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Getting the best out of the BBC for licence fee payers 

Goruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth 

o’r BBC  
 

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 sut mae’r Ymddiriedolaeth yn goruchwylio’r 

ffordd y mae’r Bwrdd Gweithredol yn rheoli busnes gweithredol y BBC o ddydd 

i ddydd. Mae’n ymwneud â goruchwylio prosesau busnes a chydymffurfiad â 

gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol (yn hytrach na pherfformiad gwasanaethau'r 

BBC). 
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Goruchwyliaeth yr 
Ymddiriedolaeth o’r BBC  

Dull gweithredu ac egwyddorion 

 

1.1 Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gyfrifol am asesu perfformiad Bwrdd Gweithredol y 

BBC o ran cyflwyno gwasanaethau a chyflawni gweithgareddau’r BBC, a dal y 

Bwrdd Gweithredol yn atebol am ei berfformiad.1   

1.2 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am reolaeth weithredol y BBC o ddydd i ddydd, 
am redeg materion busnes ariannol gweithredol y BBC yn y modd gorau i sicrhau 
gwerth am arian ac i sicrhau cydymffurfiad â'r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol 
sydd ar y BBC, gan gynnwys y gofynion y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi'u rhoi 
arno.2 

 
1.3 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn bod y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad 

o dro i dro ar sut y mae'n ymdopi ag agweddau penodol ar weithrediadau'r BBC, 
gan gynnwys alldro yn erbyn targedau penodol a gofynion rheoleiddiol eraill a 
bennir gan y fframwaith cyfreithiol - gan gynnwys Siarter a Chytundeb y BBC - 
Ymddiriedolaeth y BBC a chyrff rheoleiddio eraill perthnasol. 

1.4 Bydd Goruchwyliaeth Ymddiriedolaeth y BBC o’r Bwrdd Gweithredol ar lefel sy’n 

briodol i gylch gwaith strategol yr Ymddiriedolaeth. Gall Ymddiriedolaeth y BBC 

ddirprwyo’r gweithgareddau goruchwylio sydd wedi’u nodi yn y protocol hwn i un o 

bwyllgorau perthnasol yr Ymddiriedolaeth fel sy’n briodol.   

1.5 Os bydd Ymddiriedolaeth y BBC o'r farn nad yw'r camau y mae'r Bwrdd 

Gweithredol yn eu cymryd i reoli'r BBC yn ddigonol mewn rhyw faes, bydd yn 

ystyried gofyn am weithredu mwy penodol ar ran y Bwrdd Gweithredol er mwyn 

cywiro’r sefyllfa.    

1.6 Mae gan Ymddiriedolaeth y BBC ddisgresiwn i gael arolwg annibynnol o unrhyw 

agwedd ar berfformiad y BBC os bydd arni angen mwy o sicrwydd ynghylch 

perfformiad y BBC yn erbyn ei dargedau.3  

1.7 Wrth gyflawni unrhyw rai o'r dyletswyddau goruchwylio sydd wedi’u nodi yn y 

protocol hwn, gall Ymddiriedolaeth y BBC ofyn am ba wybodaeth ychwanegol y 

gwêl hi yn dda gan unrhyw un o gyflogeion y BBC.   Bydd pob cyflogai yn 

cydweithredu gyda phob cais rhesymol a chyfreithiol gan Ymddiriedolaeth y BBC 

yn y cyswllt hwn a bydd y Bwrdd Gweithredol, i’r graddau y bo hynny’n 

angenrheidiol, yn mynnu ei fod yn gwneud hynny.   

1.8 Mae’r protocol hwn yn berthnasol i’r BBC fel corff, gan gynnwys y gwasanaethau 

masnachol, BBC World Service a gwasanaeth Monitro’r BBC.   Mae’n canolbwyntio 

ar y prosesau busnes sy'n sail i weithrediadau'r BBC a’i gydymffurfiad rheoleiddiol 

yn hytrach nag â pherfformiad gwasanaethau unigol yn y BBC. (Ymdrinnir â sut 

                                                 
1 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(c) 

2 Siarter y BBC, Erthygl 38 (1)(c) 

3 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(c) 
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mae Ymddiriedolaeth y BBC yn monitro perfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus y 

DU ym Mhrotocol C1, Gwasanaethau Cyhoeddus y DU).  

Cwmpas 

1.9 Mae’r protocol hwn wedi’i rannu i'r adrannau canlynol: 

Rhan A, rheoli risg4  

Rhan B, monitro ariannol5 

Rhan C, ymchwiliadau gwerth am arian6 

Rhan D, trefniadau masnachu teg7 

Rhan E, y trefniadau ar gyfer casglu ffi'r drwydded8 

Rhan F, y newid i ddigidol9 

Rhan G, defnyddio’r sbectrwm radio yn effeithlon 

Rhan H, cydymffurfiad cyfreithiol10 

Rhan I, cwotâu a thargedau’r BBC 

Rhan J, trefniadau ar gyfer hyfforddi staff y BBC11 

Rhan K, cydraddoldeb ac amrywiaeth12 

 

                                                 
4 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(j) 

5 Siarter y BBC, Erthygl 24(1)(a), 24(2)(a) a 24(2)(e) 

6 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(i) 

7 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(k) 

8 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(m) 

9 Sef y broses o raddol ddisodli darlledu gwasanaethau teledu ar y rhwydwaith analog yn y DU â darlledu’r gwasanaethau 

hynny’n ddigidol. 

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

11 Cytundeb y BBC, Cymal 84 

12 Cytundeb y BBC, Cymal 83 a Deddf Cydraddoldeb 2010 
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A RHEOLI RISG  

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

A1.1 O dan y Siarter, mae gan Ymddiriedolaeth y BBC ddyletswydd benodol i sicrhau 

bod y Bwrdd Gweithredol yn ymdrin â phrif risgiau gweithredol y BBC.13  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC  

A2.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am faterion busnes gweithredol y BBC a fydd yn 
cynnwys rheoli ac ymdrin â phrif risgiau gweithredol y BBC.14  

 
A2.2 O dan y Siarter, disgwylir i'r Bwrdd Gweithredol gael Pwyllgor Archwilio.  Bydd gan 

y Pwyllgor hwn swyddogaethau sydd gymesur â’r safonau uchaf o lywodraethu 
corfforaethol.15   

A2.3 Felly, bydd y Bwrdd Gweithredol, gyda chymorth goruchwylio ac arolygu 

ychwanegol ei Bwyllgor Archwilio, yn gweithredu rheolaethau mewnol a phrosesau 

rheoli risg manwl y BBC ac am eu harolygu’n rheolaidd.   

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC  

A3.1 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol ddarparu adroddiadau 

bob chwe mis o leiaf ar y prif risgiau gweithredol sy'n wynebu'r BBC a'r camau y 

mae'r Bwrdd Gweithredol yn eu cymryd i leddfu ar y risgiau hynny i lefel sy'n 

dderbyniol. 

A3.2 Yn ogystal, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol hysbysu’r 

Ymddiriedolaeth ynghylch unrhyw gynnydd sylweddol yn y prif risgiau gweithredol 

y mae'r BBC yn eu wynebu ar sail ad hoc ac amserol.     

A3.3 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn am sicrwydd ysgrifenedig gan y Bwrdd 

Gweithredol bob blwyddyn ynghylch gweithrediad y broses rheoli risg a'r systemau 

rheolaeth fewnol yn y BBC cyn cwblhau'r Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol bob 

blwyddyn.  

A3.4 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol ei hysbysu ymlaen 

llaw ynghylch unrhyw gamau a gymerir i benodi, disodli, ail-aseinio neu 

ddiswyddo’r Cyfarwyddwr Risg a Sicrwydd (neu swydd gyfatebol sy’n cynrychioli 

arweinydd uwch y gwaith o gynnal ymchwiliadau ac archwiliadau mewnol).    

A3.5 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i Bwyllgor Archwilio’r Bwrdd Gweithredol 

gyflwyno holl gofnodion ei gyfarfodydd a bod adroddiadau gan yr archwilwyr 

mewnol ac allanol, gan gynnwys cynlluniau gwaith, ar gael i'r Ymddiriedolaeth ar 

gais.  

                                                 
13 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(j) 

14 Siarter y BBC, Erthygl 38(1)(c) 

15 Siarter y BBC, Erthygl 35(3) 
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A3.6 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio neu'r 

Cyfarwyddwr Risg a Sicrwydd roi gwybod i Gadeirydd y pwyllgor perthnasol yn 

Ymddiriedolaeth y BBC yn uniongyrchol os bydd gan y naill neu’r llall bryderon 

difrifol nad yw’r Bwrdd Gweithredol yn mynd i'r afael â nhwAdroddiadau gan y 

Weithrediaeth 

A3.7 Y Bwrdd Gweithredol, drwy ei Bwyllgor Archwilio, sy’n penderfynu beth sy'n 

briodol i'w gynnwys yn yr adroddiadau rheoli risg, ond rhaid cynnwys y canlynol o 

leiaf: 

(a) prif risgiau gweithredol wedi'u graddio yn ôl maint y bygythiad i'r BBC 

(b) i ba gyfeiriad y mae'r prif risgiau yn symud o safbwynt difrifoldeb   

(c) y camau sydd wedi cael eu rhoi ar waith / sy’n cael eu cymryd i liniaru ar y 

risg 

(d) unrhyw faterion penodol y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi rhoi gwybod i'r 

Bwrdd Gweithredol amdanynt ymlaen llaw. 

A3.8 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn gweld cynnydd sylweddol yn nifrifoldeb y risgiau 

y mae’r BBC yn eu hwynebu, bydd yn sicrhau ei fod yn rhoi gwybod i 

Ymddiriedolaeth y BBC amdanynt yn brydlon mewn adroddiad ad hoc.  Rhaid i’r 

Bwrdd nodi'r broblem ac esbonio'r camau y mae'r Bwrdd Gweithredol yn eu 

cymryd i leddfu ar y risg hyd lefel dderbyniol. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gall 

yr adroddiad fod yn adroddiad llafar neu’n un ysgrifenedig.  

A3.9 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn darparu sicrwydd ysgrifenedig, ffurfiol i 

Ymddiriedolaeth y BBC bob blwyddyn ynghylch y prosesau rheoli risg a'r 

rheolaethau mewnol sydd ar waith yn y BBC ynghyd â chydymffurfiad y BBC â 

safonau llywodraethu corfforaethol. Bydd y datganiadau hyn wedi'u seilio ar waith 

yr archwilwyr mewnol a’r archwilwyr allanol a byddant wedi cael eu cymeradwyo 

gan y Pwyllgor Archwilio cyn iddynt gael eu cyflwyno i Ymddiriedolaeth y BBC.  

A3.10 Bydd y Pwyllgor Archwilio yn darparu cofnodion ei holl bwyllgorau i 

Ymddiriedolaeth y BBC.  Bydd hefyd yn darparu adroddiadau eraill gan yr 

archwilwyr mewnol a’r archwilwyr allanol ar gais, yn amodol ar ganiatáu amser 

rhesymol i'r Bwrdd Gweithredol ymateb i unrhyw faterion penodol a gaiff eu codi 

yn yr adroddiadau hynny.   

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC 

A3.11 Yn ogystal ag arolygu'r adroddiadau cyfnodol y cyfeiriwyd atynt uchod, bydd 

Ymddiriedolaeth y BBC yn cwrdd â’r bobl ganlynol bob blwyddyn o leiaf heb i’r 

Cyfarwyddwyr Gweithredol fod yn bresennol:  

(a) Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 

 (c) archwilwyr allanol. 

A3.12 Os bydd unrhyw bryderon yn codi ar ran Ymddiriedolaeth y BBC yn sgil y camau 

uchod, gall ofyn i’r Bwrdd Gweithredol neu’r Pwyllgor Archwilio am eglurhad 

pellach neu i gymryd camau pellach.   

 

 

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

fel y’i nodwyd yn Rhan A ‘rheoli risg’ yn y protocol hwn. 

(a) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnwys datganiad ar gydymffurfiad yng 

nghyswllt systemau llywodraethu corfforaethol, gan gynnwys pa mor effeithiol 

yw ei systemau rheolaethau mewnol a rheoli risg, yn yr Adroddiad a'r Cyfrifon 

Blynyddol.   

(b) Bob chwe mis, bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i Ymddiriedolaeth 

y BBC ar y prif risgiau sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth. 

(c) Ar sail ad hoc ac amserol, bydd y Bwrdd Gweithredol yn hysbysu 

Ymddiriedolaeth y BBC ynghylch unrhyw gynnydd sylweddol yn y risgiau y 

mae'r BBC yn eu hwynebu.  

