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Gwasanaethau Masnachol 
 

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 Brenhinol 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 eistedd ochr yn ochr 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 sut mae’r fframwaith strategol y mae'r Ymddiriedolaeth 

yn ei bennu ar gyfer gweithgareddau masnachol y BBC, a'r fframwaith cymeradwyo ar 

gyfer gwasanaethau masnachol y BBC yn gweithio. 
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Gwasanaethau Masnachol 

Dull gweithredu cyffredinol ac egwyddorion 

Cyffredinol 

1.1 Mae'r Protocol hwn yn berthnasol i is-gwmnïau masnachol y BBC a'u 

gwasanaethau yn ôl y diffiniad o hynny yng nghymal 101 y Cytundeb Fframwaith.1   

1.2 Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gyfrifol am bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y 

BBC,2 gan gynnwys ei weithgareddau masnachol, ac am bennu fframwaith 

cymeradwyo y bydd yr Ymddiriedolaeth yn ei ddefnyddio i asesu cynigion gan 

wasanaethau masnachol y BBC.3  

1.3 Ni all gwasanaethau masnachol y BBC gael eu darparu gan yr un corff â'r corff sy'n 

darparu ei weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus.  Ni chaiff y BBC ei hun 

ddarparu gwasanaethau masnachol yn uniongyrchol. Rhaid i wasanaethau o’r fath 

gael eu darparu drwy is-gwmnïau masnachol.4  

Goruchwyliaeth strategol 

1.4 Yn unol â'r egwyddor gyffredinol nad yw'r Ymddiriedolaeth yn ymwneud â'r gwaith 

o reoli'r BBC o ddydd i ddydd, gan gynnwys ei is-gwmnïau masnachol, mae'r 

Ymddiriedolaeth wedi rhoi Fframwaith Strategol ar waith ar gyfer gwasanaethau 

masnachol y BBC (y "Fframwaith Masnachol").  Mae hwn yn nodi cylch gwaith a 

ffiniau (gan ddefnyddio cyfres o egwyddorion lefel uchel) ar gyfer gwasanaethau 

masnachol y BBC, yn ogystal â rolau perthnasol yr Ymddiriedolaeth a Bwrdd 

Gweithredol y BBC o ran eu goruchwylio.   

1.5 Mae'r Ymddiriedolaeth yn mynnu bod Bwrdd Gweithredol y BBC yn pennu 

strategaethau a chyllidebau ar gyfer pob gwasanaeth masnachol. Mae'n ei gwneud 

yn ofynnol bod strategaethau o'r fath yn cyd-fynd â'r Fframwaith Masnachol y mae 

wedi'i bennu ac mae'n cadw'r hawl i alw am gynigion os bydd yn ystyried nad oes 

strategaeth briodol ar waith neu os nad oes unrhyw strategaeth yn gyson â'r 

Fframwaith Masnachol mae wedi'i bennu. Gan fod y strategaethau hyn yn rhai lefel 

uchel, bydd cynigion unigol dal yn amodol ar gymeradwyaeth drwy'r sianeli arferol. 

Mewn rhai achosion, fel y nodir yn y protocol hwn, bydd yn rhaid cael 

cymeradwyaeth benodol gan yr Ymddiriedolaeth.  

Fframwaith cymeradwyo 

1.6 Mae’r Siarter5 yn ei gwneud yn ofynnol bod yr Ymddiriedolaeth yn pennu 

fframwaith cymeradwyo i asesu cynigion gan y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y 

gwasanaethau masnachol.  Nid yw’r Ymddiriedolaeth yn arolygu pob cynnig 

                                                 
1 Nid yw'r protocol hwn yn berthnasol i weithgareddau eraill sydd wedi’u rhestru yng nghymal 101(2) y Cytundeb 

Fframwaith y gall y BBC fod yn gyfrifol amdanynt (cyfeirir atynt fel gweithgareddau masnachol).  
2
 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(a) 

3
 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(l) 

4
 Cytundeb y BBC, Cymal 68 

5 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(l) 
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masnachol unigol.  Mae'n ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn 

goruchwylio ac yn rheoli gweithredoedd ei is-gwmnïau masnachol, yn amodol ar y 

fframwaith cyfeirio a nodir yn y protocol hwn a luniwyd i sicrhau bod rhai trafodion 

neu weithgareddau penodol yn cael eu cyfeirio at yr Ymddiriedolaeth er 

cymeradwyaeth.  

1.7 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn: 

(a) Sicrhau bod y Bwrdd Gweithredol yn rhoi trefniadau ar waith sydd wedi’u 

dogfennu’n glir yng nghyswllt ystyried a chymeradwyo (i) unrhyw wasanaeth 

masnachol newydd; a (ii) unrhyw newid o bwys i wasanaeth masnachol sydd 

eisoes yn bodoli  

(b) Ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn cyfeirio rhai cynigion 

newydd/cynigion sydd wedi'u newid ar gyfer gwasanaethau masnachol (a 

ddiffinnir yn ôl eu maint a'u natur) at yr Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth 

(c) Ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn arolygu ei drefniadau ar 

gyfer cymeradwyo gwasanaeth masnachol newydd neu wasanaeth sydd 

wedi'i newid yn rheolaidd ac yn rhoi adroddiad i'r Ymddiriedolaeth ar ddiwedd 

pob blwyddyn ariannol ynghylch effeithiolrwydd y trefniadau hynny a 

chydymffurfiad ei holl wasanaethau masnachol â'r gofynion a nodwyd yn y 

Siarter, y Cytundeb a'r Protocol hwn. 

1.8 Gall yr Ymddiriedolaeth gynnal arolygon rheolaidd o weithdrefnau cymeradwyo’r 

Bwrdd Gweithredol yng nghyswllt gwasanaethau masnachol newydd neu 

wasanaethau sydd wedi cael eu newid, fel y gwêl yn dda.   

1.9 Os oes gan yr Ymddiriedolaeth reswm i gredu nad yw gwasanaeth masnachol 

cyfredol yn cydymffurfio â gofynion y Siarter, y Cytundeb, y Fframwaith Masnachol 

neu'r Protocol hwn, gall alw'r gwasanaeth hwnnw i mewn er ystyriaeth a, lle bo 

hynny’n briodol, mynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn gohirio, diwygio neu, yn y 

pen draw, yn dirwyn y gwasanaeth i ben. 

1.10 Gall y Bwrdd Gweithredol, ar yr amod ei fod yn parhau i fod yn atebol i'r 

Ymddiriedolaeth am weithgareddau ei is-gwmnïau masnachol, ddirprwyo rhai o’i 

ddyletswyddau fel y gwêl yn dda, yn unol â’r Siarter a’r Cytundeb.   

Sgôp 

1.11  Mae’r protocol hwn wedi’i rannu’n ddwy ran:  

(a) Rhan A, sut mae'r Ymddiriedolaeth yn pennu ac yn goruchwylio'r gwaith o 

weithredu strategaeth ar gyfer gwasanaethau masnachol y BBC;  

(c) Rhan B, y fframwaith y mae'r Ymddiriedolaeth yn ei ddefnyddio i asesu 

cynigion gan y BBC ar gyfer gwasanaethau masnachol. 



