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Gwasanaeth Monitro’r BBC 
 

Beth yw protocol? 

Dogfennau ffurfiol sy’n nodi sut bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflawni ei 

swyddogaethau yn ôl gofynion Cytundeb Fframwaith a Siarter Frenhinol y BBC yw 
‘protocolau’. Mae protocolau yn nodi prosesau’r Ymddiriedolaeth, yn ogystal â rolau a 

chyfrifoldebau perthnasol Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd Gweithredol y BBC.  

 

Y Siarter a’r Cytundeb 

Y Siarter Frenhinol yw sail gyfansoddiadol y BBC. Mae’n nodi pwrpasau cyhoeddus y 
BBC, yn gwarantu annibyniaeth i’r BBC, ac yn amlinellu dyletswyddau Ymddiriedolaeth y 
BBC a Bwrdd Gweithredol y BBC. 
 
Mae’r Cytundeb yn cyd-fynd â Siarter Frenhinol y BBC. Mae’n rhoi manylion nifer o’r 
pynciau a amlinellir yn y Siarter, ac mae hefyd yn trafod cyllid y BBC a’i ddyletswyddau 
rheoleiddiol. 

 

 
 

Yr hyn y mae'r protocol hwn yn ei drafod 

Mae’r protocol hwn yn amlinellu gwahanol gyfrifoldebau Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd 

Gweithredol y BBC o safbwynt Gwasanaeth Monitro’r BBC.  
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Gwasanaeth Monitro’r BBC 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Mae Gwasanaeth Monitro’r BBC yn cynnwys monitro (a, lle bo hynny'n berthnasol, 

recordio) cynnyrch y cyfryngau sydd ar gael i bawb o wahanol rannau o'r byd.  

Mae'n cynnwys darparu gwasanaethau cysylltiedig er enghraifft paratoi a 
dosbarthu cynnyrch megis adroddiadau a chrynodebau o newyddion rhyngwladol, 

sylwadau a gwybodaeth arall mewn ffurf electronig fel arfer.  Caiff ei ddarparu er 

budd y cyhoedd ac er mantais defnyddwyr, gan gynnwys— 

(a) cyfrannu at ddarpariaeth newyddion gwasanaethau'r BBC, a 

(b) darparu gwasanaethau monitro i Lywodraeth y DU ac i awdurdodau cyhoeddus 

eraill. 

1.2 Darperir Gwasanaeth Monitro’r BBC yn unol â chynllun trefn lywodraethol y mae’r 

BBC a rhai rhanddeiliaid penodol, sef y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, Swyddfa'r 

Cabinet a’r Weinyddiaeth Amddiffyn (y cyfeirir atynt yn y Protocol hwn fel "y 

rhanddeiliaid perthnasol") wedi cytuno1 arno rhyngddynt.     

1.3 Mae’r BBC yn aros yn gwbl annibynnol a didwyll wrth olygu a rheoli'r ddarpariaeth 

o wasanaeth monitro'r BBC. 

1.4 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 Monitro’r BBC. 

1.5 Mae'n rhaid i Wasanaeth Monitro'r BBC gadw at gyfundrefn masnachu teg y BBC 

ac, ar gyfer y diben hwnnw, caiff ei ystyried yn wasanaeth cyhoeddus.   

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

2.1 Mae'n rhaid i'r cynllun trefn lywodraethol ddarparu (ymysg pethau eraill) bod 

Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am wneud y canlynol—  

(a) wrth bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y BBC, diffinio safle gwasanaeth 

Monitro'r BBC yn y strategaeth honno; a 

(b) cymeradwyo'r strategaeth lefel uchel yng nghyswllt gwasanaeth Monitro'r 

BBC, a'r gyllideb ar gyfer y gwasanaethau craidd (yn unol â'r diffiniad o hynny 

yn y cynllun trefn lywodraethol). 

