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Cyngor Cynulleidfa Cymru 
 

 

Strwythur Llywodraethu’r BBC 

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 sefyll ochr yn ochr â’r Siarter ac yn darparu manylion am nifer o’r 
testunau a ddisgrifir ynddi.  Mae hefyd yn rhoi manylion cyllid y BBC a’i 
dyletswyddau rheoleiddio. 
 
Mae’r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu set o Brotocolau sy’n disgrifio sut y bydd 
Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflawni ei swyddogaethau yn unol â'r Siarter a'r 
Cytundeb.  Mae’r Protocolau hefyd yn esbonio prosesau’r Ymddiriedolaeth, yn 
ogystal â rolau a chyfrifoldebau perthnasol Ymddiriedolaeth y BBC a Bwrdd 
Gweithredol y BBC. 
 
Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd wedi sefydlu set o bolisïau, codau a chanllawiau 
sy’n disgrifio mewn mwy o fanylder sut mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio. 
 
Mae’r Siarter yn nodi y dylai’r Ymddiriedolaeth sefydlu nifer o Bwyllgorau i’w 
helpu i gyflawni ei swyddogaethau.  Mae hefyd yn darparu ar gyfer Cynghorau 
Cynulleidfa gwahanol, sy’n rhoi gwybod i’r Ymddiriedolaeth pa mor dda mae’r 
BBC yn hyrwyddo’i Dibenion Cyhoeddus o safbwynt pawb sy'n talu ffi'r 
drwydded, ac yn gwasanaethu pawb sy’n talu ffi’r drwydded, mewn gwahanol 
rannau o’r DU. 
 

Beth yw “Cylch gorchwyl”? 

Mae Cylch Gorchwyl yn disgrifio pwrpas a strwythur pwyllgor, cyfarfod neu 

unrhyw grŵp tebyg sydd wedi cytuno i gydweithio i gyflawni nod y maent i 

gyd yn ei rannu. Mae Cylch Gorchwyl wedi cael ei sefydlu ar gyfer pob un o 

Gynghorau Cynulleidfa a Phwyllgorau'r Ymddiriedolaeth i ddisgrifio eu diben 

penodol.  

 

 
 

Beth sy'n cael sylw yn y ddogfen hon 

Cylch Gorchwyl Cyngor Cynulleidfa Cymru yw’r ddogfen hon.  Mae’n esbonio 

pwrpas y Cyngor, sy'n sicrhau bod safbwyntiau amrywiol y rheini sy'n talu ffi'r 

drwydded yng Nghymru yn dylanwadu ar waith yr Ymddiriedolaeth.  Dylid 

darllen y ddogfen hon ar y cyd â Phrotocol y BBC F3 – Cynghorau 

Cynulleidfa. 

 



            

  

 

Cyngor Cynulleidfa Cymru 
 
1. Pwrpas Cyngor Cynulleidfa Cymru 
1.1 Mae Cyngor Cynulleidfa Cymru (CCC) yn un o'r cyrff sy’n cynghori Ymddiriedolaeth y 
BBC. 
 
1.2 Pwrpas CCC yw sicrhau bod safbwyntiau amrywiol y rheini sy’n talu ffi’r drwydded yn 
dylanwadu ar waith yr Ymddiriedolaeth, drwy gysylltiadau’r Cyngor â chymunedau 
gwahanol, gan gynnwys cymunedau daearyddol a chymunedau buddiant eraill yng 
Nghymru. 

 
2. Aelodaeth a Phresenoldeb 
 
2.1 Mae deuddeg (12) aelod ar y Cyngor, sy’n cynnwys: 
 
(a) Cadeirydd y Cyngor, a fydd yn aelod Cymru o’r Ymddiriedolaeth; a 
 
(b) un aelod ar ddeg cyffredinol, a fydd yn cael eu penodi gan Ymddiriedolaeth y BBC. 
 
2.2 Dylai aelodaeth y Cyngor, cyn belled ag y bo modd, adlewyrchu poblogaeth Cymru yn 
fras. Mae’r gweithdrefnau ar gyfer penodi aelodau gan yr Ymddiriedolaeth i’w cael ym 
Mhrotocol y BBC F3 - Cynghorau Cynulleidfa. 
 