   

 6 

 

A STRATEGAETH AR GYFER GWEITHGAREDDAU 
MASNACHOL Y BBC 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

A1.1 Mae'r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am bennu cyfeiriad strategol cyffredinol y BBC,6 

gan gynnwys ei weithgareddau masnachol, ac am gymeradwyo cyllidebau a 

strategaethau lefel uchel.7  

A1.2 Mae’r Cytundeb yn ei gwneud yn ofynnol bod strategaeth fasnachol a 

fabwysiadwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn cael ei chymeradwyo gan yr 

Ymddiriedolaeth.8 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

A2.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau cangen 

fasnachol y BBC, gan gynnwys mabwysiadu strategaeth, cymeradwyo cyllidebau a 

thargedau a sicrhau bod gwaith a materion busnes y gangen fasnachol yn cael eu 

cyflawni mewn ffordd sy'n gydnaws â'r Siarter, y Cytundeb a'r gyfraith yn 

gyffredinol, ac y rhoddir prosesau trin a rheoli arian (gan gynnwys rheoli risg) o'r 

safon uchaf ar waith.9 

 

Gweithdrefnau 

Ymddiriedolaeth y BBC yn rhoi cyfarwyddyd 

A3.1 Mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio sicrhau cydbwysedd priodol rhwng ei dyletswydd i 

gymeradwyo strategaeth lefel uchel a'i swyddogaeth o ddal y Bwrdd Gweithredol 

yn atebol am ddarparu gwasanaethau masnachol y BBC yn unol â’r strategaeth 

honno.  Mae'r Ymddiriedolaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol 

yn mabwysiadu cynigion ar gyfer strategaeth fasnachol sy'n cwmpasu 

gweithgareddau bob un o is-gwmnïau masnachol y BBC. Fel arfer, dylid sicrhau 

hyn fel rhan o weithdrefn flynyddol y Bwrdd Gweithredol ar gyfer cymeradwyo 

strategaeth a chyllideb ar draws y BBC gyfan. Fel rhan o’r broses honno, gall yr 

Ymddiriedolaeth sôn wrth y Bwrdd Gweithredol am unrhyw bwyntiau’n ymwneud â 

chyfeiriad strategol yr hoffai eu gweld yn cael eu hadlewyrchu mewn unrhyw 

strategaeth fasnachol.   

A3.2 Gellir mabwysiadu strategaethau sy'n cwmpasu nifer o flynyddoedd, ond mae'n 

rhaid i'r Bwrdd Gweithredol ystyried y rhain bob blwyddyn er mwyn adolygu 

cynnydd ochr yn ochr â hwy a'u diweddaru lle bo angen. Mae'n rhaid i'r cynlluniau 

gynnwys digon o wybodaeth er mwyn galluogi'r Ymddiriedolaeth i benderfynu p'un 

                                                 
6 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(a) 

7 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(b) 

8 Cytundeb y BBC, Cymal 72 

9 Cytundeb y BBC, Cymal 73 
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ai a ydynt yn gyson â'r Fframwaith Masnachol mae wedi'i bennu. Rhaid iddynt 

hefyd bennu cyllideb a metrics a thargedau perfformiad clir ar gyfer y busnesau.  

A3.3 Fel rhan o'r broses o bennu cyllideb flynyddol, mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn ei 

gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn cynnig gofyniad llinell sylfaen 

effeithlonrwydd masnachol ar gyfer pob gwasanaeth masnachol. Mae'r llinellau 

sylfaen effeithlonrwydd masnachol hyn yn amodol ar gymeradwyaeth yr 

Ymddiriedolaeth. Diben llinell sylfaen yr Ymddiriedolaeth yw pennu lefel y 

perfformiad masnachol na chaniateir i'r gwasanaeth masnachol perthnasol ddisgyn 

yn is na hi heb godi pryderon bod y gwasanaeth efallai'n cael cefnogaeth gan y 

gwasanaeth cyhoeddus ac felly'n ystumio'r farchnad o bosibl. 

A3.4 Ar ôl ei fabwysiadu, bydd yr Ymddiriedolaeth yn dal y Bwrdd Gweithredol yn atebol 

am gydymffurfio â'r llinell sylfaen effeithlonrwydd masnachol ac am ddarparu 

gwasanaethau masnachol yn unol â'r strategaeth a'r targedau mae wedi'u pennu. 

 

Y Bwrdd Gweithredol yn datblygu strategaeth fasnachol 

A3.5 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am ddatblygu strategaeth fasnachol y BBC. 

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau y caiff y strategaeth fasnachol ei 

datblygu yn unol â gofynion Ymddiriedolaeth y BBC fel y nodir yn Fframwaith 

Masnachol yr Ymddiriedolaeth a'r protocol hwn. 

Monitro ac adolygu 

A3.6 Mae nifer o gyfleoedd yn ystod y flwyddyn i'r Ymddiriedolaeth ymgysylltu â’r 

Bwrdd Gweithredol ynghylch materion strategol lefel uchel, gan gynnwys pennu'r 

gyllideb, pennu strategaethau a gweithgareddau arolygu perfformiad.  Mae'r 

Ymddiriedolaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn rhoi’r 

newyddion diweddaraf i’r Ymddiriedolaeth am wasanaethau masnachol y BBC yn 

ogystal â'i weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus yn y trafodaethau hyn.  

A3.7 Disgwylir i’r Bwrdd Gweithredol roi adroddiad bob blwyddyn i'r Ymddiriedolaeth am 

weithgareddau masnachol a materion eraill cysylltiedig. 

A3.8 Ar wahân i'r trafodaethau hyn, mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn disgwyl i'r Bwrdd 

Gweithredol ei rhybuddio mewn da bryd am unrhyw ddatblygiadau strategol neu 

yn y farchnad sy’n debygol o'i gwneud yn ofynnol gwneud newidiadau sylweddol 

i'r gweithgareddau y mae'r gwasanaethau masnachol yn eu cyflawni.  

 

Allbynnau ac amseru 

A4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen, 

fel y nodwyd yn rhan A ‘Strategaeth ar gyfer gweithgareddau masnachol y BBC’ yn 
y protocol hwn. 

(a) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn mabwysiadu strategaethau lefel uchel ar gyfer 

gwasanaethau masnachol y BBC. 

(b) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn mabwysiadu llinellau sylfaen effeithlonrwydd 

masnachol ar gyfer pob gwasanaeth masnachol. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

cymeradwyo'r rhain.   
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(c)  Yn amodol ar ystyriaethau cyfrinachedd masnachol, bydd yr Ymddiriedolaeth 

yn rhoi adroddiad cyhoeddus ar y penderfyniadau allweddol a wneir ganddi 

ynghylch cyfeiriad strategol gwasanaethau masnachol y BBC yn y dyfodol.  

(d) Bydd Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC yn cynnwys arolwg blynyddol o 

berfformiad ei is-gwmnïau masnachol (cyhoeddir ym mis Gorffennaf fel arfer). 

(e) Rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod cyfrifon ac adroddiadau blynyddol 

sy’n ymwneud â gwasanaethau masnachol y BBC yn cael eu cyhoeddi. 
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 B FFRAMWAITH CYMERADWYO GWASANAETHAU 
MASNACHOL 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

B1.1 Mae’r Siarter10 yn ei gwneud yn ofynnol bod yr Ymddiriedolaeth yn pennu 

fframwaith cymeradwyo i asesu cynigion gan y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y 

gwasanaethau masnachol.  

