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Penodi aelodau Bwrdd Gweithredol y 

BBC a thaliadau cydnabyddiaeth  
  

 

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 broses ar gyfer penodi aelodau Bwrdd 
Gweithredol y BBC a thaliadau cydnabyddiaeth yr aelodau hynny. Mae hefyd 

yn nodi cyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr anweithredol. 
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Penodi aelodau Bwrdd 
Gweithredol y BBC a thaliadau 
cydnabyddiaeth  

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Ymddiriedolaeth y BBC yw corff llywodraethu sofran y BBC1. Mae’r Ymddiriedolaeth 

yn gyfrifol am osod cyfeiriad strategol cyffredinol y BBC er budd pawb sy'n talu ffi'r 

drwydded. Yr Ymddiriedolaeth yw gwarcheidwad ffi’r drwydded ac sy’n gyfrifol am 

stiwardiaeth refeniw ffi’r drwydded ac adnoddau eraill. 

1.2 Bwrdd Gweithredol y BBC sy'n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau'r BBC yn unol â'r 
fframwaith a’r blaenoriaethau a bennir gan yr Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn 
gyfrifol am bob agwedd ar reoli gweithredol heblaw am adnoddau'r 
Ymddiriedolaeth.2   

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

2.1 Mae gan Ymddiriedolaeth y BBC gyfrifoldebau penodol o ran penodi aelodau 
Bwrdd Gweithredol y BBC a’u taliadau cydnabyddiaeth.3 

Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol 

2.2 O ran Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am y 
canlynol: 

(a)  penderfynu ai’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ynteu aelod anweithredol ddylai fod 

yn Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol;4 

(b) penodi Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol;5 a 

(c) gosod y telerau ar gyfer penodi Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol, gan gynnwys 
ei gyflog a’i becyn taliadau cydnabyddiaeth.6 

 
Y Cyfarwyddwr Cyffredinol, os nad yw’n Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol 

2.3 Mewn amgylchiadau lle mae’r Ymddiriedolaeth wedi penderfynu nad y 
Cyfarwyddwr Cyffredinol ddylai fod yn Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol, yr 

                                                 
1 Siarter y BBC – Erthygl 9(2) 

2 Siarter y BBC – Erthygl 7 
3 Yn y cyd-destun hwn, mae ‘taliadau cydnabyddiaeth’ yn cyfeirio at dâl neu iawndal am wasanaeth neu gyflogaeth, gan 

gynnwys cyflog sylfaenol ac unrhyw fonws neu fudd economaidd a gaiff cyflogai neu swyddog gweithredol yn ystod cyfnod 

ei gyflogaeth. 
4 BBC – Erthygl 29(2) 

5 Siarter y BBC – Erthygl 29 

6 Siarter y BBC – Erthygl 32 
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Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am ystyried a chymeradwyo argymhelliad pwyllgor 

enwebiadau’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cyfarwyddwr Cyffredinol.7 

Aelodau Anweithredol 

2.4 Rôl yr Ymddiriedolaeth yw ystyried cynigion pwyllgor enwebiadau’r Bwrdd 
Gweithredol ar gyfer penodi aelodau anweithredol (cyfarwyddwr) i fod ar y Bwrdd 

Gweithredol. Mae angen cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth cyn i aelodau 

anweithredol gael eu penodi gan y Bwrdd Gweithredol. 

2.5 Yr Ymddiriedolaeth sy’n pennu lefel y ffioedd ar gyfer aelodau anweithredol, ac 
mae’n rhaid iddi gymeradwyo unrhyw amodau sy’n berthnasol i wasanaeth 

unigolion.8 

2.6 Fel arfer, ni fydd aelodau anweithredol yn cael eu penodi am fwy na thair blynedd, 
a bydd aelodau'n gymwys i gael eu hailbenodi. 

Taliadau Cydnabyddiaeth aelodau’r Bwrdd Gweithredol 

2.7 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gymeradwyo strategaeth taliadau cydnabyddiaeth 

ar gyfer y Bwrdd Gweithredol.9 Bydd hyn yn cynnwys: 

(i) gosod pecyn taliadau cydnabyddiaeth Cadeirydd y Bwrdd 

Gweithredol;10  

(ii) cymeradwyo strategaeth taliadau cydnabyddiaeth ar gyfer aelodau 
gweithredol y Bwrdd Gweithredol;11 a 

(iii) gosod lefel y ffioedd ar gyfer aelodau anweithredol o’r Bwrdd 

Gweithredol.12 

Dyletswyddau cyffredinol yn ymwneud â'r Bwrdd Gweithredol 

2.8 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo maint y Bwrdd Gweithredol (h.y. nifer 
yr aelodau) a nifer yr aelodau gweithredol ac anweithredol.13  Mae hefyd yn 

gwneud yn siŵr bod cyfansoddiad y Bwrdd Gweithredol yn cydymffurfio â’r 

manylebau sydd yn y Siarter.14 

2.9 Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, pe bai pob aelod o’r Bwrdd 
Gweithredol yn ymddiswyddo, a bod hynny’n dod yn weithredol ar unwaith), 

byddai Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am weithio gyda Chadeirydd y Bwrdd 

