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Getting the best out of the BBC for licence fee payers 

Achosion cyfreithiol ac awdurdod i lofnodi  
 

Beth yw protocol? 

Dogfennau ffurfiol sy’n nodi sut bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflawni ei 
swyddogaethau yn ôl gofynion Cytundeb Fframwaith a Siarter Frenhinol y BBC 

yw ‘protocolau’. Mae protocolau yn nodi prosesau’r Ymddiriedolaeth, yn 

ogystal â rolau a chyfrifoldebau perthnasol Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd 

Gweithredol y BBC. 

 

Y Siarter a’r Cytundeb 

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

 

 
 

Yr hyn y mae'r protocol hwn yn ei drafod 

Mae’r protocol hwn yn esbonio’r cyfrifoldebau a’r gweithdrefnau ar gyfer 
llofnodi gweithredoedd a dogfennau eraill ar ran y BBC. Mae hefyd yn 
esbonio’r awdurdod i gyflwyno neu i amddiffyn achosion ar ran y BBC ac i 

ddiogelu eiddo deallusol y BBC.   
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Achosion cyfreithiol ac 
awdurdod i lofnodi  

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Mae dau fath o ddogfennau y mae’n rhaid i’r BBC eu rhoi ar waith:  

gweithredoedd, a dogfennau eraill heblaw am weithredoedd. Drwy’r protocol hwn, 

mae’r BBC yn sicrhau bod pob math o ddogfennau’n cael eu rhoi ar waith mewn 

ffordd sy’n gyson â’r gyfraith sy’n bresennol. 

1.2 Hefyd drwy'r protocol hwn, rhoddir awdurdod i gyflwyno neu i amddiffyn achosion 

ar ran y BBC ac i ddiogelu eiddo deallusol y BBC.   

 

A RHOI DOGFENNAU AR WAITH 

Diffiniadau 

Gweithred 

A1.1 Gellir disgrifio gweithred fel dogfen ysgrifenedig sy’n pasio neu’n cadarnhau budd, 
hawl neu eiddo, neu lle mae rhwymedigaeth sy'n rhwymo person yn cael ei chreu 

neu ei chadarnhau. Dyma restr o enghreifftiau o weithredoedd, ond nid yw’n 

rhestr gyflawn: trosglwyddiadau; lesoedd; morgeisi; atwrneiaethau a phatentau.   

Swyddogion Uned yr Ymddiriedolaeth 

A1.2 Mae’r canlynol yn cael eu hystyried yn swyddogion Uned yr Ymddiriedolaeth at 

ddibenion y protocol hwn:  

(a) Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC 

(b) Dirprwy Gyfarwyddwr 

(c) Pennaeth Llywodraethu 

(d) Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol 

(e) Dirprwy Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol 

(f) Uwch Gynghorydd, Llywodraethu 

A1.2 Mae’r canlynol yn cael eu hystyried yn swyddogion y Gorfforaeth at ddibenion y 

protocol hwn: 

(a) y Cyfarwyddwr Cyffredinol  

(b) unrhyw aelod gweithredol arall o’r Bwrdd Gweithredol  

(c) Cwnsler Cyffredinol y Grŵp 

(d) Cwnsler Cyffredinol Cynorthwyol 

(e) Pennaeth Staff y Cyfarwyddwr Cyffredinol 

(f) Ysgrifennydd Cwmni y BBC 
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Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

 

A2.1 Caiff Ymddiriedolaeth y BBC gyflawni unrhyw weithred (yn ôl y weithdrefn yn A4.1 
ac A4.2), ond fel arfer dim ond gweithredoedd sy’n ymwneud â’i swyddogaeth ei 

hun y bydd yr Ymddiriedolaeth yn eu cyflawni. 