2.3 Mae’r aelodau’n cymryd cyngor gan Gadeirydd y Cyngor Cynulleidfa neu gan Brif 
Gynghorydd Cymru ynghylch gwrthdaro posibl ac yn hysbysu Cadeirydd y Cyngor a Phrif 
Gynghorydd Cymru os bydd, neu os gallai, eu hamgylchiadau newid, mewn ffordd a allai 
arwain at wrthdaro posibl rhwng buddiannau. Mae hyn yn cynnwys sefyll mewn etholiad 
ar lefel llywodraeth leol neu uwch. 
 
2.4 Mae’r Cyngor yn cael cyngor a chymorth gan dîm Uned yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 
Cymru. 
 
2.5 Weithiau, mae’r Cyngor yn gofyn i gyflogeion Gweithrediaeth y BBC ddod i 
gyfarfodydd os yw hynny'n berthnasol i fusnes y Cyngor. 
 
2.6 Caiff y Cyngor hefyd wahodd cynghorwyr allanol a phobl sy’n talu ffi’r drwydded i 
gyfarfodydd y Cyngor, yn amodol ar gael cymeradwyaeth y Cadeirydd. 

 
 
3. Cworwm 
 
3.1 Fel arfer, bydd yn rhaid cael cworwm o aelodau’r Cyngor cyn y gall y Cyngor gyflawni 
unrhyw rai o’i swyddogaethau neu ddyletswyddau. Y cworwm gofynnol ar gyfer CCC yw 
saith aelod o’r Cyngor. 
 

 



            

  

 

4. Rhoi gwybod am gyfarfodydd, pa mor aml y cânt eu 
cynnal ac agendâu cyfarfodydd 
 
4.1 Y Cadeirydd sy'n pennu nifer y cyfarfodydd llawn o'r Cyngor a fydd yn cael eu cynnal 
ac mae'n amrywio yn ôl faint o fusnes sydd i’w drafod. Trefnir amseroedd cyfarfodydd er 
mwyn i faterion sy’n ymwneud â chynulleidfaoedd gael eu cyfleu i'r Ymddiriedolaeth yn 
amserol. 
 
4.2 Fel arfer, bydd hysbysiad o gyfarfod sy’n cadarnhau'r lleoliad, yr amser a'r dyddiad 
ynghyd ag agenda o eitemau i'w trafod, yn cael ei anfon at bob aelod bum diwrnod 
gwaith cyn y cyfarfod. 
 
4.3 Caiff y Cadeirydd ganslo cyfarfodydd. 
 
4.4 Y Cadeirydd sy’n trefnu’r agenda ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor. Fel arfer, bydd 
agendâu’r Cyngor yn cyd-fynd â chynllun busnes cyhoeddedig blynyddol yr 
Ymddiriedolaeth, a hefyd yn adlewyrchu materion sy'n ymwneud â chynulleidfaoedd a all 
godi yn y gwledydd gwahanol. 
 
4.5 Caiff aelodau gyfrannu at drafodion y Cyngor yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd 
cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael bob amser fel bo'r dewis hwn ar gael. 

 
5. Cadeirio cyfarfodydd 
 
5.1 Aelod Cymru o’r Ymddiriedolaeth fydd yn cadeirio cyfarfodydd y Cyngor. 
 
5.2 Yn absenoldeb aelod Cymru o’r Ymddiriedolaeth, ac onid bai fod aelod wedi cael ei 
enwebu ymlaen llaw ganddo at y diben hwn, caiff aelodau’r Cyngor sy’n bresennol ddewis 
Cadeirydd o’u plith i gadeirio’r cyfarfod hwnnw. 

 
6. Cofnodion cyfarfodydd 
 
6.1 Ysgrifennydd y Cyngor, neu ddirprwy a enwebir, fydd yn  ysgrifennu cofnodion y 
trafodion, a phenderfyniadau holl gyfarfodydd y Cyngor, gan gynnwys cofnodi enwau’r 
rheini a oedd yn bresennol. 
 