(d) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi gwybod ymlaen llaw i Ymddiriedolaeth y 

BBC am unrhyw gamau a gymerir i benodi, disodli, ail-aseinio neu ddiswyddo’r 

Cyfarwyddwr Risg a Sicrwydd (neu swydd gyfatebol sy’n cynrychioli arweinydd 

uwch y gwaith o gynnal ymchwiliadau ac archwiliadau mewnol) 

(e)   Bydd y Bwrdd Gweithredol yn darparu cofnodion cyfarfodydd Pwyllgor 

Archwilio’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth y BBC a hefyd, ar gais, 

adroddiadau gan yr archwilwyr mewnol a'r archwilwyr allanol, gan gynnwys 

cynlluniau gwaith.  
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B MONITRO ARIANNOL 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

B1.1 O dan y Siarter, mae gan Ymddiriedolaeth y BBC ddyletswydd gyffredinol i arfer 
stiwardiaeth gref dros arian cyhoeddus wrth gyflawni swyddogaethau’r 
Ymddiriedolaeth.16   

B1.2 Yn fwy penodol, mae'r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol bod Ymddiriedolaeth y BBC 

yn arolygu anghenion ariannol y BBC yn rheolaidd i sicrhau nad yw’r BBC yn 

gwario mwy o arian cyhoeddus nag sy'n angenrheidiol i gyflawni ei 

rwymedigaethau yn briodol.17  

B1.3 Mae’r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol hefyd fod Ymddiriedolaeth y BBC yn 

cymeradwyo cynigion ariannol unigol os oes ganddynt oblygiadau sylweddol o ran 

cyflawni'r gorchwylion pwrpas a'r strategaethau y mae’r Ymddiriedolaeth eisoes 

wedi’u cymeradwyo neu o safbwynt sefyllfa ariannol gyffredinol y BBC18.  

B1.4 Disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC ddiffinio meini prawf a chamau priodol y gellir 

eu defnyddio i fesur perfformiad y BBC yn eu herbyn o ran cyflawni ei ddibenion 

cyhoeddus. Bydd rhai ohonynt yn fesurau ariannol.   

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

B2.1 O dan y Siarter, y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg materion busnes 

gweithredol y BBC (ac eithrio’r rheini sy’n uniongyrchol berthnasol i 

Ymddiriedolaeth y BBC ac Uned yr Ymddiriedolaeth19) mewn ffordd sydd â’r nod o 

sicrhau gwerth am arian.20 

B2.2 O dan y Siarter, y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am gyflwyno cynigion i 

Ymddiriedolaeth y BBC ynghylch unrhyw benderfyniadau ariannol penodol y mae’r 

Ymddiriedolaeth i fod i roi sêl bendith iddynt.21  

B2.3 Mae’r Siarter hefyd yn ei gwneud yn ofynnol bod y Bwrdd Gweithredol yn rhoi 

cyfrif i Ymddiriedolaeth y BBC am ei berfformiad ei hun ac am berfformiad y BBC 

a’i is-gwmnïau. 

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

B3.1 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo fframwaith cyfeirio sydd wedi'i lunio i 

sicrhau bod materion ariannol perthnasol sy’n codi yn ystod y flwyddyn yn cael eu 

cyfeirio at yr Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth. Mae’r fframwaith wedi'i nodi yn 

adran B3.13 isod. Mae’r fframwaith yn cydnabod nad lefel y gwariant ariannol 

arfaethedig fydd y ffactor allweddol bob tro wrth benderfynu a oes angen cyfeirio 

                                                 
16 Siarter y BBC, Erthygl 23(d) 

17 Siarter y BBC, Erthygl 23(d) a Chytundeb y BBC, cymal 77 (fel y’i diwygiwyd ym mis Medi 2011) 

18 Siarter y BBC,  Erthygl 24(2)(e) 

19 Mae Uned yr Ymddiriedolaeth yn rhoi cyngor a chefnogaeth annibynnol i Ymddiriedolaeth y BBC. 

20 Siarter y BBC,  Erthygl 38(1)(h) 

21 Siarter y BBC, Erthygl 38(1)(i) 
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ai peidio.  Gall y gwariant ar unrhyw fuddsoddiad unigol fod yn fawr ond ddim yn 

ddadleuol ac felly yn aros o dan awdurdod y Bwrdd Gweithredol. Yn yr un modd, 

gall symiau cymharol fach fod yn bwysig iawn ac felly yn golygu bod angen cael 

cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC. Mae hefyd yn cydnabod y gall newidiadau 

o bwys i unrhyw fenter olygu ei bod yn briodol i'r Ymddiriedolaeth adolygu ei 

chymeradwyaeth. 

B3.2 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn diffinio’r holl dargedau ariannol yn glir cyn y 

gwneir unrhyw benderfyniadau allweddol ynghylch cynllunio'r gyllideb ar gyfer 

unrhyw flwyddyn benodol. Bydd y targedau yn adlewyrchu blaenoriaethau 

strategol Ymddiriedolaeth y BBC a byddant yn cynnwys y canlynol:  

(a) paramedrau ariannol y mae’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wedi’u pennu 

ar gyfer y BBC (er enghraifft, o dan y setliad ar gyfer ffi’r drwydded)  

(b) targedau ariannol gwasanaethau unigol (er enghraifft, cyllidebau a bennir 

mewn trwyddedau gwasanaeth)  

(c) targedau ariannol lefel uchel y mae Ymddiriedolaeth y BBC yn eu hystyried yn 

briodol i amgylchiadau'r BBC mewn unrhyw flwyddyn benodol.   

B3.3 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cytuno ar fframwaith adrodd gyda’r Bwrdd 

Gweithredol sy'n pennu'r camau y disgwylir i'r Bwrdd adrodd yn ôl yn eu cylch i 

Ymddiriedolaeth y BBC ynghyd ag amserlen ar gyfer hynny. 

B3.4 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried a oes angen cynnal arolwg annibynnol 

ychwanegol yng nghyswllt cyflawni targedau. 

Atgyfeiriadau ariannol y Bwrdd Gweithredol i Ymddiriedolaeth y BBC 

 
B3.5 Cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yn y lle cyntaf yw penderfynu a ddylid cyfeirio 

cynnig ariannol at Ymddiriedolaeth y BBC ai peidio.  
 
B3.6 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn penderfynu y dylid cyfeirio cynnig ariannol at 

Ymddiriedolaeth y BBC i'w gymeradwyo, dylai bod y Bwrdd Gweithredol wedi 
ystyried a chymeradwyo’r mater yn y lle cyntaf.  

B3.7 Lle ceir gwahaniaeth barn rhwng Ymddiriedolaeth y BBC a'r Bwrdd Gweithredol 

ynghylch a ddylid cyfeirio mater at yr Ymddiriedolaeth i'w gymeradwyo, bydd 

penderfyniad yr Ymddiriedolaeth yn derfynol.22  

B3.8 Lle’r ystyrir bod angen cyfeirio’r mater at yr Ymddiriedolaeth, bydd y Bwrdd 

Gweithredol yn trafod gydag Uned yr Ymddiriedolaeth er mwyn cytuno ar broses 

ac amserlen sy'n briodol i amgylchiadau bob achos. Fel canllaw, dyma fydd y drefn 

arferol:  bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno papur i’r Ymddiriedolaeth drwy law 

y Pwyllgor Gwerth am Arian sy'n esbonio'r cynigion, gan gynnwys y sail ar gyfer eu 

cyfeirio at yr Ymddiriedolaeth. Y Bwrdd Gweithredol fydd yn gyfrifol am 

benderfynu beth fydd cynnwys y papur ond mae'n rhaid cynnwys y wybodaeth 

ganlynol o leiaf: 

- Amcanion y buddsoddiad, gan gynnwys sut y mae’r rhain yn cyd-fynd â Dibenion 

Cyhoeddus y BBC. 

- Asesiad o gostau oes y prosiect (gan gynnwys, lle bo hynny'n briodol, meincnodi 

costau) a'r amserlen ar gyfer ei gyflawni  

                                                 
22 Siarter y BBC, Erthygl 9(2) 
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- Asesiad o’r manteision ansoddol a meintiol, sut mae’r rhain yn cyd-fynd â'r 

amcanion buddsoddi a pha bryd y byddant yn cael eu gwireddu  

- Asesiad o risg wedi’i feintioli (fel bod modd gwerthuso unrhyw ansicrwydd yng 

nghwmpas y prosiect) 

- Crynodeb o’r opsiynau sydd wedi cael eu hystyried gan y Bwrdd Gweithredol. 

Unrhyw wybodaeth arall benodol am y cynnig y mae'r Ymddiriedolaeth wedi gofyn 

amdani.   

B3.9 Lle’r ystyrir bod angen cyfeirio mater at Ymddiriedolaeth y BBC, rhaid cael 
cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth cyn ymrwymo i unrhyw gytundeb neu gytuno i 
unrhyw ymrwymiadau ariannol.  

B3.10 Yn yr amgylchiadau sydd wedi’u nodi isod yn B3.12, mae'n rhaid i’r Bwrdd 

Gweithredol gyflwyno cynigion ariannol diwygiedig i Ymddiriedolaeth y BBC er 

cymeradwyaeth os yw'r isod yn berthnasol: 

(a) mae amgylchiadau wedi newid yn sylweddol ar ôl cael cymeradwyaeth 

blaenorol; neu  

(b) mae'r Bwrdd Gweithredol am wneud amrywiadau i gyllidebau sydd wedi cael 

cymeradwyaeth sy’n mynd y tu hwnt i’r cyfyngiadau a bennwyd yn y 

fframwaith cyfeirio.  

Fframwaith cyfeirio 

B3.11 Mae’r meini prawf cyfeirio ar gyfer cynigion buddsoddi sy’n ymwneud â 

gwasanaethau masnachol y BBC wedi’u nodi ym mhrotocol C4. Mae’r meini prawf 

cyfeirio ar gyfer cynigion buddsoddi sy’n ymwneud â Gweithgareddau Gwasanaeth 

Cyhoeddus y BBC wedi’u nodi isod.  

B3.12  Rhaid cyfeirio cynigion ariannol23 at yr Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth yn yr 

amgylchiadau isod: 

(a) mae'r cynigion, ac eithrio hawliau chwaraeon neu gynnwys, o faint a natur a 

allai gael goblygiadau sylweddol o ran cyflawni’r gorchwylion pwrpas a 

strategaethau, sy’n cynnwys dyrannu cyllidebau ar lefel uchel neu o ran 

sefyllfa ariannol gyffredinol y BBC; neu  

(b) mae’r cynigion y tu allan i gwmpas busnes arferol y BBC ac yn golygu y bydd 

y BBC yn mentro i farchnad neu faes gweithgaredd newydd sbon; neu 

(c) mae’r cynigion yn newydd neu’n ddadleuol ac felly’n gallu arwain at y 

canlynol:  

  risg ddifrifol o niwed i frand neu i enw da’r BBC; neu 

  bydd yn ymddangos i’r cyhoedd fod annibyniaeth y BBC wedi cael ei 

pheryglu; neu  

  risg ddifrifol o amharu ar wasanaethau 

Yng nghyswllt cynigion sy’n ymwneud â thalent, derbyniadau neu hawliau 

rhaglenni, dylid ystyried y dehongliad o "newydd a dadleuol" mewn cyd-destun 

masnachol yn hytrach na golygyddol. 

                                                 
23 Cynigion sy’n cynnwys gwaredu neu ychwanegu asedau diriaethol neu annirweddol, derbyniadau neu werthiannau 

corfforaethol (gan gynnwys mentrau ar y cyd a chyfranddaliadau) neu unrhyw ymrwymiadau ariannol mawr newydd eraill      
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B3.13 Rhagwelir na fyddai’r amodau sydd wedi’u nodi yn B3.12 fel arfer ond yn codi os 
bydd o leiaf un o’r mesurau ariannol perthnasol24 yn fwy na £100 miliwn neu £150 
miliwn yn achos adnewyddu contractau gwasanaeth sydd eisoes yn bodoli neu ail-
dendro ar gyfer contractau o’r fath.  Fodd bynnag, gall amgylchiadau eithriadol 
godi sy'n golygu y bydd o leiaf un amod yn B3.12 yn cael ei bodloni heb ystyried y 
swm sydd ynghlwm. Cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yn y lle cyntaf yw 
penderfynu pa bryd y mae amgylchiadau eithriadol o’r fath yn cyfiawnhau cyfeirio 
cynnig ariannol at Ymddiriedolaeth y BBC, yn amodol ar baragraff B3.7 uchod.   

 

B3.14 Mae'n rhaid cyfeirio cynigion ynghylch newidiadau mawr i wariant rhwng 

Gwasanaethau Cyhoeddus i’r Ymddiriedolaeth er cymeradwyaeth os byddai hynny 

yn golygu bod y gwasanaeth yn mynd y tu hwnt i lefel goddefiant y gyllideb a/neu 

unrhyw gap ariannol (fel sydd wedi’i ragnodi yn y drwydded gwasanaeth 

berthnasol).    

 

B3.15 Yn achos unrhyw fenter sydd wedi cael cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC o’r 

blaen, dylid ceisio cymeradwyaeth bellach os yw'r fenter wedi newid yn sylweddol 

neu os oes newid sylweddol wedi bod yn yr amgylchiadau oedd yn berthnasol i'r 

gymeradwyaeth.  Er enghraifft: 

 mae newid sylweddol wedi bod o ran cwmpas y fenter, y model darparu 

gwasanaeth, y proffil risg neu’r manteision ariannol neu anariannol a ragwelir ar ôl 

i’r fenter gael ei chymeradwyo; neu    

 mae’r newid i’r fenter yn cynnwys gwariant sy’n fwy na 10% o’r gyllideb 

gymeradwy neu, yn achos trwydded gwasanaeth, y cyfyngiadau sydd wedi’u 

pennu yn y drwydded honno, neu  

 mae’r newid yn torri’r amodau a bennwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC wrth roi 

cymeradwyaeth, a allai gynnwys gosod cyfyngiad ariannol is ar gyfer eitemau sydd 

yn mynd y tu hwnt i hyn.  