2.2 Felly,2 fel rhan o’r broses flynyddol ar gyfer cymeradwyo cyllidebau lefel uchel y 

BBC3 bydd yr Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo— 

(a) strategaethau ariannol lefel uchel am nifer o flynyddoedd ar gyfer 

gwasanaeth Monitro’r BBC, a 

                                                 
1 Cytunwyd ar y cynllun trefn lywodraethol presennol ar 21 Mawrth 2013 a daeth i rym ar 1 Ebrill 2013.  

2 Gweler y cynllun trefn lywodraethol presennol, Adran 14.  
3 Gweler Protocol B1, Adran B. 
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(b) dyraniadau ariannol blynyddol ar gyfer gwasanaeth Monitro’r BBC.  Rhaid i’r 

rhain gael eu dynodi’n glir a hynny ar wahân ac, ar ôl iddynt gael eu 
cymeradwyo, ni ellir eu cynyddu na'u lleihau heb sêl bendith yr 

Ymddiriedolaeth.   

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

sicrhau didwylledd golygyddol wrth ddarparu gwasanaeth Monitro'r BBC. Wrth 
wneud hyn, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried y gofynion penodol sy’n 

berthnasol i Wasanaethau Cyhoeddus y DU.4 

2.4 Ymddiriedolaeth y BBC sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros stiwardiaeth yr holl 

gyllid a roddir i'r BBC ar gyfer darparu Gwasanaeth Monitro’r BBC.  

2.5 Bydd yr Ymddiriedolaeth, fel arfer drwy'r pwyllgor perthnasol, yn ystyried (ac yn 
nodi) adroddiad y Grŵp rhanddeiliaid ar gyfer Ymgynghori ar Fonitro ar ei 

werthusiad chwe-misol o wasanaethau a pherfformiad gwasanaeth Monitro’r BBC .  

Bydd yr ystyriaeth o'r adroddiad yn seiliedig ar sylwadau ysgrifenedig a gaiff eu 

cyflwyno cyn y cyfarfod perthnasol.   

2.6 O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd yr Ymddiriedolaeth (neu’r pwyllgor perthnasol) yn 

gwahodd y rhanddeiliaid perthnasol i anfon un cynrychiolydd neu fwy i fod yn 

bresennol yn un o’i gyfarfodydd trefnedig i drafod perfformiad gwasanaeth 
Monitro'r BBC. Gall yr Ymddiriedolaeth (neu'r pwyllgor) hefyd wahodd 

cynrychiolwyr uwch o’r Weithrediaeth i fod yn bresennol (ond nid yw'n 

angenrheidiol iddi wneud hyn). 

2.7 Os nad oes modd i’r Gweithgor Monitro neu’r Grŵp Ymgynghori ar Fonitro5 ddatrys 
anghydfod rhwng gwasanaeth Monitro'r BBC ac un neu fwy o randdeiliaid 

perthnasol, gellir cyfeirio’r mater at yr Ymddiriedolaeth i’w ddatrys.  Fel arfer, y 

pwyllgor perthnasol fydd yn penderfynu ar faterion o'r fath. Yr Ymddiriedolaeth 
(gan gynnwys y cyfryw bwyllgor) yw’r canolwr terfynol os bydd unrhyw gwestiwn 

yn codi ynghylch a yw anghydfod yn un y dylai’r Ymddiriedolaeth ei ddatrys.  

2.8 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn asesu perfformiad gwasanaethau Monitro’r BBC 

bob blwyddyn yn Rhan Un y Cyfrifon a’r Adroddiad Blynyddol (a gyhoeddir ym mis 

Gorffennaf fel arfer). 

2.9 Rhaid i unrhyw gynllun trefn lywodraethol, neu unrhyw newidiadau o bwys i 

gynllun o'r fath, gael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth cyn cytuno arno gyda’r 

rhanddeiliaid perthnasol. Rhaid hysbysu'r Ymddiriedolaeth ynghylch unrhyw 

newidiadau eraill cyn y byddant yn digwydd. 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

3.1 Gan y Bwrdd Gweithredol y mae’r cyfrifoldeb gweithredol dros ddarparu 

gwasanaeth Monitro’r BBC yn unol â’r Cytundeb a’r cynllun trefn lywodraethol sydd 

mewn grym ar y pryd. 