6.2 Bydd cofnodion cyfarfod y Cyngor yn cael eu cyflwyno i'r cyfarfod nesaf i'w 
cymeradwyo. Mae’r cofnodion wedi’u cymeradwyo yn cael eu llofnodi gan Gadeirydd y 
Cyngor ac yn cael eu cadw fel cofnod parhaol yn archif y BBC. Maent hefyd yn cael eu 
cyhoeddi ar-lein. Rhaid i unrhyw olygu a wneir i fersiwn gyhoeddedig y cofnodion fod yn 
gyson â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
 
6.3 Dosberthir adroddiad o drafodion y Cyngor i holl aelodau’r Ymddiriedolaeth cyn 
cyfarfod nesaf yr Ymddiriedolaeth.  

 
 
7. Swyddogaethau a Dyletswyddau 
 



            

  

 

7.1 Cyflawni'r dyletswyddau a ddisgrifir ym Mhrotocol F3 y BBC (“Cynghorau 
Cynulleidfa”) yng nghyswllt swyddogaeth y Cyngor i:   
(a) Darparu asesiad blynyddol o berfformiad y BBC yng Nghymru – darparu ei asesiad 
i Ymddiriedolaeth y BBC, o leiaf unwaith y flwyddyn, ynghylch pa mor dda yw’r 
gwasanaeth y mae’r BBC yn ei ddarparu i gynulleidfaoedd yng Nghymru, o safbwynt y 
rhai sy’n talu ffi’r drwydded.   
  
(b)  Dynodi materion sy’n codi sydd o bwys i gynulleidfaoedd – cynghori’r 
Ymddiriedolaeth ynghylch materion sydd o bwys i gynulleidfaoedd yng Nghymru, gan 
ganolbwyntio'n benodol ar faterion y gall yr Ymddiriedolaeth roi sylw iddynt.  Bydd hyn yn 
cynnwys argymell blaenoriaethau i’r dyfodol ar gyfer gwasanaethau’r BBC i’w hystyried a’u 
cymeradwyo gan Ymddiriedolaeth y BBC.   
 
(c)  Cyfrannu at benderfyniadau a wna’r Ymddiriedolaeth – rhoi cyngor i’r 
Ymddiriedolaeth, o safbwynt y rhai sy’n talu ffi’r drwydded yng Nghymru, ynghylch 
materion pwysig y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu hystyried.  Bydd hyn yn bennaf yn 
cyfrannu at adolygiadau rheolaidd (bob pum mlynedd) yr Ymddiriedolaeth o bob un o 
wasanaethau'r BBC yn ogystal â newidiadau mawr arfaethedig i wasanaethau'r BBC.   

 
7.2 Bydd y Cyngor Cynulleidfa yn cyflawni’r rôl hon drwy: 
 

(a) ymgysylltu a thrwy ddadansoddi gwaith ymchwil a data eraill er mwyn deall y 
gynulleidfa yng Nghymru 

(b) cysylltiad uniongyrchol ag ystod o gynulleidfaoedd a chymunedau buddiant yng 
Nghymru 

(c) trafodaeth ymysg aelodau’r Cyngor, a chydag aelodau Ymddiriedolaeth y BBC a 
rheolwyr.  
 
7.3  Yn ogystal â chyfarfodydd Cyngor Cynulleidfa Cymru,  bydd aelodau pob un 
o’r pedwar Cyngor yn cyfarfod â’i gilydd o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn trafod 
materion sy’n berthnasol i'r rhai sy’n talu ffi’r drwydded ledled y Deyrnas Unedig.   

 
8. Ymddygiad Aelodau 
 
8.1 Nid yw aelodau’n cael eu talu am eu gwasanaethau. Fodd bynnag, bydd treuliau 
personol rhesymol a wynebir yn sgil eu gwaith fel aelod o Gyngor Cynulleidfa yn cael eu 
talu iddynt. Mae’r polisi sy’n berthnasol i dalu’r treuliau hyn i’w gael ym Mholisi Treuliau 
Aelodau Cynghorau Cynulleidfa (Atodiad 1). 
 
8.2 Disgwylir na fydd aelodau’n gwneud sylwadau cyhoeddus na sylwadau i'r cyfryngau, 
gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, ar ran y Cyngor Cynulleidfa, nac yng nghyswllt 
materion sydd wedi'u trafod ganddo neu yn debyg o fod yn destun trafodaeth yn y 
dyfodol, heb ganiatâd ymlaen llaw gan Gadeirydd Cyngor Cynulleidfa a Phrif Gynghorydd 
Cymru.   Fodd bynnag, mae croeso i aelodau ddarlledu a chyfrannu at y cyfryngau ar sail 
breifat neu broffesiynol yng nghyswllt materion nad ydynt yn gysylltiedig â’u rôl fel aelod 
o Gyngor Cynulleidfa, ond rhaid iddynt ddefnyddio disgresiwn ynghylch pa mor aml y 
byddant yn darlledu neu'n cyfrannu, a natur y darlledu a’r cyfraniad hwnnw.  Dylai 
aelodau hefyd fod yn ofalus wrth wneud sylwadau cyhoeddus, gan gynnwys yn y 
cyfryngau cymdeithasol, i beidio â gwneud mewn ffordd a allai achosi consyrn neu 
embaras i’r Cyngor Cynulleidfa neu’r Ymddiriedolaeth. 
 