 

Adroddiadau ariannol y Bwrdd Gweithredol  

B3.16 Mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol ddarparu adroddiadau ariannol i’r 

Ymddiriedolaeth bob chwarter.   

B3.17 Dylai'r adroddiadau ariannol hyn gynnwys gwybodaeth briodol a fydd yn galluogi 

Ymddiriedolaeth y BBC a'r Bwrdd Gweithredol i ddeall y canlynol: 

(a) perfformiad ariannol y BBC yn y flwyddyn hyd yma 

(b) effaith ddisgwyliedig hyn ar:  

 yr alldro tebygol ar gyfer y flwyddyn; ac 

 unrhyw dargedau a dangosyddion perfformiad allweddol. 

B3.18 Gall yr adroddiadau ariannol gynnwys unrhyw beth sy’n berthnasol i’w cynnwys, a 

bydd y fformat a’r cynnwys cyffredinol yn adlewyrchu barn y Bwrdd Gweithredol 

                                                 
24 Mae mesurau ariannol perthnasol yn cyfeirio at y canlynol: gwerth “llyfr” net ychwanegiad / gwariant; gwerth yr 

ychwanegiad / gwariant ar y farchnad; elw o werthiannau/cydnabyddiaeth a dalwyd 
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ynghylch beth sy’n berthnasol er mwyn rhoi barn wybodus am sefyllfa ariannol a 

pherfformiad y BBC.  Ond, fel canllaw, bydd yr adroddiad cyllid chwarterol yn 

cynnwys gwybodaeth am y canlynol: 

(a) perfformiad yn erbyn targedau a dangosyddion perfformiad allweddol 

(b) cyfleoedd a risgiau 

(c) datganiad incwm a gwariant y grŵp darlledu gwasanaeth cyhoeddus 

(d) sefyllfa ariannol y grŵp 

(e) mantolen y grŵp 

(f) dadansoddiad o wariant y grŵp, gan gynnwys gwariant y drwydded 

gwasanaeth  

(g) gwariant cyfalaf y grŵp 

(h) niferoedd yn y grŵp 

(i) rhaglenni 

(j) trosolwg o brosiectau strategol 

(k) perfformiad yng nghyswllt busnes masnachol (dangosyddion allweddol; 

refeniw; PBIT25 fesul busnes; benthyciadau) 

(l) newidiadau o ran polisi neu drefniadau cyfrifo a goblygiadau ariannol hynny 

(m) trosolwg o berfformiad y World Service. 

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC 

B3.19 Bob chwarter, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu perfformiad ariannol y BBC 

gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol, 

a bydd yr arolwg hwn yn cynnwys y canlynol o leiaf: 

(a) archwiliad o berfformiad ariannol y BBC o gymharu â thargedau 

allweddol/meini prawf sydd wedi'u pennu yn y strategaeth ariannol lefel uchel 

a'r dyraniadau cyllidebol blynyddol, ochr yn ochr â thrwyddedau gwasanaeth.  

(b) monitro targedau effeithlonrwydd, buddsoddiadau allweddol, contractau 

strategol a phrosiectau allweddol  

(c) ystyriaeth o'r rhagolygon  

(d) ystyriaeth o berfformiad y gwasanaethau masnachol   

B3.20 O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyfarfod â 

chynrychiolydd o Gynllun Pensiwn y BBC er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf 

am iechyd ariannol y Cynllun Pensiwn. 

B3.21 Wrth arolygu achosion buddsoddi sydd wedi cael eu cyfeirio ati gan y Bwrdd 

Gweithredol, bydd yr Ymddiriedolaeth yn eu hystyried ar sail pedwar prif faen 

prawf, sef: 

- a yw’n fforddiadwy? 

- gwerth am arian 

                                                 
25 Ystyr PBIT yw elw cyn llog a threth 
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- i ba raddau y maent yn hyrwyddo’r strategaeth benodol y maent yn berthnasol 

iddi 

- i ba raddau y maent yn hyrwyddo Dibenion Cyhoeddus y BBC 

 

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 ‘Monitro Ariannol’ yn y protocol hwn. 

(a) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo fframwaith cyfeirio ar gyfer 

materion ariannol perthnasol. 

(b) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn diffinio’r holl dargedau ariannol cyn y 

gwneir unrhyw benderfyniadau allweddol ynghylch cynllunio'r gyllideb ar 

gyfer unrhyw flwyddyn benodol. Bydd hyn yn cynnwys pennu fframwaith 

adrodd sy’n nodi’r mesurau y dylid rhoi adroddiad yn eu cylch i 

Ymddiriedolaeth y BBC ac amserlen ar gyfer yr adroddiadau hynny. 

(c) Os oes angen, gall Ymddiriedolaeth y BBC ofyn am arolwg annibynnol 

ychwanegol mewn perthynas â chyflawni targedau. 

(d) Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol ddarparu’r adroddiad cyllid misol sy'n 

cael ei baratoi a’i gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol i Ymddiriedolaeth y BBC 

bob mis. 

(e) Bob chwarter, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu perfformiad 

ariannol y BBC gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau y BBC 

a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol. 

(f) O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyfarfod â 

chynrychiolydd o Gynllun Pensiwn y BBC er mwyn cael y wybodaeth 

ddiweddaraf am iechyd ariannol y Cynllun Pensiwn. 
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C  YMCHWILIADAU GWERTH AM ARIAN (VFM) 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

C1.1 O dan y Siarter, mae gan Ymddiriedolaeth y BBC y swyddogaeth benodol o 

gomisiynu ymchwiliadau gwerth am arian (VFM) yng nghyswllt meysydd 

gweithgarwch penodol y BBC.26   

C1.2 O dan y Cytundeb27 disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC archwilio faint o werth am 

arian y mae'r BBC yn ei gynnig o ran y ffordd y mae'n gwario ffi'r drwydded. Mae’r 

ffyrdd y bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyflawni’r rwymedigaeth honno yn cynnwys y 

canlynol— 

(a) mabwysiadu rhaglen archwilio bob blwyddyn ar gyfer arolygon Gwerth Am 

Arian (heblaw arolygon y Swyddfa Archwilio Genedlaethol);   

(b) cynnal, neu dderbyn ac ymateb i adroddiadau ar arolygon Gwerth Am Arian o'r 

fath; a 

(c) derbyn neu ymateb i arolygon Gwerth Am Arian a gynhelir gan y Swyddfa 

Archwilio Genedlaethol (“NAO”) o’r cynnwys y mae’r Rheolwr ac Archwilydd 

Cyffredinol (“C&AG”) wedi’i ddewis. 

C1.3 Bob blwyddyn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cael rhestr ysgrifenedig o’r arolygon 

Gwerth Am Arian y mae’r C&AG wedi penderfynu y bydd yr NAO yn eu cynnal yn y 

flwyddyn galendr ganlynol gan y C&AG ynghyd ag amseriad disgwyliedig yr 

arolygon hynny (gall hefyd gael rhestr ddiwygiedig o'r arolygon hynny, neu 

amserlen ddiwygiedig, gyda datganiad yn nodi'r rhesymau dros y newid).  

C1.4 Cynhelir arolygon Gwerth Am Arian yr NAO yn unol â chymal 79 y Cytundeb ac 

unrhyw ddarpariaethau penodol yn y rhan hon o'r Protocol hwn (i'r graddau ei fod 

yn ymwneud â chysylltiad y BBC).  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

C2.1 Efallai y disgwylir i Aelodau'r Bwrdd Gweithredol (gan gynnwys y Cyfarwyddwr 

Cyffredinol a'r Prif Swyddog Ariannol) gymryd rhan mewn trafodaethau gydag 

Ymddiriedolaeth y BBC a'r NAO i archwilio cwmpas rhaglenni archwilio Gwerth Am 

Arian yr Ymddiriedolaeth a'r NAO.  

C2.2 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gydweithredu â’r NAO neu ag unrhyw sefydliad 

arall sy'n cynnal arolwg Gwerth Am Arian. 

C2.3 Gall Ymddiriedolaeth y BBC ofyn bod y Bwrdd Gweithredol yn ymateb i unrhyw 

agwedd ar adroddiad neu i gasgliadau unrhyw adroddiad yn sgil archwiliad Gwerth 

Am Arian. 

C2.4 Nid oes gan y Bwrdd Gweithredol rôl i’w chwarae yng nghyswllt unrhyw astudiaeth 

Gwerth Am Arian sy’n archwilio swyddogaethau'r Ymddiriedolaeth yn unig. 

                                                 
26 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(i) 

27 Cymal 79 
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Gweithdrefnau 

Rhaglen archwilio Gwerth Am Arian Ymddiriedolaeth y BBC 

C3.1 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn penderfynu ar ei rhaglen archwilio Gwerth Am 

Arian ar gyfer y flwyddyn galendr; a bydd yn llunio cynllun dros dro ar gyfer y 

rhaglen archwilio Gwerth Am Arian yn y blynyddoedd dilynol. Wrth wneud hyn, 

bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried yr astudiaethau Gwerth Am Arian a fydd yn 

cael eu cynnal gan y C&AG. 

Trefniadau ar gyfer arolygon unigol 

C3.2 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol enwebu noddwr 

gweithredol ar gyfer pob arolwg Gwerth Am Arian unigol.  Bydd Ymddiriedolaeth y 

BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol, fel arfer drwy ei noddwr enwebedig, i wneud 

y canlynol (ymysg pethau eraill) — 

(a) ystyried a chytuno ar gynnwys ffeithiol adroddiad cyn ei gyflwyno i 

Ymddiriedolaeth y BBC; 

(b) cyflwyno ymateb ysgrifenedig ffurfiol i’r Ymddiriedolaeth ynghylch 

canfyddiadau’r arolwg a‘r argymhellion sy’n deillio ohono;  

(c) darparu cynllun gweithredu sy’n nodi’r camau y mae’r Bwrdd Gweithredol yn 

bwriadu eu cymryd er mwyn rhoi sylw i'r argymhellion a'r amserlen ar gyfer y 

camau hynny; 

(d) rhoi adroddiad iddi o leiaf bob blwyddyn ar y cynnydd a fu o ran rhoi sylw i'r 

argymhellion sy'n codi o arolygon Gwerth Am Arian.   

C3.3 Bydd y sefydliad sy’n cynnal arolwg Gwerth Am Arian penodol yn llunio cylch 

gwaith manwl ar gyfer yr arolwg hwnnw mewn cydweithrediad ag Uned yr 

Ymddiriedolaeth. Bydd y cylch gwaith yn cael ei gymeradwyo gan Ymddiriedolaeth 

y BBC cyn i’r arolwg ddechrau. Nid yw’r paragraff hwn yn berthnasol i arolygon 

sydd i’w cynnal gan yr NAO. 

C3.4 Mae’n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC ystyried canfyddiadau pob arolwg Gwerth Am 

Arian a phenderfynu pa gamau y mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth eu cymryd yng 

ngoleuni pob adroddiad o'r fath ac ymateb y Bwrdd Gweithredol iddynt.  

C3.5 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn paratoi ei hymateb ysgrifenedig ei hun i’w 

gynnwys yn yr adroddiad ar yr arolwg cyn ei gyhoeddi.  

Anfon adroddiadau ac ymatebion i’r Ysgrifennydd Gwladol  

 

C3.6 Ar ôl gorffen arolwg, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn anfon unrhyw adroddiad 

Gwerth Am Arian y mae wedi’i gael (boed hwnnw gan yr NAO neu gan unrhyw 

sefydliad arall), ynghyd ag unrhyw ymateb ysgrifenedig y mae hi'n ei ystyried yn 

briodol, i'r Ysgrifennydd Gwladol.28  

C3.7 Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Gwladol yw cyflwyno’r adroddiad hwnnw, ynghyd ag 

ymateb Ymddiriedolaeth y BBC (os oes un), i’r Senedd.  

 

 

                                                 
28 Cytundeb y BBC, Cymal 79(4) 



Protocol y BBC / E1 - Goruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth o’r BBC 

 

 

 16 

   

 

D TREFNIADAU MASNACHU TEG 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

Mae'n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC ystyried effaith gystadleuol gweithgareddau'r BBC ar 
y farchnad ehangach wrth gyflawni ei holl swyddogaethau29 a rhaid iddi 
fabwysiadu a chyhoeddi datganiad am ei pholisi ar yr effaith gystadleuol honno.30

  

 
D1.2 The BBC Trust has the specific function of adopting a statement of policy on fair 

trading, and holding the Executive Board to account for compliance with it.31 

D1.3 Disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC fabwysiadu a chyhoeddi codau sy'n cwmpasu'r 

agweddau hynny ar weithrediad Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a allai, ym marn 

yr Ymddiriedolaeth, godi materion o bwys ynghylch effaith gystadleuol 

gweithgareddau'r BBC.32  

D1.4 Ar ôl eu cyhoeddi, mae’n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC arolygu'r datganiadau a'r 

codau hyn yn rheolaidd.33 

D1.5 Mae'n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC fonitro cydymffurfiad y Bwrdd Gweithredol â'r 

datganiadau a'r codau hyn. 

