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1. Crynodeb Gweithredol  

Y ddogfen hon yw ymgynghoriad y BBC gyda rhanddeiliaid ar ei gynigion i wella 

BBC iPlayer ar gyfer y rhai sy’n talu ffi’r drwydded. Rydym yn nodi cyd-destun y 

farchnad, pwysigrwydd sicrhau bod y BBC yn cyflawni gwerth cyhoeddus a’n 

cynigion. 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 7 Ionawr 2019 i ddydd Gwener 15 

Chwefror 2019. 

Mae Siarter y BBC yn ei gwneud yn ofynnol i ni wasanaethu’r holl gynulleidfaoedd 

drwy ddarparu allbwn a gwasanaethau diduedd a neilltuol o ansawdd da sy’n 

hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu. Mae’n hanfodol i’r BBC allu addasu i sicrhau y 

gall gwylwyr wylio’r rhaglenni hyn fel mae’n gyfleus iddynt.  

Rhaid i’r BBC roi gwerth ar gyfer pawb sy’n talu ffi'r drwydded, wrth i arferion 

gwylio cynulleidfaoedd symud yn gynyddol o deledu llinol i wasanaethau ar alw. 

Rhaid i’r gwasanaeth y mae’r BBC yn ei gynnig am ffi'r drwydded (sef £150.50 y 

flwyddyn ar hyn o bryd) addasu i adlewyrchu disgwyliadau a galwadau y rhai sy’n 

talu ffi'r drwydded.  

I lawer o wylwyr, ac yn enwedig  cynulleidfaoedd iau, yn gynyddol mae BBC iPlayer 

yn ddrws ffrynt ar gyfer cynnwys y BBC. Yn y dyfodol, BBC iPlayer fydd y brif ffordd 

y bydd cynulleidfaoedd yn gwylio rhaglenni teledu’r BBC ac nid fel gwasanaeth dal i 

fyny yn unig.  

Un o’r rhesymau pam y mae disgwyliadau ac arferion cynulleidfaoedd yn newid yw 

oherwydd yr hyn mae marchnad y DU eisoes yn ei ddarparu, yn dilyn dyfodiad 

darparwyr Chwaraewyr Fideo Tanysgrifio Ar-alw (SVOD) fel Netflix ac Amazon 

Prime. Mae gan y darparwyr SVOD hyn fwy o gynnwys, mae ar gael am gyfnod hwy 

(fel arfer tair blynedd neu fwy ar gyfer cynnwys wedi’i gaffael a hyd byth ar gyfer 

rhaglenni gwreiddiol) nag unrhyw Ddarlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU, ac 

mae ganddynt lawer mwy o adnoddau ariannol i ariannu eu huchelgeisiau. O 

ganlyniad, mae normau’r farchnad wedi symud yn sylfaenol.  

Er, yn 2007, bod BBC iPlayer yn cael ei ystyried yn arloesol, gyda gwasanaeth dal i 

fyny 7 diwrnod, mae angen i’r model cyfredol sy’n sicrhau bod cynnwys ar gael am 

30 diwrnod gael ei wella i gyfateb i ddisgwyliadau ac anghenion ein cynulleidfaoedd. 

Mae cynulleidfaoedd y BBC yn mwynhau’r cynnwys Prydeinig gwych yr ydym yn ei 

ddarparu ar draws ystod o genres: o’r gorau o ddramâu Prydeinig i raglenni dogfen 

hanes naturiol arloesol. Maent yn disgwyl i’r BBC adlewyrchu a chynrychioli 

amrywiaeth y DU. Ni fu hyn erioed cyn bwysiced ac mae BBC iPlayer yn llwybr 

hanfodol ar gyfer cael y cynnwys gwych hwn iddynt,  

Felly, rhaid i’r BBC allu addasu wrth i'r farchnad newid, neu fod mewn perygl o ddod 

yn amherthnasol a methu â chyflawni’r gwerth cyhoeddus gwych y mae’n ei gynnig 

ar hyn o bryd i gynulleidfaoedd ym Mhrydain. Mae Ofcom wedi cydnabod hyn yn ei 
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Adroddiad Blynyddol ar y BBC a ddywedodd fod angen i’r BBC “ganfod ffyrdd 

newydd o gyrraedd pobl ifanc sy’n addas ac yn adlewyrchu eu harferion…gwylio”.1   

Y dewis arall fyddai i’r BBC gael ei atal rhag arloesi am y tro cyntaf yn ei hanes. Yn 

hytrach na bod ar flaen y gad o ran newidiadau, fe fyddem yn y sedd ôl. Fe fyddem 

yn dod yn llai perthnasol i gynulleidfaoedd iau ar adeg pan y maent yn dweud 

wrthym eu bod eisiau mwy gan y BBC. Ac os bydd y BBC yn methu â chwrdd â 

galwadau cynulleidfaoedd iau ar y pryd hwn, efallai na fyddant byth yn dychwelyd 

at y BBC yn y dyfodol.  

I sicrhau y gallwn barhau i wasanaethu ein cynulleidfaoedd, rydym yn cynnig 

trawsnewid iPlayer, gan ei symud o fod yn wasanaeth teledu llinol a dal i fyny yn 

bennaf, i fod yn gyrchfan i’n cynulleidfaoedd, lle y bydd rhaglenni’r BBC ar gael am 

gyfnod hwy, o ran rhaglenni unigol a chyfresi (setiau bocs).  

O’r herwydd, rydym yn ymgynghori ar ein cynnig, fel chwaraewyr mawr eraill yn y 

farchnad, y bydd am ba hyd y gallwn gadw rhaglenni ar gael ar iPlayer yn cael ei 

bennu gan ein negodi masnachol gyda’r farchnad. Credwn y gallai canlyniadau'r 

cynnig newydd hwn ar gyfer y rhai sy’n talu ffi'r drwydded fod fel hyn: 

 Pob rhaglen ar gael am gyfnod cychwynnol hwy, sef o leiaf 12 mis;  

 Setiau bocs o gyfresi llawn o rai teitlau dethol yn cynnwys cyfresi newydd yn 

dychwelyd a’u cyfresi blaenorol; a 

 Mwy o gynnwys archifol.  

Mae’r cynigion hyn yn ddarostyngedig wrth gwrs i gyllideb y BBC, negodi masnachol 

a chost hawliau yn y farchnad yn y DU. 