            

  

 

8.3 Bydd aelodau'r Cyngor Cynulleidfa yn derbyn ac yn ymwneud â gwybodaeth sensitif 
am y BBC yn ystod eu gwaith.  Mae'n rhaid i aelodau gadw'r cyfryw wybodaeth yn 
gyfrinachol. 
 
8.4 Fel rhan o strwythur atebolrwydd ffurfiol y BBC, mae enwau a swyddi'r aelodau yn 
fater o gofnod cyhoeddus a gellir eu cyhoeddi gan Ymddiriedolaeth y BBC neu eu darparu 
ar gais. Mae manylion personol, gan gynnwys cyfeiriadau a rhifau ffôn, yn cael eu trin fel 
gwybodaeth gyfrinachol ac nid ydynt yn cael eu trosglwyddo i unrhyw unigolyn na 
sefydliad y tu allan i'r BBC heb gael caniatâd ymlaen llaw.  Rhoddir yr aelodau o dan yr un 
rhwymedigaeth i beidio â datgelu manylion ei gilydd i drydydd partïon heb gytundeb yr 
aelod perthnasol, o dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data. 
 



            

  

 

9. Adolygu'r Cylch Gorchwyl 
 
9.1 Sefydlir y cylch gorchwyl hwn gan Ymddiriedolaeth y BBC. 
 
9.2 Bydd y Cyngor yn adolygu ei berfformiad a'i gylch gorchwyl bob blwyddyn a chyflwyno 
unrhyw argymhelliad i newid y cylch gorchwyl i'r Ymddiriedolaeth. 
 



            

  

 

Atodiad 1 – Canllawiau a 

pholisi treuliau ar gyfer 

aelodau Cynghorau Cynulleidfa  

Cyflwyniad 

1.1 Mae Protocol y Cynghorau Cynulleidfa’n dweud “nid yw aelodau’n derbyn tâl am eu 

gwasanaethau. Maent yn cael unrhyw fân dreuliau rhesymol o ganlyniad i’w 

gwaith fel aelod o Gyngor Cynulleidfa.”  

1.2 Darperir y polisi a’r canllawiau hyn i gynorthwyo aelodau Cynghorau Cynulleidfa i 

wneud unrhyw hawliadau gofynnol.  

1.3 Mae’r polisi a’r canllawiau hyn yn berthnasol i aelodau'r pedwar Cyngor Cynulleidfa 

a'r paneli rhanbarthol yn Lloegr, yn ogystal â'r Paneli Gwrandawyr yn Ynysoedd y 

Sianel. 

Polisi  

 Delio â threuliau ar gyfer aelodau Cynghorau Cynulleidfa 

2.1 Mae aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn derbyn costau teithio, llety a chynhaliaeth 

rhesymol wrth gyflawni'u dyletswyddau.  

2.2 Mae aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn gallu cael treuliau sy’n codi’n rhesymol ac 

yn anochel wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.  

2.3 Dylai unrhyw dreuliau a wynebir fod o ganlyniad i fusnes y cytunwyd arno ar gyfer 

y Cyngor Cynulleidfa (gweler A2.5 - A2.7 isod) a chânt eu talu am gostau 

uniongyrchol a wynebwyd, oni nodir fel arall yn y canllawiau hyn.  

2.4 Fel arfer, Uned Ymddiriedolaeth y BBC fydd yn archebu tocynnau teithio a llety ar 

ran aelodau Cynghorau Cynulleidfa – fel arfer ni fyddai disgwyl i aelodau 

Cynghorau Cynulleidfa ysgwyddo’r costau hyn yn uniongyrchol.  

Busnes Cynghorau Cynulleidfa 

2.5 Yn gyffredinol, ystyrir mai busnes Cynghorau Cynulleidfa yw mynychu cyfarfodydd 

y Cyngor Cynulleidfa a digwyddiadau estyn allan at gynulleidfaoedd.  