B1.2 O dan y Cytundeb, disgwylir i'r Ymddiriedolaeth egluro pa bryd y mae angen 

cyfeirio newidiadau i wasanaethau masnachol y BBC ati hi, gan esbonio: 

(a) Sut bydd yr Ymddiriedolaeth yn gwneud ei phenderfyniadau ynghylch 

 cymeradwyo;  

(b) Y gweithdrefnau y bydd yn eu dilyn ac unrhyw feini prawf y bydd yr 

 Ymddiriedolaeth yn eu defnyddio; 

(c) Unrhyw ffactorau eraill y bydd yr Ymddiriedolaeth yn eu hystyried wrth 

benderfynu a ddylai roi cymeradwyaeth ai peidio.11 

B1.3 Nodir y trefniadau hyn yn adran B3 y protocol hwn. 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

B2.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am sicrhau bod gweithdrefnau safonol ar gyfer 

ystyried cynigion am wasanaethau masnachol newydd neu am newid 

gwasanaethau masnachol (gan gynnwys cynigion i roi'r gorau i ddarparu 

gwasanaethau) yn cael eu sefydlu a'u cofnodi ac y cedwir atynt.  Bydd y 

gweithdrefnau hyn ac unrhyw newidiadau o bwys iddynt yn amodol ar 

gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. 

(a) Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gyflwyno i'r Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth 

 gynigion am wasanaethau masnachol newydd neu wasanaethau masnachol sydd 

 wedi’u newid y mae'r meini prawf sydd wedi'u nodi yn rhan B3 y Protocol hwn yn 

 berthnasol iddynt. 

 

Gweithdrefnau 

Gweithdrefnau safonol 

B3.1 Mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod gweithdrefnau safonol yn cael eu 

sefydlu a'u cofnodi ac y cedwir atynt yng nghyswllt y canlynol:  

(a) Ystyried cynigion am wasanaethau masnachol newydd neu am newid 

gwasanaethau masnachol (gan gynnwys cynigion i roi'r gorau i ddarparu 

gwasanaethau); 

(b) Trefniadau ar gyfer sicrhau bod yr holl wasanaethau masnachol yn 

cydymffurfio â’r meini prawf masnachol sydd wedi’u nodi yn y Cytundeb12; 

                                                 
10 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(l) 

11 Cytundeb y BBC, Cymal 71(3) 
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(c) Trefniadau ar gyfer rhoi adroddiadau yn unol â'r gofynion sydd wedi'u nodi yn 

y Cytundeb ac yn y Protocol hwn. 

B3.2 Mae’n rhaid i’r gweithdrefnau gynnwys diffiniadau clir o beth yw gwasanaeth 

masnachol newydd a beth sy'n cael ei ystyried yn newid o bwys i wasanaeth 

masnachol sydd eisoes ar gael.  Mae perthnasedd yn ddull o fynegi pa mor 
arwyddocaol neu bwysig yw newid penodol yng nghyd-destun 
gwasanaethau masnachol y BBC yn eu cyfanrwydd, neu o ran unrhyw 
amodau sydd wedi’u nodi yng nghyd-destun y gymeradwyaeth wreiddiol. 

B3.3 Mae'n rhaid i'r gweithdrefnau nodi'r broses o sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer 

gwasanaethau masnachol newydd a chynigion i newid gwasanaethau masnachol 

sydd eisoes ar gael, gan gynnwys 

(a) Sut y pennir ar ba lefel rheoli y gwneir y penderfyniad; a 

(b) Sicrhau, ym mhob achos, bod y lefel y gwneir y penderfyniadau ynghylch 

cymeradwyo gwasanaethau masnachol arni yn briodol i natur y cynnig, o 

ystyried maint a hyd unrhyw fuddsoddiad, arwyddocâd strategol y cynnig a 

pha mor ddichonol yw y bydd y gweithgaredd yn creu diddordeb sylweddol 

ymysg y cyhoedd o safbwynt y rheini sy'n talu ffi'r drwydded, cystadleuwyr 

yn y farchnad neu randdeiliaid eraill. 

Meini prawf ar gyfer Gwasanaethau Masnachol 

B3.4 O dan drefniadau cymeradwyo'r Bwrdd Gweithredol, ni ddylid cymeradwyo unrhyw 

weithgareddau masnachol newydd/newid mewn gweithgareddau masnachol oni 

bai eu bod yn gyson â'r egwyddorion a'r gofynion a nodir yn Fframwaith 

Masnachol yr Ymddiriedolaeth a bod hynny'n bodloni'r meini prawf ar gyfer 

gwasanaethau masnachol sydd wedi'u cynnwys yng Nghytundeb y BBC13 (bod y 

gweithgaredd): 

(a) Yn cyd-fynd â gweithgareddau diben cyhoeddus y BBC (yn ôl y diffiniad o 

hynny yng nghymal 69(3) y Cytundeb); 

(b) Yn fasnachol effeithlon; 

(c) Ddim yn peryglu enw da’r BBC na gwerth brand y BBC; ac 

(d) Yn cydymffurfio â'r egwyddorion sydd wedi'u nodi ym mholisi masnachu teg 

yr Ymddiriedolaeth ac yng nghanllawiau masnachu teg y BBC, ac, yn benodol, 

yn osgoi 'ystumio’r farchnad’.  

B3.5 Mae’n rhaid i’r gweithdrefnau gynnwys canllawiau (y mae'n rhaid i'r Bwrdd 

Gweithredol eu harolygu'n rheolaidd) ar ddehongli'r meini prawf hyn.  Mae'n rhaid 

i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod hyn yn adlewyrchu'r egwyddorion a'r gofynion 

penodol a nodir yn Fframwaith Masnachol yr Ymddiriedolaeth. 

B3.6 Mae'n rhaid i'r gweithdrefnau ganfod ac ystyried unrhyw drefniadau arbennig sy'n 

berthnasol (er enghraifft amodau'r gymeradwyaeth a nodir gan yr Ymddiriedolaeth 

ac unrhyw ofynion y bydd cyrff rheoleiddio eraill yn eu pennu). 

                                                                                                                                                    
12 Cytundeb y BBC, Cymal 69 
13 Cytundeb y BBC, Cymal 69 
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B3.7 Bydd y gweithdrefnau safonol hyn ac unrhyw newidiadau o bwys iddynt yn amodol 

ar gymeradwyaeth gan yr Ymddiriedolaeth. 

Canllawiau a chyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC ar y meini prawf masnachol 

B3.8 Mae canllawiau'r Ymddiriedolaeth ar ddehongli a defnyddio'r meini prawf ar gyfer 

gwasanaethau masnachol wedi'u cynnwys yn Fframwaith Masnachol a pholisi 

masnachu teg yr Ymddiriedolaeth.   

 

 

Cynigion y mae angen cael cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC ar eu cyfer 

B3.9 Bydd cynnig am wasanaeth masnachol newydd neu am newid gwasanaeth 

masnachol yn amodol ar gymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC os yw: 

(a) Yn ymwneud â buddsoddiad neu werthu asedau gwerth dros £30m; neu 

(b) Ddim yn gyson â'r fframwaith masnachol; neu 

(d) Yn golygu y byddai gwasanaethau masnachol y BBC yn mentro i sector gwbl 

newydd yn y farchnad. 

B3.10 Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol hefyd ystyried cyfeirio unrhyw gynnig sy’n 

gysylltiedig â gwasanaethau masnachol at sylw'r Ymddiriedolaeth os yw'n credu y 

byddai'r cynnig hwnnw yn golygu: 

(a) Y gallai materion godi yn ei sgil a fyddai o arwyddocâd strategol ehangach i’r 

BBC; neu 

(b) Y gallai beryglu brand y BBC neu enw da ehangach y BBC. 

