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Gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth 
 

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 gweithdrefnau’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 egluro sut mae prosesau cyllideb a gweithdrefnau Uned 

yr Ymddiriedolaeth yn gweithio.  
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Gweithrediadau mewnol yr 
Ymddiriedolaeth 

Dull gweithredu ac egwyddorion 

1.1 Yn ôl y Siarter, rhaid cael Uned Ymddiriedolaeth1 sy’n gorfod bod ar wahân yn 

weinyddol i weddill sefydliad y BBC.2 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn gwneud yn 

siŵr bod Ymddiriedolaeth y BBC yn cael cefnogaeth effeithlon wrth gyflawni ei 
swyddogaethau.  Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhoi cyngor arbenigol a chyngor 

ar bolisïau, yn ogystal â chymorth gweithredol, i Ymddiriedolaeth y BBC, gan geisio 

sicrhau gwerth am arian i’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded wrth gyflawni ei rôl.   

1.2 Dim ond i Ymddiriedolaeth y BBC y mae Cyfarwyddwr3 a staff Uned yr 
Ymddiriedolaeth yn atebol. Mae hyn yn berthnasol i benodi staff ac i gyflogaeth 

staff sy’n gweithio i Ymddiriedolaeth y BBC.  

 

A GWEITHDREFNAU UNED YR YMDDIRIEDOLAETH 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

A2.1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn penodi Cyfarwyddwr i arwain a rheoli Uned yr 
Ymddiriedolaeth ac yn cytuno ar ei delerau a’i amodau. Mae Ymddiriedolaeth y 

BBC yn dirprwyo i'r Cyfarwyddwr y gwaith o benodi staff yn Uned yr 

Ymddiriedolaeth, ac unrhyw benderfyniadau ariannol neu weithredol eraill o fewn y 
terfynau y mae’r Ymddiriedolaeth yn penderfynu arnynt.4 Mae Ymddiriedolaeth y 

BBC yn cadw’r awdurdod dros gymeradwyo cyflogau a thaliadau terfynu sy’n fwy 

na £75,000 i staff Uned yr Ymddiriedolaeth.  

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

A3.1 Nid oes gan y Bwrdd Gweithredol, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Cyffredinol, rôl 

oruchwylio mewn perthynas â staff Uned yr Ymddiriedolaeth. 

A3.2 Ymddiriedolaeth y BBC fydd yn penderfynu ar anghenion materol Uned yr 

Ymddiriedolaeth.5  Er mwyn darparu ar gyfer y rhain, mae Ymddiriedolaeth y BBC 

yn defnyddio rhai o wasanaethau corfforaethol y BBC, megis cyllid a thechnoleg 
gwybodaeth. Mae’n rhaid i Fwrdd Gweithredol y BBC sicrhau bod y gwasanaethau 

hyn ar gael i Uned yr Ymddiriedolaeth fel sy’n ofynnol gan Ymddiriedolaeth y BBC.   

Pan fydd Ymddiriedolaeth y BBC yn defnyddio’r gwasanaethau hyn, bydd y Bwrdd 
Gweithredol yn gwneud yn siŵr bod gwasanaeth priodol yn cael ei gynnig i helpu i 

sicrhau bod Uned yr Ymddiriedolaeth yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon. Mae 

defnydd o’r gwasanaethau hyn yn cael ei adolygu o bryd i’w gilydd.   

                                                 
1 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhoi cyngor a chefnogaeth annibynnol i Ymddiriedolaeth y BBC.  
2 Siarter y BBC – Erthygl 43(1) 
3 Y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC, yw “Prif Swyddog Uned yr Ymddiriedolaeth” fel y nodir yn Erthygl 42(1) y Siarter.     

