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1 Y Crynodeb Gweithredol 

 Mae Bwrdd y BBC yn fodlon bod y cynigion i wneud mwy o gynnwys ar gael ar BBC 

iPlayer yn bodloni Prawf Budd y Cyhoedd yn glir.  

 I fodloni gofynion newydd cynulleidfaoedd, mae'r BBC yn cynnig y canlynol:  

o Argaeledd safonol newydd sy’n golygu y bydd pob comisiwn ar gael am 12 

mis o leiaf; 

o Setiau bocs cyflawn o deitlau dethol sy’n dychwelyd; a  

o Detholiad o raglenni nad ydynt yn dychwelyd yn cael eu hymestyn am gyfnod 

hirach, neu’n cael eu dwyn yn ôl o’r archif.  

 Mae'n glir y bydd y cynigion hyn yn creu gwerth gwych i'r cyhoedd. Roedd 63% o’r 

bobl a holwyd yn teimlo y byddai ein newidiadau yn arwain at well gwerth am ffi’r 

drwydded, gan sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth cyffredinol sy’n bodloni eu 

disgwyliadau presennol.  

 Ni fydd y newidiadau arfaethedig yn gwthio'r gystadleuaeth o'i lle. Yr hyn maen 

nhw'n ei wneud yw gwneud yn siŵr bod BBC iPlayer yn cyd-fynd â safon y 

diwydiant a chaniatáu i'r BBC gildroi dirywiad parhaus BBC iPlayer a fyddai wedi 

bod yn ddisgwyliedig dros y bum mlynedd nesaf fel arall.  

 Y newidiadau arfaethedig yw'r lleiafswm y mae angen ei wneud i alluogi'r BBC i 

wasanaethu pob cynulleidfa, fel y mae ein Cenhadaeth a'n Dibenion Cyhoeddus yn ei 

fynnu.  Os na fydd y BBC yn gallu gwneud y newidiadau hyn, bydd BBC iPlayer yn 

disgyn ymhellach ar ei hôl hi yn y farchnad, a bydd gallu'r BBC i gyflawni ei 

Genhadaeth a'i Ddibenion Cyhoeddus mewn perygl, yn enwedig o ran 

cynulleidfaoedd iau.  

 Ac ystyried y canfyddiadau hyn, mae'r Bwrdd yn disgwyl y bydd Ofcom yn gallu 

cynnal asesiad cystadleuaeth byr ar ein newidiadau arfaethedig, a fydd yn osgoi 

rhagor o oedi diangen.  

 

1. Sefydlwyd y BBC bron i ganrif yn ôl gyda chenhadaeth i hysbysu, addysgu a diddanu. Ers 

hynny, ein cyfrifoldeb ni yw cyflawni’r genhadaeth honno drwy ddarparu cynnwys a 

gwasanaethau unigryw o ansawdd uchel sydd ar gael i bawb; maen nhw'n cael eu 

hariannu gan dalwyr ffi'r drwydded yn bennaf. 

2. Nid yw technoleg wedi diffinio na chyfyngu ar y genhadaeth honno erioed. Ers dyddiau 

cynnar y radio, rydym wedi arloesi'n barhaus er mwyn cyflawni’r genhadaeth, boed 

hynny’n golygu creu sianeli teledu neu lansio gwasanaethau o ansawdd uchel ar y 

rhyngrwyd.  

3. Yn 2007, fe wnaethom lansio BBC iPlayer, a oedd yn galluogi talwyr ffi'r drwydded i fynd 

ar-lein i ddal i fyny â rhaglenni teledu roedden nhw wedi’u methu. I ddechrau, gallai 

cynulleidfaoedd wneud hynny am saith diwrnod, wedyn am 30 diwrnod o 2014 ymlaen, 

ac yn 2015 aethom ati i ychwanegu nodwedd lle mae modd gwylio sianeli llinol yn fyw. 
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4. Nid cam ymlaen i’r BBC yn unig roedd BBC iPlayer yn ei gynrychioli. Mae ein 

buddsoddiad mewn technoleg newydd a'r diwydiannau creadigol bob amser wedi rhoi 

hwb i arloesi, wedi tyfu marchnadoedd newydd ac wedi creu ecolegau creadigol cyfan 

hollol newydd. Mae hyn wedi bod yn hanfodol er mwyn helpu sector creadigol y DU i 

sicrhau a chynnal ei statws fel un o'r goreuon yn y byd.   

5. Heddiw, mae rôl darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU yn dal yn amhrisiadwy. Mae 

angen y BBC ar ei gynulleidfaoedd, ac ar yr economi greadigol yn ehangach, yn fwy nag 

erioed. Rydym yn parhau i arwain y ffordd drwy fuddsoddi mewn rhaglenni blaengar o 

Brydain gan yr amrywiaeth helaethaf bosibl o gynhyrchwyr yn y DU. Rydym yn parhau i 

ddarparu amrywiaeth gyfoethog o gynnwys o Brydain i’n cynulleidfaoedd ar draws pob 

genre a phwnc, sy’n adlewyrchu amrywiaeth y DU ac yn helpu’r wlad i ddeall ei hun a'r 

byd yn ehangach.   

Yr her 

6. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r farchnad teledu wedi newid yn sylweddol. 

Arferai gwasanaethau teledu gael eu rhedeg fesul tiriogaeth, ond mae'r rhyngrwyd wedi 

galluogi cwmnïau byd-eang enfawr sydd â digonedd o gyllid i ddod i'r amlwg. Maen 

nhw’n gallu creu cynnwys unwaith a’i ddosbarthu i lawer o danysgrifwyr mewn nifer o 

wledydd ar yr un pryd.  

7. Mae’r gwasanaethau fideo ar-alw newydd yma, fel Netflix ac Amazon Prime Video, wedi 

gosod meincnod newydd o ran yr hyn mae cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl gan 

lwyfannau ar-lein. Mae’r holl sefydliadau darlledu, gan gynnwys y darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus, yn ymateb i'r heriau hyn. 

8. Mae’r newidiadau hyn wedi golygu bod cynulleidfaoedd yn symud oddi wrth wylio 

teledu sy’n cael ei ddarlledu tuag at wylio rhaglenni ar-lein, ar-alw. I lawer o 

gynulleidfaoedd, gwylio cynnwys teledu ar-alw yw'r arferiad erbyn hyn. 

9. Mae cynulleidfaoedd yn disgwyl gallu cael mynediad at wasanaethau fideo ar-alw pryd 

bynnag a ble bynnag maen nhw, a sut bynnag maen nhw am eu defnyddio. Maen nhw’n 

disgwyl amrywiaeth helaeth o gynnwys, gyda phob pennod o’r rhan fwyaf o gyfresi ar 

gael ar unwaith. Maen nhw hefyd yn disgwyl setiau bocs sy'n cynnwys holl gyfresi 

rhaglen neu'r rhan fwyaf ohonynt. Mae hyn yn wir am gynulleidfaoedd iau yn enwedig. 

Ac, yn hanfodol, does dim arwydd y bydd cynulleidfaoedd iau heddiw yn dychwelyd at 

wylio rhaglenni’n llinol wrth fynd yn hŷn. 

10. Gan gydnabod bod cael mynediad at gynnwys ar-alw yn fwyfwy pwysig i 

gynulleidfaoedd, mae’n amlwg bod BBC iPlayer yn gwbl hanfodol er mwyn i’r BBC 

barhau i wasanaethu pob cynulleidfa o ran ein cenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus nawr 

ac yn y dyfodol.  

11. Nid rhywbeth ‘braf i'w gael’ nac estyniad o’n gwasanaethau teledu llinol ydyw. Mae 

fwyfwy cyffredin i gynulleidfaoedd ddisgwyl cael gwerth am ffi’r drwydded drwy ein 

gwasanaethau digidol. Felly, mae BBC iPlayer yn ganolog o ran ein gallu ni i gyflawni ein 

Cenhadaeth a’r Dibenion Cyhoeddus y caiff ein heffaith gwasanaeth cyhoeddus ei mesur 

yn eu herbyn, nawr ac yn y dyfodol. 
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12. Ar hyn o bryd, er gwaethaf ei enw da am ansawdd a chryfder ei frand, dydy BBC iPlayer 

ddim yn cyd-fynd â disgwyliadau cynulleidfaoedd.  

13. Yn nhirwedd y cyfryngau heddiw, nid yw cynulleidfaoedd yn deall pam mae rhaglenni’n 

cael eu tynnu oddi ar BBC iPlayer ar ôl 30 diwrnod, na pham nad yw penodau cyntaf 

cyfresi ar gael weithiau. Mae hyn yn destun rhwystredigaeth oherwydd y diffyg setiau 

bocs ac mae’n eu drysu pam mae rhai rhaglenni ar gael am gyfnod hirach, a rhai ddim 

yno o gwbl.  

14. Yn y cyd-destun hwn, mae BBC iPlayer ar y droed ôl. Nid o’i gymharu â’r cwmnïau byd-

eang mawr newydd yn unig y mae hyn yn wir. Nid ydym yn bodloni disgwyliadau 

cynulleidfaoedd o gymharu â darlledwyr a llwyfannau traddodiadol eraill chwaith. 

15. Mae Channel 4, er enghraifft, wedi datblygu cynnig sylweddol o ran setiau bocs ar All4, 

lle mae cynnwys ar gael am flynyddoedd. Dywedodd Enders Analysis fod gan All4 378 

cyfres gyfan ar gael ym mis Rhagfyr 2017.1 Mae Channel 5 yn gallu cynnig cyfresi am 

fwy na 12 mis ar ei wasanaeth fideo ar-alw, My5.2 

16. O ganlyniad, mae'r BBC yn colli cyfran o'r gwylio. Yn 2014, roedd ein cyfran o wylio fideo 

ar-alw dros 40%, gan adlewyrchu pa mor arloesol a llwyddiannus oedd BBC iPlayer pan 

gafodd ei lansio. Os na fyddwn yn addasu'n gyflym i ymateb i ddisgwyliadau newydd 

cynulleidfaoedd, rydym yn disgwyl i'n cyfran o wylio fideo ar-alw barhau i ostwng dros y 

pum mlynedd nesaf, o tua 15% heddiw i tua 12% erbyn 2024 (gostyngiad o tua 20%). 

Bydd hyn yn peryglu gallu'r BBC i gyflawni ei Genhadaeth, sef gwasanaethu pob 

cynulleidfa a rhoi gwerth am ffi'r drwydded i wylwyr.    

17. Mae hon yn her enfawr i’r BBC ac rydym yn gweithio’n galed i fynd i'r afael â phob 

agwedd arni. Mae hyn yn cynnwys canolbwyntio mwy fyth ar greadigrwydd blaengar a 

chymryd risgiau er mwyn darparu'r cynnwys mwyaf arbennig. Mae hefyd yn cynnwys 

comisiynu cynnwys gan yr amrywiaeth helaethaf o gynhyrchwyr ledled y DU a 

chefnogi’r cynhyrchwyr llai, mwy arbenigol, sy’n hollbwysig i ni ac i greadigrwydd ym 

Mhrydain. 

18. Dydy llwyddo ddim yn ymwneud â'r rhaglenni rydym yn eu comisiynu a’r ffordd rydym 

yn eu marchnata yn unig, mae hefyd yn ymwneud â sut rydym yn eu cyflwyno i’n 

cynulleidfaoedd.   

19. Pan ofynnir i gynulleidfaoedd beth maen nhw’n ei hoffi leiaf am BBC iPlayer, maen 

nhw’n dweud wrthym ni fod dwy brif broblem: 

 Cyfyngiad ar yr hyn sydd ar gael – Dydy rhaglenni ddim yno pan mae 

cynulleidfaoedd yn disgwyl iddynt fod ar gael, sy’n creu gwasanaeth annibynadwy;  

 Amrywiaeth gyfyngedig o gynnwys – Does dim digon o gynnwys neu ddigon o 

amrywiaeth o gynnwys “i mi”. 

                                            

1 Enders Analysis, Video On Demand Insights, January 2018 
2  http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/CF-Pact-MOU-

Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf. 

https://www.endersanalysis.com/content/publication/video-demand-insights-netflix-amazon-and-iplayer
http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/CF-Pact-MOU-Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf
http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/CF-Pact-MOU-Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf
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20. Gallwn ddatrys y gyntaf o'r problemau hyn drwy ymestyn faint o’n cynnwys sydd ar gael 

– a fyddai’n golygu bod yr hyn rydym yn ei gynnig yn fwy dibynadwy. Yn fwy pwysig na 

hynny, bydd ymestyn am faint mae ein cynnwys ar gael hefyd yn helpu i ddatrys yr ail 

broblem, drwy greu rhagor o gynnwys mwy amrywiol a chynhwysfawr ar yr un pryd.  

Ein cynigion 

21. Rydym wedi llunio set o gynigion i fynd i'r afael â'r materion hyn a sicrhau bod BBC 

iPlayer yn parhau i fod yn rhan annatod o ecosystem cyfryngau bywiog y DU. Bydd hyn 

yn trawsnewid BBC iPlayer o fod yn wasanaeth gwylio eto i fod yn gyrchfan sydd â 

dewis cyfoethog a dibynadwy o gynnwys, sy’n cydbwyso fforddiadwyedd a 

chyraeddadwyedd yn y farchnad ar yr un pryd. Rydym yn cynnig y canlynol:  

 Argaeledd safonol newydd sy’n golygu y bydd pob comisiwn ar gael am 12 mis o 

leiaf; 

 Setiau bocs cyflawn o deitlau dethol sy’n dychwelyd; a  

 Detholiad o raglenni nad ydynt yn dychwelyd yn cael eu hymestyn am gyfnod 

hirach, neu’n cael eu dwyn yn ôl o’r archif.  

22. Mae rhaglenni ar gael am sawl blwyddyn neu’n barhaol ar y rhan fwyaf o wasanaethau 

fideo ar-alw. Fodd bynnag, rydym wedi cydbwyso’r galw am gynnig gwasanaeth cryf i 

gynulleidfaoedd â’r hyn sy’n gyraeddadwy yn y farchnad. Mae 12 mis yn lleiafswm 

hanfodol er mwyn trawsnewid BBC iPlayer ac atal ei gyfran gwylio rhag gostwng. Mae 

12 mis yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod yr hyn a gynigir yn ddibynadwy ac yn 

gyson ar draws yr holl gynnwys, yn benodol:  

 Swm sylweddol o gynnwys amrywiol a chynhwysfawr bob amser;  

 Un gyfres lawn o bob teitl cyfredol ar gael fel arfer, oherwydd mae gan y rhan fwyaf o 

raglenni batrwm blynyddol, ac felly’n lleihau nifer y chwiliadau nad ydynt yn arwain 

i unman; 

 Cynnig cryf gydol y flwyddyn, beth bynnag fo rhythm yr amserlen linol;  

 Penderfyniadau comisiynu mwy blaengar er mwyn galluogi rhaglenni mwy 

uchelgeisiol a allai dangyflawni mewn amserlen linol, ond a fyddai’n sicrhau gwerth 

dros 12 mis ar BBC iPlayer; a 

 Llwyfan gryfach i arddangos rhaglenni a thalent o Brydain, gyda rhagor o gyfleoedd i 

ddod o hyd i gynulleidfaoedd a thyfu, ac osgoi cael ein gan gystadleuwyr yn Unol 

Daleithiau America.   

23. Mae hwn yn ymateb cytbwys i wella'r hyn rydym yn ei gynnig i gynulleidfaoedd ac i 

sicrhau mai'r DU yw gwlad fwyaf creadigol y byd o hyd, gan ddenu buddsoddiad ar gyfer 

y prosiectau mwyaf uchelgeisiol a pharhau i ddarparu dewis i ddefnyddwyr. Bydd 

cynulleidfaoedd yn dal yn gallu cael mynediad i'r BBC drwy'r dull o’u dewis, boed hynny 

drwy deledu darlledu, BBC iPlayer fel gwasanaeth ar-lein, neu ar lwyfan talu. Rydym 

wedi strwythuro ein cynigion i sicrhau eu bod yn ategu gwasanaethau Darlledu 

Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) eraill y DU. 
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24. Mae’r newidiadau arfaethedig ar gyfer BBC iPlayer wedi cael eu datblygu’n ofalus i 

sicrhau cydbwysedd rhwng cyflawni ein cenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus i dalwyr 

ffi’r drwydded yn barhaus, a chefnogi marchnad fideos fasnachol iach yn y DU yn 

barhaus.  

25. Mae BBC iPlayer yn un chwaraewr o blith nifer o wasanaethau fideo ar-alw sy’n 

gweithredu mewn economi greadigol ffyniannus yn y DU, a bydd yn parhau i wneud 

hynny. Ochr yn ochr â'r newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer, mae'r BBC yn bwriadu 

gweithio ar y cyd ag ITV – a Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus eraill o bosib – i greu 

BritBox, sef gwasanaeth Chwaraewr Fideo Tanysgrifio Ar-alw (SVOD) ar gyfer 

cynulleidfaoedd yn y DU. Bydd hwn yn bodoli ar y cyd â BBC iPlayer a’r chwaraewyr 

PSB eraill, ac yn gartref i’r casgliad mwyaf o setiau bocs Prydeinig o blith yr holl 

wasanaethau masnachol yn y farchnad yn y DU. 

26. Gan ystyried hyd a lled y newidiadau i BBC iPlayer, mae Ofcom wedi penderfynu bod 

newidiadau 2018/19 y BBC i'r cynnwys sydd ar gael ar iPlayer yn sylfaenol ac wedi 

gofyn i ni gynnal Prawf Budd y Cyhoedd.  Mae’r prawf hwn, a nodir yn ein Siarter 

Frenhinol a’n Cytundeb, wedi’i ddylunio i sicrhau, pan fydd y BBC yn gwneud 

newidiadau sylfaenol i’w weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus, ein bod yn gallu 

dangos bod y gwerth cyhoeddus ychwanegol yn gwrthbwyso unrhyw effaith niweidiol 

bosibl ar ein cystadleuwyr neu’r farchnad.  

27. I’n helpu ni gyda'r dadansoddiad hwn, rydym wedi comisiynu MTM i gynnal ymchwil 

meintiol ac ansoddol; Communications Chambers i lunio model o effaith y cynigion; a 

Frontier Economics i asesu’r effaith gystadleuol.  

Bydd ein cynigion yn creu gwerth cyhoeddus sylweddol 

28. Mae ymchwil MTM yn dangos yn glir y byddai ein cynigion yn gwella’r gwerth mae 

cynulleidfaoedd yn ei gael am ffi'r drwydded yn sylweddol. Roedd 63% o’r bobl a holwyd 

yn teimlo y byddai ein newidiadau yn rhoi gwell gwerth am ffi’r drwydded, gan sicrhau 

ein bod yn darparu gwasanaeth cyffredinol sy’n bodloni eu disgwyliadau presennol ar yr 

un pryd.  

29. Roedd 71% o ymatebwyr yn teimlo y byddent yn gwylio mwy o BBC iPlayer nag y 

byddent pe na bai ein newidiadau arfaethedig yn cael eu gwneud; roedd 21% yn disgwyl 

y byddent yn gwylio llawer mwy ar BBC iPlayer. Roedd 66% o oedolion yn teimlo y 

byddai'r newidiadau yn golygu bod BBC iPlayer yn apelio mwy at bobl yn gyffredinol ac 

roedd 63% yn teimlo y byddai'r newidiadau yn gwneud iddo apelio at amrywiaeth fwy o 

bobl.  

30. Roedd cynulleidfaoedd yn teimlo y byddai'r newidiadau yn eu galluogi nhw i wylio 

cynnwys yn fwy hyblyg. Dywedodd un cyfranogwr yn y gynulleidfa:  

“Bydd hyn yn gwneud BBC iPlayer yn well. Mae sicrhau bod rhaglenni ar gael am o 

leiaf 12 mis, nid 30 diwrnod, yn rhoi digon o amser i bobl eu gwylio.” 

31. Mae’r dadansoddiad hwn hefyd yn nodi’n glir y bydd ein newidiadau yn diogelu pa mor 

berthnasol yw’r BBC drwy ein galluogi ni i barhau i gyflawni ein Cenhadaeth a’n 

Dibenion Cyhoeddus.  
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Effaith ar y farchnad 

32. Mae'r gwaith modelu a gynhaliwyd gan Communications Chambers yn rhagfynegi y 

bydd ein cynigion yn cynyddu cyrhaeddiad BBC iPlayer i 13.6% (cynnydd o 11.5% o’i 

gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol, h.y. beth fyddai’n digwydd pe baem yn gwneud dim 

byd). Bydd y cynigion hefyd yn cynyddu’r amser sy’n cael ei dreulio ar BBC iPlayer 

29.5% o’i gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol.  

33. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn arwain at gynyddu cyfran gyffredinol y BBC o wylio fideo 

ar-alw, o’i gymharu â heddiw. Bydd y cynigion yn galluogi'r BBC i atal y dirywiad 

parhaus rydym yn disgwyl ei weld dros y bum mlynedd nesaf. Fel y gwelir yn Ffigur 1 

isod rydym yn rhagweld, er y bydd ein cynigion yn arwain at dwf uwch yn lefelau gwylio 

BBC iPlayer, bydd y gyfran gwylio fideo ar-alw yn gyffredinol yn aros fwy neu lai yr un 

fath â'r lefel bresennol o ystyried twf darparwyr fideo ar-alw eraill. Felly, rydym yn 

credu mai'r newidiadau arfaethedig yw'r lleiafswm y mae angen ei wneud i alluogi'r BBC 

i wasanaethu pob cynulleidfa, fel y mae ei Genhadaeth a'i Ddibenion Cyhoeddus yn ei 

fynnu.  

Ffigur 1: Amcan o funudau gwylio BBC iPlayer a chyfran y gwylio fideo ar-alw 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o waith Communications Chambers 

34. Ni allwn weld unrhyw dystiolaeth y bydd ein newidiadau yn gwthio cystadleuaeth o'i lle. 

Mae adroddiad Frontier Economics yn nodi y gallai'r cynigion arwain at ostyngiad bach 

yn nifer gwylwyr rhai o’n cystadleuwyr – hyd at 3.4% o ostyngiad yn nifer y gwylwyr ar 

gyfer gwasanaethau Fideo Ar-alw Darlledwyr (BVOD) – o’i gymharu â beth allai 

ddigwydd pe baem yn gwneud dim byd. Gallai hyn gael effaith fach iawn ar broffidioldeb 

gwasanaethau’r cystadleuwyr hyn, ond ddim ar lefel sy’n eu gwthio o'u lle nac yn cael 

effaith niweidiol sylweddol ar y farchnad.  
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35. Mae’r effaith fach hon ar broffidioldeb yn annhebygol iawn o gael unrhyw effaith 

niweidiol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, oherwydd mae ein cystadleuwyr 

yn amlwg yn gallu gwella’r hyn maen nhw’n ei gynnig i gwsmeriaid i ymateb i’n 

cynlluniau, yn enwedig o ystyried cyflymder y newid yn y farchnad hynod gystadleuol 

hon, a llwyddiant enfawr y gwasanaethau SVOD byd-eang.  

Prawf Budd y Cyhoedd 

36. Mae’r dadansoddiad hwn yn dilysu casgliad cychwynnol Bwrdd y BBC, sef nad yw'r 

newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer yn sylweddol. Mae'r dystiolaeth yn glir mai’r holl 

newidiadau hyn yw’r lleiafswm y mae angen ei wneud er mwyn i’r BBC gadw ei gyfran 

o'r gwylio, a pharhau i ddarparu gwerth cyhoeddus i’r holl gynulleidfaoedd. Yn ogystal â 

hynny, mae’r dystiolaeth yn glir bod unrhyw effaith ar gystadleuaeth deg a phosibl yn 

debygol o gael ei wrthbwyso gan y gwerth sylweddol y bydd ein cynigion yn ei roi i'r 

cyhoedd. Felly, mae Bwrdd y BBC yn fodlon eu bod yn bodloni Prawf Budd y Cyhoedd.  

37. Gan ystyried y canfyddiadau hyn, rydym yn disgwyl y bydd Ofcom yn gallu cynnal 

asesiad cystadleuaeth byr ar ein newidiadau arfaethedig, a fydd yn osgoi rhagor o oedi 

diangen o ran eu rhoi ar waith. Po fwyaf yr oedi wrth wneud newidiadau i sicrhau bod 

BBC iPlayer yn cyd-fynd â safon y diwydiant, y mwyaf tebygol ydyw y bydd yr hyn 

mae’r BBC yn ei gynnig yn syrthio y tu ôl i’r gystadleuaeth ac yn peryglu gallu'r BBC i 

gyflawni ei Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus, yn enwedig o ran cynulleidfaoedd iau. 

38. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn meddwl y dylid galluogi BBC iPlayer i arloesi a chyd-

fynd â'r farchnad gystadleuol o’n cwmpas. Rydym o’r farn bod y dull rheoleiddio 

presennol, sy’n seiliedig ar osod cyfyngiadau mympwyol, wedi dyddio mewn marchnad 

sy’n newid yn gyflym. Mae’n arwain at gyfyngiadau diangen ar ein gallu i ddarparu’r hyn 

mae ein cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl.  

39. Yn hytrach, rydym o’r farn y dylai'r BBC fod yn rhydd i weithredu yn yr un modd â’n 

cystadleuwyr – ar sail anghenion y gynulleidfa ac o fewn cyfyngiadau cyllideb y BBC a’r 

hawliau y gallwn eu cael yn y farchnad. 

40. Gallwn weld (tystiolaeth yn Adran 2) pa mor gyflym mae’r cwmnïau byd-eang enfawr yn 

symud yn y farchnad o’n cwmpas. Gallwn weld pa mor gyflym mae ymddygiad 

cynulleidfaoedd yn newid a pha mor gyflym mae angen i wasanaethau fel BBC iPlayer 

ymateb. Mae’n amlwg bod hon yn farchnad lle mae aros yn eich unfan yn golygu eich 

bod yn mynd am yn ôl yn gyflym.  

41. Gan ystyried pa mor gyflym mae pethau’n newid, mae unrhyw gyfyngiadau ar BBC 

iPlayer yn siŵr o ddyddio’n gyflym a bydd angen eu disodli. Yn fwy sylfaenol, lle bynnag 

mae angen cymeradwyaeth reoleiddiol i newid cyfyngiadau o'r fath, bydd hynny’n rhoi'r 

BBC dan anfantais unigryw mewn marchnad gystadleuol, ac felly'n peri risg o ran gallu'r 

BBC i addasu a chyflawni ei Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus ac i roi gwerth am ffi'r 

drwydded i wylwyr.    
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2 Cyd-destun y farchnad a’r gynulleidfa  

42. Yn yr adran hon, rydym yn nodi manylion ynglŷn â sut mae’r farchnad mae’r BBC yn 

gweithredu ynddi yn newid, a sut mae hyn yn effeithio ar lefelau gwylio'r BBC ar 

wasanaethau ar-alw a theledu llinol.  

2.1 Mae cynulleidfaoedd yn symud tuag at wylio fideo ar-alw 

43. Mae nifer y bobl sy’n gwylio teledu sy'n cael ei ddarlledu yn gostwng ac maen nhw'n 

symud tuag at wasanaethau ar-lein ar gyflymder nad oes modd ei ragweld – ac mae’n 

debyg y bydd y duedd hon yn parhau yn ystod y degawd nesaf (gweler Ffigur 2). 

Ffigur 2: Lefelau Gwylio Cyfartalog, holl unigolion y DU dros 4 oed 

(munudau/diwrnod)  

 

Ffynhonnell: Enders Analysis3 

44. Mae’r newid hwn yn amlwg ymysg cynulleidfaoedd iau yn enwedig. Mae Ffigur 3 isod yn 

nodi'r gwrthgyferbyniad llwyr rhwng arferion gwylio gwahanol grwpiau oedran a 

chenedlaethau; mae cynulleidfaoedd iau yn defnyddio llawer mwy o fideo ar-lein ac ar-

alw, a llawer llai o deledu llinol na chenedlaethau hŷn.  

                                            

3 Enders 2019, Enders Analysis, The future of video viewing: forecasts to 2028 [2019-023]. 

Dadansoddiad Enders o BARB/AdvantEdge, ONS, Comscore, ac ymchwil y diwydiant. Mae 

gwasanaethau SVOD darlledwyr (e.e. NOW TV) yn dod o dan y categori ‘Darlledwr’. Nid yw Fideo Ar-

lein Arall (OOV) yn cynnwys deunydd i oedolion. 
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Ffigur 3: Munudau gwylio bob dydd yn ôl oedran (% o'r cyfanswm) 

 

Ffynhonnell: Enders Analysis4 

45. Er bod yr amser gwylio’n fyw yn dal yn gymharol gryf ymysg cynulleidfaoedd hŷn, 

disgwylir i hyn newid wrth i’r farchnad teledu clyfar barhau i dyfu. 

46. Mae’r ffaith bod ymddygiad cynulleidfaoedd wedi newid yn sbarduno’r tueddiadau 

cyffredinol hyn. Mae gennym gynulleidfaoedd amrywiol iawn ledled y DU ac rydym yn 

gweld sbectrwm o wahanol ymddygiadau gwylio – o gynulleidfaoedd mwy traddodiadol 

sy’n canolbwyntio ar deledu byw, i eraill sydd bellach yn gwylio teledu ar-lein ac ar-alw 

yn unig, fwy neu lai.   

47. Ac er mai lefelau gwylio teledu sy'n cael ei ddarlledu yw’r uchaf o hyd, mae hyn yn 

cuddio gwahanol ymddygiadau. I rai cynulleidfaoedd – demograffeg iau yn aml – sy’n 

colli gafael ar yr amserlen linol, y gwasanaethau ar-lein yw’r lle cyntaf maen nhw’n 

mynd pan fyddant yn penderfynu beth i’w wylio yn aml, fel mae Ffigur 4 isod yn ei 

nodi’n glir. 

                                            

4 Ffynhonnell: Enders Analysis, 2019 



  

15 
 

Ffigur 4: Ble mae pobl yn chwilio am raglen deledu neu ffilm cyn penderfynu beth i'w 

wylio? 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Frontier Economics o ddata MTM5  

48. Ac ystyried mai cenhadaeth y BBC yw gwasanaethu pob cynulleidfa, nid rhywbeth “braf 

i'w gael’ neu estyniad o wasanaethau llinol y BBC yw BBC iPlayer - mae BBC iPlayer yn 

rhan ganolog o’n gallu i gyflawni’r Genhadaeth a’r Dibenion Cyhoeddus nawr ac yn y 

dyfodol.  

49. Mae angen dull gwahanol i’r un a ddefnyddir gyda theledu llinol er mwyn llwyddo ym 

maes fideo ar-alw. Mae gwasanaethau ar-alw bellach yn cynnig dewis digyffelyb ac mae 

cynulleidfaoedd yn disgwyl mwy o ddyfnder ac amrywiaeth o gynnwys ar unrhyw adeg. 

Mae cynulleidfaoedd yn troi at wasanaethau ar-alw i chwilio am rywbeth i’w wylio, ac 

maen nhw’n disgwyl dod o hyd i amrywiaeth o gynnwys pan fyddant yn gwneud hynny.  

50. Serch hynny, er mwyn i BBC iPlayer allu cystadlu â rhai o'r gwasanaethau newydd hyn, 

byddai'n rhaid iddo ail-greu llyfrgell newydd o ddewisiadau tebyg bob 30 diwrnod i bob 

pwrpas. Nid yw ei incwm penodol yn caniatáu iddo wneud hynny. Y canlyniad yw dewis 

i gynulleidfaoedd sy'n teimlo'n fwy tila ac sy'n llai tebygol o fodloni pobl sydd wedi dod i 

arfer â rhagor o ddewis o beth i'w wylio a pha bryd. Mae hyn yn golygu nad yw swm ac 

amrywiaeth y cynnwys rydym yn gallu ei gynnwys i’n cynulleidfaoedd yn bodloni eu 

disgwyliadau o ran gwerth gan y BBC. 

                                            

5 Seiliedig ar ddadansoddiad Frontier Economics o ymatebion i QB6 yn ymchwil meintiol MTM i 

gynulleidfaoedd. 
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Ffigur 5: Cyfanswm oriau ar draws y pum prif genre teledu yn ôl gwasanaeth, mis 

Hydref 2018 

 
Ffynhonnell: Enders Analysis 6  

51. Mae Ffigur 5 uchod yn dangos y cynnwys cyfyngedig sydd ar gael ar BBC iPlayer ar yr un 

pryd o’i gymharu â gwasanaethau ar-alw eraill. Un o'r rhesymau pam mae’r 

gwasanaethau ar-alw yn gallu cynnig llawer mwy o gynnwys na BBC iPlayer yw bod eu 

cynnwys ar gael am lawer mwy o amser.   

52. Mae cynnwys wedi’i gaffael ar gael am dair blynedd neu fwy ar wasanaethau SVOD fel 

Netflix ac Amazon, ac mae eu rhaglenni gwreiddiol ar gael yn barhaol (er enghraifft, 

House of Cards  ac Orange is the New Black gan Netflix a The Man in the High Castle a 

Transparent gan Amazon). Maen nhw hefyd fel arfer yn cynnig setiau bocs cyflawn ar 

gyfer teitlau (h.y. yr holl gyfresi).7 

53. Mae Darlledwyr yn y DU a llwyfannau traddodiadol wedi ymateb i’r newid hwn o ran 

disgwyliadau’r gynulleidfa hefyd: 

 Mae Sky yn gallu cynnig 1,222 o deitlau teledu i gwsmeriaid drwy NOW TV ac mae 

Setiau Bocs Sky yn cynnwys rhywfaint o ddrama a chomedi gorau Unol Daleithiau 

America gan HBO a Showtime, yn ogystal â chynyrchiadau gwreiddiol Sky.8 Hefyd, 

mae Sky wedi taro bargen â BBC Studios yn ddiweddar i gynnig nifer o setiau bocs y 

BBC ar ei lwyfan. 

 Mae Channel 4 wedi datblygu cynnig sylweddol o ran setiau bocs ar All4, gan 

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

sawl blwyddyn. Dywedodd Enders Analysis fod gan All4 378 cyfres gyfan ar gael ym 

mis Rhagfyr 2017.9  

                                            

6 Enders Analysis, SVOD in the US and the UK: a tale of three-player markets, Rhagfyr 2018 
7 Dadansoddiad y BBC. 
8 Enders Analysis, SVOD in the US and the UK: a tale of three-player markets, Rhagfyr 2018 
9 Enders Analysis, Video On Demand Insights, Ionawr 2018.  

https://www.endersanalysis.com/content/publication/svod-us-and-uk-tale-three-player-market
https://www.endersanalysis.com/content/publication/svod-us-and-uk-tale-three-player-market
https://www.endersanalysis.com/content/publication/video-demand-insights-netflix-amazon-and-iplayer
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 Mae Channel 5 yn gallu cynnig pob cyfres am dros 12 mis ar ei wasanaeth fideo ar-

alw, My510, ac mae wedi ffurfio partneriaethau masnachol er mwyn cynnwys 

deunydd trydydd parti.11 

 Mae ITV wedi diwygio ei delerau masnachu yn ddiweddar, a fydd yn rhoi'r 

hyblygrwydd iddo sicrhau bod pob rhaglen ar gael am dros flwyddyn ac i gynnig 

setiau bocs aml-gyfres cyflawn, naill ai ar ITV Hub neu drwy wasanaeth newydd 

BritBox. Mae hyn yn rhoi’r dewis iddo ymateb i newid mewn ymddygiad – ac 

ehangu’r hyn mae’n ei gynnig i gynulleidfaoedd – naill ai drwy fodel busnes 

tanysgrifio neu hysbysebu, yn ôl y galw. 

54. Mae’n glir o'r datblygiadau hyn bod rhyngweithiad cystadleuol sylweddol rhwng y 

cwmnïau yn y farchnad bresennol, a bod hynny’n arwain at arloesi i geisio denu a 

chynnal cynulleidfaoedd. Mae hyn yn rhoi buddiannau i gwsmeriaid. Mae’r BBC yn un 

ffynhonnell sy’n rhan o'r gystadleuaeth hon, ond er gwaethaf buddsoddiad y BBC a'r 

newidiadau i iPlayer, bydd yr holl weithredwyr gwasanaethau fideo ar-alw a theledu 

drwy dalu yn parhau i arloesi, fel maen nhw wedi'i wneud hyd yn hyn.  

2.2 Dydy BBC iPlayer ddim yn gwneud iawn am golledion y BBC o ran darlledu 

55. Yn erbyn y cefndir hwn, mae disgwyl i lefelau gwylio teledu a ddarlledir y BBC barhau i 

ddirywio yn ystod y blynyddoedd nesaf a dydy BBC iPlayer ddim yn gwneud iawn am y 

colledion hynny (gweler Ffigur 6). 

Ffigur 5: Lefelau gwylio'r BBC ar draws teledu llinol ac ar-alw 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o ddata DAX a BARB OPTIM. Amcangyfrif canol-blwyddyn o’r boblogaeth gan y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

56. Lansiwyd BBC iPlayer yn 2007. Ar y pryd roedd yn wasanaeth blaengar ac yn un o'r 

cyntaf ar y farchnad, ond erbyn hyn mae wedi disgyn ar ei hôl hi – ac mae BBC iPlayer yn 

                                            

10http://wwwcdns3.channel5.com/wp-content/uploads/2016/01/11193930/C5-Pact-MOU-

Published_Fully-Signed_11.9.18.pdf.  
11 https://www.broadbandtvnews.com/2018/07/04/channel-5-signs-new-streaming-deals/.  

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/
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colli ei gyfran o'r gwylio. Heb unrhyw newid, rydym yn disgwyl i’n cyfran o'r gwylio 

fideo ar-alw ostwng ymhellach, o tua 15% heddiw, i tua 12% erbyn 2024, h.y. dros y pum 

mlynedd nesaf. Hwn yw ein rhagolwg canolog sy’n sail i’r dadansoddiad a nodir yn y 

ddogfen hon – y ‘sefyllfa wrthffeithiol’ y byddem yn ei disgwyl pe baem yn gwneud dim 

byd.  

57. Mae BBC iPlayer yn “wasanaeth cyhoeddus” gwirioneddol, lle rydym yn ymdrechu i 

ychwanegu gwerth at brofiadau gwylio drwy ein hystod a’n hamrywiaeth unigryw o 

gynnwys, ein nodweddion curadu a gallu ein defnyddwyr i barhau â’u siwrneiau. Os na 

all BBC iPlayer gystadlu ag eraill, mae hynny’n golygu bod y golled i’r cyhoedd yn y DU 

yn mynd y tu hwnt i gwymp yn lefelau gwylio ein rhaglenni. Felly, nid ydym yn ystyried 

bod gwneud dim byd yn opsiwn i'r BBC. Os byddwn yn peidio â chymryd camau i 

ymateb i'r tueddiadau hyn yn y farchnad, byddwn yn rhoi dyfodol y BBC mewn perygl.  

58. Ers tro, mae cynulleidfaoedd iau, i raddau, yn tueddu i ddefnyddio llai o gynnwys y BBC 

ac felly’n treulio mwy o amser gyda’r BBC wrth fynd yn hŷn, ac rydym wedi gweld tuedd 

glir o'r ymddygiad hwn dros genedlaethau.  

Ffigur 6: Cyfanswm y Teledu sy’n cael ei Wylio (ar setiau teledu) wrth i wylwyr 

heneiddio, TX+28 diwrnod 

  

Ffynhonnell: BARB live viewing, recording, Timeshift 1-28, vosdal. 

59. Fodd bynnag, rydym yn gweld newid sylweddol mewn arferion gwylio nawr. Mae Ffigur 

8 isod yn dangos faint mae gwahanol genedlaethau’n gwylio'r BBC wrth iddynt 

heneiddio. Mae’n amlwg bod cenedlaethau iau yn treulio llai a llai o amser gyda'r BBC, 

ond efallai’n bwysicach na hynny, nid ydym yn gweld y duedd o ddychwelyd at y BBC yn 

ystod eu hugeiniau cynnar a’u lefelau gwylio yn mynd yn ôl i fyny. Yn hytrach, rydym yn 

gweld bod y cynulleidfaoedd hyn yn trosglwyddo llawer o’u harferion gwylio i 

gystadleuwyr SVOD o Unol Daleithiau America. 



  

19 
 

Ffigur 7: Gwylio Portffolio’r BBC (ar setiau teledu) wrth i wylwyr heneiddio, TX+28 

diwrnod 

 

Ffynhonnell: BARB live viewing, recording, Timeshift 1-28, vosdal. 