Gan ystyried cwmpas y newidiadau hyn, mae Ofcom o'r farn y byddant yn golygu 

newid o bwys i Wasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU, sy’n golygu bod angen 

Prawf Lles y Cyhoedd.  Felly, rydym yn ymgynghori’n gyhoeddus ar y cynigion hyn, i 

roi cyfle i randdeiliaid wneud sylwadau cyn i’r BBC gynnal Prawf Lles y Cyhoedd  ar 

y newidiadau arfaethedig hyn a phenderfynu a ydynt yn cyflawni’r prawf hwnnw.2 

Rydym yn disgwyl gwneud penderfyniad ar ystod lawn y newidiadau ar ôl cynnal y 

Prawf Lles y Cyhoedd. Byddwn wedyn yn anfon y newidiadau arfaethedig (a fydd yn 

adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaed o ganlyniad i ymatebion i’r 

ymgynghoriad hwn)  a manylion ein hasesiad yn erbyn y Prawf Lles y Cyhoedd i 

                                            

1  Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC, 2018  
2 Ar 2 Tachwedd 2018, gorchmynnodd Ofcom  y BBC i gynnal Prawf Lles y Cyhoedd ar ein cynlluniau i 

gynnig ein rhaglenni ar gael am gyfnod hwy ar BBC iPlayer yn ystod 2018/19 ac i gynnwys unrhyw 

gynlluniau strategol pellach ar gyfer BBC iPlayer. Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhannol mewn ymateb 

i’r gorchymyn hwnnw.  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/124422/BBC-annual-report.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/124392/bbc-iplayer-materiality-assessment.pdf
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Ofcom. Rydym yn anelu at gyhoeddi’r newidiadau arfaethedig, yn y modd priodol, 

yng Ngwanwyn 2019.3 

  

                                            

3 Yn unol â’n polisi cyhoeddedig ar newidiadau o bwys, ni fydd y BBC yn cyhoeddi deunydd masnachol 

sensitif sydd wedi ei ddarparu iddo gan randdeiliaid. 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/pdf/policy_material_changes.pdf
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2. Cyd-destun y farchnad 

2.1 Mae fideo ar alw yn cynyddol ddisodli teledu llinol 

Mae cynulleidfaoedd o bob oed yn troi at VOD i fwynhau eu hoff gynnwys a gwylio 

cyfresi. Mae dros 40% o aelwydydd y DU bellach yn defnyddio o leiaf un gwasanaeth 

SVOD.4 Mae hyn wedi mwy na dyblu mewn tair blynedd, ac mae ein rhagolygon yn 

dangos y bydd hyn yn parhau. 

Rhwng 2010 a 2016 gostyngodd munudau gwylio fideo dyddiol yn y DU ar gyfer 

teledu llinol o 215 munud i 173 munud ac ar yr un amser, tyfodd VOD o 8 i 25 munud 

dros yr un cyfnod.  Ac er bod y pedwar Darlledwr Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU 

yn cyfrif am oddeutu 70% o’r amser a dreuliwyd gyda theledu llinol yn 2017, yn VOD 

nid ydynt yn cyfrif am ond 31%.5  

 

Ffynhonnell: CMM, cyfartaledd dros y cyfnod Gorffennaf 2017-Mawrth 2018 a data mewnol 

y BBC  

Dengys ein rhagolygon y bydd y tueddiad i ffwrdd oddi wrth deledu llinol tuag at 

VOD yn parhau yn y blynyddoedd i ddod, ac y bydd yr amser a dreulir gyda VOD yn 

parhau i gynyddu wrth i deledu llinol leihau.   

                                            

4 Adroddiad Ofcom, Cyfryngau’r Genedl, 2018    
5 Dadansoddiad mewnol y BBC. 
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BBC iPlayer VOD DGC Masnachol SVOD Arall
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https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/116006/media-nations-2018-uk.pdf
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Mae’r symud tuag at wasanaethau ar-alw hyd yn oed yn fwy trawiadol ar gyfer pobl 

ifanc 16-34 oed gyda llai na hanner cyfartaledd gwylio dyddiol yn dod o deledu 

llinol, ac ymddengys yn annhebygol y byddant yn gwylio cyfran gynyddol o deledu 

llinol wrth iddynt fynd yn hŷn.6  

Fel y mae’r siart isod yn ei esbonio, mae VOD yn gyffredinol yn llawer mwy 

arwyddocaol ar gyfer cynulleidfaoedd iau, gyda Netflix yn unig yn cyfrif am dros 

hanner yr amser a dreulir gan gynulleidfaoedd iau ar VOD yn 2017. 

 

Ffynhonnell: CMM, cyfartaledd dros y cyfnod Gorffennaf 2017-Mawrth 2018 a data mewnol 

y BBC 

2.2 Mae gwasanaethau ffrydio byd-eang wedi newid y ffordd y mae 

cynulleidfaoedd y DU yn gwylio’r Teledu 

Mae dyfodiad darparwyr SVOD byd-eang fel Netflix ac Amazon wedi newid yn 

sylfaenol y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn edrych ar raglenni teledu yn y DU.   

Mae tirwedd VOD yn y DU yn gynyddol dan ddylanwad, nid darlledwyr sydd wedi’u 

lleoli yn y DU ond darparwyr SVOD byd-eang, gyda dim ond Netflix ac Amazon, 

sydd wedi’u lleoli yn y Unol Daleithiau yn cymryd dros hanner y farchnad VOD. Fel 

y dengys y siart isod, mae’r darparwyr SVOD byd-eang hyn wedi tyfu ar draul BBC 

iPlayer a gwasanaethau VOD Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus eraill y DU.  

                                            

6 Enders Analysis, TV set viewing trends: Linear remains vital 

15% 

10% 

51% 

19% 

6% 

BBC iPlayer VOD DGC Masnachol Netflix SVOD arall Arall

Cyfran 

gwylio VOD 

(16-34 oed) 

http://www.endersanalysis.com/content/publication/tv-set-viewing-trends-linear-remains-vital
http://www.endersanalysis.com/content/publication/tv-set-viewing-trends-linear-remains-vital


Cynigion BBC iPlayer: ymgynghoriad prawf lles y cyhoedd 

 

7 

 

 

Ffynhonnell: CMI, 2014-H12017, CMM H2-Mawrth 2018 a data mewnol y BBC 

Mae’n drawiadol, dros y pedair blynedd diwethaf, bod cyfran y farchnad Netflix ac 

Amazon gyda’i gilydd wedi tyfu o 36% i 54%, tra bod cyfran iPlayer wedi mwy na 

haneru. 