4 Siarter y BBC, Erthygl 42 

5 Siarter y BBC, Erthygl 43 
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A3.3 Mae’r Cyfarwyddwr yn gwneud yn siŵr nad yw defnyddio’r gwasanaethau y cyfeirir 

atynt ym mharagraff A3.2 yn mynd yn groes i ddyletswydd Ymddiriedolaeth y BBC 
i weithredu fel yr unig gorff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer Uned yr 

Ymddiriedolaeth.  Er enghraifft, ni fydd penderfyniadau ynghylch tâl staff Uned yr 

Ymddiriedolaeth yn cael eu harchwilio na’u cymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol.   

 

A3.4 Mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol neu ddirprwy enwebedig roi gwybod hefyd 
i’r Cyfarwyddwr neu ei gynrychiolydd ar unwaith am unrhyw newidiadau 

arfaethedig i wasanaethau sy'n cefnogi gweithrediad staff y BBC, sydd hefyd yn 

berthnasol i staff Uned yr Ymddiriedolaeth. Os bydd y Cyfarwyddwr yn penderfynu 
rhoi’r gorau i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn, bydd yn rhoi cyfnod priodol o 

rybudd i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol neu ei gynrychiolydd.    

 

Gweithdrefnau 

A4.1 Mae’r Cyfarwyddwr yn ystyried telerau ac amodau staff ochr Weithredol y BBC 

wrth benderfynu ar y telerau ac amodau ar gyfer staff Uned yr Ymddiriedolaeth.  

A4.2 Mae’r Cyfarwyddwr yn tynnu sylw staff Uned yr Ymddiriedolaeth at enghreifftiau lle  
mae eu trefniadau cyflogaeth yn wahanol i rai staff y BBC yng ngweddill y BBC.   

Yn unol â chyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC, mae’r Cyfarwyddwr hefyd yn 

sicrhau bod Uned yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y BBC, 

megis cyfle cyfartal a hyfforddiant.  

A4.3 Mae’r Cyfarwyddwr yn sicrhau nad yw staff sy’n gweithio yn Uned yr 

Ymddiriedolaeth yn ddarostyngedig i’r Bwrdd Gweithredol a/neu nad ydynt yn 

gweithredu ar ei ran. Mae hyn yn cynnwys trefniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer 
rheoli’r gwaith o drosglwyddo staff rhwng Uned yr Ymddiriedolaeth a gweddill y 

BBC.6 Mae’r trefniant hwn wedi’i atodi yn Atodiad A. 

A4.4 Ar ran Ymddiriedolaeth y BBC, mae’r Cyfarwyddwr yn gyfrifol am roi trefniadau 

addas ar waith a chynnal y trefniadau hynny er mwyn mynd ati, pan fo hynny'n 
briodol, i drafod â staff Uned yr Ymddiriedolaeth ynghylch materion sy'n effeithio 

ar fuddiannau staff ac â sefydliadau priodol ynghylch materion penodol. 7 

Gweithdrefnau’r Bwrdd Gweithredol 

A4.5 Mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol neu ddirprwy enwebedig gysylltu â’r 
Cyfarwyddwr ynghylch unrhyw faterion a allai effeithio'n uniongyrchol ar staff 
Uned yr Ymddiriedolaeth. Yn benodol, mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol neu 

ddirprwy enwebedig roi gwybod i’r Cyfarwyddwr neu ei gynrychiolydd ar unwaith 

am unrhyw benderfyniadau neu gytundebau a allai newid telerau ac amodau staff 
y BBC neu effeithio arnynt fel arall.  Mae enghreifftiau’n cynnwys adolygu tâl, polisi 

tâl, polisi bonws, polisi recriwtio, polisi caffael a darpariaeth TG.   

A4.6 Pan fo angen, a phan fo'n briodol, caiff y Bwrdd Gweithredol gynnwys staff Uned 

yr Ymddiriedolaeth mewn unrhyw gyfathrebiadau perthnasol sy'n ymwneud â staff 

y BBC.  

                                                 
6 Siarter y BBC – Erthygl 43(4) 

7 Siarter y BBC - Erthygl 44 
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A4.7 Gall y Bwrdd Gweithredol gynnwys staff Uned yr Ymddiriedolaeth mewn unrhyw 

arolygon staff a gynhelir yn achlysurol, ar yr amod na fydd modd adnabod y staff 

pan fyddant yn cael eu rhoi i’r Weithrediaeth.    