60. Rydym yn disgwyl, oni bai ein bod yn gallu gwneud rhywbeth i wneud yr hyn rydym yn 

ei gynnig yn fwy perthnasol i’n cynulleidfaoedd, dros amser, gallai hyn arwain at bobl yn 

troi oddi wrth y BBC am byth, gan herio diben craidd y BBC i ddarparu gwasanaeth 

cyffredinol.   

61. Mae hon yn her enfawr i'r BBC ac rydym yn mynd i’r afael â phob agwedd arni: y 

cynnwys rydym yn ei gomisiynu, y ffordd rydym yn ei farchnata a’r ffordd rydym yn ei 

gyflwyno i gynulleidfaoedd. Byddwn hefyd yn parhau i wella profiad defnyddwyr o 

ddefnyddio BBC iPlayer. Rydym yn ystyried bod newid ymarferoldeb BBC iPlayer yn 

rhan o’n busnes arferol, ac felly nid yw hyn yn berthnasol i Brawf Budd y Cyhoedd. 

Rydym yn nodi rhagor o fanylion ynglŷn ag ymarferoldeb yn Atodiad 3 er mwyn rhoi 

cefndir.  

62. Fel y nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol, rydym eisoes wedi ymrwymo i “adnewyddu ein 

cynnwys ar draws pob genre a llwyfan yn 19/20 er mwyn apelio at gynulleidfaoedd iau” 

a chaiff hyn ei adlewyrchu yn ffocws ein holl gomisiynwyr a’i gefnogi gan fuddsoddiad 

ychwanegol ar gyfer BBC Three.  

63. Nid y rhaglenni rydym yn eu comisiynu yn unig sy’n mesur ein llwyddiant, ond sut 

rydym yn eu cyflwyno i’n cynulleidfaoedd hefyd. 
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3 Deall yr her sy’n wynebu BBC iPlayer  

64. Yn yr adran hon, rydym yn nodi rhagor o fanylion am yr her sy’n wynebu BBC iPlayer, 

gan gynnwys manylion ynghylch beth mae ein cynulleidfaoedd yn ei feddwl o’r 

gwasanaeth ar hyn o bryd.  

65. Er bod cynulleidfaoedd yn treulio mwy a mwy o amser yn gwylio ar-lein a bod nifer y 

bobl sy’n gwylio fideo ar-alw yn gyffredinol yn tyfu’n gyflym, mae cyrhaeddiad BBC 

iPlayer wedi aros yn gymharol gyson yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf (gweler Ffigur 

9). Mae lefelau gwylio BBC iPlayer wedi bod ar duedd ychydig bach ar i fyny (gweler 

Ffigur 10). 

Ffigur 8: Miliynau o borwyr unigryw wythnosol ar BBC iPlayer, 2015-19 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o ddata defnydd BBC iPlayer12.  Siart yn dangos cyfartaledd wythnosol dros 

flwyddyn galendr. 

                                            

12 Seiliedig ar ddadansoddiad y BBC o nifer y bobl sy’n defnyddio BBC iPlayer bob wythnos. 
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Ffigur 9: Amser sy’n cael ei dreulio bob wythnos mewn oriau (HY2016-18/19) 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o ddata defnydd BBC iPlayer 

66. Mae ein hymchwil i ddefnydd BBC iPlayer yn ein helpu ni i ddeall rhai o’r rhesymau pam 

mae twf BBC iPlayer yn debygol o aros yn isel. Fel y dangosir yn Ffigur 11, rydym yn 

gweld nad yw defnyddio BBC iPlayer yn arfer wythnosol i’r rhan fwyaf o bobl. A dweud 

y gwir, mae llawer o gynulleidfaoedd yn defnyddio BBC iPlayer unwaith neu ddwywaith 

bob chwarter yn unig.   

Ffigur 10: Amledd ymweliadau â BBC iPlayer 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o ddata defnydd BBC iPlayer 

67. Oherwydd bod y rhan fwyaf o raglenni ddim ond ar gael ar BBC iPlayer am 30 diwrnod, 

mae’r rheini nad ydynt yn ei ddefnyddio’n aml yn cael trosolwg gwael o’r hyn mae’r BBC 

yn ei gynnig iddynt. Gallai hyn gynnwys: 
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 Rhaglenni ar goll – e.e. chwilio am raglen a gafodd ei hargymell gan ffrind a gweld 

nad yw ar gael i'w gwylio. 

 Penodau ar goll – e.e. dod o hyd i raglen i'w gwylio, cyn gweld ei bod yn gyfres chwe 

phennod ac mai dim ond y ddwy bennod olaf sydd ar gael i'w gwylio. 

 Cyfresi unigol – e.e. penderfynu gwylio drama newydd, ond sylweddoli mai dim ond 

yng nghanol y drydedd gyfres y gallwch ddechrau ei gwylio, nid o’r cychwyn cyntaf. 

 Dim digon o amrywiaeth i gyflawni argymhellion – e.e. gorffen gwylio rhaglen 

rydych chi wedi'i mwynhau, ond oherwydd bod dim byd tebyg ar gael, nid yw BBC 

iPlayer yn gallu argymell unrhyw beth addas i chi ei wylio nesaf. 

68. Yn hytrach, mae cynulleidfaoedd yn disgwyl cymysgedd gyfoethog o gynnwys sydd ar 

gael yn gyson a lle mae ffordd gydlynol o barhau â'r siwrnai. Mae Ffigur 12 yn amlinellu 

enghraifft ar gyfer rhywun sy’n hoffi cerddoriaeth. 

Ffigur 11: Enghreifftiau posib o barhau â'r siwrnai 

 

69. Yn ogystal â methu bodloni disgwyliadau cynulleidfaoedd o ran gwasanaeth a chynnig 

cynnwys da, rydym yn fwy sylfaenol yn eu hatal rhag gallu cael mynediad at y cynnwys 

mae’r BBC wedi’i gomisiynu yn gyfnewid am ffi'r drwydded, mewn ffordd sy’n bodloni 

eu disgwyliadau rhesymol. 

70. Gyda’r argaeledd cyfyngedig ac annibynadwy yma, mae ymchwil MTM (gweler Ffigur 

13) yn ei gwneud yn glir bod ein cynulleidfaoedd, yn enwedig y ddemograffeg iau, yn 

defnyddio BBC iPlayer fel gwasanaeth gwylio eto yn bennaf.   
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Ffigur 12: Rhesymau cynulleidfaoedd dros ddefnyddio gwasanaethau ar-alw a BBC 

iPlayer (16-34 oed) 

 

Ffynhonnell: MTM13 

71. Fe wnaeth un cyfranogwr yn ein hymchwil ansoddol grynhoi’r mater yn daclus:  

“Nid yw’n wasanaeth mae rhywun yn troi ato. Dim ond pe bawn i eisiau dal i fyny â 

rhywbeth rydw i wedi’i fethu neu wedi clywed ei fod yn dda y byddwn i’n ei wylio”.  

72. Mae’r cyfyngiadau o ran yr hyn mae BBC iPlayer yn ei gynnig ar hyn o bryd yn cael eu 

mynegi’n glir yng nghanfyddiadau ein hymchwil meintiol. Mae Ffigur 14 yn dangos bod 

llawer llai na hanner y defnyddwyr yn rhoi sgôr isel i BBC iPlayer am ystod ac 

amrywiaeth y cynnwys, a llawer llai o bobl rhwng 16 a 34 oed. 

Ffigur 13: Sgôr y gynulleidfa ar gyfer y cynnwys mae BBC iPlayer yn ei gynnig 

 

Ffynhonnell: MTM14 

                                            

13 Ymchwil MTM, tudalen 13.  
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73. Pan ofynnir i gynulleidfaoedd beth maen nhw’n ei hoffi leiaf am BBC iPlayer, maen 

nhw’n dweud wrthym ni fod dwy brif broblem: 

 Am faint mae rhaglenni ar gael – mae rhaglenni’n diflannu neu dydyn nhw ddim yno 

pan mae disgwyl iddynt fod yno, sy’n creu gwasanaeth annibynadwy.  

 Amrywiaeth y cynnwys – Does dim digon o gynnwys neu ddigon o amrywiaeth o 

gynnwys “i mi”. 

74. Mae Ffigur 15 isod, sy’n seiliedig ar farn y gynulleidfa yn 2017, h.y. cyn i ni ddechrau 

gwneud newidiadau i ymestyn argaeledd, yn nodi’r her mae angen i ni fynd i’r afael â hi 

o ran barn pobl.  

Ffigur 14: Mae cynulleidfaoedd yn dweud wrthym mai amrywiaeth y cynnwys ac am 

faint mae ar gael yw’r pethau maen nhw’n eu hoffi leiaf am BBC iPlayer 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o'r Arolwg Ansawdd Ar-lein15  

75. Gallwn ddatrys y gyntaf o'r problemau hyn drwy ymestyn faint o’n cynnwys sydd ar gael 

- a fyddai’n golygu bod yr hyn rydym yn ei gynnig yn fwy dibynadwy.   

76. Yn bwysicach na hynny, bydd ymestyn am faint mae ein cynnwys ar gael hefyd yn helpu 

i ddatrys yr ail broblem, drwy sicrhau bod rhagor o gynnwys mwy amrywiol a 

chynhwysfawr ar gael ar yr un pryd. Yn yr adran nesaf, rydym yn nodi rhagor o fanylion 

am ein newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer.  

  

                                                                                                                                        

14 Ymchwil MTM, tudalen 16.  
15 Dadansoddiad seiliedig ar ymatebion gair-am-air i arolwg cynulleidfaoedd y BBC yn 2017 (h.y. cyn 

arbrofi a setiau bocs yn 2018.) 
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4 Ein cynigion ar gyfer BBC iPlayer 

77. Yn yr adran hon, rydym yn nodi beth rydym yn gobeithio ei gyflawni, y cynigion eu 

hunain, gan gynnwys amcan o faint o gynnwys ychwanegol rydym yn disgwyl ei 

gyhoeddi ar BBC iPlayer, yn ogystal â sut mae ein cynigion yn cyd-fynd â’r farchnad 

fasnachol.  

4.1 Beth rydym yn gobeithio ei gyflawni 

78. Er mwyn mynd i’r afael â'r materion a nodwyd yn Adran 3, mae angen i ni addasu BBC 

iPlayer i fodloni disgwyliadau newydd cynulleidfaoedd a chyflawni dau brif ganlyniad: 

a) Cymysgedd gyfoethog o gynnwys 

 Amrywiaeth ddigonol a chynhwysfawr o raglenni ar gael ar yr un pryd - i 

adlewyrchu amrywiaeth o ddiddordebau a bodloni’r ystod eang o gynulleidfaoedd yn 

y DU - o gerddoriaeth glasurol i ddramâu trosedd; o gomedi sefyllfa i ffuglen 

wyddonol; ac o hanes naturiol i raglenni coginio. 

 Digon o ddyfnder ar lefel teitlau - ar ôl i wylwyr ddod o hyd i raglen, sicrhau eu bod 

yn gallu gwylio o ddechrau’r gyfres a bod digon o benodau ar gael iddynt wylio sawl 

pennod ar ôl ei gilydd er mwyn bodloni eu disgwyliadau a’u harferion gwylio 

newydd. 

 Ymgysylltu â chynulleidfaoedd sydd wedi colli gafael ar yr amserlen linol a rhoi 

mwy o gyfleoedd gwylio iddynt. Ni ddylai ansawdd yr hyn mae BBC yn ei gynnig i 

bob unigolyn am bris ffi’r drwydded fod yn seiliedig ar a ydynt yn gallu neu’n dewis 

dod atom ni. Dylech chi allu dod o hyd i frandiau rhaglenni presennol y BBC ar 

unrhyw adeg o’r flwyddyn.   

 Galluogi gwasanaeth wedi'i bersonoli - digon o raglenni ar gael ar yr un pryd, o un 

math neu bwnc, i fodloni disgwyliadau’r gynulleidfa o ran gwasanaethau wedi’u 

personoli, argymhellion, a bod pob gwyliwr yn gallu parhau â’r siwrnai, beth bynnag 

fo’i ddiddordebau. 

b) “Addewid” cyson i gynulleidfaoedd 

 Cynnig dibynadwy a chyson y gall cynulleidfaoedd ei ddeall - nid un ad-hoc ac 

amrywiol.  

 Llai o rwystredigaeth bod rhaglenni ddim yno pan hoffech chi ddechrau eu gwylio, 

neu eu bod yn diflannu cyn i chi orffen eu gwylio. 

 Newid barn y gynulleidfa am BBC iPlayer i’w wneud yn gyrchfan yn ei rinwedd ei 

hun ac yn lle i ddarganfod cynnwys gwych, boed hwnnw’n fyw neu ar-alw, yn frand 

newydd neu o’r archif. Nid gwasanaeth gwylio eto yn unig fydd BBC iPlayer ddim 

mwy. 

4.2 Ein cynigion yn fanwl 

79. Rydym wedi datblygu cynigion ar gyfer cynnig cynnwys dibynadwy, gan gydbwyso 

fforddiadwyedd a chyraeddadwyedd yn y farchnad. Yn yr adran hon, rydym wedi nodi 
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beth mae hyn yn debygol o’i olygu o ran cynnwys ar BBC iPlayer dros y tair blynedd 

nesaf.  

4.2.1 Argaeledd safonol newydd sy’n golygu y bydd pob comisiwn ar gael am 12 

mis o leiaf 

80. Rydym yn bwriadu sicrhau bod holl raglenni comisiwn y BBC ar gael ar BBC iPlayer am 

o leiaf 12 mis ar ôl i’r bennod olaf yn y gyfres bresennol gael ei chyhoeddi ar BBC iPlayer.   

81. Yn ymarferol, bydd hyn yn golygu y bydd rhai penodau ar gael am ychydig mwy nag 

eraill, ond bydd yn cael gwared â rhwystredigaeth cynulleidfaoedd bod penodau unigol 

yn diflannu ar wahanol ddiwrnodau. 

82. Mae 12 mis yn lleiafswm pwysig o ran argaeledd yr holl raglenni er mwyn sicrhau’r 

canlynol: 

 Bod amrywiaeth helaeth a chynhwysfawr o gynnwys ar gael ar yr un pryd; 

 Bod un gyfres gyfan o bob teitl presennol ar gael fel arfer, oherwydd mae gan y rhan 

fwyaf o raglenni batrwm blynyddol, ac felly’n lleihau nifer y chwiliadau nad ydynt yn 

arwain i unman; 

 Cynnig cryf drwy gydol y flwyddyn, beth bynnag fo rhythm yr amserlen linol;  

 Galluogi penderfyniadau comisiynu mwy blaengar er mwyn rhoi cyfle i raglenni 

mwy uchelgeisiol a allai dangyflawni mewn amserlen linol, ond a fyddai’n sicrhau 

gwerth dros 12 mis ar BBC iPlayer; 

 Rhoi llwyfan gryfach i arddangos rhaglenni a thalent o Brydain, gyda rhagor o 

gyfleoedd i ddod o hyd i gynulleidfaoedd a thyfu, ac osgoi cael ein boddi gan 

gystadleuwyr o Unol Daleithiau America;   

 Bod BBC iPlayer yn dechrau bodloni disgwyliadau cynulleidfaoedd ar gyfer 

gwasanaethau eraill lle mae rhaglenni ar gael am flynyddoedd, yn hytrach na 

diwrnodau; ac 

 yn gyffredinol, sicrhau dibynadwyedd a chysondeb ar draws yr holl gynnwys - 

addewid clir i gynulleidfaoedd er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod beth fyddant yn ei 

gael wrth droi at BBC iPlayer - yr holl gynnwys am flwyddyn o leiaf. 

83. Erbyn hyn, mae cynulleidfaoedd wedi arfer â gwasanaethau fideo ar-alw yn gwneud y 

rhaglenni maen nhw wedi'u gomisiynu ar gael am sawl blwyddyn neu'n barhaol. Fodd 

bynnag, rydym wedi cydbwyso’r galw am gynnig gwasanaeth cryf i gynulleidfaoedd â’r 

hyn sy’n angenrheidiol ac yn gyraeddadwy yn y farchnad. Mae 12 mis yn lleiafswm 

hanfodol er mwyn trawsnewid BBC iPlayer - lleiafswm er mwyn cildroi'r dirywiad ac 

atal BBC iPlayer rhag colli cyfran bellach o'r gwylio. Drwy sicrhau bod rhaglenni ar gael 

ar BBC iPlayer am 12 mis, mae ein dadansoddiad yn rhagfynegi cynnydd o 1.9 munud 

fesul person fesul diwrnod yn lefelau gwylio BBC iPlayer. Ond mae’r cynnydd hwn yn 

lefelau gwylio BBC iPlayer yn dal yn is na’r colledion cyfwerth o niferoedd gwylio llinol 
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yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, sef tua 8 munud fesul person fesul diwrnod.16 Felly, 

12 mis yw'r lleiafswm lleiaf posibl, nid er mwyn sicrhau twf eang ond i sicrhau bod y 

BBC yn dal yn cynnal y gwerth i gynulleidfaoedd yn sgil pob un o’i gomisiynau. 

84. Bydd cael lleiafswm safonol o flwyddyn gron yn golygu bod cynulleidfaoedd yn gallu 

cael mynediad at yr amrywiaeth lawn ac eang o gynnwys mae’r BBC yn ei gomisiynu, 

pryd bynnag y byddant yn ymweld â BBC iPlayer yn ystod y flwyddyn. Mae patrymau 

cyhoeddi ein hamserlenni darlledu wedi cael eu datblygu dros nifer o flynyddoedd, ar 

sail dealltwriaeth o batrymau gwylio teledu. Fodd bynnag, mae arferion a disgwyliadau 

ar-lein yn wahanol i arferion teledu llinol. Mae bod ar gael am 12 mis yn lleiafswm sy’n 

caniatáu i ni gyflwyno un cylch o gynnwys rydym yn ei gynnig bob blwyddyn, gan 

arddangos yr ystod lawn o bynciau a genres sy’n cael eu cwmpasu mewn blwyddyn, a 

chaniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio'r gwasanaeth ar eu telerau eu hunain. 

85. Rydym hefyd yn disgwyl i'r cyfnod safonol newydd o 12 mis ein galluogi ni i gomisiynu 

mwy o raglenni arloesol a datblygu ein cymysgedd o gynnwys yn gyflymach. Mae'r 

model darlledu presennol, yn ogystal â ffenestr fach i’w gwylio eto, yn golygu y bydd rhai 

rhaglenni yn ei chael yn anodd torri drwodd. Weithiau, gall rhaglenni fethu cyrraedd y 

cynulleidfaoedd cywir ar unwaith, ond bydd sicrhau bod rhaglenni ar gael yn hirach yn 

rhoi amser iddynt ddod o hyd i’w cynulleidfaoedd, ac i’r gynulleidfa honno ddatblygu 

perthynas â'r stori a’r cymeriadau, ac wedyn lledu’r gair bod hon yn rhaglen i fynd i 

chwilio amdani. Mae Fleabag ar BBC Three yn enghraifft dda o hyn; dechreuodd yn 

dawel yng nghyfres un, ond mae wedi denu dilynwyr brwd dros amser, gan baratoi’r 

ffordd i gyfres dau fod yn ffenomen ddiwylliannol. Wrth i ni barhau i ddatblygu ein 

strategaeth comisiynu i ymateb i newidiadau o ran chwaeth ac anghenion y gynulleidfa, 

bydd cyfnod safonol o 12 mis yn ein galluogi ni i ddatblygu ein cymysgedd o gynnwys, 

gan sicrhau ein bod yn darparu gwerth am arian. 

86. Bydd rhai eithriadau i’r polisi argaeledd 12 mis newydd - mae un o'r rheini’n gynnig 

newydd, a'r gweddill yn golygu bwrw ymlaen â’r dull presennol.  

87. Yn gyntaf, rydym yn cynnig bod yr holl raglenni plant a gomisiynir gan y BBC ar gael ar 

BBC iPlayer am y cyfnod trwydded cyflawn o bum mlynedd: 

 Rydym bob amser wedi defnyddio dull fymryn yn wahanol gyda rhaglenni plant, 

sydd eisoes â phatrwm argaeledd gwahanol ar BBC iPlayer. 

 Ar hyn o bryd, mae gennym gyfnod trwyddedu unigryw o bum mlynedd, sy’n 

galluogi lefelau uchel o ailddarlledu ar gyfer darllediadau ar CBBC a CBeebies, ac mae 

wedi’i ddylunio i sicrhau bod rhaglenni'r BBC yn cael eu defnyddio i’r graddau mwyaf 

posib fel gwasanaeth cyhoeddus.  