Mae normau’r farchnad wedi symud yn sylfaenol. Mae llawer o ddarparwyr SVOD 

yn cynnig i gynulleidfaoedd argaeledd llawer hwy nac a geir ar BBC iPlayer, fel arfer 

tair blynedd neu fwy ar gyfer cynnwys wedi’i gaffael a hyd byth ar gyfer rhaglenni 

gwreiddiol (er enghraifft, House of Cards  ac Orange is the New Black gan Netflix a The 

Man in the High Castle a Transparent gan Amazon). Maent hefyd fel arfer yn cynnig 

setiau bocs cyflawn ar gyfer teitlau (h.y. cyfresi cyfan).  

Fel y dengys y ddau siart isod, mae’r darparwyr SVOD yn gallu cynnig mwy o deitlau 

a mwy o oriau i gynulleidfaoedd na’r Darparwyr Gwasanaeth Cyhoeddus.  
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Teitlau teledu yn y pum prif genre ar gael i’w gwylio yn ôl gwasanaeth, 

Hydref 2018 

 

Cyfanswm oriau ar gael i’w gwylio ar draws y pum prif genre teledu yn ôl 

gwasanaeth, Hydref 2018 

 

 

Mae’r mwyafrif helaeth o gynnwys darparwyr SVOD yn yr Unol Daleithiau yn cael ei 

greu’n wreiddiol yn yr Unol Daleithiau; nid yw cynulleidfaoedd yn y DU sy’n 

defnyddio’r gwasanaethau hyn yn gweld y cynnyrch Prydeinig gorau fel y maent ar 

deledu llinol neu drwy BBC iPlayer. Mae’r sector hefyd yn parhau i esblygu, gyda 
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gwasanaethau tanysgrifio newydd o America wedi’u lansio’n ddiweddar gan 

YouTube ac y disgwylir iddynt lansio yn y DU y flwyddyn nesaf gan Apple, Disney 

ac o bosibl WarnerMedia (sy’n cynnwys HBO).  

Heb newidiadau pellach i BBC iPlayer, bydd y cyfleoedd i gynulleidfaoedd gael 

mynediad at y cynnwys Prydeinig gorau yn parhau i grebachu.  

2.3 Yr ymateb gan ddarlledwyr eraill y DU 

Yn y cyd-destun hwn, mae darlledwyr eraill y DU yn cymryd camau i wella’u 

gwasanaethau VOD. 

Mae ITV wedi nodi ei gynlluniau i greu gwasanaeth SVOD, yn ogystal â gwelliannau 

i wasanaeth hwb craidd ITV.  

Mae ITV hefyd wedi cwblhau cytundeb gyda PACT a fydd yn ei alluogi i gynnig 

cyfnod o chwe mis o argaeledd estynedig ar gyfer pob rhaglen unigol a chyfresi 

untro. Dan delerau’r cytundeb, bydd ITV hefyd yn gallu darparu setiau bocs cyfresi 

cyflawn ar gyfer teitlau cyfredol sy’n dychwelyd.7  

Mae gan Channel 4 eisoes gynnig sylweddol o ran setiau bocs ar All4, gan gynnwys 

gwaith comisiwn a chynnwys wedi’i gaffael, gyda chynnwys ar gael am sawl 

blwyddyn. Er enghraifft, dywedodd Enders Analysis fod gan All4 378 cyfres gyfan ar 

gael ym mis Rhagfyr 2017.8  

Mae gan Channel 5 12 mis VOD dethol ar gyfer cyfresi untro a chyfresi sy’n 

dychwelyd9 ac mae wedi ymuno mewn partneriaethau masnachol i gynnwys 

cynnwys trydydd parti ar ei wasanaeth VOD My5.10 

Ac nid dim ond darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus sy’n gorfod addasu. Mae Sky 

bellach yn darparu Netflix i’w gwsmeriaid Sky Q a Now TV yn y DU. Gall cwsmeriaid 

Virgin hefyd gael gafael ar Netflix, gyda bilio cyfun. Adroddodd Enders Analysis yn 

ddiweddar, ym mis Hydref 2018 bod Now TV yn gallu cynnig 1,222 o deitlau teledu i 

gwsmeriaid a bod Setiau Bocs Sky yn cynnwys peth o ddrama a chomedi gorau’r 

Unol Daleithiau gan HBO a Showtime, yn ogystal â chynyrchiadau gwreiddiol Sky.11 

  

                                            

7 ITV a PACT Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, Medi 2018 
8 Enders Analysis, Video On Demand Insights, January 2018  
9 http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/C5-Pact-MOU-

Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf  
10 https://www.broadbandtvnews.com/2018/07/04/channel-5-signs-new-streaming-deals/  
11 Enders Analysis, SVOD in the US and the UK: a tale of three-player markets, Rhagfyr 2018 

https://www.itv.com/_data/documents/pdf/itv_pactmemorandumofunderstanding_2018.pdf
https://www.endersanalysis.com/content/publication/video-demand-insights-netflix-amazon-and-iplayer
http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/C5-Pact-MOU-Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf
http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/C5-Pact-MOU-Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf
https://www.broadbandtvnews.com/2018/07/04/channel-5-signs-new-streaming-deals/
https://www.endersanalysis.com/content/publication/svod-us-and-uk-tale-three-player-market
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3. Darparu gwerth cyhoeddus mewn marchnad gynyddol ar-alw 

Cenhadaeth y BBC yw gweithredu er budd y cyhoedd, gan wasanaethu’r holl 

gynulleidfaoedd drwy ddarparu allbwn a gwasanaethau diduedd a neilltuol o 

ansawdd da sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu.   

Wrth wneud hynny, rhaid i’r BBC ddarparu gwerth gwych am arian yn gyfnewid am 

ffi’r drwydded (sydd ar hyn o bryd yn £150.50). Mae ein cynulleidfaoedd ar hyn o bryd yn 

ystyried bod y BBC yn rhoi gwerth da ond bydd hyn yn newid os na allwn ni gwrdd â’u disgwyliadau, 

yn enwedig o ran cynnwys ar-alw o ran fideo a sain.12 

Mae’r Siarter hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r BBC ganolbwyntio ar arloesi 

technegol i gefnogi darparu Gwasanaethau Cyhoeddus y DU. Ac mae Cytundeb 

Fframwaith y BBC gyda’r Llywodraeth yn mynnu bod y BBC yn “gwneud popeth sy'n 

rhesymol ymarferol i sicrhau bod gwylwyr, gwrandawyr a defnyddwyr eraill (a 

dibynnu ar yr amgylchiadau) yn gallu cael gafael ar Wasanaethau Cyhoeddus y 

Deyrnas Unedig a fwriedir ar eu cyfer, neu elfennau o'u cynnwys, mewn ystod o 

ffyrdd hwylus a chost-effeithiol.”  