 

 

 

 

 

B CYLLIDEB WEITHREDOL YMDDIRIEDOLAETH Y 
BBC  

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

B5.1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC, gan gymryd cyngor gan Bwyllgor perthnasol yr 

Ymddiriedolaeth, yn cymeradwyo cyllideb yr Ymddiriedolaeth bob blwyddyn, sy’n 

cynnwys swm ar gyfer gweithrediad Uned yr Ymddiriedolaeth. 

B5.2 Mae’r cyllid ar gyfer cyllideb Ymddiriedolaeth y BBC yn dod o ffi’r drwydded a 

gesglir yn flynyddol gan y BBC.  

B5.3 Mae cyllideb Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnwys costau gweithredu uniongyrchol 

Uned yr Ymddiriedolaeth (ei staff a’i wariant allanol) ond nid yw’n cynnwys costau 
gwasanaethau a rennir sy’n cael eu cynnig gan y BBC (megis llety, gwasanaethau 

cyllid ac adnoddau dynol canolog).   

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

B6.1 Mae’r Bwrdd Gweithredol yn paratoi cyllideb ar gyfer y BBC i gyd bob blwyddyn ac 

yn ei chyflwyno i Ymddiriedolaeth y BBC i’w chymeradwyo. Mae’r gyllideb hon yn 
cynnwys y swm sydd ei angen ar Ymddiriedolaeth y BBC i weithredu, sef cyllideb 

Uned yr Ymddiriedolaeth.   

B6.2 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn gwneud yn siŵr bod cyllideb y BBC i gyd yn cynnwys 

darpariaeth ddigonol ar gyfer gwasanaethau a rennir ar gyfer Uned yr 

Ymddiriedolaeth, fel yr amlinellir ym mharagraff A3.2 uchod.  

 

Gweithdrefnau 

B7.1 Wrth baratoi cyllideb Uned yr Ymddiriedolaeth, bydd staff Uned yr Ymddiriedolaeth 

yn ymwybodol o'r fframwaith a'r amserlen ar gyfer gosod cyllideb gyffredinol y 

BBC.   

B7.2 Gall y Bwrdd Gweithredol roi adborth i Ymddiriedolaeth y BBC ar gyllideb 
arfaethedig Uned yr Ymddiriedolaeth, a bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried 

hwnnw wrth gymeradwyo’r gyllideb.   
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Allbynnau ac amseru 

8.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o‘r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, amseriad y 

protocol hwn.  

(a) Rhoi cymorth a chyngor i Ymddiriedolaeth y BBC yn barhaus. 

(b) Darparu gwasanaethau a rennir i Ymddiriedolaeth y BBC. 

(c) Llunio cyllideb y cytunwyd arni ar gyfer Ymddiriedolaeth y BBC. Caiff y 

gyllideb hon ei pharatoi yn unol â'r amserlen a osodir gan y Bwrdd 

Gweithredol i gyd-fynd ag amserlen cyllideb gyffredinol y BBC. 

 

 

 

Cyfeiriadau  

9.1 Siarter y BBC 

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

(a) Siarter y BBC, Erthygl 22 – Gwarcheidwaid ffi'r drwydded a budd y cyhoedd 

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

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

(d) Siarter y BBC, Erthygl 42 – Staff yr Ymddiriedolaeth 

(e) Siarter y BBC, Erthygl 43 – Uned Ymddiriedolaeth y BBC 

(f) Siarter y BBC, Erthygl 44 – Cyfathrebu â staff y BBC 

 

9.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

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

 

9.3 Dogfennau eraill 

Mae’r Adendwm i’r Contract a anfonir gyda phob llythyr sy’n ymwneud â phenodi, 

contractau neu drosglwyddo staff, yn berthnasol i’r protocol hwn (gweler Atodiad A).    