3.2 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am y canlynol: 

(a) trafod telerau’r cynllun trefn lywodraethol neu unrhyw newid i’r cynllun sy’n 

bodoli; 

                                                 
4 Cytundeb y BBC, Cymal 64D(7) 
5 Gweler Adran 17 y cynllun trefn lywodraethol presennol. 
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(b) cyflwyno'r cynllun drafft, neu unrhyw newid i gynllun sydd eisoes yn bodoli, i'r 

Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth, oni bai bod y newid yn ymwneud yn 
gyfan gwbl â mater golygyddol neu weithredol (mae newid i flaenoriaethau'r 

wlad neu gyflenwi gwasanaethau a chynnyrch newydd yn barhaus yn 

enghreifftiau o newid nad oes angen cael cymeradwyaeth ar ei gyfer); ac 

(c) rhoi gwybod i’r Ymddiriedolaeth am unrhyw newidiadau eraill cyn iddynt ddod 

yn weithredol. 

3.3 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn llunio strategaeth lefel uchel ddrafft ar gyfer 

Gwasanaeth Monitro’r BBC a bydd yn ei chyflwyno i’r Ymddiriedolaeth er ystyriaeth 

ac (os yw’n fodlon) er cymeradwyaeth. 

3.4 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am gyflwyno mewn da bryd unrhyw bapurau 
sy'n ymwneud ag ystyriaeth pwyllgor neu'r Ymddiriedolaeth o unrhyw faterion o 

fewn cylch gwaith yr Ymddiriedolaeth sy'n gysylltiedig â darpariaeth gwasanaeth 

Monitro'r BBC neu ag asesu ei berfformiad.  

3.5 Yn benodol, dylid cyflwyno strategaeth lefel uchel ddrafft ar gyfer gwasanaeth 
Monitro’r BBC, ac unrhyw newidiadau i strategaeth sydd wedi cael ei 

chymeradwyo, er ystyriaeth ddim hwyrach na chwe mis cyn y bwriedir eu rhoi ar 

waith (oni chytunir ar amserlen wahanol gydag Uned yr Ymddiriedolaeth).  

3.6 Bob blwyddyn o leiaf, bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno asesiad o 
berfformiad gwasanaeth Monitro'r BBC i Ymddiriedolaeth y BBC (neu i'r pwyllgor 

perthnasol).  

Allbynnau ac amseru 

4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o’r prif allbynnau ar gyfer y protocol hwn.  

(a) cynllun trefn lywodraethol 

(b) strategaethau ariannol lefel uchel dros nifer o flynyddoedd ar gyfer 

gwasanaeth Monitro’r BBC 

(c) dyraniadau ariannol blynyddol ar gyfer gwasanaeth Monitro’r BBC 

(d) adroddiad y Grŵp rhanddeiliaid ar gyfer Ymgynghori ar Fonitro ar ei 
werthusiad chwe-misol o wasanaethau a pherfformiad gwasanaeth Monitro’r 

BBC  

(e) asesiad y Bwrdd Gweithredol o berfformiad gwasanaeth Monitro'r BBC. 

Cyfeiriadau  

5.1 Siarter y BBC 

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

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

 

5.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

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

hwn: 



Protocol y BBC / C5 - Ebrill 2014  Gwasanaeth Monitro’r BBC 

 

 

(a) Cytundeb y BBC, Cymal 64D – gwasanaeth Monitro’r BBC. 

 

5.3 Dogfennau eraill 

Mae’r ddogfen ganlynol hefyd yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a) Y Cynllun y cytunodd y BBC a rhanddeiliaid perthnasol gwasanaeth Monitro’r 

BBC arno ar 21 Mawrth 2013.  

 



Protocol y BBC / C5 - Ebrill 2014  Gwasanaeth Monitro’r BBC 

 

 

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywy

d gan yr 

Ymddiriedolaet

h 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 

blaenorol 

f.1 Ionawr 2013 22 Tachwedd 

2012 

amh 

f.2 Mawrth 2013 amh Wedi cynnwys dyddiad dod i rym y Cynllun ym 

mhwynt 5.3 

f.3 Mai 2014 15 Ebrill 2014 Cyfeiriadau at bwyllgorau wedi'u diweddaru, yn sgil 

ailstrwythuro pwyllgorau'r Ymddiriedolaeth. 

 