D1.6 Mae’r Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo penodi archwilwyr allanol i arolygu a rhoi 

adroddiadau ar brosesau masnachu teg y Bwrdd Gweithredol, a chydymffurfiad â’r 

rhain.  Mae hefyd yn cymeradwyo unrhyw gynnig i ddiswyddo'r archwilwyr a 

benodwyd.  

  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

D2.1 Cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yw sicrhau cydymffurfiad â'r datganiad polisi ar 

effaith gystadleuol, y datganiad polisi ar fasnachu teg a'r codau effaith gystadleuol 

y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi'u mabwysiadu.   

D2.2 Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol fabwysiadu a chyhoeddi 'Canllawiau Masnachu 

Teg ac Effaith Gystadleuol' ar oblygiadau ymarferol y datganiad polisi ar effaith 

gystadleuol, y datganiad polisi ar fasnachu teg a'r codau effaith gystadleuol y mae 

Ymddiriedolaeth y BBC wedi'u cyhoeddi (gyda'i gilydd 'Y Polisi Masnachu Teg a 

Chodau Effaith Gystadleuol'). Mae'n rhaid i ganllawiau o'r fath, ac unrhyw 

newidiadau iddynt, gael sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC cyn iddynt gael eu 

mabwysiadu.34 

                                                 
29 Siarter y BBC, Erthygl 23(e) 

30 Cytundeb y BBC, Cymal 66. Gweler hefyd: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/competitive_impact_statement.pdf  

31 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(k) a Chytundeb y BBC, Cymal 65. Gweler hefyd: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/policy.pdf  

32 Cytundeb y BBC, Cymal 66(2) 

33 Cytundeb y BBC, Cymal 66(5) 

34 Cytundeb y BBC, Cymal 67 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/competitive_impact_statement.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/policy.pdf
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D2.3 Y Bwrdd Gweithredol (gyda chymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth) sy’n penodi 

archwilwyr allanol i arolygu a rhoi adroddiad ar brosesau masnachu teg y 

Weithrediaeth. 

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

D3.1 Fel sy’n ofynnol o dan y Siarter a’r Cytundeb, Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gyfrifol 

am fabwysiadu a chyhoeddi’r canlynol: 

(a) datganiad polisi am effaith gystadleuol gweithgareddau’r BBC ar y farchnad 

ehangach 

(b) codau effaith gystadleuol (sy'n cwmpasu'r agweddau hynny ar weithrediad 

Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a allai, ym marn yr Ymddiriedolaeth, godi 

materion o bwys ynghylch effaith gystadleuol gweithgareddau'r BBC); ac  

(c) datganiad polisi am fasnachu teg; 

ac, i’r graddau y bo hynny’n ymarferol, bydd datganiad polisi’r Ymddiriedolaeth am 

effaith gystadleuol, ei datganiad polisi am fasnachu teg a'i chodau effaith 

gystadleuol yn cael eu cyhoeddi mewn un dogfen. 

D3.2 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol roi adroddiad i’r 

Ymddiriedolaeth bob chwe mis ar ei gydymffurfiad â'r polisïau a'r codau hyn. 

D3.3 Yn ogystal, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol ddwyn 

unrhyw faterion difrifol sy’n codi y tu allan i’r cylch adrodd hwn i sylw’r 

Ymddiriedolaeth mewn modd amserol er ystyriaeth ganddi.  

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o bolisïau a chodau 

D3.4 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu’r polisïau a’r codau uchod yn rheolaidd ac 

yn cynnal arolwg cynhwysfawr o bob un, a fydd yn cynnwys ymgynghoriad 

cyhoeddus, unwaith bob tair blynedd o leiaf.35 

Cynnwys y codau effaith gystadleuol 

D3.5 Wrth arolygu a diweddaru ei godau, mae’n rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC ystyried 

y canlynol: 

(a) i’r graddau y bo Ymddiriedolaeth y BBC yn eu hystyried yn berthnasol, 

unrhyw godau cystadlu teg ac effeithiol a gaiff eu cyhoeddi gan Ofcom at 

ddibenion eu cymhwyso i unrhyw ddisgrifiad o ddarlledwyr heblaw'r BBC   

(b) unrhyw farn a fynegir gan Ofcom ynghylch materion y dylid eu cynnwys yng 

nghodau Ymddiriedolaeth y BBC. 

D3.6 Nid yw’r ddyletswydd i ‘ystyried’ codau Ofcom yn golygu, o anghenraid, bod yn 

rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC ddilyn ymagwedd Ofcom na'r gofynion sydd wedi'u 

cynnwys yng nghodau Ofcom, hyd yn oed pan fydd codau o'r fath yn berthnasol. 
36 

                                                 
35 Cytundeb y BBC, Cymal 65(4) a 66(6) 

36 Cytundeb y BBC, Cymal 66(4) 
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D3.7 Gall codau Ymddiriedolaeth y BBC ymdrin â materion nad ydynt wedi’u cynnwys 

mewn unrhyw godau cystadlu teg ac effeithiol a gyhoeddir gan Ofcom.37 

Cynnwys y polisi masnachu teg 

D3.8 Mae’r Polisi Masnachu Teg yn amlinellu’r egwyddorion allweddol perthnasol y 

disgwylir i'r BBC eu dilyn.  

D3.9 Oni nodir yn wahanol, mae'n berthnasol i'r holl weithgareddau masnachol y mae'r 

BBC neu ei is-gwmnïau yn ymgymryd â nhw, p'un ai a ydynt mewn cysylltiad â'i 

wasanaethau masnachol ai peidio.38 

D3.10 Mae’r Polisi yn gwahaniaethu (lle bo modd) rhwng y materion hynny sydd, ym 

marn Ymddiriedolaeth y BBC, yn ofynion cyfreithiol ar y BBC a'r rheini sydd ddim.39 

Canllawiau’r Bwrdd Gweithredol ar fasnachu teg ac effaith gystadleuol 

D3.11 Yn sgil cyhoeddi'r Codau Effaith Gystadleuol a'r Polisi Masnachu Teg, roedd y 

Bwrdd Gweithredol wedi mabwysiadu a chyhoeddi 'Canllawiau Masnachu Teg' ar y 

canlynol: 

(a) goblygiadau ymarferol polisi masnachu teg Ymddiriedolaeth y BBC i’r graddau 

eu bod yn ymwneud â swyddogaethau’r Bwrdd Gweithredol ac is-gwmnïau 

perthnasol y BBC  

(b) defnyddio’r codau a’r polisi effaith gystadleuol. 

D3.12 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol arolygu ei ganllawiau yn rheolaidd er mwyn 

sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â chodau a pholisïau cyhoeddedig 

Ymddiriedolaeth y BBC.  Mae'n rhaid i unrhyw newidiadau y mae’r Bwrdd 

Gweithredol yn eu cynnig gael sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC cyn iddynt gael 

eu mabwysiadu gan y Bwrdd Gweithredol.  

Adroddiadau gan y Weithrediaeth 

D3.13 Disgwylir i’r Bwrdd Gweithredol gyflwyno adroddiadau i'r pwyllgor perthnasol bob 

chwe mis ar ei gydymffurfiad â’r polisïau a’r codau hyn, ynghyd ag adroddiadau ad 

hoc eraill os bydd materion o bwys yn codi y tu allan i’r cylch adrodd hwn. 

D3.14 Y Bwrdd Gweithredol sy’n penderfynu beth sy'n briodol i'w gynnwys yn yr 

adroddiadau hyn ond rhaid cynnwys y canlynol o leiaf: 

(a) risgiau sylweddol o ran cydymffurfiad 

(b) cwynion sydd wedi cael eu cadarnhau. 

 

Archwilwyr masnachu teg allanol 

D3.15  Disgwylir i’r Bwrdd Gweithredol benodi archwilwyr allanol i arolygu a rhoi 

adroddiad ar brosesau masnachu teg y Bwrdd Gweithredol, ac ar gydymffurfiad â'r 

rhain. 

                                                 
37 Cytundeb y BBC, Cymal 66(4) 

38 Cytundeb y BBC, Cymal 65(2) 

39 Cytundeb y BBC, Cymal 65(5) 
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D3.16  Rhaid i unrhyw benodiad o'r fath, ac unrhyw gynnig i ddiswyddo'r archwilwyr a 

benodwyd cyn diwedd cyfnod unrhyw gontract penodi gael ei gymeradwyo gan yr 

Ymddiriedolaeth.   

D3.16A  Rhaid i’r Bwrdd Gweithredol ymgynghori ag Uned yr Ymddiriedolaeth cyn cytuno 

ar y cylch gwaith ar gyfer adroddiad yr archwilwyr allanol ar fasnachu teg.  

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC 

D3.17 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu’r canlynol— 

(a) adroddiad blynyddol yr archwilwyr allanol ar fasnachu teg; a 

(b) adroddiadau chwe misol y Bwrdd Gweithredol ar ei gydymffurfiad â'r codau a’r 

polisïau masnachu teg. 

D3.18 Hefyd, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyfarfod â'r canlynol: 

(a) Cadeirydd Pwyllgor Masnachu Teg y Bwrdd Gweithredol 

(b) yr archwilwyr allanol ym maes masnachu teg. 

Rhaid i’r cyfarfodydd hyn ddigwydd bob blwyddyn o leiaf, heb i’r Bwrdd 

Gweithredol fod yn bresennol. 

 

D3.19 Os bydd unrhyw bryderon yn codi ar ran Ymddiriedolaeth y BBC yn sgil y camau 

uchod, gall ofyn am eglurhad pellach gan y Bwrdd Gweithredol neu gan Bwyllgor 

Masnachu Teg y Bwrdd Gweithredol.   

Y broses gwyno  

D3.20 Mae’r trefniadau ar gyfer cwynion ac apeliadau yn ymwneud â masnachu teg 

wedi'u nodi yng ngweithdrefnau cwyno Ymddiriedolaeth y BBC.  

 

Allbynnau ac amseru 

D4.1  Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan D ‘trefniadau masnachu teg’ yn y protocol hwn.  

(a) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn mabwysiadu datganiad polisi ar fasnachu 

teg a bydd yn dal y Bwrdd Gweithredol yn atebol am gydymffurfio ag ef.   

(b) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn mabwysiadu codau sy’n delio â’r 

agweddau hynny ar weithrediad Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a allai, 

ym marn yr Ymddiriedolaeth, godi materion o bwys ynghylch effaith 

gystadleuol gweithgareddau'r BBC.  

(c)  Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnal arolwg, a fydd yn cynnwys 

ymgynghoriad cyhoeddus, o'i pholisi masnachu teg a’i chodau effaith 

gystadleuol bob tair blynedd. 

(d) Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol fabwysiadu a chyhoeddi 'Canllawiau ar 

Fasnachu Teg ac Effaith Gystadleuol' ar oblygiadau ymarferol y datganiad 

polisi ar effaith gystadleuol, y datganiad polisi ar fasnachu teg a'r codau 

effaith gystadleuol y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi'u cyhoeddi (gyda'i 

gilydd 'Y Polisi Masnachu Teg a Chodau Effaith Gystadleuol').  
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(e) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i Ymddiriedolaeth y BBC bob 

chwe mis ar ei gydymffurfiad â’r polisïau a’r codau hyn, ac yn rhoi 

adroddiad i’r Ymddiriedolaeth ynghylch unrhyw faterion o bwys sy’n codi y 

tu allan i’r cylch adrodd hwn.  

(f) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cynnwys datganiad yn yr Adroddiad a'r 

Cyfrifon Blynyddol sy’n amlinellu cydymffurfiad y Bwrdd Gweithredol â 

phrosesau masnachu teg yn ystod y flwyddyn.  

(g) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu’r adroddiad blynyddol gan yr 

archwilwyr allanol ynghylch prosesau masnachu teg a chydymffurfiad. 
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E Y TREFNIADAU AR GYFER CASGLU FFI'R 
DRWYDDED  

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

E1.1 O dan y Siarter, mae'n ofynnol bod Ymddiriedolaeth y BBC yw sicrhau bod y 

trefniadau ar gyfer casglu ffi’r drwydded yn effeithlon, yn briodol ac yn gymesur.40  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

E2.1 Mae gan y Bwrdd Gweithredol gyfrifoldeb gweithredol dros arolygu a goruchwylio'r 

trefniadau manwl ar gyfer casglu ffi'r drwydded.  

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

E3.1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol gyflwyno arolwg 

blynyddol o weithgareddau casglu i Ymddiriedolaeth y BBC neu i’r Pwyllgor 

perthnasol. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig i'r dull casglu a 

gorfodi er cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC neu'r Pwyllgor perthnasol.  

E3.2 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol roi adroddiad o bryd 

i’w gilydd ar ddangosyddion perfformiad allweddol – ariannol a heb fod yn 

ariannol.  

E3.4 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol gynnwys ei 

berfformiad yn erbyn dangosyddion casglu allweddol yn ei ran ef o Adroddiad a 

Chyfrifon Blynyddol y BBC. 