 Mae hyn yn golygu bod cynnwys eisoes yn gallu bod ar gael fwy neu lai yn barhaol ar 

BBC iPlayer am nifer o flynyddoedd, sy’n cael ei sbarduno gan nifer y troeon a pha 

bryd caiff y rhain eu hailddarlledu ar y teledu.  

                                            

16 Seiliedig ar ddadansoddiad y BBC.  
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 Gyda chenedlaethau newydd o blant, gall rhaglenni ddod o hyd i gynulleidfaoedd 

newydd yn gyson, yn ogystal â chanfod cynulleidfaoedd newydd a darparu gwerth 

dros gyfnod hir. Fodd bynnag, nid yw’n ddigon da amserlennu sianeli llinol er mwyn 

defnyddio’r hawliau rydym yn eu cael i sicrhau’r argaeledd angenrheidiol ar BBC 

iPlayer er mwyn bodloni gofynion cynulleidfaoedd heddiw. Felly, yn y dyfodol, 

rydym yn gobeithio datgysylltu argaeledd ar BBC iPlayer oddi wrth ddarlledu llinol, a 

sicrhau bod comisiynau Plant ar gael am bum mlynedd yn safonol, sef cyfnod 

trwydded llawn y BBC. 

88. Yn ail, er ein bod yn bwriadu sicrhau bod pob rhaglen ar BBC iPlayer ar gael am o leiaf 12 

mis, mae rhai meysydd cynnwys nad ydym yn bwriadu eu newid. Yn benodol: 

 Mae BBC Three a rhaglenni materion cyfoes dethol (e.e. Panorama) yn parhau i fod â 

phatrymau argaeledd gwahanol yn unol â'r cylchoedd gwaith (ac mae hyn eisoes yn 

caniatáu argaeledd o fwy na 12 mis). 

 Bydd casgliadau parhaol BBC Four yn dal ar gael yn barhaol ar BBC iPlayer, yn unol â 

chytundeb blaenorol Ymddiriedolaeth y BBC. 

 Mae patrymau argaeledd gwahanol ar gyfer darllediadau newyddion a chwaraeon y 

BBC, sydd fel arfer yn llai na 30 diwrnod. Mae argaeledd chwaraeon yn dibynnu ar yr 

hawliau y gall y BBC eu sicrhau yn y farchnad; does gennym ni ddim cynlluniau i 

newid sut rydym yn prynu hawliau chwaraeon fel rhan o gynigion BBC iPlayer. Mae 

cynnwys newyddion yn annhebygol o fod yn berthnasol i gynulleidfaoedd ar ôl 

ffenestr gwylio eto eithaf pendant. O ganlyniad i hynny, ni fyddem yn disgwyl iddo 

ddilyn yr un patrwm argaeledd â’n cynnwys arall. 

89. Os caiff rhaglenni eu hailddarlledu ar ôl hynny ar ein sianeli llinol, y tu allan i gyfnod ar-

alw sy’n bodoli eisoes, bydd y rhaglenni hyn sy’n cael eu hailddarlledu ar gael ar BBC 

iPlayer am 30 diwrnod ar ôl i bennod olaf y gyfres gael ei darlledu ar deledu llinol, er 

mwyn atal penodau’r gyfres rhag dod i ben ar ddiwrnodau gwahanol ar BBC iPlayer.  

90. Byddwn yn parhau i gaffael rhaglenni (nad ydynt wedi’u comisiynu gan y BBC) yn y 

farchnad eilaidd fel cyfran fach o’r hyn rydym yn ei gynnig yn gyffredinol. Gall argaeledd 

y rhaglenni sy’n cael eu caffael amrywio, oherwydd mae’n rhaid i’r BBC brynu 

caffaeliadau mewn marchnad agored a bydd y telerau’n cael eu pennu gan y gwerthwr. 

Byddwn yn ceisio sicrhau bod rhaglenni sy’n cael eu caffael ar gael am o leiaf 12 mis ar 

BBC iPlayer er mwyn ceisio cael cysondeb ond, yn ymarferol, bydd rhaid derbyn y gallai 

cynnwys sy’n cael ei gaffael fod ar BBC iPlayer am wahanol gyfnodau. Mae’n hanfodol 

ein bod yn peidio â chyfyngu ar y gwerth mae talwyr ffi'r drwydded yn ei gael o raglenni 

sy’n cael eu caffael, lle mae trwydded hirach yn cael ei gwerthu. Mae hyn yn 

adlewyrchu'r angen i beidio â gosod cyfyngiadau mympwyol sy’n lleihau gallu’r BBC i 

gael y gwerth cyhoeddus mwyaf o rywfaint o gynnwys, gan gydnabod bod y teitlau hyn 

hefyd yn debygol o gael eu defnyddio’n fasnachol ac na fyddant bob amser yn unigryw. 
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4.2.2 Setiau bocs o deitlau dethol sy’n dychwelyd 

91. Fel y nodwyd yn ein hymgynghoriad, rydym yn cynnig bod teitlau dethol sy’n 

dychwelyd ar gael fel setiau bocs o'r holl gyfresi tra bo'r teitl yn dal yn cael ei gomisiynu. 

Er enghraifft, byddem yn sicrhau bod holl gyfresi Our Girl ar gael fel set focs ar BBC 

iPlayer tra mae’n deitl sy’n dychwelyd.  

92. O ran teitlau sy’n dychwelyd a chanddynt fwy nag un gyfres, mae cael setiau bocs 

cyflawn yn arferol yn y farchnad ac mae cynulleidfaoedd yn disgwyl hynny gan 

wasanaethau ar-lein eraill. Fe wnaeth ein hymchwil i’r farchnad amlygu bod setiau bocs 

cyflawn yn cael eu hystyried yn rhan bwysig o'r cynnwys rydym yn ei gynnig, sy’n rhan 

allweddol o’n cynigion, ac y byddai’n rhoi gwerth sylweddol i dalwyr ffi'r drwydded. 

93. Bydd cynnig setiau bocs llawn yn: 

 Galluogi cynulleidfaoedd i ddarganfod ac ymuno â chyfresi pan maen nhw’n 

dymuno gwneud hynny. 

 Galluogi cynulleidfaoedd i ddechrau o’r dechrau (e.e. Cyfres 1, Pennod 1).  

 Sicrhau bod nifer sylweddol o benodau ar gael er mwyn bodloni arferion gwylio 

newydd a galluogi cynulleidfaoedd i wylio llawer o benodau mewn un eisteddiad. 

 Gwneud y gorau o bob cyfres newydd sy’n cael ei chomisiynu, gan fanteisio ar y 

gwariant marchnata newydd pan fydd cyfres yn dychwelyd, drwy wneud yn siŵr 

nad yw’n rhy hwyr i ymuno, a pheidio ag eithrio cynulleidfaoedd sydd wedi colli 

gafael ar yr amserlen linol. 

94. Mae ein hymchwil cynulleidfa yn ei gwneud yn glir bod setiau bocs cyflawn yn cael eu 

hystyried yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod BBC iPlayer yn cyd-fynd â gwasanaethau 

fideo ar-alw eraill. Felly, maen nhw’n elfen greiddiol o’n cynigion a’n gallu ni i fod yn 

berthnasol ymysg ein cynulleidfaoedd.  

95. Mae setiau bocs yn bwysig ym meysydd drama, comedi wedi'i sgriptio a theitlau i blant 

yn enwedig. Mae gennym gynnwys cryf a chytbwys i'w gynnig, sy’n fforddiadwy ac yn 

gyraeddadwy, ac yn Ffigur 16 fe nodir niferoedd y rhaglenni rydym yn disgwyl sicrhau 

eu bod ar gael fel setiau bocs llawn yn ystod y tair blynedd nesaf. 

4.2.3 Detholiad o raglenni wedi’u hymestyn am gyfnod hirach neu eu dwyn yn ôl 

o'r archif  

Ymestyn rhaglenni y tu hwnt i'w ffenestr wreiddiol 

96. Pan nad yw rhaglenni’n dychwelyd ond eu bod yn dal yn bwysig i’r gymysgedd 

gyffredinol o gynnwys ar BBC iPlayer, byddwn yn dewis nifer cyfyngedig i’w cadw am 

hyd at 12 mis arall, y tu hwnt i'w ffenestr wreiddiol.   

97. Rydym yn disgwyl na fydd mwy na hanner ein cyfresi comedi wedi’u sgriptio a dramâu 

diweddar (na fyddant yn dychwelyd) yn cael eu cadw y tu hwnt i’w cyfnod argaeledd 

safonol newydd. Mewn genres eraill, rydym yn bwriadu dewis teitlau allweddol sy’n dal i 
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fod yn berthnasol ac yn werthfawr i'n cynnig golygyddol cyffredinol. At ddibenion 

enghreifftiol, rydym wedi tybio y bydd 100 o gyfresi unigol a rhaglenni unigol mewn 

genres eraill yn cael eu cadw bob blwyddyn (fel y gwelir isod yn Ffigur 16). Gallai'r rhain 

amrywio o raglenni hanes naturiol mawr eu heffaith fel Dynasties, adloniant ffeithiol a 

ffordd o fyw fel Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby, i ystod eang o deitlau ffeithiol a 

rhaglenni dogfen fel Civilisations, The Truth About Obesity, What Do Artists Do All Day 

neu Inside The Foreign Office. Efallai na fydd rhai o'r rhaglenni hyn bob amser yn cael 

lefelau gwylio uchel ar BBC iPlayer ond fe allant gynnig gwerth cyhoeddus uchel i 

gynulleidfaoedd drwy fod ar gael. Nid ydym yn disgwyl i hyn fod yn angenrheidiol ar 

gyfer teitlau Plant, a fydd ar gael am gyfnodau hirach beth bynnag oherwydd y cynnig 

arfaethedig o'u gwneud ar gael am bum mlynedd.   

Teitlau dethol o'r archif 

98. Er ein bod yn canolbwyntio ar ein teitlau presennol, rydym yn bwriadu dod â theitlau 

dethol yn ôl o'r archif (h.y. rhai nad ydynt yn cael eu comisiynu mwyach) er mwyn 

cyfoethogi’r hyn mae BBC iPlayer yn ei gynnig ar yr un pryd, ac i roi rhaglenni mwy 

amrywiol a chynhwysfawr i gynulleidfaoedd yn gyfnewid am ffi'r drwydded. Gall 

rhaglenni fod o werth parhaol a bydd dewis teitlau allweddol o'r archif yn ein helpu i 

gyflawni ein cenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus a sicrhau gwerth cyhoeddus sylweddol, 

fel y nodir yn fwy manwl yn Adran 5. Rydym bob amser wedi ailgyflwyno rhaglenni 

poblogaidd ar adegau priodol ar ffurf ailddarllediadau ar deledu llinol. Mae 

cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi'r cyfle hwnnw ac mae'n cynrychioli gwerth da i 

dalwyr ffi'r drwydded. Yn ei hanfod, yr hyn rydym yn ei gynnig yw strategaeth 

ailddarlledu fodern sydd wedi’i haddasu ar gyfer gwasanaeth ar-alw. Dylid nodi - 

unwaith mae trwyddedau rhaglenni yn yr archif yn dod i ben, bydd angen i BBC 

sicrhau’r rhaglenni hyn yn farchnad agored, a dylem fod yn rhydd i drafod â 

chynhyrchwyr.   

99. Yn yr un modd â mathau eraill o raglenni, byddem yn disgwyl i'r teitlau hyn fod ar gael 

am tua 12 mis ar y tro er mwyn rhoi cynnig clir i gynulleidfa BBC iPlayer, cynnig sy’n 

hawdd ei ddeall ac yn darparu digon o gyfleoedd gwylio. Fel y nodir yn Ffigur 16 isod, 

rydym yn cynnig ailgyflwyno rhan fach iawn o'n harchif (e.e. hyd at 35 teitl wedi'i 

sgriptio o'r archif ar unrhyw un adeg, 50 teitl i blant o'r archif, ac ati) yn seiliedig ar 

resymau golygyddol pam ein bod yn credu ei bod yn berthnasol i'r gynulleidfa.   

100. Mae’n ymddangos bod sicrhau bod rhaglenni nad ydynt yn cael eu comisiynu mwyach ar 

gael - naill ai drwy eu hymestyn neu eu dwyn yn ôl o’r archif - yn rhan hanfodol o'r hyn 

mae BBC iPlayer yn ei gynnig yn gyffredinol. Mae’r rhain yn elfennau allweddol o’r hyn 

rydym yn ei gynnig i wella’r gymysgedd o gynnwys, ac maen nhw'n llenwi unrhyw 

fylchau o ran yr hyn rydym yn ei gynnig, fel brandiau cyfarwydd hawdd eu gwylio, sy’n 

bwysig i’n defnyddwyr mwy achlysurol, a galluogi gwylwyr i barhau â'r siwrnai. 

101. Dim ond ffracsiwn o'n cynnwys yw’r “dafell” 30 diwrnod o raglenni rydym yn eu 

darlledu a, fel y gwelir yn Adran 3, mae’n creu profiad rhwystredig i’n defnyddwyr. Ni 

allwn gomisiynu digon o raglenni bob 30 diwrnod i gyflwyno cymysgedd gwirioneddol 

gyflawn o bynciau a genres sy’n bodloni ein cynulleidfaoedd amrywiol mewn 

amgylchedd fideo ar-alw. Rhan gyntaf ein cynnig yw sefydlu cyfnod safonol o 12 mis ar 
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gyfer comisiynau newydd, a fydd yn helpu i wella’r hyn rydym yn ei gynnig i raddau 

helaeth ac yn lleddfu’r cyflenwad anghyson yng nghylch flynyddol yr amserlen 

ddarlledu.   

102. Serch hynny, mae’n bosib y bydd bylchau yn y cynnwys rydym yn ei gynnig o hyd, a allai 

beri rhwystredigaeth i wylwyr ac achosi i’w siwrneiau beidio ag arwain i unman. Bydd y 

gallu i ymestyn cyfnod rhai teitlau a dod â chynnwys o'r archif yn ôl yn ein galluogi ni i 

leihau’r problemau hyn. Er enghraifft, os bydd blwyddyn yn mynd heibio heb gomisiynu 

dramâu ffuglen wyddonol, neu ddim byd mewn genre cerddorol penodol, bydd dod â 

rhaglenni o’r genres hyn yn ôl yn werthfawr iawn o ran cyfoethogi cymysgedd 

cyffredinol y rhaglenni sydd ar gael, ac felly’n cyflawni ein huchelgais o wasanaethau 

holl gynulleidfaoedd y DU.  

103. Mae'r hyn rydym yn ei gynnig i gynulleidfaoedd yn gryf ac yn gytbwys, yn fforddiadwy 

ac yn gyraeddadwy ac, yn Ffigur 16, fe nodir niferoedd y rhaglenni estynedig a'r 

rhaglenni o'r archif rydym yn disgwyl sicrhau eu bod ar gael yn ystod y tair blynedd 

nesaf. 

Ffigur 16: Hyd a niferoedd dangosol ar gyfer cynnwys BBC iPlayer bob blwyddyn (ar 

gyfer y tair blynedd nesaf)  

Categori Argaeledd 

safonol  ar gyfer 

pob comisiwn 

Teitlau sy’n 

dychwelyd Setiau 

bocs aml gyfres o 

deitlau sy’n 

dychwelyd 

Teitlau nad ydynt 

yn dychwelyd 

Argaeledd 

ychwanegol ar 

gyfer teitlau dethol 

ar ben y 12 mis 

safonol 

Teitlau o'r archif  

(ddim yn cael eu 

comisiynu 

mwyach) 

  

Ailddarlledu 

ar deledu 

llinol 

Niferoedd 

Arfaethedig 

Comedi wedi'i 

sgriptio a 

dramâu 

wedi’u 

comisiynu 

Holl raglenni - 

cyfnod 12 mis 

safonol yn 

dechrau pan fydd 

pennod olaf y 

gyfres bresennol 

ar gael am y tro 

cyntaf   

(Comisiynau BBC 

Three ar gael am 

gyfnodau hirach, 

fel maen nhw ar 

hyn o bryd) 

Hyd at 50% o’r 

teitlau wedi’u 

sgriptio 

presennol sy’n 

dychwelyd ar gael 

fel Setiau bocs 

(pob cyfres)   (ac 

eithrio rhaglenni 

wedi’u caffael a 

chomisiynau 

wedi’u sgriptio ar 

gyfer BBC 

Children’s a BBC 

Three)   tua 25 o 

deitlau bob 

blwyddyn 

Hyd at 50% o’r 

teitlau wedi’u 

sgriptio presennol 

nad ydynt yn 

dychwelyd ar gael 

am 12 mis 

ychwanegol   (ac 

eithrio rhaglenni 

wedi’u caffael a 

chomisiynau wedi’u 

sgriptio ar gyfer 

BBC Children’s a 

BBC Three)   tua 25 

o deitlau bob 

blwyddyn 

Hyd at 35 o 

deitlau wedi’u 

sgriptio o'r archif 

ar gael ar yr un 

pryd   (ac eithrio 

rhaglenni wedi’u 

caffael a 

chomisiynau 

wedi’u sgriptio ar 

gyfer BBC 

Children’s a BBC 

Three)    Gall 

teitlau newid o 

flwyddyn i 

flwyddyn 

Ar gyfer yr 

holl raglenni 

sy’n cael eu 

hailddarlledu 

y tu allan i 

gyfnod 

argaeledd 

gwreiddiol 

neu 

estynedig y 

fideo ar-alw, 

30 diwrnod 

yn dechrau 

pan gaiff 

pennod olaf y 

gyfres ei 

hailddarlledu. 

Comisiynau i 

blant (0-16 

oed) 

Holl raglenni - 

argaeledd 5 

mlynedd safonol 

(cyfnod llawn 

trwydded y BBC) 

Teitlau sy’n 

dychwelyd ar gael 

fel setiau bocs 

llawn (holl 

gyfresi)  tua 30 

teitl ar gael ar yr 

un pryd 

Amh. - oherwydd y 

5 mlynedd safonol 

tua 50 o deitlau i 

blant o’r archif ar 

gael fel setiau 

bocs llawn (holl 

gyfresi) ar yr un 

pryd 
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Holl 

gomisiynau 

eraill 

Holl raglenni - 

cyfnod 12 mis 

safonol yn 

dechrau pan fydd 

pennod olaf y 

gyfres bresennol 

ar gael am y tro 

cyntaf   

(Comisiynau BBC 

Three, rhai 

rhaglenni wedi’u 

caffael a rhai 

casgliadau o'r 

archif ar gael am 

gyfnodau hirach, 

fel maen nhw ar 

hyn o bryd) 

Teitlau sy’n 

dychwelyd ar gael 

fel setiau bocs 

aml-gyfres llawn  

At ddibenion 

enghreifftiol yn 

unig, dim ond tua 

25 teitl ar yr un 

pryd 

 Niferoedd 

amrywiol o raglenni 

unigol anfasnachol 

yn bennaf, a 

chyfresi unigol sydd 

ar gael y tu hwnt i’r 

12 mis cychwynnol   

At ddibenion 

enghreifftiol yn 

unig, tua 100 o 

gyfresi unigol bob 

blwyddyn (amcan) 

  Niferoedd 

amrywiol o 

deitlau 

anfasnachol yn 

bennaf.   At 

ddibenion 

enghreifftiol yn 

unig, tua 50 o 

gyfresi unigol bob 

blwyddyn 

(amcan) 

 

4.3 Asesu effaith ein cynigion 

104. Yn Adran 6, rydym yn darparu asesiad manwl, seiliedig ar dystiolaeth, o’r cynnydd 

posibl rydym yn disgwyl ei gyflawni yn lefelau gwylio BBC iPlayer, ac effaith ein 

cynigion ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Mae’r dadansoddiad hwn yn dangos yn glir 

bod y cynnydd yn y lefelau gwylio prin yn ddigon i gynnal, heb sôn am gynyddu, ein 

cyfran o'r gwylio, ac nid yw’n ddigon i gael effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac 

effeithiol. 

Ffigur 17: Amcan o funudau gwylio BBC iPlayer a chyfran y gwylio fideo ar-alw 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o waith Communications Chambers 
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105. Drwy fodelu'r cynnydd posibl hwn yn y lefelau gwylio, mae Communications Chambers 

wedi ystyried effaith pob elfen o’n cynigion a nodir uchod. Mae hefyd wedi cyfrifo 

cynnydd ychwanegol er mwyn ystyried cydeffaith pob un o elfennau ein cynigion gyda’i 

gilydd, fel cyfryngwr ar gyfer y newid mewn ymddygiad rydym yn bwriadu i’n cynigion 

ei ysgogi - gan drawsnewid BBC iPlayer i fod yn gyrchfan.  