Gweithredol i lenwi rolau gwag angenrheidiol y Bwrdd Gweithredol.15 

                                                 
7 Siarter y BBC – Erthygl 30 

8 Siarter y BBC – Erthyglau 31(1) a (5) 

9 Siarter y BBC – Erthygl 33(7) 
10 Siarter y BBC – Erthyglau 29(1), 30(1) a (7) a 32(1) 

11 Siarter y BBC – Erthygl 33(7) 

12 BBC – Erthygl 31(1) a (5) 
13 Siarter y BBC – Erthygl 28(2) 

14 Siarter y BBC – Erthygl 28(3) 

15 Siarter y BBC – Erthygl 21(3) 
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2.10 O ran gweithgareddau masnachol y BBC (gan gynnwys BBC Worldwide Ltd), mae 

Ymddiriedolaeth y BBC yn gosod y fframwaith ar gyfer penodi aelodau byrddau 

perthnasol.  Nodir hyn ym mhrotocol C4, Gwasanaethau Masnachol. 16 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

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

(a) penodi aelodau gweithredol i fod ar y Bwrdd Gweithredol;17 

(b) penodi cyfarwyddwyr anweithredol sydd wedi cael eu henwebu gan bwyllgor 

enwebiadau’r Bwrdd Gweithredol a’u cymeradwyo gan Ymddiriedolaeth y 

BBC;18  

(c) argymell i Ymddiriedolaeth y BBC y dylid penodi Cyfarwyddwr Cyffredinol os 

na fydd yr unigolyn yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol;19 

(d) penodi’r Cyfarwyddwr Cyffredinol mewn amgylchiadau lle na fydd yr unigolyn 

yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol, ar ôl cael 

cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC; 

(e) ffurfio pwyllgor taliadau cydnabyddiaeth i bennu taliadau cydnabyddiaeth 
aelodau gweithredol y Bwrdd Gweithredol yn unol â strategaeth a 

gymeradwywyd gan Ymddiriedolaeth y BBC;20 a 

(f) ffurfio pwyllgor enwebiadau i gynnig a phenodi aelodau ar gyfer y Bwrdd 

Gweithredol.21 

Cyfarwyddwyr anweithredol  

3.2 Mae gan aelodau anweithredol y Bwrdd Gweithredol rôl benodol yn y gwaith o 
gryfhau prosesau gwneud penderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol, drwy gynnig 
arbenigedd a her, a hefyd drwy roi sicrwydd i’r Ymddiriedolaeth yn y meysydd 
canlynol: 22  

(a) sefydlu pecynnau taliadau cydnabyddiaeth ar gyfer uwch swyddogion 
gweithredol y BBC, o fewn strategaeth a bennwyd gan yr Ymddiriedolaeth, a 

monitro’r broses o roi'r strategaeth taliadau cydnabyddiaeth y cytunwyd arni 

ar waith;  

(b) helpu i sicrhau gwerth am arian yn y BBC, gan gynnwys craffu ar drafodion 

ariannol mawr;  

                                                 
16 Gweler protocol C4 i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau masnachol y BBC. 
17 Siarter y BBC – Erthygl 30 (2) 

18 Siarter y BBC – Erthygl 31(1) 

19 BBC – Erthygl 30(2) 
20 Siarter y BBC – Erthyglau 33(7) a 35 

21 Siarter y BBC – Erthyglau 30(2), 31(1) a 35. 

22 Roedd egluro a chryfhau rôl y cyfarwyddwyr anweithredol yn argymhelliad allweddol yn yr Adolygiad o Lywodraethu 

Mewnol y BBC a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2013. Roedd yr adolygiad ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd 

Gweithredol hefyd yn rhagweld rôl fwy cyhoeddus ac amlwg i gyfarwyddwr anweithredol, e.e. rhoi tystiolaeth mewn 

gwrandawiadau Seneddol. 
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(c) cyflawni’r swyddogaethau masnachu teg ac archwilio; a  

(d) sicrhau bod gwasanaethau masnachol y BBC yn gweithio mewn ffordd sy’n 

cydymffurfio â’r strategaeth fasnachol a gymeradwywyd gan yr 
Ymddiriedolaeth, gan gynnwys y meini prawf a nodir yng nghymal 69(1) o’r 

Cytundeb (y pedwar “maen prawf masnachol”).23 

3.3 Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael cyswllt rheolaidd â'r cyfarwyddwyr anweithredol, 

ochr yn ochr â'r cyfarwyddwyr gweithredol, er mwyn dwyn budd o'u syniadau.  
Mae’r cyfarwyddwyr anweithredol yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd yr 

Ymddiriedolaeth a phwyllgorau yn rheolaidd. 

 

Gweithdrefnau 

Gweithdrefnau Ymddiriedolaeth y BBC 

4.1 I helpu Ymddiriedolaeth y BBC i wneud y gwaith y cyfeirir ato ym mharagraff 2.7 
uchod, caiff pwyllgor perthnasol yr Ymddiriedolaeth gomisiynu cyngor arbenigol 

annibynnol gan gynghorwyr proffesiynol allanol yn ôl yr angen. 