I allu cyflawni ar hyn, rhaid i ni sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn gyntaf yn gallu 

cael mynediad at wasanaethau’r BBC. Yn hanesyddol, mae hyn wedi golygu darparu 

sianeli teledu llinol a oedd yn cael eu darlledu ymhobman ar draws y DU, ond mae 

teledu llinol yn gynyddol llai pwysig. Rhaid i ni symud gyda’r oes ac wrth gyflawni 

gwerth cyhoeddus rhaid i ni ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd sy’n galluogi 

pobl i gael mynediad atynt, ac i gael mynediad atynt yn y ffyrdd y maent hwy’n 

dymuno.  

Ar gyfer cynulleidfaoedd nad ydynt yn defnyddio sianeli llinol bydd ffi’r drwydded o 

£150.50 y flwyddyn yn cael ei hystyried yn gynyddol fel gwerth gwael am wasanaeth 

VOD dal i fyny cyfyngedig 30 diwrnod. I gynulleidfaoedd yn y grŵp hwn, y prif fodd 

o wylio yw BBC iPlayer yn gyntaf, lle mae’r cysyniad o ddal i fyny 30 diwrnod yn 

gynyddol amherthnasol.  

Mae cynulleidfaoedd yn dweud wrthym mai’r hyn y maent yn ei hoffi leiaf am BBC 

iPlayer yw’r ystod o gynnwys ac am ba hyd y mae ar gael. Dengys ein dadansoddiad 

fod anfodlonrwydd gyda’r materion hyn wedi cynyddu wrth i ddefnyddwyr ddod i 

arfer mwy gyda normau newydd y farchnad sef argaeledd parhaol a gallu gwylio 

cynnwys pryd bynnag y maent yn dymuno, yn hytrach nac yn gysylltiedig â dyddiad 

darlledu neu ddyddiadau cau mympwyol.13  

Mae cynulleidfaoedd yn dweud wrthym pa mor rhwystredig yw hi pan mae cyfres 

yn diflannu cyn iddynt orffen ei gwylio, neu pan fyddant eisiau dechrau cyfres 

newydd o’r dechrau ond nad yw’r penodau cynharaf ar gael.14 Er enghraifft, heb y 

                                            

12 Ffynhonnell: Accountability and Reputation Tracker by Kantar Media for the BBC 
13 Ymchwil a ddadansoddi mewnol y BBC.  
14 Ymchwil a ddadansoddi mewnol y BBC.  
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newidiadau a wnaed gennym yn gynharach eleni, ni fyddai cynulleidfaoedd yn cael y 

cyfle i wylio unrhyw benodau o Bodyguard, llwyddiant enfawr gyda’r 

cynulleidfaoedd na chafodd ei ddarlledu ond ym mis Medi.  

O’r rhaglenni yr ydym eisoes wedi eu rhoi ar gael am gyfnod hwy, rydym yn dod i’r 

casgliad fod galw eglur gan y gynulleidfa y tu hwnt i’r ffenestr ddal i fyny o 30 

diwrnod ar gyfer y rhan fwyaf o deitlau, a bod galw cryf am i gyfresi blaenorol gael 

eu rhoi ar gael ar BBC iPlayer, setiau bocs o’r archif a phob cyfres flaenorol yn 

ymwneud â chyfres gyfredol sy’n dychwelyd. Ac mae’r cynulleidfaoedd hynny’n 

disgwyl y dylai hyn fod yn rhan o’r cynnig i’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded.  

Lle bu teitlau BBC Three ar gael am fwy na 12 mis, mae dros draean o'r gwylio wedi 

digwydd ar ôl 6 mis, gan ddangos dymuniad y gynulleidfa am yr argaeledd hirach 

hwn a’r gallu i gipio gwerth i'r cyhoedd dros gyfnod hwy o amser.  

Mae ymchwil cynulleidfaoedd hefyd yn awgrymu, i fod yn effeithiol fel gwasanaeth 

VOD fod yn rhaid i ni fod â swm sylweddol o raglenni ar gael.15 Mae darparwyr 

SVOD yn cynnig i’w cynulleidfaoedd symiau mwy o raglenni ar gael am gyfnodau hir 

o amser. Gwneir rhan o’r cynnig hwn yn bosibl drwy gael cynnwys ar gael am 

gyfnodau hir o amser, felly pan fydd cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu, mae'n 

ychwanegu at y cynnig cyfredol, yn hytrach na chymryd lle cynnwys sy’n cael ei 

dynnu i lawr.  

Felly, drwy adborth gan gynulleidfaoedd a’n dealltwriaeth o’r farchnad, rydym yn ystyried y byddai’r 

galw gan gynulleidfaoedd yn cefnogi darparu mwy o gynnwys ar gael am gyfnod hwy ar BBC 

iPlayer, gan gynnwys dod yn ôl â mwy o gynnwys archifol.16  

3.1 Rydym yn fuddsoddwr mawr yn yr economi greadigol ar draws y DU 

Mae’r BBC yn comisiynu cynnwys gan sylfaen eang ac amrywiol iawn o gyflenwyr – 

llawer mwy felly nac unrhyw ddarlledwr arall yn y DU. Nid yn unig y mae hyn yn 

sicrhau ein bod yn darparu'r cynnwys gorau a mwyaf creadigol ar gyfer ein 

cynulleidfaoedd, ond hefyd mae’n cynrychioli  budd sylweddol i economi greadigol y 

DU. Hefyd, mae ein hymrwymiad i gomisiynu gan gyflenwyr ar draws y wlad gyfan 

nid yn unig yn sicrhau bod ein rhaglenni’n adlewyrchu bywydau pobl yn well, ond 

hefyd yn dosbarthu’n ddaearyddol rai o fuddion economaidd cynhyrchu cynnwys ar 

gyfer y BBC.   

Mae’r gwerth a rydd pobl ar y BBC yn seiliedig ar y amrywiaeth a natur unigryw yr 

hyn y gall pobl ei ddarganfod ar y BBC. Ystyriwn ei bod yn hanfodol bwysig i uchafu 

gwerth cyhoeddus hwn, bod yn rhaid i’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded gael y cyfle i 

ddarganfod cynnwys y BBC, a gwneud hynny drwy BBC iPlayer.  

                                            

15 Ffynhonnell: Ymchwil cynulleidfa fewnol y BBC. 
16 Ffynhonnell: BBC Audience Feedback & GFK; SNL  S&P Global Market intelligence 
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3.2 BBC iPlayer heddiw 

Wedi’i lansio yn 2007 fel gwasanaeth dal i fyny ar gyfer rhaglenni a ddangoswyd ar 

sianeli teledu’r BBC, mae BBC iPlayer erbyn hyn yn galluogi’r rhai sy’n talu ffi’r 

drwydded i wneud y canlynol: 

 dal i fyny ar raglenni teledu’r BBC ar ôl eu darlledu’n llinol;  

 ffrydio sianeli teledu’r BBC yn fyw; a 

 gwylio ychydig o gynnwys o archif y BBC, yn ogystal â chynnwys clyweledol 

arall ar-alw fel BBC Three.  