106. Mae'r dystiolaeth yn glir mai’r holl newidiadau hyn yw’r lleiafswm y mae angen ei 

wneud er mwyn i’r BBC gadw ei gyfran o'r gwylio, a pharhau i ddarparu gwerth 

cyhoeddus i’r holl gynulleidfaoedd.  

107. Mae ymchwil MTM i gynulleidfaoedd hefyd yn ei gwneud yn glir bod holl elfennau ein 

cynigion yn gweithio fel pecyn ar gyfer ein cynulleidfaoedd, a’u bod yn gweithio gyda’i 

gilydd i sicrhau bod BBC iPlayer yn bodloni eu disgwyliadau.    

108. Ar hyn o bryd, mae trothwy rheoleiddiol ar gyfer swm y cynnwys sydd ar gael ac am ba 

hyd ar BBC iPlayer, yn cyfyngu ar ein gallu i ymateb i dueddiadau’r farchnad i raddau 

digonol drwy sicrhau bod rhaglenni ar gael i gynulleidfaoedd yn unol â’r hyn a gynigir. 

Mae argaeledd y rhan fwyaf o raglenni wedi’i gyfyngu i 30 diwrnod ar ôl darllediad llinol.   

109. Gan ystyried bod y dadansoddiad yn dangos yn glir bod ein cynigion yn annhebygol o 

gael effaith sylweddol ar gystadleuaeth a defnyddwyr, nid ydym o’r farn bod cyfiawnhad 

cadarn dros bennu cyfyngiadau mympwyol ar faint o gynnwys sydd ar BBC iPlayer ac 

am ba hyd mae ar gael. Byddai hyn yn galluogi BBC iPlayer i weithredu yn unol â'r 

farchnad heb gael ei gyfyngu gan drothwy mympwyol, a hynny o fewn cyfyngiadau ei 

gyllideb a'r hawliau y gall eu sicrhau yn y farchnad, yn ogystal â chael ei lywio gan 

anghenion y gynulleidfa.  

110. I fod yn glir, ni fyddai hyn yn golygu y bydd y BBC yn gallu rhoi beth bynnag mae’n 

dymuno ei roi ar iPlayer. Bydd y BBC yn wynebu cyfyngiadau real iawn o ran y 

diwydiant a fforddiadwyedd gan ystyried cyllideb sefydlog y BBC; mae’r rhan fwyaf o 

hwnnw o bell ffordd yn cael ei wario ar gomisiynu rhaglenni gwreiddiol.  

 Yng nghyswllt comisiynau newydd gan gynhyrchwyr annibynnol, rydym wedi’n 

cyfyngu o ran telerau’r fframwaith busnes rydym yn ei drafod â deiliaid hawliau; 

 Rhaid i ni gystadlu â darlledwyr a darparwyr fideo ar-alw eraill sydd â digonedd o 

gyllid, i sicrhau hawliau ar gyfer cynnwys sy’n cael ei gaffael a deunydd archif 

mewn marchnad gynyddol gystadleuol; ac 

 Ar gyfer cynnwys archif, hyd yn oed lle mae’r BBC yn berchen ar yr eiddo 

deallusol, mae angen i ni dalu deiliaid hawliau sylfaenol (e.e. awduron ac 

actorion) os ydym eisiau sicrhau ei fod ar gael ar BBC iPlayer. 

111. Byddai hyn yn cyd-fynd â gwasanaethau ar-alw PSB eraill, sydd i gyd yn gweithredu heb 

gyfyngiadau rheoleiddiol ar swm ac argaeledd y cynnwys, ac yn eu galluogi nhw i 

ddatblygu cynigion da o ran setiau bocs sydd ar gael am gyfnod hir.  

112. Gallwn weld (tystiolaeth yn Adran 2) pa mor gyflym mae’r cwmnïau byd-eang enfawr yn 

symud yn y farchnad o’n cwmpas, pa mor gyflym mae ymddygiad cynulleidfaoedd yn 

newid a pha mor gyflym mae angen i wasanaethau fel BBC iPlayer ymateb. Mae hon yn 

farchnad lle mae aros yn eich unfan yn golygu eich bod yn mynd am yn ôl yn gyflym. 

Gan ystyried pa mor gyflym mae pethau’n newid, mae unrhyw gyfyngiadau ar BBC 
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iPlayer yn dyddio’n gyflym a bydd angen eu disodli. Yn fwy sylfaenol, os bydd angen 

cymeradwyaeth reoleiddiol i newid cyfyngiadau o'r fath, bydd hynny’n rhoi'r BBC dan 

anfantais unigryw mewn marchnad gystadleuol, ac felly'n peri risg o ran gallu'r BBC i 

addasu a chyflawni ei Genhadaeth a'i Ddibenion Cyhoeddus.    

4.4 Sut mae ein cynlluniau yn cyd-fynd â’r farchnad fasnachol 

113. Pan fyddwn yn comisiynu cynnwys, byddwn yn prynu trwydded bum mlynedd unigryw 

ar hyn o bryd. Ar ôl 18 mis o gyfnod “dal-yn-ôl” unigryw, byddwn fel arfer yn caniatáu i 

raglen gael ei rhyddhau i farchnadoedd eilaidd ar gyfer teledu a fideo ar-alw masnachol 

pan fydd y BBC o’r farn na fydd hyn yn gwrthdaro â’r hawliau y mae wedi’u sicrhau a’r 

buddsoddiad mae wedi'i wneud.17 Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai’r cyfnod safonol 

newydd – sef bod ar gael ar BBC iPlayer am o leiaf 12 mis – o fewn cyfnod dal-yn-ôl 

unigryw'r BBC ar hyn o bryd, lle nad yw rhaglenni ar gael i’w defnyddio’n fasnachol ym 

marchnad eilaidd y DU.   

114. Mae’r model arfaethedig ar gyfer cyfnod argaeledd safonol newydd, a mecanwaith 

ddilynol ar gyfer prynu rhagor o argaeledd ar gyfer BBC iPlayer y tu hwnt i hynny, wedi 

cael ei roi ar brawf gyda BBC Three a’i ddangos fel model gweithredol, sy’n fuddiol i 

gynulleidfaoedd ac yn esgor ar refeniw cadarnhaol i gynhyrchwyr.   

115. Mae angen i ni sicrhau bod y BBC – a Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus y DU yn 

ehangach – yn gallu defnyddio ein cryfderau presennol ym maes teledu llinol a’i 

drawsnewid yn gynnig cryfach i gynulleidfaoedd mewn byd ar-alw sy’n cael ei ddarparu 

drwy Brotocol y Rhyngrwyd (IP). Mae ein cynlluniau ar gyfer BBC iPlayer yn rhan 

bwysig o’r ymateb hwnnw, ond nid dyma'r unig ran. Mae datblygu BBC iPlayer yn 

cydbwyso rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus y BBC a’i uchelgeisiau ar gyfer 

cynulleidfaoedd â'r angen i sicrhau refeniw masnachol, i gefnogi buddsoddiad mewn 

rhaglenni yn y dyfodol, ac i sicrhau buddiannau cynhyrchwyr a dosbarthwyr. Er 

enghraifft, nid ydym yn ceisio prynu’r holl hawliau i’n rhaglenni. Ar ôl i raglen fod ar gael 

am y 12 mis cychwynnol, byddwn yn canfod cydbwysedd er mwyn darparu’r argaeledd 

angenrheidiol fel gwasanaeth cyhoeddus, gan alluogi genres sy’n fasnachol werthfawr i 

barhau i gael eu defnyddio’n fasnachol. 

116. Mae cynllun y BBC i gydweithio ag ITV, a darlledwyr eraill o bosib, i lansio gwasanaeth 

tanysgrifio PSB newydd yn y DU yn dangos sut mae'r BBC yn sicrhau cydbwysedd 

rhwng yr angen i ddarparu gwerth i bawb sy’n talu ffi'r drwydded drwy BBC iPlayer, a’r 

angen i sefydlu cystadleuydd masnachol sy’n cael ei arwain gan Ddarlledwyr 

Gwasanaeth Cyhoeddus yn y DU i gystadlu â'r gwasanaethau SVOD byd-eang yn Unol 

Daleithiau America, i gynnig llwybr masnachol i’r farchnad sydd wedi'i reoleiddio a’i 

frandio ar gyfer cynnwys PSB o’r DU ac i roi cyfleoedd newydd i gynhyrchwyr, gan 

                                            

17 Sylwer mai chwe mis yw'r cyfnod dal-yn-ôl ar gyfer penodau unigol sydd wedi’u comisiynu ar hyn o 

bryd. 
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gynnwys BBC Studios ac ITV Studios, er mwyn sicrhau refeniw fideo ar-alw am eu 

cynnwys. 

117. Bydd y BBC yn parhau i ddarparu mynediad i amrywiaeth eang o raglenni’r BBC i 

gynulleidfaoedd (ochr yn ochr â chomisiynau gwreiddiol a theitlau eraill sydd wedi’u 

caffael) drwy UKTV, y busnes sianeli llinol masnachol a fydd, cyn bo hir, ym 

mherchnogaeth lwyr BBC Studios, is-gwmni masnachol y BBC. Bydd y BBC hefyd yn 

parhau i gyflenwi rhai o raglenni’r BBC i'r sianeli hynny lle mae Discovery yn cymryd y 

llyw.18 Hefyd, fe wnaeth BBC Studios sicrhau cytundeb gyda Sky UK yn ddiweddar i 

ddarparu nifer cyfyngedig o setiau bocs o'r archif, sydd â chysylltiad agos â'r teitlau sydd 

ar gael ar sianeli llinol UKTV. 

118. Yn olaf, bydd cynhyrchwyr annibynnol bob amser yn parhau i wneud penderfyniadau 

masnachol am sut maen nhw’n dosbarthu eu rhaglenni’n fasnachol yn ystod cyfnod 

trwydded y BBC a thu hwnt. 

4.5 Pam rydym yn hyderus y bydd ein cynigion yn llwyddiannus 

119. Tra bo’r rhan fwyaf o raglenni a gomisiynir ar gael ar BBC iPlayer am 30 diwrnod ar hyn 

o bryd, mae gan raglenni BBC Three eisoes ffenestr 24 mis gychwynnol ar BBC iPlayer, 

gyda mecanwaith i'w hymestyn neu i'w dwyn yn ôl i BBC iPlayer yn nes ymlaen. Mae’r 

trefniadau hyn, sydd wedi’u rhoi ar brawf gyda BBC Three, yn debyg iawn i’n cynigion 

yn y papur hwn ar gyfer holl gomisiynau eraill y BBC.  Mae BBC wedi dangos hwn fel 

model gweithredol, gan gynyddu am faint mae cynnwys ar gael i gynulleidfaoedd ar BBC 

iPlayer, gan alluogi cynhyrchwyr i sicrhau refeniw gwerthu ym marchnad y DU ac ym 

mhob cwr o'r byd. 

120. Ochr yn ochr â’n profiad gyda BBC Three, rydym wedi bod yn arbrofi gyda detholiad o 

deitlau ar draws genres yn 2018/19 drwy gynyddu am ba hyd mae cynnwys ar gael ar 

BBC iPlayer.   

121. Yn sgil yr arbrofion hyn, rydym wedi gallu rhoi ein cynigion ar brawf a gweld sut mae 

rhaglenni yn debygol o berfformio ar BBC iPlayer. Mae’r data hyn hefyd yn sail i 

ddadansoddiad manwl o'r effaith ar y farchnad yn Adran 6. Mae hefyd yn amlygu nifer o 

bwyntiau allweddol: 

Mae ein harbrofion wedi dangos gwerth cael ffenestr hirach, ar draws genres   

122. Er mai rhaglenni drama a chomedi oedd yn cael y dylanwad mwyaf ar lefelau gwylio yn 

ein harbrofion, maen nhw wedi dangos pa mor bwysig yw cynyddu argaeledd ar draws 

amryw o genres, gan gynnwys plant, adloniant, hanes naturiol ac ystod eang o raglenni 

ffeithiol a dogfennol. Er enghraifft, mae Civilisations, cyfres ddogfen hanesyddol a 

chelfyddydol, wedi bod ar BBC iPlayer ers 12 mis erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn, 

mae lefelau gwylio wedi gostwng, yn ôl y disgwyl, ac mae’r niferoedd sy’n gwylio bob 

                                            

18 Ar 1 Ebrill 2019, cyhoeddodd y BBC a Discovery y byddai Discovery'n cymryd perthnogaeth lawn ar 

sianeli ffordd o fyw UKTV ac y byddai BBC Studios yn gwneud yr un fath gyda sianeli adloniant UKTV.  

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/bbcstudios/2019/discovery
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mis gyfwerth â thua 4% o’r nifer a fu’n ei wylio yn ystod y mis cyntaf.  Ond, at ei gilydd, 

mae sicrhau ei fod ar gael ar BBC iPlayer am gyfnod hirach fel rhan o’r arbrawf hwn wedi 

ychwanegu 10% at lefelau gwylio'r rhaglen yn gyffredinol (ar y teledu ac ar BBC iPlayer), 

sy’n rhoi gwell gwerth i'r gynulleidfa.19  

Roedd ein harbrofion yn effeithiol ymysg cynulleidfaoedd iau yn enwedig 

123. Mae proffil y cynulleidfaoedd sy’n gwylio cynnwys sydd ar gael am gyfnod hirach – 

setiau bocs neu deitlau o’r archif, neu deitlau newydd sy’n cael eu gwylio ar ôl y 30 

diwrnod cyntaf – yn iau ar BBC iPlayer ar gyfartaledd. Yn ein harbrofion yn 2018, roedd 

18% o’r ceisiadau am “gynnwys estynedig” yn dod gan bobl 16-24 oed, o’i gymharu â 

chyfartaledd BBC iPlayer, sef 13%. Mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg ar gyfer rhai 

teitlau – er enghraifft, roedd 31% o'r ceisiadau am set focs o gyfres ddiwethaf Doctor 

Who rhwng 16 a 24 oed o gymharu â’r rheini a oedd yn gwylio'r gyfres ddiweddaraf yn 

ystod y 30 diwrnod cyntaf; roedd 21% o'r rhain rhwng 16 a 24 oed.20 

Fe wnaeth ein harbrofion ddenu defnyddwyr newydd at BBC iPlayer 

124. Pan mae defnyddwyr “newydd” yn dod i BBC iPlayer – pobl sydd heb ymweld yn ystod y 

13 wythnos ddiwethaf – rydym yn edrych ar ba raglenni maen nhw’n eu gwylio gyntaf. 

Mae cyfresi blaenorol o deitlau sy’n dychwelyd, setiau bocs o'r archif a chyfresi 

presennol y tu allan i’w ffenestr 30 diwrnod i gyd yn uchel ar y rhestr o deitlau mae’r 

defnyddwyr hyn yn mynd ati i’w gwylio gyntaf, yn enwedig gan edrych ar 

gynulleidfaoedd 16-34 oed.21 Felly mae hyn, yn hanfodol, yn dangos bod ein cynigion yn 

denu defnyddwyr newydd yn ogystal â rhoi hwb i’r amser sy'n cael ei dreulio ar BBC 

iPlayer. 

Fe wnaeth ein harbrofion ein galluogi i sicrhau cynnig cryfach yn gyson drwy gydol y 

flwyddyn 

125. O'r blaen, roedd y ffenestr gwylio eto 30 diwrnod yn golygu bod yr hyn sy'n cael ei 

gynnig ar BBC iPlayer wedi'i lywio gan rhythm yr amserlen linol.  Ond yn 2018, roedd y 

setiau bocs roeddem yn eu gwneud ar gael yn ein harbrofion yn dechrau galluogi cynnig 

mwy cyfoethog gydol y flwyddyn.  Roeddent yn helpu i gynnig mwy o ddewisiadau 

eraill, er enghraifft pan oedd yr amserlenni llinol yn cynnwys chwaraeon byw a 

digwyddiadau cerddoriaeth, neu'n helpu i wella'r gwerth i gynulleidfaoedd ar adeg 

benodol o'r flwyddyn, fel cynigion sy'n canolbwyntio ar deuluoedd adeg y Pasg, y 

Nadolig a gwyliau'r haf.  Roedd y setiau bocs yn ein harbrofion ymysg y rhaglenni a 

gafodd eu gwylio fwyaf ar BBC iPlayer gan gynulleidfaoedd ifanc yn ystod yr haf 

diwethaf.  Er enghraifft, roedd setiau bocs cyflawn Our Girl a Doctor Who ymysg y pum 

rhaglen a gafodd eu gwylio fwyaf gan gynulleidfaoedd 16-34 oed, y tu ôl i Match Of The 

Day ac EastEnders yn unig.22 

                                            

19 Dadansoddiad y BBC o ddata gwylio BBC iPlayer 
20 Dadansoddiad y BBC o ddata gwylio BBC iPlayer 
21 Dadansoddiad y BBC o ddata gwylio BBC iPlayer 
22 Dadansoddiad y BBC o ddata gwylio BBC iPlayer 
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126. Mae’r dystiolaeth uchod yn ei gwneud yn amlwg bod ein cynulleidfaoedd yn croesawu’r 

newidiadau hyn. Yn yr adran nesaf, rydym yn nodi rhagor o fanylion am sut byddant yn 

darparu gwerth cyhoeddus ychwanegol.  
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5 Asesiad o Werth Cyhoeddus  

127. Yn yr adran hon, rydym yn nodi sut bydd ein cynlluniau i addasu BBC iPlayer yn 

darparu gwerth cyhoeddus – i unigolion ac i gymdeithas yn gyffredinol – yn unol â’n 

Cenhadaeth a’n Dibenion Cyhoeddus.  

5.1 Gwerth personol – cyrhaeddiad a budd i wylwyr 

128. Un o'r prif bethau sy’n dylanwadu ar werth cyhoeddus yw i ba raddau y bydd ein 

newidiadau yn bodloni disgwyliadau cynulleidfaoedd, yn parhau i gynnig gwasanaeth 

gwirioneddol gyffredinol iddynt, ac felly’n darparu gwerth da am arian o ran ffi'r 

drwydded. Mae’r berthynas bersonol uniongyrchol hon â’n cynulleidfaoedd yn hanfodol 

er mwyn galluogi'r BBC i gyflawni'r Genhadaeth a’r Dibenion Cyhoeddus. Mae ein 

cynulleidfaoedd yn gwsmeriaid i'r BBC, ac mae’n rhaid iddynt deimlo bod y BBC yn 

darparu gwerth am arian o ran ffi'r drwydded ar draws ei amrywiaeth o wasanaethau. 

129. Mae ein dadansoddiad – ar sail ymchwil i gynulleidfaoedd ac ymatebion i’n 

hymgynghoriad – yn dangos bod gwerth personol y cynigion yn debygol o fod yn uchel, 

oherwydd: 

 Mae’r newidiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn i'r BBC barhau i fod yn berthnasol i 

bob cynulleidfa; 

 Bydd ein newidiadau arfaethedig yn arwain at well gwerth am arian i raddau helaeth 

ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein; a 

 Bydd ein cynigion yn cynyddu cyrhaeddiad BBC iPlayer a’r amser sy'n cael ei dreulio 

arno erbyn 2024, 11.5% a 29.5% yn y drefn honno, gan gynnal gwell gwerth 

cyhoeddus.23 

5.1.1 Perthnasedd y BBC ymysg y pob cynulleidfa 

130. Roedd y dystiolaeth o’n hymgynghoriad â rhanddeiliaid a’n hymchwil cynulleidfa24 yn 

dangos yn glir y bydd ein newidiadau yn gwella BBC iPlayer a bydd hyn, yn ei dro, yn 

diogelu perthnasedd y BBC wrth i fwy a mwy o bobl wylio rhaglenni teledu gan 

ddefnyddio gwasanaethau fideo ar-alw a darparwyr fideo tanysgrifio ar-alw yn pennu eu 

disgwyliadau.  