2.6 Efallai y bydd rhai digwyddiadau y gofynnir i aelodau Cyngor Cynulleidfa eu 

mynychu fel cynrychiolwyr y Cyngor hwnnw a chyda chylch gwaith busnes 

penodol. Ystyrir y rhain yn fusnes swyddogol Cynghorau.  

2.7 O bryd i'w gilydd, efallai y bydd Gweithrediaeth y BBC yn gwahodd aelodau 

Cynghorau i ddigwyddiadau corfforaethol neu gyhoeddus y maent yn eu cynnal, 

megis dangos ffilmiau a recordiadau. Rhoddir y gwahoddiadau hyn i aelodau 

Cynghorau Cynulleidfa fel gwesteion ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn fusnes 

angenrheidiol y Cyngor oni bai fod yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol perthnasol yn 

cytuno'n benodol i hynny.  



            

  

 

 

Trafnidiaeth 

3.1 Dylai aelodau Cynghorau Cynulleidfa ddefnyddio’r dull rhataf o deithio a’r tocynnau 

rhataf i fynychu busnes y cyngor. Bydd hyn fel arfer yn golygu defnyddio 

trafnidiaeth gyhoeddus, neu ddefnyddio’u cerbyd eu hunain lle gellir hawlio 

milltiredd.  

Trên 

3.2 Wrth deithio ar y trên, dylid cael tocyn dosbarth economi yn unig a chael y tocyn 

rhataf posibl (fel arfer bydd hwn yn cael ei archebu ymlaen llaw gan Uned 

Ymddiriedolaeth y BBC). Mewn amgylchiadau eithriadol (e.e. am resymau iechyd), 

gall yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol ganiatáu i aelodau Cynghorau Cynulleidfa 

uwchraddio'u tocyn.   

3.3 Gall cynorthwyydd y tîm archebu tocynnau trên ymlaen llaw gyda'r tocynnau'n cael 

eu darparu ymlaen llaw neu eu casglu yn yr orsaf. Neu gall aelodau Cynghorau 

Cynulleidfa brynu tocynnau a chyflwyno’r derbynebau gyda threuliau eraill.  

Tacsi 

3.4 Gall cynorthwyydd y tîm archebu tacsis ar gyfer busnes Cynghorau Cynulleidfa a 

thelir yn uniongyrchol amdanynt. Gall aelodau Cynghorau Cynulleidfa archebu 

tacsis hefyd a dylid cyflwyno derbynebau yn rhoi manylion y daith a'r gost gydag 

unrhyw hawliad am dreuliau.  

Hedfan 

3.5 Rhaid i unrhyw deithiau awyren a gymerir ar gyfer busnes Cyngor Cynulleidfa gael 

eu harchebu drwy Uned Ymddiriedolaeth y BBC.  

3.6 Bydd cynorthwyydd y tîm yn archebu’r teithiau ac yn darparu tocyn electronig i 

aelodau Cynghorau Cynulleidfa.  

Defnyddio cerbydau personol 

3.7 Bydd aelodau Cynghorau Cynulleidfa sy’n defnyddio’u car eu hunain i fynychu 

cyfarfodydd a digwyddiadau’r Cyngor yn cael ad-daliad ar gyfradd y BBC, yn unol 

â'r gyfradd a argymhellir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  Mae cyfraddau 

milltiredd ar gael hefyd ar gyfer mathau eraill o gerbyd e.e. beic modur.  

3.8 Gall aelodau Cynghorau Cynulleidfa hefyd hawlio costau parcio rhesymol ac 

unrhyw dollau gofynnol i groesi ffordd neu bont.  

3.9 Lle bo modd, dylid defnyddio cyfleusterau parcio’r BBC. Mae cyfleusterau parcio 

ceir ar gael ar rai o safleoedd y BBC, weithiau ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd staff 

Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn rhoi gwybod i aelodau Cynghorau Cynulleidfa os 

oes llefydd parcio ar gael ac a oes trefn ar gyfer archebu lle.  

 



            

  

 

Llety 

4.1 Gellir darparu llety i aelodau Cynghorau Cynulleidfa pan fyddant yn mynychu 

busnes os yw’r pellter rhwng cartref yr aelod a lleoliad y cyfarfod/digwyddiad yn 

rhy bell i alluogi’r unigolyn i deithio ar y diwrnod. Mater i'r Ymddiriedolwr 

Cenedlaethol benderfynu arno fydd darparu llety i aelodau Cynghorau Cynulleidfa.  