 

Yn ogystal â chynnwys sydd wedi cael ei gomisynu gan y BBC ac yn unol â’n 

dyletswyddau o dan y Siarter a’r Cytundeb i fod yn rhan o bartneriaethau, mae BBC 

iPlayer hefyd yn dal rhywfaint o gynnwys trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys y 

gallu i wylio rhaglenni S4C yn fyw am 30 diwrnod ar ôl iddyn nhw gael eu darlledu. 

Ar ben hynny, dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae BBC iPlayer wedi dal cynnwys 

gan bartneriaid fel y British Council, y Royal Shakespeare Company, Shakespeare’s 

Globe, Battersea Arts Centre a’r Roundhouse.  

Tra bu’r farchnad VOD yn esblygu, a darparwyr eraill wedi bod yn arloesi, mae BBC 

iPlayer yn parhau i weithredu i raddau helaeth fel gwasanaeth dal i fyny ar gyfer 

sianeli teledu llinol y BBC. Nid yw’r argaeledd safonol byr o 30 diwrnod ar gyfer 

comisiynau newydd y BBC yn galluogi cynulleidfaoedd i wneud fawr mwy na dal i 

fyny ar y rhaglenni hyn yn dilyn darlledu ar deledu llinol o’i gymharu â’r argaeledd 

sylweddol hwy sydd bellach yn cael ei gynnig gan ddarparwyr SVOD yr Unol 

Daleithiau, gyda’u teitlau allweddol yn aml ar gael yn barhaol. Mae hyn yn gynyddol 

wir ar gyfer sefydliadau cyfryngau eraill yn y DU.   

Mae sawl enghraifft lle nad yw'r ffenestr safonol 30 diwrnod yn berthnasol gan 

gynnwys: rhaglenni a brynir, casgliadau parhaol / archif ddofn; BBC Three Ar-lein; 

newyddion (rhywfaint ar gael am lai na 30 diwrnod, mae rhai llinynnau materion 

cyfoes ar gael am gyfnod hwy, e.e. mae Panorama ar gael am flwyddyn); rhaglenni 

sy’n cael eu hariannu gan drydydd partïon (gan gynnwys Ulster Scots Broadcast 

Fund a’r Irish Language Broadcast Fund ayb.); radio a chynnwys ffurf fer; a 

chwaraeon (fel arfer am lai na 30 diwrnod oherwydd cyfyngiadau hawliau).  

Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae’r ffenestr 30 diwrnod yn cyfyngu’n sylfaenol ar y 

catalog y gall y BBC ei gynnig i’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded, yn enwedig o ran 

rhaglenni gwreiddiol y BBC, ac yn atal BBC iPlayer rhag bod yn fawr mwy na 

gwasanaeth dal i fyny ar gyfer ein sianeli teledu llinol. O ganlyniad, mae’n anoddach 

i wylwyr ymgysylltu â chyfres o’r dechrau os ydynt wedi dod ati’n hwyr a gallant 

golli allan ar gynnwys gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel, fel rhaglenni hanes 

naturiol. Mae cynulleidfaoedd yn cynyddol ddisgwyl argaeledd hirach ac maent yn 

cynyddol ddefnyddio'r gwasanaethau hynny a all gynnig hyn ar draul gwasanaethau 

dal i fyny darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.   



Cynigion BBC iPlayer: ymgynghoriad prawf lles y cyhoedd 

 

13 

 

3.3 Mae’r BBC wedi arbrofi gyda rhoi rhywfaint o ddeunydd ar gael am 

gyfnodau hwy 

Rhwng Ionawr a Hydref 2017, rhoddodd y BBC 20 o setiau bocs (yn bennaf cyfresi 

drama a chomedi) ar gael ar BBC iPlayer. Cafodd rhai o’r rhain fel Car Share, Top of 

the Lake, a White Gold, eu rhyddhau fel setiau bocs llawn ar BBC iPlayer ar yr un 

adeg ag y darlledwyd y bennod gyntaf gan barhau ar gael hyd 30 diwrnod ar ôl 

darlledu’r bennod olaf. Cafodd eraill, fel Doctor Who, Our Girl, a W1A, eu hadeiladu 

dros amser, gyda penodau’n cael eu hychwanegu at BBC iPlayer wrth iddynt gael eu 

darlledu ac yna’u cadw ar iPlayer hyd 30 diwrnod ar ôl darlledu’r bennod olaf.  

Rhwng 16 Rhagfyr 2017 a 16 Ionawr 2018, arbrofodd y BBC gyda rhyddhau dros 30 o 

setiau bocs yn cynnwys dros dri chant o benodau neu raglenni unigol i'w gwylio ar 

BBC iPlayer fel cynnig Nadolig arbennig. Yr oedd y rhaglenni’n cynnwys cymysgedd 

o deitlau ‘dal i fyny’ (h.y. rhaglenni a ddarlledwyd yn ddiweddar ar wasanaethau 

teledu’r BBC), rhai setiau bocs (cyfresi niferus), rhai cyfresi unigol, rhai rhaglenni 

Nadolig untro o flynyddoedd blaenorol, rhai ffilmiau i blant a rhai rhaglenni BBC 

Three. Y genres a gynhwyswyd yn bennaf oedd drama, comedi a rhaglenni plant. 

Ar sail yr arbrofion hyn ym Mai 2018, dechreuodd y BBC gynnig argaeledd 

sylweddol hwy ar gyfer rhai teitlau.17 Erbyn diwedd Rhagfyr 2018 roeddem wedi 

darparu i’n cynulleidfaoedd argaeledd estynedig o dros 30 diwrnod ar 261 o gyfresi 

ar draws 95 o deitlau.18 Er enghraifft, yn y cyfnod yn union cyn ymddangosiad cyntaf 

Jodie Whittaker yn Doctor Who, rydym wedi cyhoeddi set bocs llawn o bob pennod 

ers i’r gyfres dychwelyd yn 2005. Rydym hefyd wedi cynnig Bodyguard i 

gynulleidfaoedd am chwe mis. 

