).  

(f) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn asesu perfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus 

rhyngwladol y BBC bob blwyddyn yn Rhan 1 y Cyfrifon a’r Adroddiad 

Blynyddol (a gyhoeddir ym mis Gorffennaf fel arfer). 

(g) Bydd y Bwrdd Gweithredol, yn unol â'r rhwymedigaethau a bennwyd gan 

Gytundeb y BBC ac unrhyw gytundeb arall rhwng y Gorfforaeth a Llywodraeth 

y DU, yn cyhoeddi Arolwg Blynyddol o berfformiad y World Service Group (a 

gyhoeddir fel arfer ym mis Gorffennaf). 

(h) Bob pum mlynedd o leiaf, mae'n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC arolygu'r 

World Service i gyd, ac efallai y bydd hefyd yn cynnal arolygon yn amlach yng 

nghyswllt agweddau penodol ar y World Service. 

 

Cyfeiriadau  

12.1 Siarter y BBC 

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

(a) Siarter y BBC, Erthygl 4 – dibenion cyhoeddus y BBC. 

 

12.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Mae’r erthyglau canlynol yng Nghytundeb Fframwaith y BBC yn berthnasol i’r 

protocol hwn: 

(a) Cytundeb y BBC, Cymalau 64 i 64C – darparu’r World Service  

(b) Cytundeb y BBC, Cymal 69 – gwasanaethau masnachol y BBC 

 12.3 Dogfennau eraill 

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

(a) Trwydded Weithredu'r BBC World Service. 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/other_

activities/world_service_op_agreement.pdf 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/other_activities/world_service_op_agreement.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/other_activities/world_service_op_agreement.pdf
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Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywyd 

gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 

blaenorol 

1.0 Ionawr 2007 9 a 10 Ionawr 

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 perthnasol yn fwy manwl.  

Mae’n ymgorffori’r protocolau blaenorol canlynol: 

‘B4, BBC World Service a ‘B5, Gwasanaeth Monitro'r 

BBC. 

2.1 Ionawr 2013 22 Tachwedd 2012 Diwygiwyd y protocol i ddileu cyfeiriadau at 

Wasanaeth Monitro’r BBC sydd erbyn hyn yn destun 

trefn lywodraethol sydd wedi'i nodi'n bennaf mewn 

Cynllun y cytunwyd arno gyda rhanddeiliaid o dan 

gymal 64D y Cytundeb (a ychwanegwyd gan 

Gytundeb diwygio ym mis Medi 2011).    Diwygiwyd 

y Protocol hefyd er mwyn dileu unrhyw gyfeiriadau 

at y gwaharddiad ar ddefnyddio arian ffi'r drwydded 

ar gyfer darparu'r World Service (gwaharddiad a 

ddiddymwyd drwy Gytundeb diwygio ym mis 

Chwefror 2011).   

3.0  Mai 2014 15 Ebrill 2014 Diwygiwyd y protocol er mwyn adlewyrchu trefn 

lywodraethol newydd y World Service yn sgil y 

newid o gyllid cymorth grant i ddefnyddio arian ffi’r 

drwydded.  

 