Adroddiadau gan y Weithrediaeth 

E3.5 Y Weithrediaeth sy’n gyfrifol am benderfynu beth sy'n briodol i'w gynnwys yn yr 

adroddiad blynyddol ar y trefniadau casglu ond rhaid cynnwys y canlynol o leiaf: 

(a) egwyddorion allweddol sy’n ymwneud â chasglu a gorfodaeth yng nghyswllt 

ffi’r drwydded 

(b) perfformiad yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol gan gynnwys y 

gyfradd osgoi, costau casglu, nifer y cwynion  

(c) unrhyw newidiadau arfaethedig yn y dull casglu a gorfodi. 

E3.6 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad ar berfformiad yn erbyn 

dangosyddion allweddol yn ei adroddiad cyllid misol a hefyd yn rhoi adroddiad 

cyhoeddus yn Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC.  

 

Allbynnau ac amseru 

                                                 
40 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(m) 
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E4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan E ‘trefniadau ar gyfer casglu ffi'r drwydded' yn y protocol 

hwn. 

(a)  Bydd Gweithrediaeth y BBC yn cyflwyno arolwg blynyddol o weithgareddau 

casglu’r BBC i Ymddiriedolaeth y BBC. Bydd perfformiad yn erbyn y 

dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer casglu ffi’r drwydded yn cael ei 

gynnwys yn Rhan 2 yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol. 

(b) Rhaid i Fwrdd Gweithredol y BBC roi adroddiad i Ymddiriedolaeth y BBC o bryd 

i’w gilydd ar ddangosyddion perfformiad allweddol – ariannol a heb fod yn 

ariannol. 
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F Y NEWID I DDIGIDOL 

F1.1 O dan y Siarter, Ymddiriedolaeth y BBC sy’n gyfrifol am sicrhau bod Dibenion 

Cyhoeddus y BBC yn cael eu hyrwyddo’n effeithiol; bydd yr Ymddiriedolaeth yn dal 

y Bwrdd Gweithredol yn atebol am hyn.41 Ymysg pethau eraill, mae'r chweched 

diben yn gofyn bod y BBC yn cymryd rôl arweiniol yn y newid i deledu digidol.42  

 

F1.2 Cwblhawyd y broses o newid i ddigidol ym mis Hydref 2012, ac yn 2014 bydd yr 
Ymddiriedolaeth yn cyflwyno ei hadroddiad terfynol ar y broses i'r Ysgrifennydd 
Gwladol perthnasol.43 Yna, bydd Ymddiriedolaeth a Bwrdd Gweithredol y BBC wedi 
cyflawni eu dyletswyddau, fel y nodwyd yn Rhan F y protocol hwn o’r blaen. 

 

F1.3 Mae’r esboniad hwn a rhif y rhan wedi’u cynnwys yn y protocol er tryloywder.   

 

 

 

                                                 
41 Siarter y BBC, Erthygl 22(c) 

42 Siarter y BBC, Erthygl 4(f) 

43 Cytundeb y BBC, Cymal 41 
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G DEFNYDD EFFEITHLON O’R SBECTRWM RADIO 

 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

G1.1 O dan y Cytundeb, mae gan Ymddiriedolaeth y BBC (yr Ymddiriedolaeth) 

 ddyletswydd i sicrhau bod y sbectrwm radio sydd ar gael i’r BBC neu ei 
 gontractwyr yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon.

44
 

G1.2 Mae defnydd y BBC o’r sbectrwm radio, yn ogystal â’r gweithgareddau dosbarthu 

eraill mae’n ymgymryd â nhw, yn cael eu hystyried fel ‘Gweithgareddau Heb Fod 

yn Wasanaethau’ oherwydd er nad oes ganddynt natur gwasanaeth (ac felly ddim 

yn cael eu dosbarthu fel Gwasanaethau Cyhoeddus y DU), mae’r gweithgareddau 

hyn yn berthnasol o hyd i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC. O’r herwydd, maent 

yn amodol ar y trefniadau rheoleiddio sydd wedi’u rhoi yn eu lle gan yr 

Ymddiriedolaeth ar gyfer gweithgarwch o’r fath. 45 

G1.3 Yn unol â’r egwyddor gyffredinol nad yw’r Ymddiriedolaeth yn ymwneud â 

rheolaeth y BBC o ddydd i ddydd, mae’r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu Fframwaith 

ar gyfer gweithgareddau dosbarthu’r BBC (‘Fframwaith Dosbarthu ar gyfer 

Gwasanaethau’r BBC’). Mae hwn yn datgan yr egwyddorion a’r gofynion mae’r 

Ymddiriedolaeth yn eu hystyried yn angenrheidiol i’r BBC gadw atynt er mwyn 

cyflawni ei ddyletswydd i sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu cael mynediad at 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU mewn amrywiaeth o ffyrdd hwylus a chost 

effeithiol. 46 

G1.4 Mae’r Fframwaith Dosbarthu’n berthnasol i’r holl gyfryngau dosbarthu a ddefnyddir 

gan y BBC, gan gynnwys y defnydd o’r sbectrwm radio i ddarlledu gwasanaethau 

teledu a radio daearol.  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

G2.1 Mae Bwrdd Gweithredol y BBC (y Bwrdd Gweithredol) yn gyfrifol am weithredu’r 

strategaeth ar gyfer gweithgareddau dosbarthu’r BBC, gan gynnwys defnydd y 

BBC o gapasiti’r sbectrwm radio ar draws ei bortffolio o wasanaethau.  

G2.2 Hefyd rhaid i’r Bwrdd Gweithredu ddatblygu a mabwysiadu canllawiau ar gyfer 

dosbarthu ei wasanaethau a’i gynnwys sain a gweledol i lwyfannau a dyfeisiadau 

trydydd parti, gan gynnwys drwy’r sbectrwm radio (‘y canllawiau dosbarthu’). 

Rhaid i’r canllawiau hyn adlewyrchu a chydymffurfio â’r egwyddorion a’r gofynion 

yn y Fframwaith Dosbarthu ar gyfer Gwasanaethau’r BBC.  

G2.3 Mae gan y Bwrdd Gweithredol gyfrifoldeb gweithredu am drefniadau dosbarthu’r 

BBC a rhaid iddo geisio cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth i unrhyw newidiadau 

sylweddol i’r trefniadau hyn.          

 

Gweithdrefnau  

                                                 
44 Cytundeb y BBC Cymal 42(1) 

45 Adran C, Protocol y BBC C1 ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a Gweithgareddau Heb Fod yn Wasanaethau  

46 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/distribution_framework/2015/distribution_framework.pdf 
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Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

G3.1 Mae’r Ymddiriedolaeth yn datgan ei bod yn ofynnol i’r Bwrdd Gweithredol 

gyflwyno’r eitemau canlynol i’r Ymddiriedolaeth ar gyfer eu hystyried a’u 

cymeradwyo:  

(a) Cynigion ar gyfer unrhyw newidiadau sylweddol i’r defnydd o’r sbectrwm   

(b) Y canllawiau ar gyfer dosbarthu ei wasanaethau a’i gynnwys sain a gweledol.        

G3.2 Dywed yr Ymddiriedolaeth ei bod yn ofynnol i’r Bwrdd Gweithredol adrodd yn ôl yn 

chwarterol ar gydymffurfiaeth a pherfformiad ei weithgareddau dosbarthu, gan 

gynnwys y defnydd o gapasiti’r sbectrwm.   

G3.3 Dywed yr Ymddiriedolaeth hefyd ei bod yn ofynnol i’r Bwrdd Gweithredol 

gyhoeddi’n flynyddol fanylion cyfanswm ei wariant ar weithgareddau dosbarthu, a’r 

gyfran o wariant cyffredinol y BBC mae’r gwariant dosbarthu’n ei chynrychioli.             

Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC  

G3.4 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn comisiynu adolygiadau cyfnodol er mwyn cael asesiad 

annibynnol o ba mor effeithlon ac effeithiol mae’r BBC yn ymgymryd ag agweddau 

ar ei weithgareddau dosbarthu, gan gynnwys defnyddio’r sbectrwm, sydd ar gael 

iddo.            

 

Allbynnau ac amseru 

G4.1 Mae’r adran hon yn cyflwyno crynodeb o’r prif allbynnau ac, os ydynt yn hysbys, yr 

amseroedd sydd wedi’u datgan yn rhan G ‘defnydd effeithlon o’r sbectrwm radio’ 

yn y protocol hwn.  

(a) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ymgynghori ar y Fframwaith Dosbarthu ar gyfer 

Gwasanaethau’r BBC ac wedyn yn ei gyhoeddi.  

(b) Ar ôl i’r Ymddiriedolaeth eu hystyried a’u cymeradwyo, bydd y Bwrdd 

Gweithredol yn cyhoeddi’r canllawiau dosbarthu.                       

(c) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn adrodd yn ôl yn chwarterol i’r Ymddiriedolaeth ar 

gydymffurfiaeth a pherfformiad ei weithgareddau dosbarthu ac yn cyhoeddi’n 

flynyddol fanylion cyfanswm ei wariant ar weithgareddau dosbarthu (i’r 

graddau sy’n bosib ar ôl ystyried sensitifrwydd masnachol). 

(d) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn comisiynu ac yn cyhoeddi ei adolygiadau 

annibynnol cyfnodol o agweddau ar weithgareddau dosbarthu’r BBC, gan 

gynnwys y defnydd o gapasiti’r sbectrwm, unwaith bob pum mlynedd o leiaf.           
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H CYDYMFFURFIAD CYFREITHIOL 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

H1.1 O dan y Siarter, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am ddal y Bwrdd 

Gweithredol yn atebol am gydymffurfiad y BBC â gofynion rheoleiddiol a’r gyfraith 

yn gyffredinol.47 

H1.2 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiad yr 

Ymddiriedolaeth ei hun ac Uned yr Ymddiriedolaeth â gofynion rheoleiddiol a 

chyfreithiol perthnasol.   

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

H2.1 O dan y Siarter, y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am sicrhau cydymffurfiad â’r holl 

ofynion rheoleiddiol a chyfreithiol sydd ar y BBC ac eithrio i’r graddau y bo 

gofynion o'r fath yn ymwneud â busnes Ymddiriedolaeth y BBC neu Uned yr 

Ymddiriedolaeth.48 

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

H3.1 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol ddarparu adroddiadau 

yn rheolaidd ar gyfer yr Ymddiriedolaeth ynghylch sut mae’n cydymffurfio â'r 

gyfraith a gofynion rheoleiddiol eraill, gan amlygu unrhyw risgiau o bwys i 

gydymffurfiad o'r fath a'r camau y mae'n eu cymryd i leddfu ar y risgiau hynny. 

Dylid darparu adroddiadau o'r fath bob chwe mis o leiaf.  

F.5 Yn ogystal, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol ddwyn i’w 

sylw unrhyw fygythiadau neu heriau sylweddol i gydymffurfiad cyfreithiol neu 

reoleiddiol y BBC sy’n codi ad hoc mewn modd amserol er ystyriaeth ganddi.    

Adroddiadau cydymffurfiad y Weithrediaeth 

H3.3 Y Bwrdd Gweithredol sy’n penderfynu beth sy'n briodol i'w gynnwys yn yr 

adroddiadau ar gydymffurfiad ond rhaid iddynt gynnwys y canlynol o leiaf: 

(a) risgiau sy’n gysylltiedig â gofyniad y BBC i gydymffurfio â’i ddyletswyddau 

statudol a dyletswyddau cyfreithiol eraill  

(b) cydymffurfiad â gofynion rheoleiddiol 

(c) cydymffurfiad â dyletswyddau statudol a dyletswyddau cyfreithiol eraill, gan 

gynnwys gofynion rheoleiddiol ar gyfer cwmnïau  

(e) unrhyw faterion penodol y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi rhoi gwybod i'r 

Bwrdd Gweithredol amdanynt ymlaen llaw. 

H3.4 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol yn gweld bygythiadau neu heriau sylweddol i 

gydymffurfiad rheoleiddiol a chyfreithiol y BBC y tu allan i’r fframwaith adrodd y 

cytunwyd arno, rhaid iddo roi gwybod i Ymddiriedolaeth y BBC amdanynt yn 

                                                 
47 Siarter y BBC, Erthygl 24(2)(f) 

48 Siarter y BBC, Erthygl 38(1)(d) 
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brydlon mewn adroddiad ad hoc.  Rhaid i’r adroddiad hwn nodi’r broblem ac 

esbonio'r camau y mae'r Bwrdd Gweithredol yn eu cymryd i leddfu ar y risg hyd 

lefel dderbyniol.  

 

Allbynnau ac amseru 

H4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan H ‘cydymffurfiad cyfreithiol’ yn y protocol hwn. 

 (a) Bob chwe mis o leiaf, bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i 

Ymddiriedolaeth y BBC ar sut y mae'n cydymffurfio â’r gyfraith a gofynion 

rheoleiddiol eraill. 

(a) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn dwyn i sylw Ymddiriedolaeth y BBC unrhyw 

fygythiadau neu heriau sylweddol i gydymffurfiad cyfreithiol a rheoleiddiol y 

BBC.   