Bu’r arbrofion hyn yn llwyddiannus gyda chynulleidfaoedd. Ers i ni ddechrau cynnig 

argaeledd hwy a mwy o setiau bocs llawn, rydym wedi gweld gwelliant sylweddol 

ym modlonrwydd cynulleidfaoedd, yn enwedig ymysg cynulleidfaoedd iau.  Ym mis 

Hydref 2018, yr oedd 70% o bobl ifanc 16-34 oed yn cytuno bod BBC iPlayer “â 

chyfresi llawn ar gael i bobl fel fi” (o’i gymharu â dim ond 52% ym mis Gorffennaf 

2017). Roedd 63% o bobl ifanc 16-34 oed yn cytuno “ei fod yn darparu rhaglenni am 

gyfnod digon hir i mi eu gwylio cyn iddyn nhw ddod i ben” (o’i gymharu â dim ond 

52% ym Mai 2018).  Roedd 72% o ferched 16-34 oed yn cytuno bod BBC iPlayer “yn 

fy helpu i ddarganfod pethau newydd i’w gwylio”. 

Mae Ofcom wedi cytuno y gallwn barhau i ddarparu rhywfaint o gynnwys am 

gyfnod hwy, yn ddarostyngedig i rai amodau, wrth i ni gynnal y Prawf Lles y 

Cyhoedd hwn.19  

                                            

17 Ym Mai 2018, penderfynodd Bwrdd y BBC nad oedd y cynlluniau hyn yn rhai o bwys. Dyma’r 

penderfyniad yr oedd Ofcom yn anghytuno ag ef yn ei2 benderfyniad ar 2 Tachwedd.   
18 Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys rhaglenni CBBC a CBeebies na rhaglenni wedi’u prynu. 
19 Ofcom:Adolygiad o Asesiad Perthnasedd y BBC o Newidiadau Arfaethedig i BBC iPlayer: 

cyfarwyddiadau interim terfynol, 17 Rhagfyr 2018 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/managementstructure/seniormanagement/ebmins/ebmins_may18.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/124392/bbc-iplayer-materiality-assessment.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/130753/BBC-iPlayer-Final-Interim-Directions-Non-Confidential.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/130753/BBC-iPlayer-Final-Interim-Directions-Non-Confidential.pdf
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4. Newidiadau arfaethedig y BBC i BBC iPlayer 

Fel y dangoswyd uchod, mae’r darparwyr SVOD byd-eang newydd ym marchnad y 

DU – fel Netflix ac Amazon – wedi sefydlu’r ‘normal newydd’ ar gyfer fideo ar gael ar-

lein am sawl blwyddyn neu yn barhaol ar gyfer eu cynulleidfaoedd.  

Mae llwyddiant sioeau fel Peaky Blinders, Bodyguard a Killing Eve yn dangos y gall y 

BBC gomisiynu cynnwys sy’n rhagorol ac yn llwyddiannus gyda chynulleidfaoedd 

llinol ac ar-alw yn y DU ac yn rhyngwladol.  

Fodd bynnag, mae cynulleidfaoedd yn disgwyl argaeledd estynedig ar Wasanaethau 

Cyhoeddus y BBC yn y DU y tu hwnt i ddal i fyny. Maent hefyd yn disgwyl 

personoleiddio o'r radd flaenaf, profiadau i ddefnyddwyr ac argymhellion. I gwrdd 

â’r disgwyliadau hyn, mae angen i BBC iPlayer esblygu.  

4.1 Newidiadau i argaeledd cynnwys ar BBC iPlayer  

Rydym yn cynnig ymestyn argaeledd cynnwys ar BBC iPlayer.  

I sicrhau y gallwn barhau i wasanaethu ein cynulleidfaoedd, rydym yn cynnig 

trawsnewid BBC iPlayer, gan ei symud o fod yn wasanaeth teledu llinol a dal i fyny 

yn bennaf, i fod yn gyrchfan ar gyfer ein cynulleidfaoedd.  

Ein huchelgais yw i BBC iPlayer symud o fyd lle nad yw nifer fawr o raglenni’r BBC 

ar gael ond am gyfnod sefydlog a chyfyngedig (e.e. y ffenestr ddal i fyny gyfredol) yn 

dilyn darlledu llinol, ac yn lle hynny cael iPlayer lle y gallwn ddarparu rhaglenni am 

wahanol gyfnodau o amser i wasanaethu ein cynulleidfaoedd orau, yn unol â’r ffordd 

y mae’r farchnad yn newid.   

Byddai’r newidiadau hyn yn ymgorffori’r holl newidiadau yr ydym wedi’u gwneud 

ers dechrau 2018/19 ar gyfer BBC iPlayer,  ond yn mynd hyd yn oed ymhellach tuag 

at roi i gynulleidfaoedd yr hyn y maent yn ei ddisgwyl ac y credwn sy’n darparu 

gwerth da iddynt am ffi'r drwydded ac yn galluogi’r BBC i barhau i ddarparu ei 

ddibenion cyhoeddus.  

Mae’r model o un ffenestr ddal i fyny 30 diwrnod sefydlog mewn perygl o fynd yn 

amherthnasol yn  amodau cyfredol y farchnad. O’r herwydd, rydym yn cynnig, fel 

chwaraewyr mawr eraill yn y farchnad, y bydd y cyfnod y gallwn gadw rhaglenni ar 

gael ar iPlayer yn cael ei bennu gan ein negodi masnachol gyda’r farchnad.  

Nid yw hyn yn golygu y bydd y BBC yn gallu rhoi beth bynnag y mae’n ei ddymuno 

ar iPlayer. Bydd y BBC yn wynebu cyfyngiadau gwirioneddol gan y farchnad a’i 

gyllideb sefydlog. Yn enwedig:  

 Ar gyfer rhaglenni newydd rydym wedi’n cyfyngu gan delerau ein fframwaith 

busnes a’r hawliau yr ydym yn eu caffael pan fyddwn yn comisiynu gan 

gynhyrchwyr annibynnol;  
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 Rhaid i ni gystadlu gyda darlledwyr a darparwyr VOD eraill i sicrhau hawliau 

ar gyfer deunydd archif a rhaglenni a brynir mewn marchnad gynyddol 

gystadleuol; a 

 Hyd yn oed ar gyfer cynnwys archif y BBC lle y mae’r BBC yn berchen ar yr 

eiddo deallusol mae angen i ni dalu i ddeiliaid hawliau (e.e. yr awduron) os 

ydym eisiau ei roi ar gael ar BBC iPlayer.  

Ychydig iawn o raglenni byddwn ni’n eu comisiynu ar gyfer BBC iPlayer yn unig. 