4.2 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn rhoi adroddiad i’r cyhoedd am ei weithgareddau 

sy’n ymwneud â phenodiadau a thaliadau cydnabyddiaeth yn Rhan Un o Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon y BBC.24 

Gweithdrefnau Bwrdd Gweithredol y BBC 

4.3 Mae pwyllgor enwebiadau’r Bwrdd Gweithredol yn cynnig enwau aelodau 
gweithredol posib i’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer eu penodi (heblaw’r Cyfarwyddwr 

Cyffredinol).25 Mae’r pwyllgor yn cynnig aelodau anweithredol posib i 
Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu penodi’n 

derfynol gan y Bwrdd Gweithredol. 

4.4 Mae pwyllgor taliadau cydnabyddiaeth y Bwrdd Gweithredol yn rhoi gwybod i 

Ymddiriedolaeth y BBC am unrhyw benodiad neu newid i daliadau cydnabyddiaeth 

unrhyw un o aelodau gweithredol y Bwrdd Gweithredol bob blwyddyn o leiaf.  

4.5 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i’r cyhoedd am ei weithgareddau sy’n 

ymwneud â thaliadau cydnabyddiaeth yn Rhan Dau o Adroddiad Blynyddol a 

Chyfrifon y BBC.26 

Allbynnau ac amseru 

5.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o brif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, amseriad y 

protocol hwn.  

(a) Caiff penodiadau eu gwneud yn ôl yr angen. 

                                                 
23 Dyma’r meini prawf y mae’n rhaid i holl wasanaethau masnachol y  BBC eu bodloni: cyd-fynd â’r Pwrpasau Cyhoeddus; 

effeithlonrwydd masnachol; peidio â niweidio enw da’r BBC na gwerth y brand; a chydymffurfio â’r canllawiau masnachu teg 

(gan gynnwys osgoi ystumio’r farchnad). 
24 Gweler Protocol D2 i gael rhagor o wybodaeth am Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC. 

25 Siarter y BBC – Erthygl 30(2) 

26 Gweler Protocol D2 i gael rhagor o wybodaeth am Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y  BBC. 
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(b) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn adolygu strategaeth taliadau cydnabyddiaeth 

y Bwrdd Gweithredol yn gyson. 

(c) Bydd pwyllgor taliadau cydnabyddiaeth y Bwrdd Gweithredol yn rhoi 
adroddiad am daliadau cydnabyddiaeth aelodau gweithredol y Bwrdd 

Gweithredol bob blwyddyn. 

 

Cyfeiriadau  

6.1 Siarter y BBC 

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

(a) Siarter y BBC, Erthygl 7 – Cyflwyniad i’r cyfansoddiad 

(b) Siarter y BBC, Erthygl 21 – Rheoliadau  

(c) Siarter y BBC, Erthygl 23 – Dyletswyddau cyffredinol 

(d) Siarter y BBC, Erthygl 28 – Cyfansoddiad y Bwrdd Gweithredol 

(e) Siarter y BBC, Erthygl 29 – Sut mae Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol yn cael ei 

benodi 

(f) Siarter y BBC, Erthygl 30 – Sut mae Aelodau Gweithredol y Bwrdd 

Gweithredol yn cael eu penodi 

(g) Siarter y BBC, Erthygl 31 – Sut mae Aelodau Anweithredol y Bwrdd 

Gweithredol yn cael eu penodi 

(h) Siarter y BBC, Erthygl 32 – Telerau gwasanaethu Cadeirydd y Bwrdd 

Gweithredol 

(i) Siarter y BBC, Erthygl 33 – Telerau gwasanaethu aelodau eraill y Bwrdd 

Gweithredol  

(j) Siarter y BBC, Erthygl 35 – Pwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol 

(k) Siarter y BBC, Erthygl 40 – y Cyfarwyddwr Cyffredinol 

 

6.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

(a) Mae Cymal 71 (1) (cymeradwyo gwasanaethau masnachol) Cytundeb 

Fframwaith y BBC yn berthnasol i'r protocol hwn. 

6.3 Dogfennau eraill 

Nid oes unrhyw ddogfennau eraill yn 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 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 yn fwy manwl.  Mae’n 

ymgorffori'r protocol blaenorol ‘A1 Penodi Aelodau’r 

Bwrdd Gweithredol a Thaliadau Cydnabyddiaeth’. 

3.0 Chwefror 2012 16 Chwefror 2012 Mae’r protocol hwn wedi cael ei aildrefnu a’i 

symleiddio. Mae adran newydd sy’n disgrifio rôl 

Cyfarwyddwyr Anweithredol wedi cael ei 

hychwanegu (Paragraff 3.2). Mae’r protocol hwn yn 

awr hefyd yn pennu cyfnod mwyaf o dair blynedd 

(mewn amgylchiadau arferol) ac yn caniatáu 

ailbenodi.  

4.0 Mai 2014 15 Ebrill 2014 Mae’r protocol hwn wedi cael ei addasu i gyfleu rôl 

y Cyfarwyddwyr Anweithredol, sydd wedi'i chryfhau, 

ar ôl Adolygiad Llywodraethu 2013. 

 

 