A2.2 Os (fel mater o eithriad) bydd gweithred sy’n ymwneud ag un o swyddogaethau’r 

Bwrdd Gweithredol yn cael ei chyflawni gan Ymddiriedolaeth y BBC, nid oes angen 

i’r Ymddiriedolaeth gymeradwyo’r weithred, dim ond ei chyflawni.1  

A2.3 Mae modd i ddogfennau heblaw am weithredoedd sy’n ymwneud â swyddogaeth 

neu ddyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC gael eu llofnodi ar ran yr 

Ymddiriedolaeth gan unrhyw unigolyn sydd wedi’i awdurdodi i wneud hynny gan yr 

Ymddiriedolaeth, yn unol â pharagraffau A4.5 ac A4.6. 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

A3.1 Fel arfer, bydd gweithredoedd sy’n ymwneud â swyddogaethau Bwrdd Gweithredol 

y BBC yn cael eu cyflawni gan y Bwrdd Gweithredol (yn ôl y weithdrefn yn A4.1, 

A4.3 ac A4.4). 

A3.2 Mae modd i ddogfennau heblaw am weithredoedd sy’n ymwneud â 
swyddogaethau’r Bwrdd Gweithredol gael eu llofnodi gan unrhyw unigolyn sydd 

wedi’i awdurdodi i wneud hynny yn unol â pharagraffau A4.7 ac A4.8. 

 

Gweithdrefnau 

Gweithredoedd 

A4.1 Mae’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig yn gwmni a ymgorfforwyd drwy Siarter 

Frenhinol a chaiff pob gweithred ei chyflawni drwy ddefnyddio ei Sêl Gyffredin. 2 

A4.2  Os yw Ymddiriedolaeth y BBC am gyflawni gweithred, mae angen y llofnodwyr 

canlynol: 

(a) dau aelod o Ymddiriedolaeth y BBC; neu 

(b) un aelod o Ymddiriedolaeth y BBC a naill ai un o swyddogion Uned yr 

Ymddiriedolaeth neu un o swyddogion y Gorfforaeth. 

A4.3  Os yw Bwrdd Gweithredol y BBC am gyflawni gweithred, mae’n rhaid cael llofnod 

unrhyw ddau o swyddogion y Gorfforaeth (ond yn amodol ar A4.4). 

A4.4 Os yw Cwnsler Cyffredinol y Grŵp neu Gwnsler Cyffredinol Cynorthwyol yn 

llofnodwyr, ni chaiff unrhyw un o'r swyddogion hynny fod yn un o’r llofnodwr eraill.  

Dogfennau ar wahân i weithredoedd – gweithdrefnau Ymddiriedolaeth y BBC 

                                                 
1 Gweler Erthyglau 24 a 38 o Siarter y BBC i gael rhagor o wybodaeth ynghylch swyddogaethau Ymddiriedolaeth y BBC a’r 

Bwrdd Gweithredol. 

2 Siarter y BBC – Erthygl 47(2) 
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A4.5 Os yw dogfen heblaw am weithred yn arfer un o swyddogaethau Ymddiriedolaeth 
y BBC neu’n cael ei gwneud mewn cysylltiad â swyddogaeth o’r fath, caiff unrhyw 

un o’r unigolion canlynol lofnodi’r ddogfen ar ran y BBC:  

(a) unrhyw aelod o Ymddiriedolaeth y BBC   

(b) unrhyw un o swyddogion Uned yr Ymddiriedolaeth 

(c) Pennaeth Safonau Golygyddol, Ymddiriedolaeth y BBC 

(d) Pennaeth Cyfathrebu, Ymddiriedolaeth y BBC 

(e) Prif Ymgynghorydd Ariannol, Ymddiriedolaeth y BBC. 

A4.6 O ran archebion prynu, contractau a dogfennau eraill sy’n arfer un o 

swyddogaethau Ymddiriedolaeth y BBC, mae modd i’r rhain gael eu llofnodi gan 

unrhyw un sydd wedi’i awdurdodi i dynnu gwariant ar ran yr Ymddiriedolaeth.  Er 

hynny, rhaid bod y ddogfen: 

(a) o fewn ei awdurdod ariannol, ac 

(b) o fewn ei faes cyfrifoldebau. 

Mae’r weithdrefn hon hefyd yn amodol ar unrhyw gymeradwyaeth neu gyngor 

pellach sy’n ofynnol gan unrhyw gyfarwyddyd sydd mewn grym gan 

Ymddiriedolaeth y BBC. 