Rydym yn comisiynu rhaglenni BBC Three a rhaglenni sydd wedi’u targedu at 

gynulleidfaoedd iau, er enghraifft y rheini rhwng 12 a 15. Fodd bynnag, dros amser, 

mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn parhau i edrych arno, gan ystyried y newid a’r 

galw ymysg y gynulleidfa. Drwy sicrhau bod mwy o raglenni ar gael am gyfnod hwy 

byddem yn cynyddu swm cyffredinol y rhaglenni y mae modd i’r cynulleidfaoedd eu 

gwylio drwy BBC iPlayer.  

Isod, rydym wedi nodi sut y gallai canlyniadau’r cynnig hwn ar gyfer y rhai sy’n talu 

ffi'r drwydded edrych.  

(1) Cyfnod cychwynnol o argaeledd hwy ar gyfer pob rhaglen am o leiaf 12 

mis 

Nid yw’r BBC o’r farn mai un cyfnod safonol o argaeledd cychwynnol ar gyfer 

cynnwys yw’r ateb yng nghyswllt pob rhaglen.  Mae’n debygol o amrywio yn ôl genre 

y rhaglen. Er enghraifft, mae cynulleidfaoedd yn disgwyl argaeledd llawer yn hwy ar 

gyfer rhai rhaglenni mewn genres fel drama, comedi, hanes naturiol a rhaglenni 

plant. Bydd rhai hawliau chwaraeon yn llawer byrrach – er enghraifft mae Match of 

the Day ar gael am saith diwrnod. 

Ein man cychwyn yw y byddwn yn dilyn normau’r farchnad ar gyfer cynnwys sydd 

ar hyn o bryd yn ymestyn o sawl blwyddyn hyd at am byth. Ein disgwyliad cyfredol 

yw y byddai ffenestr gwasanaeth cyhoeddus y BBC ar gyfer iPlayer am gyfnod o 12 

mis o leiaf, ond gallai fod am gyfnod hwy, gan ddibynnu ar yr hyn y gallwn ei sicrhau 

yn y farchnad. 

Rydym wedi dechrau trafod gyda PACT20 y ffaith nad yw’r model hawliau cyfredol 

bellach yn darparu gwerth cyhoeddus digonol ar gyfer y buddsoddiad a wneir gan y 

BBC. Byddem hefyd yn disgwyl cynnal trafodaethau tebyg gyda chynhyrchwyr 

annibynnol heb fod yn gymwys.  

Mae angen i gynnig y BBC ganiatáu mwy o gyfleoedd i gynulleidfaoedd ddarganfod 

holl raglenni newydd y BBC, yn ogystal â gwylio holl benodau cyfres benodol heb i’r 

penodau cynnar lithro oddi ar BBC iPlayer cyn i’r penodau terfynol fod ar gael fel y 

maent yn awr.  

                                            

20 Y gymdeithas fasnach sy’n cynrychioli buddiannau masnachol cynhyrchwyr annibynnol y DU.  
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(2) Setiau bocs o gyfresi llawn o rai teitlau dethol yn cynnwys cyfresi newydd 

yn dychwelyd a’u cyfresi blaenorol  

Mewn rhai genres fel drama a chomedi, ac ar gyfer teitlau allweddol dethol, rydym 

yn bwriadu gallu dangos pob pennod flaenorol o gyfresi blaenorol, gan ddarparu 

setiau bocs o gyfresi cyflawn a fydd yn galluogi cynulleidfaoedd i “ddechrau o'r 

dechrau” ar deitlau allweddol sy’n dychwelyd. Er enghraifft, mae hyn yn golygu, 

wrth i blant ddarganfod Doctor Who am y tro cyntaf, byddant yn gallu gwylio o’r 

gyfres gyntaf (ers iddi ddychwelyd) hyd at y ddiweddaraf, yn union fel y byddent yn 

gallu gwneud gyda’u hoff raglenni ar All4, ITV Hub, Netflix neu Amazon Prime. Fodd 

bynnag, rydym yn rhagweld mai dim ond ar gyfer rhai teitlau y bydd hyn yn 

berthnasol. 

 (3) Mwy o gynnwys archifol  

Rydym yn bwriadu dod â mwy o gynnwys archif y BBC yn ôl ar BBC iPlayer. Rydym 

yn disgwyl darparu rhaglenni archifol am gyfnodau hwy o amser yn unol â normau’r 

farchnad (e.e. hyd at 12 mis neu o bosibl yn hwy), gan ystyried y galw gan 

gynulleidfaoedd am wahanol raglenni. Bydd hyn yn cynnwys cynnwys o’r archif a 

gynhyrchwyd gan y BBC, yn ogystal â rhaglenni a wnaed gan drydydd partïon. Fodd 

bynnag, bydd teitlau o’r archif yn parhau i fod yn gyfran fechan o’r cynnwys 

cyffredinol a gynigir ar BBC iPlayer.  

(4) Rhaglenni a brynir 

Byddwn hefyd yn parhau i brynu rhaglenni yn y farchnad eilaidd ar gyfer eu 

darlledu ar ein sianeli darlledu llinol yn unol â normau perthnasol y farchnad. 

Rydym yn disgwyl y bydd rhaglenni a brynir ar gael ar alw ar BBC iPlayer am 

gyfnodau o amser a fydd yn adlewyrchu telerau arferol cytundebau masnachol. Fodd 

bynnag, nid ydym yn bwriadu caffael cynnwys o’r fath ar gyfer BBC iPlayer yn unig.  
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5. Manylion pellach am yr ymgynghoriad 

5.1 Proses Prawf Lles y Cyhoedd 

Mae Prawf Lles y Cyhoedd yn elfen allweddol o system lywodraethu’r BBC, a ddaeth 

i rym yn y Siarter a’r Cytundeb cyfredol o fis Ebrill 2017.  

Mae’r Cytundeb yn rhoi’r cyfrifoldeb, yn y lle cyntaf i Fwrdd y BBC, ar gyfer ystyried 

effaith rhai newidiadau arfaethedig i wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU21. 

Rhaid i’r BBC ystyried a yw unrhyw rai o’r newidiadau arfaethedig yn rhai o bwys. Ni 

chaiff y BBC wneud newidiadau o bwys i’w wasanaethau cyhoeddus yn y DU ond: 1) 

lle y mae wedi cynnal Prawf Lles y Cyhoedd; 2) bod y prawf wedi’i fodloni; a 3) bod 

Ofcom wedi penderfynu y caiff y cynnig fynd rhagddo. Ar gyfer Gwasanaethau 

Cyhoeddus y DU, mae’r Cytundeb yn diffinio newidiadau o bwys fel lansio 

gwasanaeth cyhoeddus newydd, neu newid i weithgaredd presennol a allai gael 

effaith niweidiol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithlon. 