B3.11 Os oes gan yr Ymddiriedolaeth reswm i gredu bod yr ystyriaethau hyn yn 

berthnasol yn unrhyw achos penodol, neu y dylai cynnig penodol gael ei ddwyn 

gerbron neu y dylai fod cynnig penodol wedi cael ei ddwyn gerbron yr 

Ymddiriedolaeth er ystyriaeth, gall alw’r cynnig i mewn er ystyriaeth yr 

Ymddiriedolaeth.  

Meini prawf y mae Ymddiriedolaeth y BBC yn eu defnyddio 

B3.12 Pan gyfeirir cynigion at sylw'r Ymddiriedolaeth i'w cymeradwyo, bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn ystyried y ffactorau canlynol wrth ddod i benderfyniad 

ynghylch a ddylai'r cynigion dan sylw gael eu cymeradwyo ai peidio: 

(a) Os yw'r cynigion yn cyd-fynd â'r gofynion a'r egwyddorion a nodir yn 

fframwaith masnachol yr Ymddiriedolaeth ac yn gyson ag unrhyw strategaeth 

ehangach y BBC sy'n cael eu cyfleu i'r Ymddiriedolaeth; 

(b) A yw'r cynigion yn cydymffurfio â'r pedwar maen prawf sy'n berthnasol i’r 

gwasanaethau masnachol; ac 

(c) Unrhyw ffactorau eraill y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu hystyried yn berthnasol 

i gynnig penodol. 

Newid i strwythur cangen fasnachol y BBC 
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B3.13 Disgwylir i'r Ymddiriedolaeth bennu rheolau ar gyfer cymeradwyo newidiadau i 

 strwythur cangen fasnachol y BBC14.  At y dibenion hyn, ystyr newid yw newid sy'n 

 cael effaith o bwys ar strwythur y busnes neu'r drefn lywodraethol dan sylw.  

 Byddai hyn yn cynnwys creu neu ddirwyn i ben unrhyw is-gwmni masnachol 

 uniongyrchol o eiddo’r BBC, BBC Worldwide neu BBC Commercial Holdings. 

B3.14 Rhaid trafod unrhyw newid o'r fath gydag Uned yr Ymddiriedolaeth15 a gall fod yn 

amodol ar gymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. 

B3.15 Mewn rhai achosion, efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd am ystyried effaith 

gronnus cyfres o fentrau a gweithgareddau llai nad ydynt, ar eu pennau eu 

hunain, yn galw am graffu ar ran yr Ymddiriedolaeth. 

 

Adroddiadau a sicrwydd 

B3.16 Rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gydymffurfio â'r gofynion o ran adroddiadau blynyddol 

sydd wedi'u nodi yn y Siarter a’r Cytundeb16, ac â’r gofynion o safbwynt 

adroddiadau ariannol sydd wedi’u nodi ym Mhrotocol B1. 

B3.17 Yng nghyswllt y gofyniad yng Nghymal 74(2)(c) y Cytundeb, cyn cyhoeddi unrhyw 

adroddiad neu gyfrifon yn ymwneud â gwasanaethau masnachol y BBC, mae'n 

rhaid i'r Weithrediaeth gyflwyno adroddiad i'r Ymddiriedolaeth sy'n cynnwys y 

canlynol: 

(a) Trosolwg o’r holl wasanaethau masnachol newydd/holl wasanaethau 

masnachol sydd wedi'u newid, gan ddangos eu cwmpas a'u maint yn glir o 

safbwynt busnesau sydd eisoes yn bodoli 

(b) Rhestr o’r holl wasanaethau masnachol yn ôl y math o fusnes a dadansoddiad 

daearyddol 

(c) Barn ffurfiol ar gydymffurfiad â’r meini prawf ar gyfer gwasanaethau 

 masnachol 

(d) Rhestr o’r cynigion ar gyfer newid gwasanaethau masnachol neu 

wasanaethau masnachol newydd sydd wedi cael eu cymeradwyo, sy’n dangos 

y corff cymeradwyo perthnasol, gwerth y buddsoddiad a'r dyddiad 

(e) Rhestr o’r cynigion ar gyfer newid gwasanaethau masnachol neu 

wasanaethau masnachol newydd sydd heb gael eu cymeradwyo, sy’n dangos 

y corff cymeradwyo perthnasol, gwerth y buddsoddiad, y dyddiad a’r rheswm 

dros eu gwrthod 

(f) Arolwg o effeithiolrwydd gweithrediad y trefniadau cymeradwyo ar gyfer 

gwasanaethau masnachol newydd/gwasanaethau masnachol sydd wedi newid 

(g) Manylion ynghylch cyfansoddiad a chylch gwaith pob corff cymeradwyo 

(h) Nodyn yn ymdrin â gweithgarwch archwilio mewnol ac allanol perthnasol yn 

 ystod y flwyddyn 

                                                 
14 Cytundeb y BBC, Cymal 71(1) 

15 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhoi cefnogaeth a chyngor annibynnol i'r Ymddiriedolaeth 
16 Siarter y BBC,  Erthygl 45  a Chytundeb y BBC, Cymal 74 
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(i) Y testun cryno arfaethedig sydd i’w gynnwys yn unrhyw gyfrifon ac 

adroddiadau a gaiff eu cyhoeddi yn ôl gofynion y Cytundeb 

B3.18 Gall yr Ymddiriedolaeth gynnal arolwg o’i threfniadau rheoli o ran cymeradwyo 

gweithgareddau masnachol newydd/sydd wedi newid ar unrhyw bryd.  Gall yr 

Ymddiriedolaeth gynnal arolwg o’r fath ei hun, neu gall benodi trydydd parti 

priodol i wneud hynny. 

 

Allbynnau ac amseru 

B4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan B ‘Fframwaith cymeradwyo gwasanaethau masnachol’ yn y 

protocol hwn. 

(a) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn pennu fframwaith cymeradwyo i asesu cynigion y 

Bwrdd Gweithredol ar gyfer y gwasanaethau masnachol. 

(b) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn llunio gweithdrefnau safonol ar gyfer 

gwasanaethau masnachol, fel sy'n ofynnol o dan baragraffau B2.1 a B3.1. 

(c) Yn amodol ar ystyriaethau cyfrinachedd masnachol, bydd yr Ymddiriedolaeth 

yn rhoi adroddiad cyhoeddus ar y penderfyniadau a wneir ganddi ynghylch 

cynigion ar gyfer y gwasanaethau masnachol sydd wedi bod yn destun 

ystyriaeth benodol gan yr Ymddiriedolaeth.    

(d) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi sylwadau ar berfformiad is-gwmnïau 

masnachol y BBC yn ei rhan hi o'r Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol (a gaiff eu 

cyhoeddi ym mis Gorffennaf fel arfer).  

 

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 3(3) – Natur gyhoeddus y BBC a’i amcanion 

 (b) Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(a) a (2)(l) – Swyddogaethau’r Ymddiriedolaeth  

 (c) Siarter y BBC, Erthygl 45 – Adroddiadau blynyddol a datganiadau cyfrifon 

 

2.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Mae’r cymalau canlynol yng Nghytundeb Fframwaith y BBC yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a) Cytundeb y BBC, Cymal 68 – Y gwasanaethau masnachol i gael eu darparu 

gan gorff ar wahân i’r BBC “craidd”. 