131. Roedd hon yn un o’r prif themâu a oedd yn codi yn yr ymatebion i’n hymgynghoriad â 

rhanddeiliad.25 Er enghraifft, roedd S4C wedi nodi bod y PSBs eraill yn y DU eisoes wedi 

                                            

23 Mewn perthynas â'r sefyllfa wrthffeithiol erbyn 2024, ar sail dadansoddiad Communications 

Chambers. 
24 Fe wnaethom gomisiynu MTM i gynnal ymchwil annibynnol i gynulleidfaoedd er mwyn darparu 

tystiolaeth ar gyfer y Prawf Budd y Cyhoedd hwn. Edrychwch ar Atodiad 1 am ragor o fanylion.  
25 Mae Atodiad 2 yn nodi’r ymatebion hyn yn fwy manwl. Mae’r holl ymatebion nad ydynt yn 

gyfrinachol wedi cael eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r ddogfen hon hefyd.  
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newid eu darpariaeth ar-lein i adlewyrchu tueddiadau o ran ymddygiad gwylwyr, gan 

gynnwys ei hun gydag S4C Clic, a dywedodd y byddai anghysondeb sylweddol ymhlith 

darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU pe na bai’r BBC yn gallu ymateb i dueddiadau o 

ran disgwyliadau gwylwyr ac yn gallu cynnig ei gynnwys yn fwy helaeth. Roedd yn 

dweud y byddai anghysondeb fel hyn yn gwanhau'r dirwedd PSB yn gyffredinol, ac yn 

rhoi'r ddelwedd bod darpariaeth PSB yn eilradd i wasanaethau SVOD rhyngwladol.  

132. Yn ein hymchwil, gwelsom fod cynulleidfaoedd hefyd yn deall ac yn cefnogi nodau'r BBC 

i ddileu nifer o’r rhwystredigaethau presennol sy'n gysylltiedig â BBC iPlayer, a darparu 

gwasanaeth sy’n cyd-fynd yn well â disgwyliadau ac arferion gwylio pobl: 

 Roedd cynulleidfaoedd yn teimlo y byddai'r newidiadau yn eu galluogi nhw i wylio 

cynnwys yn fwy hyblyg. Dywedodd un cyfranogwr yn y gynulleidfa: “Bydd hyn yn 

gwneud BBC iPlayer yn well. Mae sicrhau bod rhaglenni ar gael am o leiaf 12 mis, nid 30 

diwrnod, yn rhoi digon o amser i bobl eu gwylio.” 

 Fe wnaeth argraff gyffredinol cynulleidfaoedd o wasanaeth BBC iPlayer newid ar ôl 

gweld manylion ein cynigion yn ein hymchwil cynulleidfa, sef newid o fod yn 

wasanaeth gwylio eto i fod yn gyrchfan, a hynny drwy fod yn wasanaeth mwy 

dibynadwy. Roeddent hefyd yn teimlo y byddai sicrhau bod rhaglenni ar gael am fwy 

o amser yn newid barn pobl am BBC iPlayer fel gwasanaeth gwylio eto yn unig.  

 Yn hollbwysig, ar ôl y newidiadau, roedd pobl yn teimlo mai’r rheswm mwyaf 

cyffredin dros ymweld â BBC iPlayer fyddai chwilio am gynnwys newydd – roedd 

hyn yn newid nodedig oherwydd mae’n cael ei ystyried yn wasanaeth gwylio eto yn 

bennaf ar hyn o bryd, fel y nodwyd yn Ffigur 13. Caiff hyn ei adlewyrchu yng 

nghanfyddiadau MTM am y rhesymau pam byddai pobl yn disgwyl defnyddio BBC 

iPlayer cyn ac ar ôl ein newidiadau arfaethedig, fel y nodir yn Ffigur 18.  

Ffigur 15: Rhesymau dros ddefnyddio BBC iPlayer cyn ac ar ôl ein newidiadau 

arfaethedig 

 

Ffynhonnell: MTM26  

                                            

26 Ymchwil MTM, tudalen 29. 
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133. Cafwyd cefnogaeth aruthrol gan gynulleidfaoedd ar gyfer y cynnig bod cynnwys yn cael 

ei ymestyn i fod ar gael am fwy na’r ffenestr gwylio eto 30 diwrnod. Roedd y ffenestr 

gyfyngedig yn un o’r prif elfennau o’n gwasanaeth presennol a oedd yn peri 

rhwystredigaeth i’n cynulleidfaoedd, ac roeddent yn codi hynny heb gael eu procio yn yr 

ymchwil ansoddol. Felly, roedd cynulleidfaoedd yn croesawu'r cynllun i ymestyn 

argaeledd yn frwd. Rydym yn credu bod hyn yn hanfodol er mwyn bod yn berthnasol i’n 

cynulleidfaoedd yn y dyfodol, ac mae’n rhan greiddiol o'r hyn rydym eisiau ei gyflawni 

gyda BBC iPlayer. 

134. Yn ogystal â hynny, roedd cynulleidfaoedd yn croesawu'r neges glir roedd y newidiadau 

hyn yn eu hawgrymu ynglŷn ag awydd y BBC i wella ei wasanaeth ar-lein a chyd-fynd â 

gweddill y farchnad. Mae hwn yn ganfyddiad pwysig o ystyried bod angen i’r BBC fod yn 

berthnasol ymysg pob cynulleidfa. Dywedodd un cyfranogwr yn yr ymchwil ansoddol:  

“Mae’r BBC wedi gweld ei fod ar y droed ôl o’i gymharu â gwasanaethau eraill, ac 

mae’n gwneud ymdrech i fod yn fwy cystadleuol. Rydw i’n meddwl bod hwn yn gam 

cadarnhaol iawn.”27 

135. Caiff effaith gadarnhaol y newidiadau hyn ei hadlewyrchu’n glir yng nghanfyddiadau 

MTM. Er enghraifft, yn dilyn y newidiadau, fe wnaeth barn cynulleidfaoedd am BBC 

iPlayer a beth y byddai’n ei gynnig wella ar draws amrywiaeth helaeth o fesurau, fel y 

nodir yn Ffigur 19. 

Ffigur 16: Sgôr y gynulleidfa ar gyfer y cynnwys mae BBC iPlayer yn ei gynnig 

 Ffynhonnell: MTM28  

                                            

27 Ymchwil MTM, tudalen 53. 
28 Ymchwil MTM, tudalen 28. 
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136. Dywedodd nifer o ddefnyddwyr presennol BBC iPlayer, a holwyd yn ein hymchwil 

cynulleidfa, y byddant yn dechrau defnyddio’r gwasanaeth ar ôl i ni wneud y 

newidiadau. Mae hyn yn rhan greiddiol o’n bwriad i sicrhau ein bod, drwy wella’r hyn 

rydym yn ei gynnig drwy BBC iPlayer, yn gallu parhau i gyrraedd amrywiaeth eang o 

bobl. Yn benodol:  

 Roedd cynnydd mawr yn nifer y bobl sy’n defnyddio BBC iPlayer yn anaml iawn, neu 

ddim o gwbl, a ddywedodd y bydden nhw’n dechrau ei ddefnyddio, neu ei 

ddefnyddio’n amlach, fel y gwelir yn Ffigur 20 isod. 

 Fe wnaeth 22% o'r bobl nad ydynt yn defnyddio BBC iPlayer nodi y bydden nhw’n 

debygol o ddechrau defnyddio BBC iPlayer, neu’n bendant yn gwneud hynny, yn 

dilyn y newidiadau. Roedd hyn hyd yn oed yn uwch (26%) ar gyfer y bobl 16-34 oed a 

fu’n rhan o'r arolwg. 

Ffigur 17: Y tebygolrwydd y byddai pobl yn dechrau defnyddio BBC iPlayer ar ôl i ni 

wneud y newidiadau 

 

Ffynhonnell: MTM29 

5.1.2 Cynyddu cyrhaeddiad a’r amser sy'n cael ei dreulio 

137. Gofynnom gyfres o gwestiynau i gynulleidfaoedd yn yr arolwg meintiol i’n helpu ni i 

amcangyfrif yr effaith ar lefelau defnyddio. Mae Ffigur 21 yn crynhoi’r canfyddiadau. 

                                            

29 Ymchwil MTM, tudalen 44. 
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Ffigur 18: Cyfran y gwylwyr a fyddai’n disgwyl defnyddio BBC iPlayer yn amlach yn 

dilyn ein newidiadau 

 

Ffynhonnell: MTM30 

138. Fe wnaeth yr ymchwil ganfod y canlynol: 

 Byddai pobl sy’n defnyddio BBC iPlayer yn llai aml, neu ddim o gwbl, yn ei ffafrio’n 

sylweddol uwch yn dilyn y newidiadau; 

 Byddai pobl yn fwy tebygol o ymweld â BBC iPlayer i chwilio am rywbeth i’w wylio, 

nid i wylio rhywbeth maen nhw wedi’i fethu yn unig; ac 

 O ganlyniad i hynny, dywedodd 46% o ymatebwyr y byddent yn gwylio mwy ar BBC 

iPlayer nag y byddent pe na bai ein newidiadau arfaethedig yn cael eu gwneud; roedd 

21% o'r holl ymatebwyr yn disgwyl y byddent yn gwylio llawer mwy ar BBC iPlayer. 

 Dywedodd 71% o ddefnyddwyr presennol BBC iPlayer y byddent yn gwylio mwy ar 

BBC iPlayer nag y byddent heb ein newidiadau arfaethedig.31 

139. Hefyd, fe wnaeth ein hymchwil ymchwil ymgynghori ansoddol holi cynulleidfaoedd pa 

mor debygol fydden nhw o ddefnyddio BBC iPlayer yn amlach (neu ddechrau defnyddio 

BBC iPlayer os nad oeddent eisoes yn ei ddefnyddio) yn dilyn ein newidiadau. Fe wnaeth 

yr ymchwil hwn ganfod y byddai sicrhau bod rhagor o gynnwys ar gael – gan gynnwys 

setiau bocs a chynnwys o'r archif – yn debygol o arwain pobl at ddefnyddio mwy ar BBC 

iPlayer neu ddechrau ei ddefnyddio os nad ydynt eisoes yn gwneud hynny. Yn ogystal â 

hynny, byddai nifer o bobl yn yr ymchwil ymgynghori yn fwy tebygol o bori drwy BBC 

iPlayer i chwilio am rywbeth i’w wylio, neu’n teimlo y byddai ymestyn y cynnwys sydd 

ar gael, yn fwy tebygol o apelio atyn nhw. Fel y nodir yn Ffigur 22, roedd 63% o'r bobl a 

holwyd yn fwy tebygol o bori drwy BBC iPlayer i chwilio am raglenni newydd.  

                                            

30 Ymchwil MTM, tudalen 46. 
31 Ymchwil MTM, tudalen 44. 
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Ffigur 19: Y tebygolrwydd y bydd pobl yn defnyddio BBC iPlayer i chwilio am raglenni 

newydd 

 

Ffynhonnell: MTM32 

140. I gloi, fel y nodir mewn rhagor o fanylder yn Adran 6, mae ein model defnyddio a 

dechrau defnyddio yn rhagfynegi y bydd ein cynlluniau yn cynyddu lefelau gwylio 

presennol BBC iPlayer. Rydym yn credu y bydd cyrhaeddiad wythnosol BBC iPlayer yn 

cynyddu tua 11.5% – o 12.2% i 13.6% (ar gyfer yr holl oedolion) – yn 2024 o ganlyniad i’n 

newidiadau. Rydym yn credu y bydd yr amser sy'n cael ei dreulio ar BBC iPlayer yn 

cynyddu 1.9 munud i bob person o ganlyniad i’n newidiadau arfaethedig, a fyddai’n 

gynnydd o 29.5% o'i gymharu â’r sefyllfa wrthffeithiol, lle byddai lefelau gwylio'r BBC yn 

lleihau.33 Rydym yn credu bod y cynnwys hwn yn dangos gwerth personol uchel ein 

cynigion, a’u gwerth cyhoeddus uchel yn sgil hynny.  

5.1.3 Gwerth am arian o ran ffi'r drwydded 

141. Roedd cynulleidfaoedd yn ei gwneud yn glir y byddai ein cynnig yn cynrychioli gwell 

gwerth am arian o ran ffi'r drwydded. Yn benodol:  

 Roedd cynulleidfaoedd yn croesawu rhagor o argaeledd, ac yn nodi y byddai hynny’n 

sicrhau bod BBC iPlayer yn cyd-fynd â gwasanaethau fideo ar-alw eraill ac yn 

darparu amrywiaeth ehangach o gynnwys i'w wylio, a fyddai’n eu hannog i’w 

ddefnyddio.  

 Roedd 63% o’r oedolion yn yr arolwg yn teimlo y byddai hyn yn rhoi gwell gwerth am 

arian o ran ffi'r drwydded o’i gymharu â chynnig presennol BBC iPlayer, fel y gwelir 

yn Ffigur 23 isod. 

                                            

32 Ymchwil MTM, tudalen 34. 
33 Seiliedig ar ddadansoddiad Communications Chambers.  
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Ffigur 20: Barn ynghylch gwerth am arian BBC iPlayer 

  

Ffynhonnell: MTM34 

142. I grynhoi, rydym o'r farn bod ein dadansoddiad – ar sail ymchwil cynulleidfa ac 

ymatebion i’n hymgynghoriad, a’r hyn a nodir uchod – yn dangos bod gwerth personol y 

cynigion yn debygol o fod yn uchel. 

5.2 Gwerth cymdeithasol: Cenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y BBC  

143. Rhywbeth arall sy’n ysgogi gwerth cyhoeddus yw i ba raddau y gall ein newidiadau hybu 

gwerth cymdeithasol. Rydym yn diffinio hyn drwy gyfeirio at sut bydd newid yn 

galluogi'r BBC i gyflawni ein Cenhadaeth yn well a hyrwyddo’r Dibenion Cyhoeddus.   

144. Mae Erthygl 5 y Siarter yn nodi:  

“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.”  

145. Mae Erthygl 6 y Siarter yn nodi Dibenion Cyhoeddus y BBC:  

(1) Darparu newyddion a gwybodaeth ddiduedd i helpu pobl i ddeall ac ymwneud 

â’r byd o’u cwmpas;  

(2) Hybu dysgu i bobl o bob oed;  

(3) Dangos yr allbwn a gwasanaethau mwyaf creadigol a neilltuol sydd o’r 

ansawdd gorau;  

                                            

34 Ymchwil MTM, tudalen 52.  
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(4) Adlewyrchu, portreadu a gwasanaethu’r cymunedau gwahanol yn holl 

wledydd a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig ac, wrth wneud hynny, hybu’r economi 

greadigol ledled y Deyrnas Unedig; a  

(5) Dangos y Deyrnas Unedig, ei diwylliant a’i gwerthoedd i’r byd. 

146. Mae ein dadansoddiad – ar sail ymchwil cynulleidfa ac ymatebion i’n hymgynghoriad – 

yn awgrymu bod gwerth cymdeithasol ein cynigion yn debygol o fod yn uchel, oherwydd 

bydd ein newidiadau arfaethedig yn diogelu ein gallu i gyflawni’r Genhadaeth a’r 

Dibenion Cyhoeddus, a diogelu dyfodol tymor hir y BBC yn sgil hynny. 

147. Roedd cynulleidfaoedd yn nodi’n glir y byddent yn disgwyl i’n cynigion wneud BBC 

iPlayer yn well gwasanaeth i bob math o ddefnyddwyr, yn hytrach nag iddyn nhw’n 

bersonol. Fel y nodir yn Ffigur 24 isod, roedd 66% o oedolion yn teimlo y byddai'r 

newidiadau yn golygu bod BBC iPlayer yn apelio mwy at bobl yn gyffredinol ac roedd 

63% yn teimlo y byddai'r newidiadau yn gwneud iddo apelio at amrywiaeth fwy o bobl.  

Ffigur 21: Yr effaith ymddangosiadol fyddai'r newidiadau i BBC iPlayer yn ei chael ar 

eraill 

 

Ffynhonnell: MTM35 

148. Yn yr ymchwil ansoddol, roedd cynulleidfaoedd yn credu y byddai ein cynigion yn ein 

helpu ni i gyflawni’r Genhadaeth a’r Dibenion Cyhoeddus yn y ffyrdd canlynol: 

 Byddant yn helpu i gefnogi’r ail Ddiben Cyhoeddus, sef hybu dysgu i bobl o bob oed, 

drwy alluogi defnyddwyr i gael mynediad at fwy o gynnwys ffeithiol ac addysgiadol. 

Roedd pobl hefyd yn credu y byddai cyfleoedd penodol yn dod yn sgil dwyn llawer o 

gynnwys ffeithiol ac addysgiadol yn ôl o’r archif. Er enghraifft, nododd un 

cyfranogwr a gymerodd ran yn yr ymchwil ansoddol: “mae’n cefnogi dysgu oherwydd 

                                            

35 Ymchwil MTM, tudalen 61. 



  

46 
 

bydd rhaglenni dogfen ar gael am fwy o amser... Blue Planet wnaeth sbarduno llawer o’r 

drafodaeth am blastig a'r amgylchedd.”36 

 Roedd pobl hefyd yn teimlo y byddai'r newidiadau yn helpu i gyflawni’r trydydd 

Diben Cyhoeddus, sef caniatáu i’r BBC ddarparu cynnwys mwy creadigol a neilltuol. 

Er nad oedd cynulleidfaoedd yn gyffredinol yn teimlo y byddai llwyfan BBC iPlayer 

yn nodedig – oherwydd bod llwyfannau fideo ar-alw eraill – fe wnaethant ystyried y 

byddai ymestyn y cynnwys sy'n cael ei gynnig yn helpu’r BBC i ddarparu mwy o 

gynnwys unigryw o ansawdd da drwy BBC iPlayer.37  

 Roedd cynulleidfaoedd hefyd yn teimlo y byddai'r newidiadau yn helpu'r BBC i 

gyflawni'r pedwerydd Diben Cyhoeddus drwy alluogi’r BBC i adlewyrchu a 

chynrychioli pawb yn y DU yn well. Yn benodol, roedd pobl yn teimlo y byddai’r 

cynnwys ehangach a fyddai ar gael yn rhoi mwy o amrywiaeth a dewis i 

ddefnyddwyr BBC iPlayer, ac felly’n helpu pobl i gael mynediad at gynnwys sy’n 

adlewyrchu eu bywydau. Roedd hyn yn berthnasol i gynnwys o Wledydd a 

Rhanbarthau’r DU, yn ogystal â gwahanol grwpiau oedran.38 

149. Yn olaf, roedd cynulleidfaoedd yn teimlo y gallai'r newidiadau fod o fudd i rai drwy 

ddarparu gwell gwerth am arian o ran ffi'r drwydded, yn enwedig i bobl nad ydynt yn 

gallu talu am wasanaethau fel SVOD neu deledu drwy dalu. Byddai gwell argaeledd yn 

gwella’r dewis o gynnwys sydd ar gael yn sylweddol. Fe nododd un cyfranogwr yn yr 

ymchwil ansoddol y byddai'r newidiadau “yn well i bobl sydd ddim yn gallu fforddio talu 

am bethau fel Sky, Virgin a Netflix”.39  

150. Fe wnaeth nifer o’r bobl a ymatebodd i’r ymgynghoriad i randdeiliaid nodi ffyrdd y gallai 

ein cynigion sicrhau gwerth cymdeithasol.  

151. Fe wnaeth nifer o ymatebwyr ystyried y byddai'r newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer 

yn gadarnhaol o ran y cynnwys addysgiadol a dysgu a fyddai ar gael:  

 Fe wnaeth nifer o ymatebwyr nodi y byddai cynnwys o'r archif yn gynnig a fyddai’n 

helpu i ddarparu gwerth cyhoeddus sylweddol. 

 Nododd rhanddeiliad y byddai'r cynigion yn galluogi athrawon i ehangu eu haddysgu 

drwy ddeunydd darlledu, ac y gall y BBC gyflawni ei genhadaeth addysg yn well.  

 Nododd yr Athro Catherine Johnson o Brifysgol Huddersfield y byddai'r BBC, yn sgil 

y cynigion, yn gallu defnyddio ei dechnolegau curadu ac argymell i annog 'deiet' eang 

o ran defnydd. 

152. Roedd rhai rhanddeiliaid wedi crybwyll pwysigrwydd y BBC o ran darparu cynnwys o 

Brydain. Yn benodol:  

                                            

36 Ymchwil MTM, tudalen 58. 
37 Ymchwil MTM, tudalen 59. 
38 Ymchwil MTM, tudalennau 63-65. 
39 Ymchwil MTM, tudalen 62. 
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 Roedd Voice of the Listener and Viewer (VLV) yn tynnu sylw at fuddion rhaglennu a 

gwylio PSB, gan gynnwys cynyddu ymgysylltiad dinesig, gwella cydlyniant 

cymdeithasol a dylanwadu ar ddadleuon democrataidd, a darparu genres allweddol 

nad ydynt yn cael eu darparu gan y farchnad ar y cyfan, fel y celfyddydau, cynnwys i 

blant a chynnwys crefyddol. Mae hyn yn ategu ein huchelgais i wneud cynnwys i 

blant ar gael ar BBC iPlayer am gyfnod trwyddedu llawn y BBC, pum mlynedd, a 

fyddai'n sicrhau gwerth sylweddol i'r cyhoedd.  