4.2 Uned Ymddiriedolaeth y BBC fydd yn archebu llety i aelodau Cynghorau Cynulleidfa 

bob tro. Rhaid i’r Ymddiriedolwr Cenedlaethol gytuno ymlaen llaw ar unrhyw 

eithriadau i hyn.  

4.3 Bydd gwestai’n cael eu harchebu’n unol â chyfradd safonol y BBC onid oes 

amgylchiadau eithriadol gan gynnwys cyfleustra a dewis cyfyngedig. Dyma'r 

cyfraddau ar hyn o bryd: ystafell yn unig £75; ystafell a brecwast £85. Efallai y 

bydd yn rhaid defnyddio cyfradd uwch (uchafswm o £115 am ystafell a brecwast) 

ar gyfer archebu llety yng nghanol Llundain.  

4.4 Bydd biliau ar gyfer llety yn cael eu talu’n uniongyrchol drwy weithdrefnau’r BBC. 

Ond bydd y rhan fwyaf o westai’n gofyn am gerdyn credyd i sicrhau unrhyw 

wariant ychwanegol.   

4.5 Ni fydd y BBC yn talu mân-gostau a geir yn ystod arhosiad dros nos ar fusnes 

Cyngor Cynulleidfa. Mae hyn yn cynnwys papur newydd, fideos y gwesty, 

minibar/bar, gwasanaeth golchi dillad neu ymweliad â’r gampfa.  

 

Prydau Bwyd 

5.1 Fel arfer bydd aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn cael prydau pan fydd busnes y 

Cyngor yn ymestyn dros gyfnod pryd bwyd.  

5.2 Mae gan aelod Cyngor hawl i wneud cais am gostau uniongyrchol prydau bwyd 

sy'n gysylltiedig ag arhosiad dros nos ar fusnes y Cyngor. Gall aelodau godi:  

 (a) Brecwast £6  

 (b) Cinio £6  

 (c) Swper £16  

5.3 Os oes rhai prydau wedi cael eu darparu – er enghraifft brecwast ym mhris y llety 

neu ginio yn ystod busnes Cyngor Cynulleidfa - dim ond am brydau ychwanegol y 

gellir hawlio.  

 



            

  

 

Galwadau ffôn 

6.1 Gellir hawlio cost galwadau ffôn sy'n ymwneud â busnes Cyngor Cynulleidfa os 

darperir bil sy’n dangos pob eitem.  

6.2 Bydd Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn trefnu bod y BBC yn talu am alwadau 

cynadledda ar gyfer busnes Cyngor Cynulleidfa a bydd yn darparu manylion galw i 

mewn i hwyluso hyn (e.e. drwy ddefnyddio rhifau galw-am-ddim).  

 

Costau eraill  

Costau gofalu 

7.1 Mae rhai aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn wynebu costau ychwanegol wrth 

fynychu busnes y Cyngor e.e. costau gofalu am blentyn neu rywun arall y maent 

yn gofalu amdanynt. Dylai’r trefniadau gael eu cymeradwyo ymlaen llaw gan yr 

Ymddiriedolwr Cenedlaethol.  

7.2 Gellid talu treuliau rhesymol, pe na fyddai’r gofalwr, heb y gofal amgen, yn gallu 

mynychu cyfarfod y Cyngor Cynulleidfa neu ddigwyddiad estyn allan. Os bydd, er 

enghraifft, y sawl sy'n derbyn gofal fel arfer yn mynychu gwasanaeth gofal dydd ar 

ddiwrnod y cyfarfod, ni fydd cost y gofal yn cael ei had-dalu.  

7.3 Caiff aelodau Cynghorau Cynulleidfa hawlio cost uniongyrchol gofal amgen (h.y. 
gofal plant neu ofal ar gyfer oedolyn dibynnol) tra byddant ar fusnes y Cyngor 
Cynulleidfa hyd at uchafswm o £10 yr awr a £60 yr hawliad.  

7.4 O fewn y terfynau hyn, bydd gofal amgen yn cael ei ariannu ar gyfer hyd y 

cyfarfod sy’n cael ei fynychu ac amser teithio rhesymol.  