(b) Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys datganiad ar gydymffurfiad cyfreithiol yn 

yr Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol (a gyhoeddir ym mis Gorffennaf fel arfer). 
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I CWOTÂU A THARGEDAU’R BBC 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

I1.1 O dan y Cytundeb, mae’n ofynnol i Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo canllawiau 

a luniwyd i sicrhau safonau priodol yng nghynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus y 

BBC yn y DU.49 

I1.2 Mae’r Cytundeb yn pennu rhwymedigaethau penodol ar gyfer y BBC yng nghyswllt 

y canlynol:  

(a) newyddion a materion cyfoes50 

(b) cwotâu rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol51  

(c) rhaglenni ar gyfer y gwledydd a’r rhanbarthau52 

(d) gwneud rhaglenni yn y cenhedloedd a’r rhanbarthau53  

(e) cwotâu ar gyfer cynyrchiadau annibynnol54 

(f) rhaglenni sydd i’w cadw ar gyfer cynyrchiadau annibynnol55  

(g) y Ffenestr Cystadlu Creadigol (WOCC)56 

(h) cynhyrchu rhaglenni radio a deunydd ar gyfer gwasanaethau ar-lein57  

(i) cod sy’n ymwneud â darparu ar gyfer pobl fyddar a phobl â nam ar eu 

golwg58  

I1.3 Hefyd, mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 (atodlen 12) a Chyfarwyddeb yr Undeb 

Ewropeaidd Rhif 2007/65/EC, Cyngor a Senedd Ewrop, yn pennu gofynion o ran 

cynhyrchu rhaglenni teledu.  

I1.4 Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am ddal y Bwrdd Gweithredol yn atebol am 

gydymffurfiad y BBC â’r gofynion rheoleiddiol uchod.  

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

I2.1 Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y BBC yn cydymffurfio â'r 

cwotâu a'r targedau a bennwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC neu Ofcom yng 

nghyswllt y rhwymedigaethau penodol a nodwyd uchod.59   

I2.2 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am fonitro perfformiad yn erbyn y cwotâu a’r 

targedau ac am roi sicrwydd i Ymddiriedolaeth y BBC ynghylch cydymffurfiad ar 

                                                 
49 Cytundeb y BBC, Cymal 43 

50 Cytundeb y BBC, Cymal 47 

51 Cytundeb y BBC, Cymal 49 

52 Cytundeb y BBC, Cymal 50 

53 Cytundeb y BBC, Cymal 51 

54 Cytundeb y BBC, Cymal 52 

55 Cytundeb y BBC, Cymal 53 

56 Cytundeb y BBC, Cymalau 54-57 

57 Cytundeb y BBC, Cymal 58 

58 Cytundeb y BBC, Cymal 59 

59 Sylwer bod y rhain yn adlewyrchu Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd a nodwyd ym mharagraff I1.3. 
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ffurf adroddiad rheolaidd ar gynnydd tuag at gyflawni'r holl gwotâu yn y flwyddyn 

berthnasol a'i berfformiad mewn perthynas â phob cwota bob blwyddyn. 

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd Ymddiriedolaeth y BBC 

I3.1 Pan fydd Ymddiriedolaeth y BBC yn pennu cwotâu yn unol â gofynion penodol 

sydd wedi'u nodi yn y Siarter a'r Cytundeb, bydd Ymddiriedolaeth y BBC, gan 

weithredu o fewn terfynau ei disgresiwn, yn penderfynu ar y meysydd lle, yn ei 

barn hi, y byddai cael cowtâu yn briodol, ac yn diffinio lefelau cwotâu o'r fath.     

I3.2 Gall Ymddiriedolaeth y BBC gyflwyno cwotâu mewn meysydd lle nad oes rhai 

wedi’u pennu os yw’n credu y byddai gwneud hynny'n briodol. 

I3.3 Pan fydd y BBC yn rhwym wrth gwotâu a bennir yn allanol gan Ofcom, bydd 

Ymddiriedolaeth y BBC, cyn i Ofcom bennu'r lefelau sydd i'w cyrraedd, yn cyflwyno 

sylwadau i Ofcom yn mynegi ei barn ynghylch lefel briodol cwotâu o'r fath. 

I3.4 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried cyngor gan y Bwrdd Gweithredol wrth 

benderfynu ar gwmpas a lefelau cwotâu ac wrth gyflwyno sylwadau i Ofcom. 

I3.6 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gofyn i’r Bwrdd Gweithredol roi adroddiad llawn ar 

ei berfformiad yn erbyn bob cwota yn flynyddol cyn gynted ag y bo modd ar ôl i'r 

flwyddyn fesur berthnasol ddod i ben ac mewn da bryd i gyhoeddi'r canlyniadau yn 

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC.   

I3.7 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl cael sicrwydd archwilio rheolaidd gan y 

Bwrdd Gweithredol bod ei brosesau a’i ffigurau perfformiad mewn sefyllfa iach. 

Ymgynghoriadau'r Ymddiriedolaeth ag Ofcom 

I3.8 Yng nghyswllt rhai o’r gofynion penodol y cyfeiriwyd atynt uchod yn I1.2, disgwylir 

i Ymddiriedolaeth y BBC ymgynghori ag Ofcom cyn eu pennu. Yng nghyswllt rhai 

gofynion penodol eraill yn y cymalau hyn, ni chaiff Ymddiriedolaeth y BBC eu 

pennu heb gael cytundeb Ofcom iddynt yn y lle cyntaf. 

I3.9 Yng nghyswllt y gofynion sydd wedi’u nodi yng Nghymalau 47, 49, 50, 51 a 52 o 

Gytundeb y BBC, bydd y trefniadau canlynol ar gyfer llunio cynigion a chael 

cytundeb Ofcom iddynt yn berthnasol: 

(a) bob blwyddyn, bydd Uned yr Ymddiriedolaeth, ar ôl trafod gyda 

Gweithrediaeth y BBC, yn llunio cynigion drafft i'w hystyried yng nghyfarfod 

Ymddiriedolaeth y BBC (neu'r pwyllgor perthnasol yn yr Ymddiriedolaeth) ym 

mis Medi ar yr hwyraf  

(b) os caiff y cynigion drafft eu cymeradwyo, bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn 

cydlynu'r broses ymgynghori a/neu'r cytundeb (fel sy'n berthnasol) gydag 

Ofcom, gan sicrhau bod Ymddiriedolaeth y BBC a'r Bwrdd Gweithredol yn cael 

y newyddion diweddaraf am y cynnydd a fu ac am y canlyniadau y cytunwyd 

arnynt.  

Adroddiadau’r Bwrdd Gweithredol 

I3.10 Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi llunio a mabwysiadu datganiad gweithredu ar gyfer 

cynyrchiadau teledu sy’n nodi sut mae’r gofynion yng Nghymalau 47, 49-56 a 59 o 
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Gytundeb y BBC yn gweithredu’n ymarferol a sut mae’n mynd ati i sicrhau bod y 

gofynion yn cael eu bodloni.  

I3.11 Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi llunio a mabwysiadu datganiad gweithredu ar gyfer 

y cwota cynyrchiadau allanol ar gyfer gwasanaethau radio sy'n nodi sut mae'r 

trefniadau sy'n deillio o Gymal 58 Cytundeb y BBC yn gweithredu’n ymarferol a sut 

mae’n mynd ati i sicrhau bod y gofynion yn cael eu bodloni.  

I3.12 Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi llunio a mabwysiadu datganiad gweithredu ar gyfer 

y cwota cyflenwyr allanol ar gyfer gwasanaethau ar-lein sy'n nodi sut mae'r 

trefniadau sy'n deillio o Gymal 58 Cytundeb y BBC yn gweithredu’n ymarferol a sut 

mae’n mynd ati i sicrhau bod y gofynion yn cael eu bodloni.  

I3.13 Roedd bob un o'r datganiadau uchod yn amodol ar gymeradwyaeth 
Ymddiriedolaeth y BBC, ac maent wedi cael eu cyhoeddi.60  Rhaid i'r Bwrdd 
Gweithredol sicrhau bod cymhwyso'r datganiadau ac unrhyw drefniadau mesur 
cysylltiedig yn amodol ar brosesau rheoli risg priodol, a bod sicrwydd priodol i'r 
perwyl hwn wedi'i gynnwys yn y drefn adrodd blynyddol i Ymddiriedolaeth y BBC. 

I3.15 Dylai’r Bwrdd Gweithredol roi adroddiad i Ymddiriedolaeth y BBC ar sail interim os 

oes risg sylweddol na lwyddir i gyflawni'r cwota. Gall Ymddiriedolaeth y BBC ofyn 

am ddiweddariadau pellach yn ôl yr angen i sicrhau y cymerir y camau priodol i 

gywiro'r sefyllfa. 

I3.16 Cyn gynted ag y bo modd ar ôl i bob blwyddyn ariannol ddod i ben (ac o fewn yr 

amserlen angenrheidiol ar gyfer cael ei gynnwys yn Adroddiad a Chyfrifon 

Blynyddol y BBC beth bynnag), mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol gyflwyno 

adroddiad i Ymddiriedolaeth y BBC sy'n cynnwys yr alldro ar gyfer pob cwota, gan 

gynnwys nodi ar wahân yr alldro ar gyfer rhaglenni sydd wedi cael eu comisiynu 

drwy WOCC a’r cwotâu mewnol ac annibynnol , ynghyd â sylwadau’r Bwrdd 

Gweithredol ar ba mor effeithiol y gweithredwyd y trefniadau ar gyfer y flwyddyn 

dan sylw. 

Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC 

I3.18 O bryd i’w gilydd, gall Ymddiriedolaeth y BBC gomisiynu arolygon annibynnol, naill 

ai ar gyfer cwotâu unigol neu ar raddfa ehangach. 

I3.19 Disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC arolygu gweithrediad Cymalau 54, 55 a 56 

Cytundeb y BBC (mewn perthynas â gweithrediad y WOCC) bob dwy flynedd o 

leiaf.61  Bydd Uned yr Ymddiriedolaeth yn trafod gyda'r Bwrdd Gweithredol beth 

fydd y cylch gwaith ar gyfer ei harolwg dwyflynyddol o’r WOCC a threfniadau 

cysylltiedig.   Bydd cynigion Uned yr Ymddiriedolaeth ar gyfer telerau’r arolwg a 

sut y caiff ei gynnal yn amodol ar sêl bendith Ymddiriedolaeth y BBC, a rhoddir 

gwybod i'r Ymddiriedolaeth beth oedd y canfyddiadau. Yna, bydd Ymddiriedolaeth 

y BBC yn cyhoeddi ei chasgliadau. 

 

                                                 
60 Gweler: www.bbc.co.uk/commissioning/futuremedia/statement_of_online.doc  

61 Cytundeb y BBC, Cymal 57(2) 

http://www.bbc.co.uk/commissioning/futuremedia/statement_of_online.doc
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Allbynnau ac amseru 

I4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn Rhan I 'Cwotâu a thargedau’r BBC’ yn y protocol hwn. 

(a)  Lle bo hynny’n ofynnol o dan y Siarter a’r Cytundeb, bydd Ymddiriedolaeth y 

BBC yn pennu cwotâu a thargedau ar gyfer y BBC 

(b) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad bob blwyddyn i Ymddiriedolaeth y 

BBC ar ei gydymffurfiad â’r cwotâu a’r targedau. 

(c) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyflwyno sylwadau i Ofcom er mwyn mynegi ei 

barn ynghylch y cwotâu a bennwyd gan Ofcom cyn iddynt gael eu pennu. 

(d) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi sicrwydd archwilio rheolaidd i 

Ymddiriedolaeth y BBC bod ei brosesau a’i ffigurau perfformiad mewn sefyllfa 

iach. 

(e) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn rhoi adroddiad cyhoeddus yn Adroddiad a 

Chyfrifon Blynyddol y BBC ar y targedau a’r cwotâu hynny y mae’n gyfrifol am 

adrodd yn eu cylch. 

(f) Yng nghyswllt y targedau a’r cwotâu hynny y mae Ofcom yn gyfrifol am adrodd 

yn eu cylch, bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyhoeddi hunanasesiad y BBC o’i 

berfformiad yn erbyn y mesurau. 

(g) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn llunio ac yn mabwysiadu datganiadau 

gweithredu ar gyfer cynyrchiadau teledu, y cwota cynyrchiadau allanol ar gyfer 

gwasanaethau radio a’r cwota cyflenwyr allanol ar gyfer gwasanaethau ar-lein.  

(h) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn comisiynu arolygon annibynnol yn ôl y galw. 

(i) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn arolygu gweithrediad cymalau 54, 55 a 56 y 

Siarter (sy’n ymwneud â gweithrediad y WOCC) bob dwy flynedd o leiaf.