 

 

Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywyd 

gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

1.0 Rhagfyr 2006  7 ac 8 Rhagfyr 

2007 

amh 
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Fersiwn Dyddiad 

cyhoeddi 

Cymeradwywyd 

gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

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 cynnwys y 

protocol blaenorol ‘A2 Uned Ymddiriedolaeth y BBC’. 

3.0 Mai 2014 15 Ebrill 2014 Mae’r protocol hwn wedi’i ddiwygio i egluro 

cyfrifoldebau Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth a’r 

Ymddiriedolaeth o ran taliadau cydnabyddiaeth a 

thaliadau diswyddo staff Uned yr Ymddiriedolaeth.  
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Atodiad A: Dyfyniad o’r Adendwm i Gontract 
Cyflogaeth holl gyflogeion newydd Uned yr 
Ymddiriedolaeth mewn perthynas â Throsglwyddo 
Staff   

 
Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth a gweddill y BBC fod mewn sefyllfa i ddenu staff 
cymwys a thalentog o’r tu mewn i’r sefydliad ac o’r tu allan. Fodd bynnag, er 

mwyn gwarchod annibyniaeth yr Ymddiriedolaeth a rheoli unrhyw risg o wrthdaro 
rhwng buddiannau, mae’r Siarter yn mynnu bod yr Ymddiriedolaeth a’r 
Weithrediaeth yn cytuno ar drefniadau ar gyfer symud staff rhwng yr 

Ymddiriedolaeth a’r Weithrediaeth.  Gall staff Uned yr Ymddiriedolaeth wneud cais 
am swyddi yng ngweddill y BBC neu mewn unrhyw gwmnïau cysylltiedig. Yn yr un 
modd, gall staff eraill y BBC wneud cais am swyddi yn Uned yr Ymddiriedolaeth.  

Fodd bynnag, bydd y trefniadau arbennig isod yn berthnasol i drosglwyddiadau o’r 
fath.  
 

Penderfynir ar y trefniadau ar gyfer trosglwyddo rhwng yr Ymddiriedolaeth a 
gweddill y BBC ar sail achos gan y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a’r 
Cyfarwyddwr Cyffredinol neu unigolyn a enwebwyd ganddo i weithredu ar ei ran, 

gan ystyried y ffactorau allweddol hyn: 
 
 lefel y swyddi;  

 mynediad yr unigolyn at wybodaeth sensitif neu freintiedig; 
 hyd gwasanaeth; a  
 natur y swydd y gwnaed cais amdani.  

 
Gan ystyried y ffactorau hyn, bydd y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a'r 
Cyfarwyddwr Cyffredinol neu'r dirprwy enwebedig yn cytuno ar drefniadau 

cymesur ar gyfer delio â hyn, yn unol â’r canllawiau polisi canlynol: 
 
 Staff ar Raddfa 6 ac is  

Nid oes unrhyw drefniadau arbennig yn berthnasol i staff ar Raddfa 6 ac is.  
Byddai angen i'r rheolwr llinell priodol gytuno ar gais am ymlyniad, yn unol ag 
arferion cyffredin y BBC.  

 
 Staff ar Raddfa Towers Perrin 7-11 cynhwysol  
Bydd angen i bob aelod o staff sydd ar y graddfeydd hyn roi gwybod i’w rheolwr 

llinell ar unwaith os cânt gynnig swydd barhaol yn Uned yr Ymddiriedolaeth neu 
yng ngweddill y BBC. Wedyn, bydd angen rhoi gwybod i'r Cyfarwyddwr, 
Ymddiriedolaeth y BBC a Swyddfa'r Cyfarwyddwr Cyffredinol er mwyn ystyried y 

trefniadau priodol.  
 
Os yw’r Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a/neu ddirprwy enwebedig y 

Cyfarwyddwr Cyffredinol, ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol, o’r farn y 
byddai trosglwyddo yn arwain at wrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol, 
efallai y bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd beidio ag ymgymryd â dyletswyddau’r rôl 
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am gyfnod yn unol â’i gyfnod rhybudd (rhwng 1 a 3 mis gan ddibynnu ar hyd ei 
wasanaeth).  
 