(b) Cytundeb y BBC, Cymal 69 – Y meini prawf ar gyfer y gwasanaethau 

 masnachol ayyb 

(c) Cytundeb y BBC, Cymal 71 – Cymeradwyo gwasanaethau masnachol 

(d) Cytundeb y BBC, Cymal 72 – Strategaeth fasnachol y BBC 
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(e) Cytundeb y BBC, Cymal 73 – Rôl y Bwrdd Gweithredol 

(f) Cytundeb y BBC, Cymal 74 – Cyfrifon ac adroddiadau ynghylch y 

gwasanaethau masnachol 

 

2.3 Dogfennau eraill 

Nid oes unrhyw ddogfennau eraill yn berthnasol i’r protocol hwn 



   

 15 

 

 

Fersiwn Dyddiad 
cyhoeddi 

Cymeradwywyd 
gan yr 

Ymddiriedolaeth 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 
blaenorol 

1.0 Mawrth 2007 21 Mawrth 2007 Amherthnasol 

2.0 Mai 2010 18 Mawrth 2010 Mae’r ddogfen hon wedi cael ei diweddaru er 
mwyn iddi fod yn gydnaws â fformat y protocol 

newydd ac i esbonio prosesau perthnasol yn fwy 
manwl. Mae’n ymgorffori'r protocol blaenorol – ‘D6 

Gwasanaethau Masnachol y BBC’. 

2.1 Ebrill 2014 15 Ebrill 2014 Ychwanegwyd nodyn at y protocol i esbonio y 
bydd yn cael ei ddiwygio cyn gynted ag y cytunir 

ar y Fframwaith Masnachol. 

3.0 Ebrill 2015  Adolygu'n llawn er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod 
Fframwaith Masnachol yr Ymddiriedolaeth wedi'i 

gyflwyno 
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Atodiad A - Trosolwg o strwythur gwasanaethau 
masnachol y BBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Gorfforaeth Ddarlledu  
Brydeinig 

Ymgorfforwyd drwy Siarter Brenhinol 

BBC Ventures Group Ltd 

BBC Commercial  
Holdings Ltd 

BBC Global News Ltd 

BBC Worldwide Ltd BBC Studios and  
Post Production Ltd 
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Atodiad B - Fframwaith Strategol ar gyfer 
Gwasanaethau Masnachol y BBC  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Chwefror 2015
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Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau 
Masnachol y BBC 
 

1 - Cyflwyniad 

Diben y ddogfen Fframwaith hon yw nodi'n gyhoeddus ofynion, ffiniau a disgwyliadau'r 

Ymddiriedolaeth ar gyfer gwasanaethau masnachol.  Nid yw'r Fframwaith hwn yn disodli'r 

gofynion cydymffurfio penodol a nodir mewn unrhyw le arall17. 

Mae gwasanaethau masnachol y BBC yn amodol ar ofynion rheoleiddio a chyfreithiol 

gwahanol i'r rheini sy'n berthnasol i weithgareddau ei wasanaeth cyhoeddus. O ran 

gwasanaethau cyhoeddus, mae'r effaith ar y farchnad yn ystyriaeth bwysig gan fod y 

gwasanaethau hyn yn cynrychioli ymyriad yn y farchnad sy'n cael ei ariannu gan y pwrs 

cyhoeddus. Mae'r Ymddiriedolaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod effaith o'r fath yn cael ei 

lleihau a bod ei gweithdrefnau ar gyfer asesu cynigion gwasanaeth cyhoeddus yn 

cyflwyno darpariaeth briodol ar gyfer asesu'r effaith ar y farchnad gan gynnwys, gydag 

achosion a bennir fel rhai arwyddocaol, cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus a ddefnyddir gan 

Ofcom i asesu'r effaith ar y farchnad a lle mae gan y diwydiant ddau gyfle gwahanol i 

gyflwyno tystiolaeth.   

Nid oes yn rhaid lleihau'r effaith ar y farchnad ar gyfer gwasanaethau masnachol y BBC. 

Fodd bynnag, mae'n rhaid sicrhau nad yw gwasanaethau masnachol y BBC yn ystumio'r 

farchnad oherwydd mantais annheg gan y BBC.  

2 - Cylch gwaith ar gyfer gwasanaethau masnachol y BBC 

Y cyfiawnhad dros wasanaethau masnachol gweithredol y BBC yw cynhyrchu elw y gellir 

ei ddefnyddio i ategu ffi'r drwydded er mwyn i'r BBC hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus 

ymhellach18.  Mae'r Ymddiriedolaeth yn ystyried bod y rhesymeg hon ar gyfer 

gwasanaethau masnachol y BBC yn bwysig er mwyn manteisio i'r eithaf ar y buddion y 

gellir eu darparu i'r rheini sy'n talu ffi'r drwydded. Gellir sicrhau hyn drwy gymysgedd 

briodol o fuddsoddiadau masnachol 'o flaen llaw' gan wasanaethau masnachol y BBC o 

ran cynnwys a gomisiynir gan y BBC er mwyn cyflawni ei ddibenion cyhoeddus, a llif 

difidend er mwyn i'r BBC ail-fuddsoddi yn y gwaith o hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus.  

3 - Egwyddorion yr Ymddiriedolaeth ar gyfer gwasanaethau masnachol y 

BBC 

(a) -  Cydlyniad strategol gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus a masnachol 

Mae'n rhaid cael cydlyniad strategol clir rhwng gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus 

a masnachol y BBC er mwyn sicrhau bod y gweithgareddau masnachol yn cefnogi'r broses 

o fodloni ei ddibenion cyhoeddus, ar lefel bob gwasanaeth masnachol yn gyffredinol ond 

                                                 
17

 Yn bennaf yn Siarter a Chytundeb  BBC, Protocol Ymddiriedolaeth y BBC a Pholisi Masnachu Teg yr 

Ymddiriedolaeth 
18

 Cytundeb y BBC, Cymal 101 (1) 



   

 19 

 

hefyd o ran bob gweithgaredd y bydd yn ei gyflawni.  Yn unol â'r Cytundeb19, dyma fydd y 

prif ffyrdd o asesu'r cydlyniad strategol: 

1. Mae'n rhaid i wasanaethau masnachol y BBC gyd-fynd â gweithgareddau dibenion 

cyhoeddus y BBC. Yn fwy penodol na hynny, dylent fod yn briodol er mwyn parhau 

â'r gwasanaeth mewn cysylltiad â'r dibenion cyhoeddus a dylent fod yn 

gysylltiedig, heblaw yn nhermau ariannol yn unig, â'r dulliau y mae'r BBC yn eu 

defnyddio i hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus.  

2. Dylai gwasanaethau masnachol y BBC ategu enw da'r BBC a gwerth ei frand.  

(b) - Sut, pryd ac ymhle y gellir cynnal busnes masnachol. 

Cynnwys a Brandiau'r BBC 

Mae'n rhaid i weithgareddau gwasanaeth masnachol y BBC fod yn seiliedig yn bennaf ar 

sicrhau elw yn sgil cynnwys a brandiau'r BBC, neu gyfrannu at eu creu.  