 

 

J TREFNIADAU AR GYFER HYFFORDDI STAFF Y BBC 

Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

J1.1 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cael adroddiad gan y Bwrdd Gweithredol unwaith y 

flwyddyn ar weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol y trefniadau ar gyfer hyfforddi 

ac ailhyfforddi staff y BBC a gyflogir mewn cysylltiad â darparu unrhyw rai o 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU neu mewn cysylltiad â gwneud rhaglenni i’w 

cynnwys yn unrhyw rai o’r gwasanaethau hynny.62 

J1.2 Disgwylir i Ymddiriedolaeth y BBC gyhoeddi ei sylwadau ei hun ar weithrediad ac 

effeithiolrwydd y trefniadau hyn.63 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

J2.1 Mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol wneud trefniadau ar gyfer hyfforddi ac 

ailhyfforddi staff y BBC sy'n cael eu cyflogi mewn cysylltiad â darparu unrhyw rai o 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU neu wneud rhaglenni i'w cynnwys yn unrhyw rai o'r 

gwasanaethau hynny.64 

 

Gweithdrefnau 

Cyfarwyddyd gan y Cytundeb 

J3.1 O dan y Cytundeb, mae'n ofynnol bod yr hyfforddiant a'r ailhyfforddiant a gaiff ei 

ddarparu o dan y trefniadau sy'n cael eu goruchwylio gan y Bwrdd Gweithredol yn 

cyfrannu'n effeithiol at y canlynol:  

(a) hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC ac, yn benodol, ysgogi creadigrwydd a 

rhagoriaeth ddiwylliannol  

(b) paratoi a chynnal gweithlu medrus iawn ym maes y cyfryngau ar draws y 

diwydiant clyweledol   

(c) cystadleurwydd a chynhyrchiant yn y diwydiant hwnnw65 

J3.2 Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gymryd camau priodol i sicrhau bod y rheini a 

gaiff eu heffeithio gan y trefniadau yn ymwybodol ohonynt66 

J3.3 Mae’n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol arolygu gweithrediad ac effeithiolrwydd y 

trefniadau a rhoi adroddiad ar hyn i Ymddiriedolaeth y BBC unwaith y flwyddyn o 

leiaf67 

 

Adroddiad y Weithrediaeth 

J3.4 Y Bwrdd Gweithredol sy’n penderfynu beth sy'n briodol i'w gynnwys yn yr 

adroddiad blynyddol i Ymddiriedolaeth y BBC, yn amodol ar ddangos cydymffurfiad 

â’r cyfarwyddiadau sydd wedi’u nodi yn y Cytundeb ac ag unrhyw ofynion 

ychwanegol a bennir gan Ymddiriedolaeth y BBC.  

                                                 
62 Cytundeb y BBC, Cymalau 84(1) ac 85(2) 

63 Cytundeb y BBC, Cymal 84 a Chymal 85 

64 Cytundeb y BBC, Cymal 84(1) 

65 Cytundeb y BBC, Cymal 84(2) 

66 Cytundeb y BBC, Cymal 85(1)(a) 

67 Cytundeb y BBC, Cymalau 84 ac 85 
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Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC 

J3.5 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn gwerthuso trefniadau’r BBC yn ôl gofynion y 

Cytundeb a bydd hefyd yn ystyried trefniadau’r BBC o gymharu â’r dibenion 

cyhoeddus.  

J3.6 Gall Ymddiriedolaeth y BBC ymgynghori â grwpiau rhanddeiliaid a grwpiau yn y 

diwydiant os yw’n credu bod angen gwneud hynny, a'i bod yn briodol gwneud 

hynny. Gall hefyd ystyried sut mae trefniadau’r BBC yn cymharu â threfniadau 

sefydliadau eraill yn y diwydiant darlledu a’r cyfryngau.  

 

Allbynnau ac amseru 

J4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen, 

fel y nodwyd yn rhan J ‘Trefniadau ar gyfer hyfforddi staff y BBC’ yn y protocol 

hwn. 

(a)  Mae'n rhaid i'r Bwrdd Gweithredol wneud trefniadau i hyfforddi ac ailhyfforddi 

staff yn y BBC sy'n cael eu cyflogi mewn cysylltiad â darparu unrhyw rai o 

Wasanaethau Cyhoeddus y DU neu â gwneud rhaglenni i'w cynnwys yn 

unrhyw rai o'r gwasanaethau hynny. 

(b) Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cael adroddiad gan y Bwrdd Gweithredol 

unwaith y flwyddyn ar weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol y trefniadau ar 

gyfer hyfforddi ac ailhyfforddi staff y BBC a gyflogir mewn cysylltiad â darparu 

unrhyw rai o Wasanaethau Cyhoeddus y DU neu â gwneud rhaglenni i'w 

cynnwys yn unrhyw rai o'r gwasanaethau hynny 

(c) Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cyhoeddi ei sylwadau ei hun ar weithrediad ac 

effeithiolrwydd y trefniadau hyn. Fel arfer, gwneir hyn yn rhan Ymddiriedolaeth 

y BBC o'r Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol.  
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K CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH 

 

Dull gweithredu:  dyletswyddau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth y BBC 

K1.1 Mae’r BBC yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth fel rhan o'i ymrwymiad i 

wasanaethu anghenion pob cynulleidfa. Mae'n gwneud hyn drwy gyfrwng nifer o 

fentrau a chamau, gan gynnwys Strategaeth Amrywiaeth.    

K1.2 Mae'n rhaid i'r BBC gydymffurfio â rhwymedigaethau perthnasol o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus68 wrth gyflawni rhai o’i swyddogaethau.69 Hefyd o dan y Ddeddf 

mae'n rhaid i'r BBC gydymffurfio â rhai dyletswyddau penodol mewn cysylltiad â'r 

swyddogaethau hyn,70 sydd (ar hyn o bryd) yn cynnwys paratoi a chyhoeddi: 

a) gwybodaeth sy’n dangos ei gydymffurfiad â dyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus ("Gwybodaeth am Gydraddoldeb") bob blwyddyn o leiaf; a   

b) un neu fwy o'i amcanion cydraddoldeb ("Amcanion Cydraddoldeb")71 bob 

pedair blynedd o leiaf.  

K1.3 Mae gan y BBC hefyd ddyletswydd o dan y Cytundeb i wneud trefniadau i 

hyrwyddo cydraddoldeb ym maes cyflogaeth.72  

K1.4 Bob blwyddyn o leiaf, bydd y BBC yn cyhoeddi adroddiad ar gydraddoldeb ac 

amrywiaeth yn y BBC (yr “Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth”). Bydd yr 

adroddiad hwn yn cynnwys y canlynol (ond ni fydd wedi’i gyfyngu i'r rhain): 

a) gwybodaeth ynghylch sut mae’r BBC yn gweithredu ac yn monitro Strategaeth 

Amrywiaeth y BBC;   

b) gwybodaeth cydraddoldeb; ac 

c) gwybodaeth am weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol y trefniadau ar gyfer 

hyrwyddo cyfle cyfartal a chydraddoldeb mewn cyflogaeth.  

K1.5 Paratoir yr Adroddiad ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth gan y Weithrediaeth, gyda 

mewnbwn priodol gan yr Ymddiriedolaeth.  Caiff ei gyflwyno i’r Ymddiriedolaeth 

cyn ei gyhoeddi. 

                                                 
68 Mae’r cyfeiriadau yn y Protocol hwn at ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn cyfeirio at y ddyletswydd sydd 

wedi'i nodi yn adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac at unrhyw ddyletswyddau penodol perthnasol sydd wedi'u pennu 

o dan adran 153 y Ddeddf. Mae Adran 149 yn ei gwneud yn ofynnol bod awdurdod cyhoeddus, wrth gyflawni ei 

swyddogaethau, yn rhoi sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da. 

69 Mae dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn berthnasol i'r BBC ac eithrio yng nghyswllt swyddogaethau sy'n 

ymwneud â darparu gwasanaeth cynnwys (yn ôl ystyr hynny yn adran 32(7) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003); ac mae'r 

cyfeiriad at y BBC yn cynnwys cyfeiriad at gorfforaeth sydd  

(a) yn is-gwmni sydd dan berchnogaeth gyflawn y BBC, 

(b) ddim yn cael ei gweithredu er mwyn cynhyrchu elw, ac 

(c) sy’n cyflawni gweithgareddau yn bennaf er mwyn hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC. 

70 See the Equality Act 2010 (Specific Duties) Regulations 2011 (SI 2011/2260), made under section 153 of that Act. 

71Mae cyfeiriadau at “Amcanion Cydraddoldeb” yn y Protocol hwn yn golygu un amcan cydraddoldeb neu fwy. 

72 Cytundeb y BBC, Cymal 83. 
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Rôl a dyletswyddau Ymddiriedolaeth y BBC 

Strategaeth Amrywiaeth 

 

K2.1 Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cymeradwyo Strategaeth Amrywiaeth y BBC cyn ei 
chyhoeddi, a bydd yn asesu perfformiad Gweithrediaeth y BBC o ran cyflawni 
Strategaeth Amrywiaeth y BBC. 

K2.2 Cyhoeddir arolwg blynyddol yr Ymddiriedolaeth o wasanaethu pob cynulleidfa yn 

yr Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol. Bydd hyn yn cynnwys:  

a) sylwadau ar y gweithgareddau y mae Gweithrediaeth y BBC wedi eu cynnal 

fel rhan o'i hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth 

b) crynodeb o’r sylwadau ar y gweithgareddau y mae Ymddiriedolaeth y BBC 

wedi eu cynnal fel rhan o'i hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

K2.3 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus, gan gynnwys drwy wneud y canlynol: 

a) rhoi sylw dyladwy i’r materion sydd wedi’u nodi yn adran 149 Deddf 

Cydraddoldeb 2010 wrth arfer swyddogaethau y mae dyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn berthnasol iddynt73 

b) cydweithio gyda’r Weithrediaeth, fel sy’n briodol— 

i. cynhyrchu Gwybodaeth am Gydraddoldeb ar gyfer y BBC a gaiff ei 

chynnwys yn yr Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a 

gyhoeddir gan y Weithrediaeth; 

ii. llunio Amcanion Cydraddoldeb ar gyfer y BBC a gaiff eu cyhoeddi 

gan y Weithrediaeth.  

K2.4 Mae’r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am: 

a) monitro cydymffurfiad Gweithrediaeth y BBC â dyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus; 

b) monitro ei pherfformiad ei hun o ran cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus a rhoi adroddiad arno. 

 

K2.5 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhoi adroddiad ar ei pherfformiad o ran cyflawni 

dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, er enghraifft, drwy:   

a) darparu data cyflogaeth am yr Ymddiriedolaeth i’r Weithrediaeth er mwyn 

i’r data cyflogaeth sydd yn adroddiadau cydymffurfio’r BBC gynnwys data 

cyflogaeth am yr Ymddiriedolaeth 

b) sylwadau ar ei pherfformiad ei hun o ran cyflawni dyletswydd cydraddoldeb 

y sector cyhoeddus yn yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol 

                                                 
73 Gweler troednodyn 2 
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c) monitro perfformiad o gymharu â’i chynlluniau gweithredu ei hun a rhoi 

adroddiad ar y cynnydd a fu o gymharu â’i chynlluniau gweithredu ei hun. 

K2.6 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei sylwadau ar ba mor dda y mae 

Gweithrediaeth y BBC yn perfformio o ran cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus.  

Trefniadau cyflogaeth 

 
K2.7 O dan y Cytundeb, disgwylir i'r Ymddiriedolaeth arolygu adroddiad blynyddol y 

Bwrdd Gweithredol ar ei drefniadau ar gyfer hyrwyddo cyfle cyfartal mewn 
cyflogaeth74 a gaiff ei gynnwys yn yr Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

 
 K2.8 Mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth gyhoeddi ei sylwadau ar adroddiad y Weithrediaeth 

ar weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol trefniadau’r Weithrediaeth ar gyfer 
hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth ar wefan Ymddiriedolaeth y BBC bob 
blwyddyn.75 

 

Rôl a dyletswyddau Bwrdd Gweithredol y BBC 

Strategaeth Amrywiaeth 

K3.1 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am baratoi a chyhoeddi Strategaeth Amrywiaeth 

y BBC. Mae hefyd yn gyfrifol am roi Strategaeth Amrywiaeth y BBC ar waith, ei 

monitro a rhoi adroddiadau arni. Bydd yn rhoi adroddiad i'r Ymddiriedolaeth ar hyn 

bob blwyddyn yn Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Ymddiriedolaeth.   

 

Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

K3.2 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus, gan gynnwys y canlynol: 

a) rhoi sylw dyladwy i’r materion sydd wedi’u nodi yn adran 149 Deddf 

Cydraddoldeb 2010 wrth arfer swyddogaethau y mae dyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn berthnasol iddynt76 

b) cydweithio gyda’r Ymddiriedolaeth, fel sy’n briodol— 

(i) cynhyrchu Gwybodaeth Cydraddoldeb ar gyfer y BBC a gaiff ei 

chynnwys yn yr Adroddiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gyhoeddir 

gan y Weithrediaeth, a 

(ii) llunio Amcanion Cydraddoldeb ar gyfer y BBC a gaiff eu cyhoeddi gan y 

Weithrediaeth. 

K3.3 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn monitro ac yn arolygu ei berfformiad yn rheolaidd o 

ran cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Bydd hyn yn cynnwys 

rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn adroddiadau cydymffurfio Gweithrediaeth y BBC 

a monitro perfformiad o gymharu â’i gynlluniau gweithredu ei hun a rhoi adroddiad 

ar y cynnydd a fu o gymharu â’i gynlluniau gweithredu ei hun.   