I gwrdd â’r meini prawf a nodir yn y Prawf Lles y Cyhoedd, rhaid i Fwrdd y BBC fod 

yn fodlon bod y cynllun newydd yn cefnogi cenhadaeth y BBC; ei fod yn hyrwyddo’i 

ddibenion cyhoeddus; fod y BBC wedi cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw’r 

newid yn cael unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithlon; a bod 

gwerth cyhoeddus y cynllun yn cyfiawnhau unrhyw effaith ar gystadleuaeth. Pan fo 

Bwrdd y BBC yn pennu bod yr elfennau uchod o’r Prawf Lles y Cyhoedd wedi’u 

bodloni, bydd y BBC yn cyhoeddi'r newid arfaethedig ac yn ei gyfeirio at Ofcom. 

Fel rheoleiddiwr y BBC, Ofcom fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a 

gaiff newid o bwys fynd rhagddo ai peidio. Wrth ddod i benderfyniad, bydd Ofcom 

yn asesu a yw’r newid arfaethedig yn un o bwys ac yn cynnal Asesiad Cystadleuaeth 

neu asesiad byrrach.  

5.2 Ymgynghoriad y BBC 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 7 Ionawr 2019 i ddydd Gwener 15 

Chwefror 2019. 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn adlewyrchu ymrwymiad y BBC i gyhoeddi ei Bolisi ar 

Newidiadau o Bwys22 i geisio adborth gan bartïon â diddordeb wrth iddo gynnal 

Prawf Lles y Cyhoedd. Fel y mae Ofcom yn nodi yn ei Fframwaith Gweithredu23, mae 

o fudd i drydydd partïon sicrhau eu bod yn codi pryderon gyda’r BBC pan ydym yn 

cynnal ein Prawf Lles y Cyhoedd a thynnu sylw at broblemau posibl yn codi o’r 

cynigion ar y cam hwn. 

                                            

21 Mae rhestr o Wasanaethau Cyhoeddus y DU i’w gweld yn Atodlen 1 yCytundeb Fframwaith rhwng y 

BBC a’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).. 
22 Polisi ar newidiadau o bwys i weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus y BBC a gweithgareddau 

masnachol, 7 Awst 2017. Mae hyn hefyd yn ddisgwyliad a nodir yn Fframwaith Gweithredu Ofcom 

“Asesu effaith newidiadau arfaethedig i weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus y BBC”,  Paragraff 4.16 
23 Ibid, Paragraff 4.17 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/2016/agreement.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/pdf/policy_material_changes.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/pdf/policy_material_changes.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/99415/bbc-public-service-activities-proposed.pdf
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Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi gwybodaeth am ein cynlluniau a’r dyfodol ar gyfer 

BBC iPlayer. Ein bwriad yw rhoi gwybodaeth ddigonol i randdeiliaid i’w galluogi i 

ymgysylltu’n ystyrlon â ni wrth i ni roi trefn derfynol ar ein cynigion, a byddwn yn y 

pen draw yn eu cynnwys mewn prawf lles y cyhoedd. Er bod meysydd o ansicrwydd 

yn parhau ar y cam hwn yn ein proses, rydym o’r farn ein bod wedi darparu cymaint 

o wybodaeth ag y gallwn ynghylch ein cynlluniau heb gyhoeddi unrhyw wybodaeth 

a allai fod yn fasnachol sensitif.  

Rydym yn ceisio barn yr holl randdeiliaid, gan gynnwys yn benodol diwydiant, ar ein 

newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer, yn benodol o ran y cwestiynau canlynol: 

Cwestiwn 1: Beth yw eich barn chi am werth cyhoeddus posibl ein cynigion ar gyfer 

gwell argaeledd o gynnwys y BBC, gan gynnwys i ba raddau y mae ein cynigion yn 

cyfrannu at genhadaeth y BBC i wasanaethu pob cynulleidfa drwy ddarparu 

cynnyrch unigryw ac o ansawdd uchel a gwasanaethau sy’n hysbysu, yn addysgu ac 

yn diddanu? 

Cwestiwn 2: Beth yw eich barn am y budd i ddefnyddwyr a fydd yn defnyddio’r 

gwasanaeth, yn ogystal â’r effeithiau cymdeithasol a diwylliannol ehangach posibl? 

Cwestiwn 3: Pa effaith (gadarnhaol neu negyddol) yn eich barn chi allai ein cynigion 

o ran gwell argaeledd eu cael ar gystadleuaeth deg ac effeithlon?  

Cwestiwn 4: A oes unrhyw gamau y gallem eu cymryd yn eich barn chi i leihau i’r 

eithaf unrhyw effeithiau negyddol posibl ar gystadleuaeth deg ac effeithlon neu i 

hyrwyddo effeithiau cadarnhaol posibl?  

Byddem yn ddiolchgar pe gallai ymatebwyr, lle bynnag y bo’n ymarferol bosibl, yn 

ymateb i bob cwestiwn yn uniongyrchol. Cysylltwch publicinterest.test@bbc.co.uk 

os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses hon, am ein hymgynghoriad, neu os 

ydych eisiau trafod y cynigion hyn ymhellach. 

Nodwch yn eich ymateb a ddylai rhywfaint neu’r cyfan o’ch ymateb gael ei drin yn 

gyfrinachol. Byddwn yn defnyddio’r ymatebion i oleuo ein gwaith ar y Prawf Lles y 

Cyhoedd yn y dyfodol. Efallai y byddwn yn cyfeirio at ymatebion, un ai yn 

gyffredinol neu gyfeiriadau penodol, fel rhan o’r prawf lles y cyhoedd y byddwn yn ei 

gyhoeddi. O ran ymatebion cyfrinachol, efallai y byddwn yn holi ynghylch sut i 

gynnwys y rhain mewn Prawf Lles y Cyhoedd lle bo’n briodol, yn ogystal ag a gawn 

ni ddarparu’r rhain i Ofcom ar sail gyfrinachol ai peidio, i helpu Ofcom gyda’i asesiad 

perthnasedd. 

5.3 Sut i ymateb 

Os hoffech ymateb i’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch eich ymateb at 

publicinterest.test@bbc.co.uk neu ysgrifennwch at BBC Corporate Affairs, Room 

5045, BBC Broadcasting House, Portland Place, Llundain, W1A 1AA. 

Wrth gyflwyno eich ymateb, a wnewch chi lenwi a chynnwys gyda’ch sylwadau y 

datganiad cyfrinachedd a diogelu data, os gwelwch yn dda. 

mailto:publicinterest.test@bbc.co.uk
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