Efallai mewn rhai achosion (megis maint y busnes neu sut mae'n cyd-fynd ag anghenion 

penodol yn y farchnad) byddai modd cyfiawnhau eithriadau i'r egwyddor hon. Pan fydd y 

Bwrdd Gweithredol yn credu hynny, bydd yn rhaid iddo gael sail resymegol glir. Beth 

bynnag a ddigwydd, bydd yn rhaid i gynnwys y BBC bob amser gynrychioli'r rhan fwyaf o'r 

cynnwys cyffredinol pan ddefnyddir brand y BBC.  

Gweithgareddau busnes 

Efallai y bydd gweithgareddau busnes sy'n debygol o lynu wrth yr egwyddor hon yn 

cynnwys gwerthu a dosbarthu, sianeli, cynhyrchu cynnwys lleol a threfniadau trwyddedu 

ar gyfer datblygu a dosbarthu cynnwys a brandiau'r BBC. Serch hynny, pan gynigir 

pryniannau a buddsoddiadau ecwiti, bydd yn rhaid i'r Bwrdd Gweithredol fod yn fodlon 

bod yr hyn a brynir yn angenrheidiol er mwyn bodloni'r amcanion busnes y cytunwyd 

arnynt a sicrhau bod yr holl ddewisiadau strategol eraill - megis datblygiad mewnol neu 

drwyddedu hawliau - wedi'u hystyried yn ofalus a'u gwrthod cyn y caiff unrhyw gynnig ei 

gymeradwyo.  Mae cynigion mwy neu bwysicach yn dal yn amodol ar gymeradwyaeth yr 

Ymddiriedolaeth20.  

Gweithio gyda phartneriaid masnachol 

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol roi sylw neilltuol i'r gofyniad yn y Cytundeb sy'n dweud 

na ddylai gwasanaethau masnachol beryglu enw da'r BBC na gwerth y brand wrth bennu, 

er enghraifft, pa bartneriaid masnachol gall y BBC weithio gyda nhw a pha fath o gynnwys 
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 Cytundeb y BBC, Cymal 69 
20

 Protocol C4 y BBC – Gwasanaethau Masnachol 
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trydydd parti a ddangosir ar sianel brand y BBC.  Mae llawer o elfennau perthnasol i'w 

hystyried wrth lunio barn ynghylch a allai gweithgaredd beryglu enw da'r BBC ac mae'n 

rhaid asesu hyn nid yn unig o fewn y gwasanaeth masnachol ond hefyd o fewn 

Gweithrediaeth y BBC er mwyn sicrhau y caiff unrhyw effeithiau ehangach ar enw da'r 

BBC eu hystyried.  

Ystyriaethau daearyddol 

Gellir cynnal gweithgareddau gwasanaeth masnachol y BBC mewn unrhyw ardal 

ddaearyddol.  

Wrth ystyried beth a ystyrir fel cydlyniad strategol, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol 

ystyried yn benodol y gwahaniaeth rhwng y gwasanaethau masnachol a gynigir yn y DU 

a'r rheini sydd ar gael i gynulleidfaoedd rhyngwladol yn unig. Er enghraifft, gellir ystyried 

bod sianel sy'n defnyddio brand y BBC (e.e. BBC America, BBC Entertainment) yn gwbl 

briodol ar gyfer cynulleidfa ryngwladol ond mae angen rhoi sylw arbennig i frand y BBC a 

ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau masnachol yn y DU er mwyn osgoi unrhyw ddryswch 

rhwng beth y mae ffi'r drwydded yn talu amdano a beth y mae'n rhaid gwneud taliad 

masnachol ychwanegol ar ei gyfer.   

Gwasanaeth uniongyrchol ar gyfer cynigion masnachol i ddefnyddwyr 

Mae'n bosibl y bydd gwasanaethau masnachol y BBC yn cynnig cynnyrch a gwasanaethau 

yn uniongyrchol i ddefnyddwyr y DU. Serch hynny, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol 

sicrhau bod yr holl wasanaeth masnachol a chyhoeddus a ddarperir yn uniongyrchol ar 

gyfer gweithgareddau defnyddwyr yn cael ei gydlynu'n ofalus. Mae'n rhaid cael polisi clir o 

ran pryd ac ymhle mae'r prif gynnwys (gwasanaeth cyhoeddus) a'r cynnwys eilaidd 

(gwasanaeth masnachol) ar gael ac mae'n rhaid rhoi gwybod amdano i gynulleidfaoedd y 

BBC.  

 (c) -  Effeithlonrwydd masnachol 

Yn gyson â'r rhesymeg ariannol sy'n sylfaen i wasanaethau masnachol gweithredu'r BBC, 

mae effeithlonrwydd masnachol (sy'n golygu'n eang ymddwyn fel gweithredwr yn y 

farchnad er mwyn sicrhau elw ariannol a gwerth strategol) yn angenrheidiol ar gyfer 

gwasanaethau masnachol y BBC. Dylai'r BBC allu dangos hyn i ddechrau, cyn chwilio am 

fanteision strategol ehangach ar gyfer y Gorfforaeth yn gyffredinol.  Nid oes modd i 

wasanaeth masnachol sy'n gallu sicrhau manteision strategol neu werth gwasanaeth 

cyhoeddus wneud yn lle effeithlonrwydd masnachol21.  
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Mae'r Cytundeb yn ei gwneud yn ofynnol bod gwasanaethau masnachol y BBC yn 'dangos 

eu bod yn fasnachol effeithlon'22. Yr Ymddiriedolaeth fydd yn gyfrifol am benderfynu'r 

diffiniad ar gyfer effeithlonrwydd masnachol.    

Caiff effeithlonrwydd masnachol ei asesu fesul gwasanaeth masnachol unigol yn hytrach 

na fesul gweithgareddau masnachol unigol o fewn y busnesau hynny, ac yn hytrach nag 

ar sail perfformiad cronnus ar draws pob un ohonynt23.  

Mae gwasanaethau masnachol yn gweithredu mewn gwahanol farchnadoedd lle mae'r 

disgwyliadau o ran gweithredwyr y farchnad yng nghyswllt yr amserlenni y dylid 

cynhyrchu elw yn unol â nhw, yn ogystal â lefel yr elw hwnnw, yn amrywio. Fel rhan o'r 

broses o bennu'r gyllideb flynyddol, mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth felly sicrhau bod 

Bwrdd Gweithredol y BBC yn cynnig gofyniad llinell sylfaen effeithlonrwydd masnachol ar 

gyfer pob gwasanaeth masnachol sy'n ystyried amrywiadau o'r fath yn y farchnad.  

Diben llinell sylfaen effeithlonrwydd masnachol yr Ymddiriedolaeth yw pennu lefel y 

perfformiad masnachol na chaniateir i'r gwasanaeth masnachol perthnasol ddisgyn yn is 

na hi heb godi pryderon ei fod efallai'n cael cefnogaeth gan y gwasanaeth cyhoeddus ac 

felly'n ystumio'r farchnad o bosibl. Y gofyniad llinell sylfaen yw bod yn rhaid i bob 

gwasanaeth masnachol y BBC gynhyrchu elw ar fuddsoddiad tymor hir ar gyfer y BBC a 

ystyrir yn briodol i'r farchnad berthnasol. Efallai y bydd elw o'r fath yn cael ei ddarparu fel 

difidend neu ffrwd refeniw arall i'r BBC. 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod digon o dystiolaeth yn sail i'r cynigion 

hyn er mwyn dangos eu bod yn gyson â safonau'r farchnad. Os bydd yn rhaid addasu 

disgwyliadau er mwyn ystyried unrhyw gyfyngiadau ar fusnesau sy'n codi yn sgil y 

fframwaith rheoleiddio y maent yn gweithredu yn unol ag ef, mae'n rhaid nodi'r rhain yn 

glir.  Dim ond llinellau sylfaen a fydd yn bodloni'r dystiolaeth sylfaenol y bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn eu cymeradwyo.  