7.5 Rhaid i’r hawliadau gael eu hanfon gyda ffurflen dreuliau am gostau gofal a 

derbynneb gan y gofalwr. Rhaid i’r gofal amgen gael ei drefnu gan yr aelod o'r 

Cyngor Cynulleidfa, a'i hawlio fel mân draul.  

Anghenion ychwanegol 

7.6 Efallai y wynebir rhagor o gostau i hwyluso gwaith aelodau o Gyngor Cynulleidfa 

sydd â nam neu anabledd. Gall hyn, er enghraifft, ymwneud ag anghenion penodol 

o ran teithio neu gyfarpar.  

7.7 Bydd Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn ymdrechu i’r eithaf i hwyluso'r anghenion 

hyn a lleihau'r rheidrwydd ar yr aelod o’r Cyngor Cynulleidfa i dalu mân dreuliau yn 

uniongyrchol.  

Derbyn gwasanaethau’r BBC 

7.8 Nid yw’r BBC fel arfer yn ad-dalu i aelodau Cynghorau Cynulleidfa gostau cyfarpar 

neu danysgrifiadau i dderbyn gwasanaethau’r BBC nac, yn wir,  gwasanaethau 

unrhyw ddarlledwyr eraill. 

7.9 Mae aelodau Cynghorau Cynulleidfa yn gwneud yr un dewisiadau defnyddwyr â’r 

gynulleidfa gyffredinol o ran pa wasanaethau darlledu y maent am eu derbyn. Fel 

arfer tybir, pan gânt eu penodi, bod gan aelodau fynediad at wasanaethau radio 

prif ffrwd ac ar-lein, ac at un o’r prif lwyfannau teledu digidol (DTT, DSAT neu 

gebl).  



            

  

 

7.10 Weithiau, efallai y bydd y BBC yn rhoi benthyg cyfarpar i aelod o Gyngor 

Cynulleidfa yn y tymor byr er mwyn i'r aelod ddod i ddeall technoleg newydd neu 

dechnoleg sy’n cael ei datblygu, neu ganiatáu, fel traul, gostau cael mynediad at 

un o wasanaethau'r BBC nad yw ar gael ar bob llwyfan digidol, er mwyn asesu'r 

gwasanaeth fel rhan o fusnes y Cyngor Cynulleidfa.  

Cadeirio paneli Cyngor Cynulleidfa Lloegr 

7.11 Gall aelodau Cyngor Cynulleidfa Lloegr wynebu costau papur, argraffu a ffonio sy’n 

gysylltiedig â’u rôl fel cadeiryddion paneli Cyngor Cynulleidfa Lloegr. Telir treuliau 

rhesymol pan gyflwynir datganiad o fân dreuliau.  

 

Hawlio treuliau 

8.1 Bydd y polisi a’r canllawiau hyn yn cael eu darparu i holl aelodau Cynghorau 

Cynulleidfa fel rhan o’u rhaglen sefydlu.  

8.2 Bydd Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn darparu ffurflenni treuliau y bydd yn rhaid 

eu llenwi, eu llofnodi a’u dyddio bob tro y byddant yn cael eu cyflwyno. Bydd 

angen darparu derbynebau ar gyfer pob traul. Rhaid i hawliadau heb dderbynebau 

gael eu cymeradwyo’n bersonol gan yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol perthnasol.  

8.3 Bydd Uned Ymddiriedolaeth y BBC yn darparu cymorth i aelodau Cynghorau 

Cynulleidfa ar gyfer cwblhau'r hawliadau.  

8.4 Yn unol â pholisi'r BBC, dylid cyflwyno treuliau o fewn tri mis i wynebu'r costau. Os 

cyflwynir treuliau y tu allan i’r ffenestr tri mis, bydd rhaid cael cymeradwyaeth yr  

Ymddiriedolwr Cenedlaethol perthnasol.  

8.5 Gall Uned Ymddiriedolaeth y BBC roi arweiniad i aelodau Cynghorau Cynulleidfa 

ynghylch treuliau. Rhaid cael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolwr Cenedlaethol 

perthnasol ymlaen llaw cyn eu hwynebu ar gyfer hawliadau unigol a fydd y tu allan 

i’r polisi a’r canllawiau yn y ddogfen hon.  

8.6 Gofynnir i aelodau Cynghorau Cynulleidfa ofyn i staff Uned Ymddiriedolaeth y BBC 

am arweiniad cyn ysgwyddo unrhyw gostau nad ydynt yn cael eu rhagweld yn y 

canllawiau hyn.  
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