Dogfennau ar wahân i weithredoedd – gweithdrefnau Bwrdd Gweithredol y BBC 

A4.7 Os yw dogfen heblaw am weithred yn arfer un o swyddogaethau Bwrdd 
Gweithredol y BBC neu’n cael ei gwneud mewn cysylltiad â Bwrdd Gweithredol y 

BBC, caiff unrhyw un o swyddogion y Gorfforaeth lofnodi’r ddogfen ar ran y BBC.   

A4.8 Mae modd i archebion prynu, contractau a dogfennau eraill sy’n arfer 

swyddogaethau’r Bwrdd Gweithredol gael eu llofnodi gan unrhyw berson sydd 
wedi’i awdurdodi i dynnu gwariant ar ran y Bwrdd Gweithredol (bydd angen i’r 

unigolyn roi manylion i gadarnhau hyn).  Er hynny, rhaid bod y ddogfen: 

(a) o fewn ei awdurdod ariannol, ac 

(b) o fewn ei faes cyfrifoldebau. 

Mae’r weithdrefn hon hefyd yn amodol ar unrhyw gymeradwyaeth neu gyngor 

pellach sy’n ofynnol gan unrhyw gyfarwyddyd sydd mewn grym gan y Bwrdd 

Gweithredol. 

 

B ACHOSION CYFREITHIOL 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

B1.1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am gyflwyno neu amddiffyn achosion ar ran 

Ymddiriedolaeth y BBC.  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 
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B2.1 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am gyflwyno neu amddiffyn achosion ar ran y 

BBC (ac eithrio rhai sy'n ymwneud ag Ymddiriedolaeth y BBC, sy'n gyfrifoldeb i 

Ymddiriedolaeth y BBC).  

B.2.2 Mae’r Bwrdd Gweithredol hefyd yn gyfrifol am ddiogelu eiddo deallusol y BBC. Mae 

Cwnsler Cyffredinol y Grŵp ac unrhyw gyfreithwyr cymwys eraill a gyflogir gan y 

BBC yn gyfrifol am ddiogelu eiddo deallusol y BBC yn gyfreithiol.  Maent wedi’u 
hawdurdodi i weithredu ar ran y BBC at ddibenion caffael, diogelu a defnyddio 

unrhyw eiddo deallusol ar ei ran. 

 

Gweithdrefnau 

B3.1 Mae Pennaeth Ymgyfreitha a/neu Gwnsler Cyffredinol Grŵp y BBC, yn ogystal ag 

unrhyw gyfreithwyr eraill sy'n gweithredu ar eu cyfarwyddiadau hwy neu, yn achos 
Ymddiriedolaeth y BBC, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y BBC neu Bennaeth 

Gwasanaethau Cyfreithiol a/neu Ddirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol 

Ymddiriedolaeth y BBC, yn meddu ar yr awdurdod i gyflwyno neu i amddiffyn 
unrhyw achosion cyfreithiol sy'n cael eu cyflwyno gan y BBC neu ei is-gwmnïau a’i 

gyflogeion neu’n cael eu dwyn yn eu herbyn, ac i ddweud wrth dwrneiod allanol 

am wneud yr un fath.  

 

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 1 – Ymgorffori’r BBC 

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

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

(d) Siarter y BBC, Erthygl 47 – Natur a phwerau corfforaethol. 

 

 

2.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

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

 

2.3 Dogfennau eraill 

 Nid oes unrhyw ddogfennau eraill sy’n berthnasol i’r protocol hwn.  
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Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywyd 

gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

1.0 Rhagfyr 2006 7 ac 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 yn fwy manwl.  Mae’n 

ymgorffori’r protocol blaenorol ‘A3 Awdurdod i 

Lofnodi Dogfennau ayb’. 

3.0 Tachwedd 2012 22 Tachwedd 2012 Mae’r rhestr o lofnodwyr awdurdodedig wedi cael ei 

diweddaru i ystyried newidiadau i strwythur Uned yr 

Ymddiriedolaeth. 

4.0 Mai 2014 22 Mai 2014 Mae’r protocol wedi’i adolygu i ganiatáu i aelodau 

penodol o’r Bwrdd Gweithredol (yn ogystal ag 

aelodau’r Ymddiriedolaeth) gyflawni gweithredoedd 

sy’n ymwneud â swyddogaethau’r Weithrediaeth.  

 

 

 