 Dywedodd y grŵp Writers’ Digital Payments y dylai'r BBC sicrhau amddiffyniad yn 

erbyn imperialaeth ddiwylliannol Americanaidd ac y byddai cael gwared ar y 

cyfyngiad 30 diwrnod sydd ar gynnwys yn codi proffil cynyrchiadau a thalent 

brodorol. 

153. Roedd nifer o grwpiau hygyrchedd yn cefnogi'r syniad o ddarparu rhagor o gynnwys ar 

BBC iPlayer cyhyd â bod y cynnwys hwn ar gael gyda gwasanaethau hygyrchedd 

priodol. 

154. Dywedodd VLV hefyd y byddai arloesi yng nghyswllt BBC iPlayer yn galluogi'r BBC i 

gyflawni'r diben yn y Siarter i hyrwyddo arloesi technolegol, ac i chwarae rôl arweiniol o 

ran ymchwil a datblygu yn y maes hwn.  

155. Serch hynny, nid oedd rhai cynulleidfaoedd yn credu y byddai ein cynigion ar gyfer BBC 

iPlayer yn ddigon i newid ymddygiad cynulleidfaoedd o reidrwydd: 

 Roedd rhai o'r bobl a holwyd wedi sôn am yr angen i barhau i gomisiynu cynnwys 

sy'n berthnasol i bob grŵp oedran ac i'r grŵp 16-24 yn benodol fel ffactor pwysig o 

ran darparu ar gyfer y grŵp hwn.40 Fel y nodwyd, bydd y BBC yn dal yn canolbwyntio 

ar hyn, ni waeth am ba mor hir mae cynnwys ar gael ar BBC iPlayer. Rydym hefyd yn 

nodi bod perthnasedd y cynnwys rydym yn ei gynnig yn cael ei lywio'n bennaf gan 

am ba mor hir mae cynnwys ar gael ar BBC iPlayer – os nad yw'r cynnwys ar BBC 

iPlayer, ni fydd pobl yn gallu dod o hyd iddo.  

 Roedd rhai hefyd wedi sôn am yr angen i wneud yn siŵr bod talwyr ffi’r drwydded yn 

gwybod am y newidiadau, er mwyn sbarduno rhagor o wylio. Roedd canfyddiad 

cyffredinol ymysg cynulleidfaoedd mai effaith fach a geir heb hyrwyddo a marchnata 

– gan nodi'r pwyntiau am y canfyddiadau o'r ffenestri presennol a'r mathau o 

gynnwys sydd ar gael.41 Ein bwriad yw hyrwyddo'r newidiadau hyn i wneud yn siŵr 

nad yw diffyg ymwybyddiaeth yn tanseilio'r gwaith o wireddu'r gwerth cyhoeddus a 

ddaw o hyn.  

156. O ran y Diben Cyhoeddus cyntaf, darparu newyddion diduedd, nid oedd cynulleidfaoedd 

yn gallu canfod unrhyw effaith bosibl ar y cyfan.42   Roedd hyn yn cael ei ystyried 

yn llai perthnasol i ganfyddiad pobl o BBC iPlayer a'r darpar newidiadau hyn.  

                                            

40 Ymchwil MTM, tudalen 66. 
41 Ymchwil MTM, tudalen 50. 
42 Ymchwil MTM, tudalen 68. 
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157. I grynhoi, rydym o'r farn bod ein dadansoddiad - ar sail ymchwil cynulleidfa ac 

ymatebion i’n hymgynghoriad, a’r hyn a nodir uchod - yn dangos bod gwerth 

cymdeithasol y cynigion yn debygol o fod yn uchel. 

5.3 Cost y cynigion a'r potensial i niweidio gwerth cyhoeddus mewn 

gwasanaethau eraill 

158. Gan gydbwyso yn erbyn y gwerth personol uchel a'r gwerth cymdeithasol sylweddol 

posibl, rydym wedi ystyried i ba raddau y gallai ein cynigion gael effaith niweidiol ar y 

gwerth i'r cyhoedd mewn mannau eraill. Gallai hynny ddigwydd, er enghraifft, os oedd y 

BBC yn bwriadu cwtogi gwasanaeth cyhoeddus sy'n bodoli eisoes yn y DU, neu 

ddargyfeirio cryn dipyn o gyllid oddi wrth wasanaethau cyhoeddus eraill sy'n bodoli 

eisoes yn y DU, gan arwain at effaith niweidiol bosibl ar y cynnig hwn i gynulleidfaoedd.  

159. Rydym wedi ystyried yr effeithiau posibl drwy 1) mesur y gost ychwanegol bosibl i'r BBC 

wrth gyflawni'r newidiadau hyn, a (2) asesu sut mae cyllideb y BBC yn debygol o allu talu 

am y gwariant ychwanegol hwn. Rydym wedi ystyried hefyd a fydd cynulleidfaoedd yn 

newid o wasanaethau eraill y BBC i BBC iPlayer, a beth fyddai ystyr posibl hynny.  

160. Mae'r costau posibl sy'n berthnasol i hyd a lled y Prawf Budd y Cyhoedd hwn - h.y. cost 

ychwanegol ymestyn yr argaeledd - yn ansicr ac yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, 

gan gynnwys yr hawliau yr ydym yn gallu eu sicrhau yn y farchnad. Byddai unrhyw 

gostau sy'n gysylltiedig â'r newidiadau arfaethedig yn gyfran fach iawn o gyllideb 

gyffredinol y BBC ar gyfer gwario ar gynnwys teledu, sef £1,612m yn 2019/20. 

161. Nid ydym yn credu y bydd y gost ychwanegol i'r BBC yn achosi niwed i werth cyhoeddus 

ar draws gwasanaethau eraill y BBC. Yn benodol, rydym yn credu bod arbedion o bob 

rhan o'r BBC yn debygol o allu talu am y costau parhaus disgwyliedig. Hyd 2018/19, 

mae'r BBC wedi sicrhau bron i £410m o arbedion rheolaidd blynyddol ers 2016/17. Ei 

darged yw £800m erbyn 2021/22. Nid oes gan y BBC unrhyw gynlluniau i ddod ag 

unrhyw wasanaethau sy'n bodoli ar hyn o bryd i ben, nac i wneud unrhyw newidiadau 

sylweddol i wasanaethau o'r fath o ganlyniad i'r newidiadau arfaethedig hyn. Felly, nid 

ydym yn credu y bydd y newidiadau hyn yn cael unrhyw effaith amlwg ar y cynnig i 

gynulleidfaoedd gan wasanaethau cyhoeddus eraill yn y DU nac felly ar y gwerth i'r 

cyhoedd.  

162. Mae Adran 6 yn nodi'r cynnydd yn y defnydd o BBC iPlayer yr ydym yn ei ddisgwyl ei 

weld yn sgil ein cynigion. Bydd rhywfaint o'r cynnydd hwn yn digwydd o ganlyniad i 

bobl yn newid o deledu llinol i wasanaethau fideo ar-alw. Byddai hyn yn parhau â'r 

tueddiadau presennol. Mae'n bosibl y bydd ein cynigion ar gyfer BBC iPlayer yn 

cynyddu'r gyfradd y mae ymddygiadau gwylio yn newid o deledu llinol i fideo ar-alw, a 

hynny drwy wneud BBC iPlayer yn gynnig mwy deniadol i ddefnyddwyr.  

163. Serch hynny, nid ydym yn credu bod y broses o gynulleidfaoedd yn newid o un llwyfan 

sy'n cynnig rhaglenni teledu'r BBC i lwyfan arall sy'n cynnig amrywiaeth ehangach o 

raglenni teledu'r BBC yn debygol o arwain at werth anochel i'r cyhoedd. Mae 
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cynulleidfaoedd yn amlwg yn mynnu gwell profiad ar BBC iPlayer ac felly mae disgwyl 

gweld cynnydd yn y defnydd o BBC iPlayer o'i gymharu â llwyfannau eraill y BBC.  

164. Felly, nid ydym yn credu y bydd unrhyw effaith niweidiol sylweddol ar y gwerth i'r 

cyhoedd mewn mannau eraill o ganlyniad i'n cynigion.  

5.4 Crynodeb o werth cyhoeddus y newidiadau arfaethedig 

165. I grynhoi, rydym yn credu y bydd ein newidiadau'n arwain at werth personol uchel a 

gwerth cymdeithasol uchel.  

166. Mae'r dystiolaeth yn dangos y bydd ein cynigion yn sicrhau gwell gwerth o lawer i 

dalwyr ffi'r drwydded, yn sicrhau perthnasedd parhaus y BBC ymysg pob cynulleidfa, ac 

yn galluogi'r BBC i gyflawni'r Genhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus yn well. 

167. Yn yr adran nesaf, rydym yn nodi manylion effaith bosibl ein newidiadau ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol.   
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6 Effaith bosibl ar gystadleuaeth deg ac effeithiol 

168. Yn yr adran hon rydym yn nodi'r cynnydd posibl mewn lefelau gwylio yr ydym yn 

disgwyl ei weld ac yn crynhoi ein dadansoddiad, sy'n dangos bod hyn yn annhebygol o 

gael effaith niweidiol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

169. I fesur effaith y newidiadau i BBC iPlayer, rydym wedi sefydlu sefyllfa wrthffeithiol i'w 

defnyddio fel gwaelodlin. Mae hon yn rhagweld sut roedd yr amser sy'n cael ei dreulio'n 

gwylio fideo ar-alw darlledwyr (BVOD), fideo tanysgrifio ar-alw (SVOD), teledu sy'n cael 

ei ddarlledu ac ar-lein (ar ffonau symudol a chyfrifiaduron) yn debygol o newid os na 

fyddwn wedi gwneud unrhyw beth, a faint o ddefnydd fyddai'n cael ei wneud o BBC 

iPlayer heb ein newidiadau. Mae rhagolygon diwydiant y sefyllfa wrthffeithiol yn 

seiliedig ar ddata Ofcom ac Enders ac mae'r defnydd o BBC iPlayer yn y sefyllfa 

wrthffeithiol yn seiliedig ar ein data ein hunain o ran oriau ffrydio BBC iPlayer.    

170. Os na fyddwn yn gwneud unrhyw beth i ymateb i ddisgwyliadau newydd 

cynulleidfaoedd, rydym yn disgwyl i'n cyfran o wylio fideo ar-alw barhau i ostwng dros y 

pum mlynedd nesaf, o tua 15% heddiw i tua 12% erbyn 2024 (gostyngiad o tua 20%).  

6.1 Cynnydd yn lefelau gwylio BBC iPlayer 

171. Gan adeiladu ar ein hymchwil cynulleidfa a gynhaliwyd gan MTM ynghyd â'n data BBC 

iPlayer ein hunain, gan gynnwys data ar wylio rhaglenni sydd ar gael am fwy na 30 

diwrnod, rydym wedi amcangyfrif yr effaith ar gyrhaeddiad a'r amser sy’n cael ei dreulio 

ar BBC iPlayer o ganlyniad i'r newidiadau a nodir yn Adran 4.  

 Rydym wedi comisiynu Communications Chambers i ddadansoddi'r effeithiau hyn.43 

Mae canfyddiadau Communications Chambers yn dangos y canlynol: 

 Byddai cyrhaeddiad wythnosol BBC iPlayer yn cynyddu 11.5%, o 12.2% i 13.6% 

(cynnydd o 1.4 pwynt canran) erbyn 2024 o'i gymharu â'r cyrhaeddiad tebygol pe na 

byddwn yn gwneud y newidiadau hyn (h.y. y sefyllfa wrthffeithiol). Fel y mae Ffigur 

25 isod yn ei ddangos, mae'r cynnydd hwn yn eithaf cyson ar draws pob grŵp oedran. 

                                            

43 Cyhoeddir adroddiad llawn a methodoleg Communications Chambers ochr yn ochr â'r ddogfen hon.   
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Ffigur 22: Rhagolwg o gyrhaeddiad BBC iPlayer ar ôl ein newidiadau 

 

Ffynhonnell: Communications Chambers 

 Byddai'r amser sy'n cael ei dreulio ar BBC iPlayer yn cynyddu 1.9 munud fesul 

person fesul diwrnod (29.5%) erbyn 2024, o'i gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol. 

Byddai'r amser sy'n cael ei dreulio gyda'r BBC ar draws pob gwasanaeth fideo (h.y. yn 

cynnwys teledu llinol) yn cynyddu 1.7 munud fesul person fesul diwrnod (3.5%) 

erbyn 2024. 

 Ymysg pobl rhwng 16 a 34 oed, byddai'r amser sy'n cael ei dreulio gyda'r BBC yn 

cynyddu tua 10% erbyn 2024 o'i gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol, i 21.4 munud 

fesul person fesul diwrnod. Mae hwn yn gynnydd sylweddol ymysg y grŵp oedran 

hwn, sy'n un o brif agweddau ein cynigion.44  

6.2 Risg y bydd ein cynigion yn gwthio cystadleuwyr o'u lle 

6.2.1 Pa rai o'n cystadleuwyr a allai deimlo effaith? 

172. Mae'n rhaid i ddarlledwyr gystadlu'n galed am sylw defnyddwyr sydd â dewis enfawr o 

ran beth i dreulio'u hamser arno, gan amrywio o fideo ar-alw a gemau i wasanaethau 

sain fel Spotify.  

173. Mae BBC iPlayer yn cystadlu mewn marchnad eang ond gwahaniaethol sy'n cynnwys 

gwasanaethau BVOD a gwasanaethau SVOD eraill, yn ogystal â theledu llinol a 

gwasanaethau eraill fel gemau. Mae'r cyfuniad o set amrywiol o ddarparwyr sy'n 

cystadlu i ateb y galw gan set amrywiol o ddefnyddwyr yn golygu mai'r ffordd orau o 

asesu effaith y newidiadau i BBC iPlayer yw mabwysiadu dull gweithredu gofalus sy'n 

edrych ar yr effaith fesul cystadleuydd. Daw hyn i'r amlwg yn ein hymchwil cynulleidfa, 

sy'n dangos bod gan wahanol ddefnyddwyr wahanol ddymuniadau, ac o ran i ba raddau 

                                            

44 Seiliedig ar ddadansoddiad Communications Chambers. 
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maen nhw'n ystyried darparwyr eraill – gan amrywio o Netflix i ITV Hub a theledu llinol 

– fel dewis ar wahân i BBC iPlayer, mae hynny'n amrywio'n eang. Mae hynny'n golygu ei 

bod hi'n anodd grwpio gwasanaethau yn ôl pa mor amnewidiadwy ydyn nhw.   

174. Ar ben hynny, mae dull gweithredu gofalus yn ymdrin yn well â natur ddeinamig y 

gystadleuaeth rhwng y gwahanol wasanaethau. Wrth i'r graddau o ran pa mor 

amnewidiadwy ydyn nhw godi a gostwng dros amser, bydd un gwasanaeth yn arloesi a'r 

gweddill yn dilyn i gyd-fynd, gan ddod â phob gwasanaeth yn agosach at ei gilydd am 

gyfnod, nes bod gwasanaeth arall yn arloesi eto er mwyn bod yn wahanol a darparu 

rhywbeth sy'n ei wneud yn unigryw i ddenu defnyddwyr.  

175. Mae hynny'n wir am BBC iPlayer. Mae'r ymyriant digidol sydd wedi'i achosi gan 

gwmnïau technoleg byd-eang wedi gwneud i'r BBC wella'r hyn mae'n ei gynnig ei 

hun. Drwy wneud hynny, bydd yn datblygu o fod yn wasanaeth gwylio eto (ac yn hyn o 

beth yn debycach i rai gwasanaethau BVOD nac i wasanaethau SVOD fel Netflix) i fod yn 

gyrchfan (ac felly'n debycach i wasanaethau SVOD).   

176. Serch hynny, er mwyn bod yn ymarferol ac at ddibenion modelu, mae'n ddefnyddiol 

grwpio darparwyr dan wahanol gategorïau. Roedd dadansoddiad Communications 

Chambers yn edrych ar bedwar math eang o ddarparwyr sy'n cystadlu â BBC iPlayer ac 

sydd fwyaf tebygol o deimlo effaith: 

 BVOD – mae hyn yn cynnwys BBC iPlayer ynghyd â gwasanaethau fel ITV Hub, All4 

a My5.  

 SVOD – mae hyn yn cynnwys Netflix, Amazon, NOW TV, ITV Hub+ ac, yn y dyfodol, 

Britbox. Rydym wedi ystyried NOW TV yn wasanaeth SVOD oherwydd ein bod yn 

credu bod y ffordd mae defnyddwyr yn talu am y gwasanaeth a'i ddefnyddio yn fwy 

tebygol o bennu eu hymddygiad, ac felly patrymau dewis gwasanaeth ar wahân, na'r 

ffaith fod y cynnwys ar NOW TV yn gysylltiedig â sianeli llinol Sky.  

 Teledu llinol – mae hyn yn cynnwys gwasanaethau teledu drwy dalu a theledu am 

ddim. Mae gwasanaethau teledu drwy dalu yn wasanaethau darlledu wedi'u 

hamgodio y mae'r defnyddiwr yn talu ffi tanysgrifio amdanynt. 

 Cynnwys fideo a sain arall – mae hyn yn cynnwys YouTube ar deledu neu ar ddyfais, 

fideo arall ar deledu neu ar ddyfais, a chwarae gemau ar gonsol sydd wedi'i gysylltu â 

theledu.  

177. Rydym yn credu bod hwn yn ddull gweithredu cadarn. Credwn y byddai'n ostyngol, a 

hynny'n ddiangen, i ganolbwyntio ar ddim ond un categori gwasanaethau neu i 

wahaniaethu'n fympwyol rhwng gwahanol fathau o ddarparwyr o fewn categorïau 

gwasanaethau penodol. Er enghraifft, nid ydym yn meddwl bod nodweddion NOW TV 

yn ddigon gwahanol i wasanaethau SVOD eraill i allu dod i'r casgliad y dylid ei ystyried 

ar wahân i wasanaethau SVOD eraill.  
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178. I fodelu'r cynnydd yn y defnydd o BBC iPlayer, roedd yr adroddiad gwnaethom ei 

gomisiynu gan Frontier Economics45 yn mesur y graddfeydd amnewid (substitution) am 

BBC iPlayer. Mae angen gwneud hyn i ddeall sut bydd unrhyw gynnydd yn lefelau 

gwylio BBC iPlayer yn effeithio ar ein cystadleuwyr. Mae Frontier Economics wedi dod 

i'r casgliad na allwn edrych ar yr amnewidyn agosaf yn unig; rhaid i ni edrych ar bob 

cystadleuydd posibl a dadansoddi sut mae gostyngiad yn y lefelau gwylio a achosir gan 

gynnydd yn lefelau gwylio BBC iPlayer yn debygol o gael ei ddosbarthu.  

179. Roedd Frontier Economics wedi ystyried: 

 Lefelau gwyro oddi wrth wasanaethau eraill (h.y. os bydd pobl yn gwylio mwy o BBC 

iPlayer, beth fyddan nhw'n gwylio llai ohono). Rydym wedi casglu data i lywio'r 

dadansoddiad hwn drwy ymchwil cynulleidfa MTM.  

 Nodweddion gwahanol wasanaethau (fel genre, faint o gynnwys sydd arnynt, 

nodweddion technegol neu bris), agweddau a hoff ddewisiadau gwylwyr wrth 

ddefnyddio BBC iPlayer a'i ddewisiadau amnewid, yn ogystal â demograffeg y 

gynulleidfa. Mae hyn yn seiliedig ar ddadansoddiad ansoddol o wasanaethau fideo 

ar-alw.  