Nid yw'r gofyniad llinell sylfaen yn golygu bod yn rhaid i bob un o'r gwasanaethau 

masnachol wneud elw bob blwyddyn. Mae'n bosibl y bydd cyfnodau (er enghraifft pan 

fydd busnesau yng ngham cyntaf eu datblygiad, neu mewn cyfnod o newid sylweddol) 

pan nad yw proffidioldeb bob blwyddyn yn ddisgwyliad masnachol realistig.  Mewn 

achosion o'r fath, mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gael cynlluniau busnes wedi'u 

cymeradwyo sy'n nodi'n glir yr elw a ystyrir yn briodol ar gyfer y farchnad berthnasol wrth 

ystyried cyfnod priodol. Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol adolygu perfformiad masnachol 

busnesau o'r fath yn ofalus, gan gyflwyno adroddiadau yn ôl yr angen yn unol â'r 

fframwaith hwn. 
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Mae'r Bwrdd Gweithredol hefyd yn gyfrifol am bennu targedau masnachol ar gyfer pob 

gwasanaeth masnachol. Mae'r rhain yn cyflawni diben gwahanol i linell sylfaen yr 

Ymddiriedolaeth. Eu nod yw sicrhau bod y BBC yn cael yr elw gorau yn sgil ei 

wasanaethau masnachol ar gyfer y rheini sy'n talu ffi'r drwydded.  Mae'n rhaid i'r 

targedau fodloni gofynion llinell sylfaen yr Ymddiriedolaeth o leiaf, ac mae'n rhaid eu 

pennu ar lefel sy'n sicrhau bod pob gwasanaeth masnachol yn cael ei herio'n ddigonol.  Ac 

ystyried effeithlonrwydd masnachol, bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried ei ofyniad llinell 

sylfaen ei hun yn ogystal â pherfformiad bob busnes ochr yn ochr â'r targedau masnachol 

a bennwyd ar ei chyfer gan y Bwrdd Gweithredol. 

Mae cynigion gwasanaeth masnachol newydd yn amodol ar ofynion cymeradwyo sydd 

wedi'u nodi yn y Cytundeb ac ym mhrotocolau'r Ymddiriedolaeth24. Pan fydd cynigion 

gwasanaeth masnachol newydd yn amodol ar brosesau craffu yn eu rhinwedd eu hunain 

yn unol â'r trefniadau hyn (gan y gwasanaeth masnachol ei hun, y Bwrdd Gweithredol 

neu'r Ymddiriedolaeth), mae'n rhaid i'r corff penderfynu fod yn fodlon ag ymarferoldeb 

masnachol a lefelau'r risg fasnachol sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd penodol hwnnw. 

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am gymeradwyo cynlluniau busnes ar gyfer pob 

gwasanaeth masnachol ac am fonitro perfformiad pob gwasanaeth ochr yn ochr â nhw. 

Mae'r Bwrdd Gweithredol hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod gan yr Ymddiriedolaeth 

fynediad at ddigon o ddeunydd adrodd ar berfformiad (drwy adroddiadau chwarterol yn 

bennaf) er mwyn bodloni ei hun bod ei ofyniad o ran effeithlonrwydd masnachol llinell 

sylfaen yn cael ei asesu a'i fodloni. 

(d) - Cadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y pwrs cyhoeddus a'i 

wasanaethau masnachol ar wahân 

Mae'n rhaid i'r BBC gadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y pwrs cyhoeddus a'i 

wasanaethau masnachol ar wahân25.  Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y 

BBC yn cydymffurfio â chyfraith cymorth gwladol.  

Mae'n rhaid i wasanaethau masnachol y BBC hefyd gydymffurfio â gofynion masnachu teg 

yr Ymddiriedolaeth ac ni ddylent ystumio'r farchnad26.  Mae polisi masnachu teg yr 

Ymddiriedolaeth yn canolbwyntio ar sicrhau nad yw gwasanaethau masnachol y BBC yn 

cael mantais annheg yn y farchnad o ganlyniad i'w cysylltiadau â'r BBC.   Mae dau 

wahanol ddimensiwn i hyn - gwahaniad ariannol a gwahaniad gweithredol. 

Gwahaniad ariannol 
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Mae'r Ymddiriedolaeth o'r farn mai'r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau'r gwahaniad 

angenrheidiol rhwng rhannau cyhoeddus a masnachol y BBC yw drwy ganolbwyntio ar 

wahaniad ariannol a bod yn dryloyw yn ei gylch ac ynghylch prisiau a thelerau 

trosglwyddo asedau a chostau gwasanaeth. Ni ddylai gwasanaethau masnachol gael 

mantais ariannol annheg gan y BBC. Rhaid cadw hyd braich rhwng yr holl drafodion a 

wneir rhwng y gwasanaethau masnachol a'r BBC yn nhermau ariannol gan gyfeirio at 

brisiau priodol y farchnad lle bo hynny'n briodol. 

Pan fydd gan y BBC asedau (fel rhaglenni teledu) sy'n cael eu cynhyrchu gydag arian y 

pwrs cyhoeddus, ni ddylid rhoi rhaglenni eraill yn y farchnad o dan anfantais annheg pan 

gaiff yr asedau hynny eu trosglwyddo i wasanaeth masnachol y BBC. Mae'n rhaid i'r BBC 

gael y systemau a'r profion angenrheidiol ar waith er mwyn bod yn fodlon bod ei 

wasanaethau masnachol yn talu cyfradd y farchnad, wedi'u meincnodi neu'n cael eu profi 

fel arall ar gyfer yr asedau hynny. Yn yr un modd, pan fydd y BBC yn darparu unrhyw 

wasanaethau (fel llety) ar gyfer gwasanaeth masnachol, mae'n rhaid iddo sicrhau y codir 

cyfradd y farchnad ar gyfer y gwasanaethau hynny.   

Mae'n rhaid i wasanaethau masnachol y BBC weithredu fel cwmnïau ar wahân gan ddilyn 

y gofynion arferol o ran cyfrifon statudol.  Bydd hyn yn sicrhau bod unrhyw drafodion 

ariannol a wneir rhwng y BBC ac un o'i gwmnïau yn cael eu cofnodi'n briodol ac yn agored 

i broses graffu. 

Gall y BBC drafod trefniadau 'golwg gyntaf' neu neilltuol rhyngddo ef a'i wasanaethau 

masnachol ar yr amod y glynir wrth ofynion polisi masnachu teg yr Ymddiriedolaeth ac 

nad yw unrhyw drefniadau o'r fath yn ystumio'r farchnad. Pan gaiff hawliau neu asedau 

eu gwerthu i wasanaeth masnachol, bydd yn rhaid cynnwys rhai elfennau o feincnodi'r 

farchnad er mwyn sicrhau y caiff y pris trosglwyddo priodol ei dalu. 