Mewn amgylchiadau eithriadol, ar gyfer swyddi sensitif iawn lle mae’r cyfnod 
rhybudd safonol yn llai na’r hyn y gellid ei ystyried yn gyfnod a fyddai’n rhoi pellter 
digonol, mae'n bosib y bydd angen ymestyn y cyfnod hwn (hyd at uchafswm o 3 

mis). Byddai unrhyw gyfnod o’r fath yn dechrau o ddyddiad a bennwyd gan y 
Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a dirprwy enwebedig y Cyfarwyddwr 
Cyffredinol, a gallai ddechrau ar unwaith.   

 
Yn unol ag arweiniad y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a dirprwy enwebedig 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol, efallai y bydd angen i’r aelod o staff gyflawni 

dyletswyddau eraill yn ystod y cyfnod er mwyn sicrhau bod digon o fwlch rhwng 
swyddi a/neu gyfnod â thâl neu absenoldeb ‘garddio’. Byddai telerau unrhyw 
gyfnod o’r fath lle nad yw’r unigolyn yn ymgymryd â dyletswyddau ei rôl yn cael 

eu pennu fesul achos, gan ystyried natur benodol pob swydd berthnasol a’r risg 
sy’n gysylltiedig.  Byddai cyflog ac amodau presennol yr unigolyn yn cael eu 
gwarchod yn ystod y cyfnod hwn, a byddai’n dal i gael ei gyflogi gan y BBC. 
 

Byddai angen i'r rheolwr llinell perthnasol roi caniatâd ar gyfer cais am ymlyniad 
yn unol â’r arferion cyffredin. 
 

 Staff ar Raddfeydd Uwch Reolwyr  
Mae’n rhaid i bob uwch reolwr roi gwybod i’w reolwr llinell ac i Swyddfa’r 
Cyfarwyddwr Cyffredinol yn syth ar ôl cael cynnig swydd yn Uned yr 

Ymddiriedolaeth, neu os ydynt wedi'u cyflogi yn Uned yr Ymddiriedolaeth ar hyn o 
bryd, mae'n rhaid iddynt roi gwybod i'w rheolwr llinell ac i'r Cyfarwyddwr, 
Ymddiriedolaeth y BBC, ar ôl cael cynnig swydd yng ngweddill y BBC. 

 
Bydd y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol neu 
unigolyn a enwebwyd ganddo i weithredu ar ei ran wedyn yn cytuno ar drefniadau 

priodol ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol.  Byddai unrhyw gyfnod lle nad 
yw’r unigolyn yn ymgymryd â dyletswyddau ei rôl yn dechrau o ddyddiad addas y 
mae’r Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a dirprwy enwebedig y Cyfarwyddwr 

Cyffredinol wedi penderfynu arno, a bydd yn cael ei reoli o fewn cyfnod rhybudd 
safonol yr Uwch Reolwyr, sef 6 mis.  
 

Yn unol ag arweiniad y Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth y BBC a dirprwy enwebedig 
y Cyfarwyddwr Cyffredinol, efallai y bydd angen i’r aelod o staff gyflawni 
dyletswyddau eraill yn ystod y cyfnod er mwyn sicrhau bod digon o fwlch rhwng 
swyddi a/neu gyfnod o absenoldeb â thal neu absenoldeb ‘garddio’. Byddai telerau 

unrhyw gyfnod o’r fath lle nad yw’r unigolyn yn ymgymryd â dyletswyddau ei rôl 
yn cael eu pennu fesul achos, gan ystyried natur benodol pob swydd berthnasol 
a’r risg sy’n gysylltiedig.  Byddai cyflog ac amodau presennol yr unigolyn yn cael 

eu gwarchod yn ystod y cyfnod hwn, a byddai’n dal i gael ei gyflogi gan y BBC. 
 
 