 

 

                                                 
74 Cytundeb y BBC, Cymal 85 

75 Cytundeb y BBC, Cymal 85 

76 Gweler troednodyn 2 
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Trefniadau cyflogaeth 

K3.4 Ar ben dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, mae'n ofynnol i'r Bwrdd 

Gweithredol77 wneud trefniadau ar gyfer hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth 

(yng nghyswllt y bobl sydd wedi cael eu crybwyll yng nghymal 83(2) y Cytundeb 

Fframwaith) i ddynion a merched, pobl o grwpiau hil gwahanol78 ac i bobl anabl79 

K3.4 Y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am gymryd camau priodol i sicrhau bod staff yn 

ymwybodol o’r trefniadau hyn ac i arolygu'r camau hynny yn ôl yr angen.80  

K3.5 O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi adroddiad i’r 

Ymddiriedolaeth ar weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol y trefniadau hyn81 yn 

yr Adroddiad Amrywiaeth a Chydraddoldeb.  Dylai ymdrin â'r meysydd canlynol: 

a) datganiad neu bolisi’r BBC ar gyfle cyfartal 

b) y drefn gyfredol ar gyfer monitro a chasglu data am gyflogeion ac unrhyw 

faterion cysylltiedig 

c) ystadegau i fonitro amrywiaeth ymysg y bobl sy’n cael eu cyflogi gan y 

BBC82; a 

d) sylwadau ar y tueddiadau yn yr ystadegau hynny.   

 

Allbynnau ac amseru 

K4.1 Yn yr adran hon, ceir crynodeb o'r prif allbynnau, a, lle mae’n hysbys, yr amserlen 

fel y’i nodwyd yn rhan K ‘Cydraddoldeb ac amrywiaeth’ yn y protocol hwn. 

 

a) Strategaeth Amrywiaeth y BBC  
 

b) Bydd y BBC yn cyhoeddi Amcanion Cydraddoldeb bob pedair blynedd o 
leiaf; 
 

c) Bydd y Weithrediaeth yn cyhoeddi Adroddiad ar Gydraddoldeb ac 
Amrywiaeth bob blwyddyn o leiaf a bydd yn cynnwys:  
 

i. gwybodaeth ynghylch sut mae’r BBC yn gweithredu ac yn monitro 
Strategaeth Amrywiaeth y BBC;   
 

ii. gwybodaeth sy’n dangos cydymffurfiad y BBC â dyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus a gwybodaeth sy’n dangos sut 
mae’r BBC yn perfformio yng nghyswllt Amcanion Cydraddoldeb;   
 

iii. adroddiad y Weithrediaeth ar weithrediad ac effeithiolrwydd 
cyfredol y trefniadau ar gyfer hyrwyddo cyfle cyfartal mewn 
cyflogaeth. 

 

                                                 
77 Cytundeb Fframwaith y BBC, Cymal 83  

78  Yr un ystyr sydd i’r ymadrodd “grŵp hil” ag sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 

79  Yr un ystyr sydd i’r ymadrodd “anabl” ag sydd yn y Ddeddf Cydraddoldeb  

80 Cytundeb y BBC, Cymal 85(1) 

81 Cytundeb y BBC, Cymal 85(1) 

82 Dynion, merched, pobl o grwpiau hil gwahanol a phobl anabl ym mhob isadran, gan gynnwys yr holl staff a rheolwyr 

uwch.  
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d) bydd Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC yn cynnwys y canlynol:  
 

i. crynodeb Gweithrediaeth y BBC o’r Strategaeth Amrywiaeth, pa mor 
effeithiol y bu o ran cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus, a'r trefniadau ar gyfer hyrwyddo cyfle cyfartal mewn 
cyflogaeth. 

 
ii. sylwadau’r Ymddiriedolaeth ar ei pherfformiad ei hun o ran cyflawni 

dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus; 
 

e) Bob blwyddyn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei sylwadau ar 
adroddiad y Weithrediaeth ar weithrediad ac effeithiolrwydd cyfredol 
trefniadau’r Weithrediaeth ar gyfer hyrwyddo cyfle cyfartal mewn 
cyflogaeth. 

 

 

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 4 – Y Dibenion Cyhoeddus 

(b) Siarter y BBC, Erthygl 9 – Y Berthynas rhwng yr Ymddiriedolaeth a’r Bwrdd 

Gweithredol 

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

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

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

(f) Siarter y BBC, Erthygl 35 – Pwyllgorau  

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

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

 

2.2 Cytundeb Fframwaith y BBC 

Mae’r cymalau canlynol yn y Cytundeb yn berthnasol i’r protocol hwn: 

Cytundeb y BBC, Cymal 12 – Sicrhau bod Gwasanaethau Cyhoeddus y DU ar gael 

yn eang 

Cytundeb y BBC, Cymal 34-41 – Y Newid i Ddigidol   

Cytundeb y BBC, Cymal 47 – Newyddion a Materion Cyfoes 

Cytundeb y BBC, Cymal 49 – Cwotâu rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol 

Cytundeb y BBC, Cymal 50 – Cwotâu rhaglenni y cenhedloedd a'r rhanbarthau 

Cytundeb y BBC, Cymal 51 – Gwneud rhaglenni yn y cenhedloedd a'r rhanbarthau 

Cytundeb y BBC, Cymal 52 – Cwotâu ar gyfer cynyrchiadau annibynnol 

Cytundeb y BBC, Cymal 54  – Y Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WOCC) 
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Cytundeb y BBC, Cymal 55 – Cyfleoedd cystadlu ar gyfer cynhyrchu rhaglenni heb 

fod yn rhaglenni rhwydwaith  

Cytundeb y BBC, Cymal 56 – Rhaglenni sydd i’w cynhyrchu yn fewnol 

Cytundeb y BBC, Cymal 58 – Cynhyrchu rhaglenni radio a deunydd ar gyfer  

gwasanaethau ar-lein  

Cytundeb y BBC, Cymal 59 – Cod sy’n ymwneud â darpariaeth ar gyfer pobl fyddar 

a phobl â nam ar eu golwg  

Cytundeb Fframwaith y BBC, Cymal 65 – Datganiadau Polisi am fasnachu teg 

Cytundeb y BBC, Cymal 66 – Effaith gystadleuol  

Cytundeb y BBC, Cymal 74 – Cyfrifon ac adroddiadau ynghylch y gwasanaethau 

masnachol 

Cytundeb y BBC, Cymal 79 – Archwiliadau gwerth am arian 

Cytundeb y BBC, Cymal 81 – Trefniadau mewn argyfwng a threfniadau amddiffyn   

Cytundeb y BBC, Cymal 83 – Cyfle Cyfartal 

Cytundeb y BBC, Cymal 84 – Hyfforddiant  

Cytundeb y BBC, Cymal 85 – Darpariaethau cyffredinol ynghylch trefniadau a 

wneir o dan gymalau 83 ac 84  

Cytundeb y BBC, Cymal 88 – Gweithgareddau monitro 

 

13.3 Dogfennau eraill  

Mae’r dogfennau a’r deddfwriaethau canlynol yn berthnasol i’r protocol hwn: 

(a) Deddf Cydraddoldeb 2010 

(b) Rheoliadau 2011 (Dyletswyddau Penodol) Deddf Cydraddoldeb 2010 (SI 

2011/2260)  

(c) Datganiad polisi am effaith gystadleuol: Y fframwaith effaith gystadleuol     

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/

competitive_impact_statement.pdf 

(d) Fframwaith a Pholisïau Masnachu Teg y BBC 

 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fair_trading_

policies_framework.pdf 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/competitive_impact_statement.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/fair_trading/competitive_impact_statement.pdf
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Fersiwn Dyddiad 
cyhoeddi 

Cymeradwywy
d gan yr 

Ymddiriedolaet
h 

Crynodeb o newidiadau ers y fersiwn 
blaenorol 

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, 

er mwyn esbonio prosesau yn fwy manwl ac er 
mwyn dwyn ynghyd nifer o brotocolau blaenorol. 

Mae’n cynnwys y protocolau blaenorol canlynol: 

- B7 Newid i Ddigidol  

- C1 Cynlluniau Ariannol, Cyllidebau a 

Dirprwyo  

- C2 Adroddiadau a Monitro Ariannol  

- C3 Goruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth o 

Brosesau Rheoli Risg a Rheolaethau Mewnol 
y BBC 

- C4 Archwiliadau Gwerth am Arian  

- D1 Masnachu Teg ac Effaith Gystadleuol 

- D2 Cydymffurfiad Cyfreithiol 

- D3 Cwotâu a Thargedau’r BBC 

- D10 Trefniadau ar gyfer Hyfforddi ac 

Ailhyfforddi Staff y BBC 

- D11 Trefniadau Cyfle Cyfartal ar gyfer Staff 

y BBC 

- E4 Cydymffurfiad â Dyletswyddau 

Cydraddoldeb Statudol ac Anstatudol 
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3.0  Rhagfyr 2011 15 Rhagfyr 2011 

 

 

 

Mae’r adrannau canlynol yn y ddogfen hon wedi 

cael eu newid:  

B – Monitro Ariannol 

- B1.2 Diweddarwyd yn sgil diwygio'r 

Cytundeb Fframwaith gyda'r Ysgrifennydd 
Gwladol ym mis Medi 2011 Yn ogystal â 

goruchwylio Bwrdd Gweithredol y BBC, 
mae'r Ymddiriedolaeth erbyn hyn hefyd yn 

goruchwylio’r ymrwymiadau yng nghyswllt 
cyllido ffi’r drwydded sy’n deillio o setliad 

ffi'r drwydded.   

- B3.8 – Mae cyfeiriadau at y “Pwyllgor Cyllid 
a Chydymffurfiad" wedi cael eu diweddaru 

yn sgil newid enw'r pwyllgor i "Pwyllgor 
Cyllid yr Ymddiriedolaeth".   

- B3.13 Tabl 1 y Fframwaith Atgyfeirio 

Ariannol – Diwygiwyd i ddarparu bod yn 
rhaid i'r Weithrediaeth hefyd, yn 

ychwanegol at y meini prawf presennol ar 
gyfer cyfeirio, geisio sêl bendith yr 

Ymddiriedolaeth os bydd newid sylweddol 
yn digwydd o ran maint y gweithgarwch, 

model cyflwyno, proffil risg neu fuddion a 

ragwelir ar ôl cymeradwyo menter am y tro 
cyntaf.    Hefyd, gwnaed newidiadau i 

adrannau 3.1, 3.10 a 3.11 o ganlyniad i hyn  

C – Gwerth am Arian 

- Mae'r adran hon wedi cael ei hailddrafftio er 

mwyn iddi fod yn gyson â'r trefniadau 
mynediad NAO newydd y cytunwyd arnynt 

gyda'r Ysgrifennydd Gwladol (gweler 
Cytundeb Diwygio mis Medi a gyflwynwyd 

i’r Senedd ar 15 Medi 2011).  Dechreuodd y 

trefniadau mynediad newydd ym mis 
Ionawr 2012.   

D – Trefniadau masnachu teg 

- Ychwanegwyd D1.6, D2.3 a D15-17 er 

mwyn darparu ar gyfer y trefniadau newydd 
ar gyfer penodi Archwilwyr Masnachu Teg.    

- D3.1 – wedi’i ddiwygio i adlewyrchu 

symleiddio dogfennau masnachu teg yn sgil 
arolwg Masnachu Teg yr Ymddiriedolaeth 

ym mis Tachwedd 2011.  

F – Newid i Ddigidol 

- F3.2 – 3.5 wedi’u diwygio er mwyn dileu'r 

gofyniad bod y Weithrediaeth yn darparu 
"cynlluniau diben”.     

4.0 Chwefror 2012 16 Chwefror 

2012 

 

K – Cydraddoldeb  

- Mae Adran K wedi cael ei diwygio i 
adlewyrchu’r newid i ddyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn sgil 
diddymu deddfwriaeth cydraddoldeb 

flaenorol a’i disodli gan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau 2011 

(Dyletswyddau Penodol) Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (SI 2011/2260). 
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5.0 Tachwedd 2012 22 Tachwedd 

2012 

C – Archwiliadau Gwerth am Arian 

- Diweddarwyd yr adran hon er mwyn dileu 
dyblygu â’r Cytundeb Diwygiedig mewn 

perthynas â gwaith Gwerth am Arian yr 

NAO. 

 

6.0 Mai 2014  22 Mai 2014 Diwygiwyd adrannau A, B, C, E, H ac I er mwyn 

adlewyrchu newidiadau a wnaed i oruchwyliaeth yr 
Ymddiriedolaeth o'r BBC yn sgil Arolwg Llywodraethu 

2013.  
Mae Adran F wedi cael ei dileu yn sgil cwblhau'r 

broses o newid i ddigidol.  

7.0 Tachwedd 2015 17 & 18 
Tachwedd 2015 

G - Cafodd yr adran hon ei hadolygu i adlewyrchu 
Fframwaith Dosbarthu newydd yr Ymddiriedolaeth ar 

gyfer Gwasanaethau’r BBC, a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref 2015.   