Gwahaniad gweithredol 

Mae'n rhaid i wahaniad gweithredol fod yn ddigonol i sicrhau nad yw gwasanaethau 

masnachol y BBC yn cael mantais annheg yn y farchnad o ganlyniad i'w cysylltiad â'r BBC, 

ond ni ddylai hyn effeithio ar unrhyw gydlyniad strategol rhwng gwasanaethau cyhoeddus 

a masnachol y BBC sy'n hollbwysig er mwyn manteisio i'r eithaf ar y buddion a gynigir i'r 

rheini sy'n talu ffi'r drwydded.  

Caiff gwahaniad gweithredol ei sicrhau'n rhannol yn sgil y gofyniad bod gwasanaethau 

masnachol y BBC yn gweithredu fel cwmnïau ar wahân. Mae'n rhaid i wasanaethau 

masnachol gael eu rhedeg gan fwrdd o Gyfarwyddwyr a chanddynt gyfrifoldebau 

ymddiriedol penodol, sy'n wahanol i gyfrifoldebau Bwrdd Gweithredol y BBC. Gall 

byrddau'r gwasanaethau cyhoeddus gynnwys cyfarwyddwyr a chanddynt rôl yng 

ngwasanaeth cyhoeddus y BBC, ond mae'n rhaid i bob bwrdd gael cydbwysedd rhesymol 
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rhwng ei gyfarwyddwyr ei hun a'r rheini a chanddynt hefyd rôl yng ngwasanaeth 

cyhoeddus y BBC.  

Pan fydd gan gyfarwyddwr rôl yng ngwasanaeth cyhoeddus y BBC ac ar fwrdd 

gwasanaeth masnachol, bydd yn rhaid i Fwrdd Gweithredol y BBC ystyried yn ofalus 

unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau posibl a allai godi ac mae'n rhaid iddo gael 

trefniadau cofnodi ffurfiol ar waith er mwyn rheoli hyn.  

Ar wahân i lefel bwrdd, dylai fod yn amlwg bod staff fel arfer yn atebol i wasanaeth 

masnachol neu wasanaeth cyhoeddus y BBC.  Mewn amgylchiadau eithriadol, os bydd 

unrhyw aelod o staff mewn rôl gwasanaeth cyhoeddus yn ogystal â masnachol, bydd yn 

rhaid i Fwrdd Gweithredol y BBC ystyried yn ofalus unrhyw achosion o wrthdaro rhwng 

buddiannau posibl a allai godi a rhaid iddo gael trefniadau cofnodi ffurfiol ar waith er 

mwyn rheoli hyn. 

4 - Egluro rolau wrth oruchwylio gweithgareddau gwasanaeth 

cyhoeddus 

Rolau'r Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd Gweithredol 

Caiff rolau'r Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd Gweithredol o ran gwasanaethau masnachol eu 

nodi yn y Siarter a'r Cytundeb, ac yn fwy manwl yn y Protocol27.  

Strategaeth pennu 

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gael trefniadau ar waith ar gyfer mabwysiadu ac 

adolygu strategaeth a chynlluniau busnes ar gyfer ei wasanaethau cyhoeddus.  Gellir 

mabwysiadu strategaethau sy'n cwmpasu nifer o flynyddoedd, ond mae'n rhaid i'r Bwrdd 

Gweithredol ystyried y rhain bob blwyddyn er mwyn adolygu'r cynnydd ochr yn ochr â 

hwy a'u diweddaru lle bo angen.   

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo'r strategaethau a'r cynlluniau busnes y mae'r 

Bwrdd Gweithredol yn barnu eu bod yn cydymffurfio â'r holl ofynion rheoleiddio a 

chyfreithiol ac yn cydymffurfio â'r gofynion a nodir yn y fframwaith strategol hwn. 

Ystyriaeth i'r Bwrdd Gweithredol yw'r penderfyniadau ynghylch amseru a'r broses o 

ymdrin â datblygiad strategaethau ar gyfer pob gwasanaeth masnachol, ond mae'r 

Ymddiriedolaeth yn cadw'r hawl i alw am gynigion os bydd yn ystyried nad oes 

strategaeth briodol ar waith neu os nad oes unrhyw strategaeth yn gyson â'r Fframwaith 

hwn. 
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Goruchwylio perfformiad a chydymffurfiaeth  

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod gwasanaethau masnachol y BBC yn cael eu 

gweithredu mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'r pedwar maen prawf a nodir ar gyfer 

gwasanaethau cyhoeddus yn y Cytundeb. Mae'n rhaid i Brif Weithredwr bob un o'r 

gwasanaethau masnachol gymryd camau i fodloni eu hunain bod eu busnesau'n parhau i 

gydymffurfio â'r pedwar maen prawf ac mae'n rhaid iddynt gyflwyno adroddiad 

cydymffurfio i'r Bwrdd Gweithredol bob blwyddyn.  Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol 

sicrhau bod adroddiadau a chyfrifon sy'n cwmpasu'r gwasanaethau masnachol yn cael eu 

cyhoeddi bob blwyddyn a bod y rhain yn cynnwys yr holl wybodaeth a nodir yn y 

Cytundeb fel gwybodaeth angenrheidiol28. 

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol, drwy ei drefniadau ar gyfer cofnodi perfformiad, 

gyflwyno adroddiadau bob chwarter i'r Ymddiriedolaeth mewn fformat y cytunir arno ac 

mae'n rhaid iddynt gynnwys gwybodaeth am berfformiad ariannol bob gwasanaeth 

masnachol (gan gynnwys nodi unrhyw weithgareddau o fewn pob busnes sy'n methu 

cyrraedd y targedau ariannol a bennir ar eu cyfer yn gyson), cydymffurfiaeth â'r pedwar 

maen prawf a gofynion eraill, risgiau ac achosion lliniaru allweddol yn ogystal â 

phrosiectau mawr.  

Newidiadau i wasanaethau masnachol (gan gynnwys ychwanegu a thynnu) 

Caiff gofynion manwl ynghylch cymeradwyo gwasanaethau masnachol eu nodi ym 

mhrotocol perthnasol yr Ymddiriedolaeth29.  Yn y rhan fwyaf o achosion, y Bwrdd 

Gweithredol sy'n gyfrifol am asesu a yw cynigion gwasanaeth masnachol newydd yn 

cydymffurfio. Mewn rhai achosion mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gael cymeradwyaeth 

gan yr Ymddiriedolaeth. Mae'r Protocol yn esbonio sut bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

gwneud unrhyw benderfyniadau cymeradwyo a gaiff eu cyfeirio ati. Mae hyn yn cynnwys 

y gweithdrefnau y bydd yn eu dilyn ac unrhyw feini prawf y bydd yn eu defnyddio y tu 

hwnt i'r meini prawf hynny a nodir yn y Cytundeb, neu'r ffactorau y bydd yn eu hystyried 

wrth benderfynu cymeradwyo ai peidio. 

Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau bod gwasanaethau masnachol y BBC yn cael eu 

gweithredu mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'r rheolau hyn. 

Trefniadau delio â chwynion 
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Mae gweithgareddau gwasanaethau masnachol y BBC ac unrhyw drafodion a gynhelir 

rhyngddynt a'r BBC yn dod o dan awdurdodaeth polisi masnachu teg a gweithdrefnau ar 

gyfer delio â chwynion ac apeliadau'r Ymddiriedolaeth30. 

Adolygu 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn adolygu'r Fframwaith hwn, gan gynnwys ystyried 

cydymffurfiaeth y BBC â'r Fframwaith o ran y ffordd mae'n gweithredu ei wasanaethau 

masnachol, o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Bydd yr adolygiadau hyn yn cael eu 

cyhoeddi. 
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