180. Wedyn fe wnaeth Frontier Economics gyfrifo'r effaith ar wahanol gategorïau 

gwasanaethau. Caiff yr effaith ei phennu gan lefel y defnydd o wahanol wasanaethau a'r 

cryfder amnewid cymharol rhwng gwahanol wasanaethau. Gan ystyried y ddau ffactor 

hyn, mae Frontier Economics wedi dod i'r casgliadau canlynol: 

 BVOD yw'r amnewidyn agosaf i BBC iPlayer. Mae defnyddwyr BVOD yn fwy tebygol 

o wylio llai o BVOD os ydyn nhw'n gwylio mwy o BBC iPlayer, o'u cymharu â 

defnyddwyr gwasanaethau eraill. Roedd hyn wedi'i adlewyrchu'n glir yn ymchwil 

MTM wrth ddadansoddi ymatebion pobl sy'n defnyddio gwasanaethau penodol. Ond 

byddai defnyddwyr BBC iPlayer sydd hefyd yn defnyddio gwasanaethau SVOD 

hefyd yn defnyddio llai o SVOD pe baen nhw'n gwylio mwy o BBC iPlayer, ond i 

raddau llai na BVOD a theledu llinol.  

 Fodd bynnag, mae teledu llinol a/neu wasanaethau SVOD yn cael llai o ddefnydd na 

gwasanaethau BVOD. Mae hyn yn golygu, er bod BVOD yn amnewidyn agosach i 

BBC iPlayer, bydd effaith cynnydd yn lefelau gwylio BBC iPlayer yn pwyso'n 

drymach ar deledu llinol a gwasanaethau SVOD mewn termau absoliwt (h.y. 

munudau fesul person fesul diwrnod). 

 Mewn termau cymharol (gan ystyried y lefel waelodlin o ran y defnydd o'r 

gwasanaethau hyn), eto mae disgwyl mai ar BVOD fydd yr effaith fwyaf niweidiol. Y 

rheswm syml am hyn yw bod pobl yn gwylio llai o BVOD na SVOD neu deledu llinol 

ar y cyfan, felly bydd unrhyw ostyngiad yn y defnydd o BVOD yn uwch wrth ei 

fynegi fel canran o'r cyfanswm gwylio. 

                                            

45 Cyhoeddir adroddiad llawn a methodoleg Frontier Economics ochr yn ochr â'r ddogfen hon.   
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181. Roedd Frontier Economics yn cydnabod y gallai'r categorïau eang hyn guddio 

gwahaniaethau o ran pa mor amnewidiadwy yw'r gwasanaethau BVOD, SVOD a theledu 

llinol, ac felly maen nhw'n treiddio ymhellach i ddadansoddi'r effaith ar wasanaethau 

unigol.   

182. Rydym yn disgwyl y bydd ein newidiadau i BBC iPlayer yn arwain at ostyngiad bach 

iawn yn lefelau gwylio'r gwasanaethau eraill, o'u cymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol. Mae 

Ffigur 26 isod yn nodi gwaith modelu Communications Chambers o ran yr effaith 

ddisgwyliedig ar lefelau gwylio'r categorïau gwasanaethau yr effeithir arnynt, o gymharu 

â'r sefyllfa wrthffeithiol ac yn unol â'r dadansoddiad uchod ar ba mor amnewidiadwy 

ydyn nhw. 

Ffigur 23: Effeithiau statig ar lefelau gwylio yn 2024 

 Lefelau gwylio’r 

sefyllfa 

wrthffeithiol 

(munudau/person

/diwrnod) 

Effaith y newidiadau 

i BBC iPlayer 

(munudau/person/di

wrnod) 

% o newid 

BBC iPlayer 6.3 1.9 29.5% 

BVOD arall 6.7 -0.2 -3.4% 

SVOD 40.1 -0.4 -1.0% 

Llinol (gan gynnwys PVR) 175.0 -0.7 -0.4% 

Arall ar set deledu 27.4 -0.1 -0.4% 

Arall ar ddyfais arall 188.3 -0.4 -0.2% 

6.3 Effeithiau statig ar refeniw a phroffidioldeb 

183. Effeithiau statig yw effeithiau uniongyrchol posibl y cynigion ar y sectorau a nodir. Er 

enghraifft, a allai'r cynnydd yn y cynnwys sydd ar BBC iPlayer leihau'r refeniw 

hysbysebu mae darlledwyr yn cynnwys ITV a Channel 4 yn ei gael o'u gwasanaethau 

fideo ar-alw.  

184. Mae Frontier Economics wedi dadansoddi effaith y newidiadau disgwyliedig yn y lefelau 

gwylio ar broffidioldeb y prif gystadleuwyr.  

6.3.1 Proffidioldeb BVOD 

185. Mae Ffigurau 27 a 28 isod yn nodi manylion y gostyngiad posibl yn refeniw a maint elw 

gwasanaethau BVOD o ganlyniad i'n newidiadau. Mae hyn yn seiliedig ar ba mor 

amnewidiadwy, yn berthynol, yw BBC iPlayer a gwahanol wasanaethau BVOD, a hynny 

wedi'i gyfrifo gan Frontier Economics yn seiliedig ar ymchwil cynulleidfa MTM a'u 

dadansoddiad eu hunain o sut byddai hyn yn effeithio ar refeniw ac elw.  



  

55 
 

Ffigur 24: Y newid yn refeniw darparwyr BVOD (%) o ganlyniad i'r newidiadau i BBC 

iPlayer – yn erbyn refeniw'r sefyllfa wrthffeithiol (£m) mewn ffont italig46 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITV Hub -0.8% 

241.5 

-1.6% 

288.2 

-1.8% 

335.5 

-1.9% 

383.8 

-2.1% 

369.9 

-2.1% 

420.3 

All 4 -1.0% 

102.0 

-2.0% 

121.8 

-2.2% 

141.8 

-2.3% 

162.1 

-2.5% 

156.3 

-2.5% 

177.6 

My5 -1.5% 

38.5 

-2.8% 

45.9 

-3.0% 

53.5 

-3.3% 

61.2 

-3.5% 

59.0 

-3.6% 

67.0 

Arall -0.8% 

81.6 

-1.5% 

97.4 

-1.7% 

113.4 

-1.8% 

129.8 

-1.9% 

125.1 

-2.0% 

142.1 

Ffigur 25: Yr effaith bosibl ar faint yr elw darparwyr BVOD (pwyntiau canran)47 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITV Hub -0.6pc -1.2pc -1.3pc -1.4pc -1.5pc -1.6pc 

All 4 -1.1pc -2.1pc -2.3pc -2.4pc -2.6pc -2.7pc 

My5 -1.3pc -2.5pc -2.8pc -3.0pc -3.2pc -3.3pc 

186. Mae Ffigur 28 yn dangos mai My5 sydd â'r gostyngiad mwyaf sylweddol, o ran pwyntiau 

canran, ym maint yr elw. Ond byddai maint ei elw'n dal yn uwch yn 2024 nag yr oedd yn 

2015.  Ar ben hynny, er bod y canlyniadau'n awgrymu colled i All4, nid yw Channel 4 yn 

cael ei redeg er elw ac mae wedi rhedeg ar ddiffyg ym mhedair o'r chwe blynedd 

ddiwethaf. Gan fod All4 wedi parhau i arloesi yn ystod y cyfnod hwn, mae'n debygol y 

bydd yn parhau i wneud hynny. O ran y gostyngiad ym maint elw My5 a cholledion All4, 

nodwn y byddai'r rhain yn cael eu rhannu ar draws gwasanaethau darlledu llinol 

Channel 4 a Channel 5 hefyd, a fyddai'n lleihau'r effaith. Rydym wedi archwilio'r effaith 

gyfunol hon isod.   

187. Mae Frontier Economics wedi dod i'r casgliad y byddai'r berthynas rhwng y newidiadau 

yn lefelau gwylio BVOD a'r refeniw hysbysebu yn annhebygol o fod yn berthynas linol, 

oherwydd fe allai gostyngiad yng nghyflenwad hysbysebu digidol arwain at gynnydd 

mewn prisiau. Er bod hysbysebu digidol yn cael ei werthu ynghyd â hysbysebu ar deledu 

llinol, nid yw'r ddau yn amnewidynnau uniongyrchol o reidrwydd, gan gofio bod 

darlledwyr wedi mynegi bwriad i ddatblygu eu gwasanaethau fideo ar-alw i gynnig gwell 

hysbysebion i'w cwsmeriaid (e.e. drwy hysbysebion sy'n cael eu targedu fwy), ac i 

wahaniaethu rhwng hyn a'u cynnig llinol. Bach yw'r gostyngiad bras mewn refeniw a'r 

effaith ddilynol ar faint yr elw. Fel yr achos canolog ar gyfer eu dadansoddiad, mae 

Frontier Economics wedi tybio perthynas 0.67:1 rhwng refeniw digidol a lefelau gwylio. 

                                            

46 Frontier Economics 
47 Frontier Economics 



  

56 
 

Mae'r gymhareb hon wedi cael ei defnyddio mewn dadansoddiad a gyhoeddwyd gan 

Ofcom yn y gorffennol.48 

6.3.2 Refeniw a phroffidioldeb SVOD 

188. Er bod dadansoddiad Communications Chambers yn amcangyfrif y bydd gostyngiad o 

1.0% yn lefelau gwylio SVOD, mae Frontier Economics yn dod i'r casgliad fod y 

berthynas rhwng lefelau gwylio SVOD a refeniw yn berthynas gymhleth ac yn 

annhebygol o fod yn un llinol. Mae sawl prif reswm dros hyn: 

 Mae'r berthynas rhwng refeniw a lefelau gwylio SVOD yn dibynnu ar y berthynas 

rhwng lefelau gwylio a'r duedd i danysgrifio. Mae'n annhebygol y byddai gostyngiad 

bach yn lefelau gwylio SVOD, o ganlyniad i'r cynnydd yn y cynnwys sydd ar gael ar 

BBC iPlayer, yn cael effaith ar duedd gwyliwr i danysgrifio i wasanaeth SVOD. 

 Mae llawer o resymau pam byddai gwylwyr yn dewis tanysgrifio i wasanaeth SVOD 

a byddai'r rhan yn dal yn bodoli hyd yn oed petai'r BBC yn penderfynu ychwanegu 

cynnwys cynyddol at BBC iPlayer.   

 Mae llawer o gwsmeriaid eisoes yn tanysgrifio i fwy nag un gwasanaeth ac mae'r 

ymddygiad hwn yn gwneud gostyngiad mewn tanysgrifiadau, o ganlyniad 

uniongyrchol i unrhyw newidiadau i BBC iPlayer, yn llai tebygol. Oherwydd pan fo 

unigolyn sy'n tanysgrifio i fwy nag un gwasanaeth wedi nodi y byddai'n canslo 

tanysgrifiad, mae'n debygol o ganslo dim ond un gwasanaeth, nid mwy nag un. Yn 

seiliedig ar y GfK Tracker ar gyfer SVOD, mae Ofcom yn dangos bod gan 71% o'r 

rheini â thanysgrifiad SVOD wasanaeth teledu drwy dalu hefyd yn Ch1 2018. Mae 

hyn yn debyg i'r lefel yn 2017 (72%). Ar ben hynny, mae nifer fawr o danysgrifwyr 

SVOD yn tanysgrifio i fwy nag un gwasanaeth hefyd, fel y mae Ffigur 29 isod yn ei 

ddangos. 

                                            

48 Mae Ofcom, yn ei asesiadau blaenorol o wasanaethau'r BBC ar hysbysebion teledu, wedi tybio y bydd 

cynnydd yn y defnydd o'r BBC, sy'n arwain at ostyngiad yn y defnydd o gynnwys darlledwyr 

masnachol, yn lleihau effeithiau'r cyflenwad o hysbysebion teledu. 
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Ffigur 26: Cyfran y defnyddwyr SVOD sy'n tanysgrifio i fwy nag un gwasanaeth, 2017 a 

2018 

 

Ffynhonnell: GfK Tracker ar gyfer SVOD, Ch1 2017 a Ch1 2018 – Mis Ionawr i fis Mawrth. Nodiadau: Wedi 

defnyddio gwasanaethau RS2. Sylfaen: pob ymatebydd – 2017:2398, 2018:3324. 

 Roedd nifer sylweddol o'r tanysgrifwyr i Netflix ac Amazon Prime wedi dewis 

gwneud hynny oherwydd y cynnwys gwreiddiol mae'r gwasanaethau hyn yn ei 

ddarparu neu oherwydd eu bod yn cynhyrchu cynnwys sydd ddim ar gael mewn 

mannau eraill. Roedd 32% o danysgrifwyr Netflix a 18% o danysgrifwyr NOW TV 

wedi nodi mai'r rheswm dros gofrestru oedd 'gwylio cynnwys unigryw sydd ddim ar 

gael mewn mannau eraill'. Mae'r ffaith fod cymaint o wahaniaeth rhwng 

gwasanaethau yn rheswm arall pam mae gan ddefnyddwyr fwy nag un tanysgrifiad 

yn aml.  

 Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi'n fawr y pecyn gwasanaethau sydd ar gael yn 

aml drwy eu darparwr SVOD. Er enghraifft, y prif reswm dros danysgrifio i Amazon 

Prime yn aml yw cael siopa wedi'i ddanfon am ddim, yn hytrach na gwylio ei 

gynnwys fideo.49   

189. Nododd Frontier Economics fod arolwg MTM wedi dangos bod 6.8% o ymatebwyr sy'n 

tanysgrifio i wasanaeth SVOD wedi dweud y byddent yn bendant yn canslo tanysgrifiad 

o ganlyniad i'r newidiadau i BBC iPlayer, a bod 14.1% wedi dweud y byddent yn ystyried 

canslo tanysgrifiad. Rydym yn nodi bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn oramcan o'r 

ganran o unigolion a fyddai'n canslo eu tanysgrifiad go iawn o ganlyniad i'r newidiadau, 

a hynny am y rhesymau canlynol:   

Yn gyntaf, fel pwynt cyffredinol, mae defnyddwyr yn dueddol o orbwysleisio pa mor 

debygol ydynt o fynd ati i ganslo tanysgrifiad.50   Yn ail, pan ofynnwyd iddynt yn 

                                            

49 Dywedodd 51% o danysgrifwyr Amazon Prime Video mai 'cael danfoniadau am ddim' oedd y 

rheswm dros gofrestru. Gweler GfK Tracker ar gyfer SVOD, Ch1 2018 (cyfeiriwyd ato yn Ofcom – 

Adroddiad Cyfryngau'r Genedl, 2018) 
50 Mae llenyddiaeth economaidd ymddygiadol yn dweud wrthym fod pobl yn debygol o orbwysleisio pa 

mor dueddol ydynt o ganslo tanysgrifiadau. Gweler, er enghraifft, ‘Paying not to go to the gym’ Stefano 

DellaVigna ac Ulrike Malmendier, The American Economic Review, Cyfrol 96, Rhif 3 (Mehefin, 2006), tt. 

694-719, sy'n nodi'r canlynol: “Consumers overestimate, for example, their future self-control or their 
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arolwg MTM pa wasanaethau penodol fyddent yn eu canslo, dim ond 0.8% o 

ddefnyddwyr SVOD fyddai'n bendant yn canslo, a 3.9% a ddywedodd y byddent yn 

ystyried canslo.     

 Mae llawer o danysgrifiadau SVOD unigol yn cael eu defnyddio gan fwy nag un person: mae mwy 

nag un person yn debygol o wylio rhaglen ar unwaith ac mae gwasanaethau fel Netflix yn cynnig 

pecynnau tanysgrifio lle mae hyd at bedwar person yn gallu defnyddio'r tanysgrifiad ar unwaith.51 

Felly, efallai nad y person a oedd yn ateb y cwestiwn fyddai'n penderfynu canslo'r tanysgrifiad ai 

peidio, a bydd nifer y defnyddwyr yn fwy na nifer y tanysgrifwyr. 

 Fel y nodwyd uchod, mae cwsmeriaid yn fwy a mwy tueddol o danysgrifio i fwy nag 

un gwasanaeth. Roedd y cwestiwn yn arolwg MTM yn gofyn i'r ymatebwyr a fyddent 

yn canslo gwasanaeth tanysgrifio, nid eu holl wasanaethau tanysgrifio.  

190. Mae dadansoddiad Frontier Economics wedi defnyddio'r data hyn, ynghyd â nifer y 

cartrefi SVOD, ac wedi ystyried y ffactorau uchod i amcangyfrif gostyngiad posibl o 1.9% 

mewn tanysgrifiadau SVOD ac felly refeniw SVOD.52  

191. Mae defnyddio'r gostyngiad hwn mewn tanysgrifiadau yn arwain at y gostyngiadau 

canlynol mewn refeniw bob blwyddyn o'i gymharu â refeniw'r sefyllfa wrthffeithiol: 

Ffigur 27: Y newidiadau yn refeniw darparwyr SVOD (£m) o ganlyniad i'r newidiadau i 

BBC iPlayer – yn erbyn refeniw'r sefyllfa wrthffeithiol (£m mewn ffont italig) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Netflix 
-7.4 

929.4 

-15.1 

1056.1 

-18.8 

1182.8 

-20.1 

1267.3 

-21.5 

1351.8 

-22.8 

1436.3 

Amazon 

Prime 

-5.3 

462.0 

-10.8 

525.0 

-13.5 

587.9 

-14.4 

629.9 

-15.4 

671.9 

-16.3 

713.9 

NOW TV 
-3.0 

227.3 

-6.1 

258.3 

-7.6 

289.3 

-8.1 

309.9 

-8.7 

330.6 

-9.2 

351.3 

ITV Hub+ 
-0.1 

12.9 

-0.2 

14.7 

-0.3 

16.4 

-0.3 

17.6 

-0.3 

18.8 

-0.3 

20.0 

Ffynhonnell: Frontier Economics 

                                                                                                                                        

future efficiency in pursuing costly activities. This leads to overestimation of attendance and of 

cancellation in automatically renewed contracts”.  
51 Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod rhannu manylion mewngofnodi yn gyffredin 

https://techcrunch.com/2016/01/11/netflix-ceo-says-account-sharing-is-ok/). 
52 Mae Frontier Economics yn ystyried data'r arolwg ar gyfran y tanysgrifwyr a fyddai'n canslo eu 

tanysgrifiad ac yn nodi (ar sail atebion wedi'u cynnig) y byddai 6.8% o danysgrifwyr SVOD yn bendant 

yn canslo eu tanysgrifiad, ac ar sail atebion heb eu cynnig, byddai 0.8% o danysgrifwyr yn bendant yn 

canslo eu tanysgrifiad. Drwy fod yn geidwadol a chymryd yr uchaf o blith yr amcangyfrifon hyn a'i 

addasu i ystyried bias, aml-ddeiliadaeth (multiple occupancy) ac aml-hafanu (multi-homing), mae hyn 

yn cyfateb i ostyngiad o 1.9% mewn refeniw tanysgrifiadau.   

https://techcrunch.com/2016/01/11/netflix-ceo-says-account-sharing-is-ok/
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192. Mae effaith o'r fath – llai na 2% o bob refeniw SVOD yn y DU – yn annhebygol o newid 

gallu neu gymhellion cystadleuwyr i fuddsoddi.  

6.3.3 Teledu llinol masnachol a gwylio o fath arall ar setiau teledu      

193. Dim ond gostyngiad bach mae disgwyl ei weld o ran gwylio teledu llinol o ganlyniad 

uniongyrchol i'r newidiadau i BBC iPlayer – 0.7% yn is yn 2024 o'i gymharu â'r sefyllfa 

wrthffeithiol. Mae hyn yn cynnwys gostyngiad o ran gwylio teledu llinol y BBC. Mae 

Frontier Economics wedi asesu beth gallai hyn olygu o ran llai o refeniw i ddarparwyr 

teledu llinol, fel y nodir yn Ffigur 31 isod: 

Ffigur 28: Gostyngiad posibl yn refeniw teledu llinol masnachol 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITV -0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.4% -0.4% 

Channel 4 -0.2% -0.3% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% 

Channel 5 -0.2% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% 

Sky -0.2% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% 

Arall -0.2% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% 

Ffynhonnell: Frontier Economics 

194. Erbyn 2024, mae disgwyl i refeniw teledu llinol fod tua 0.4% i 0.5% yn is na'r sefyllfa 

wrthffeithiol.  

6.3.4 Effeithiau cyfunol ar draws pob elfen 

195. Bydd darlledwyr sy'n cynnig gwasanaethau ar draws gwahanol elfennau (BVOD, SVOD a 

llinol) yn ystyried a ddylid buddsoddi ac arloesi drwy edrych ar eu refeniw hysbysebu 

digidol a'u refeniw hysbysebu llinol gyda'i gilydd. Felly, mae Frontier Economics wedi 

ystyried effaith y newidiadau i BBC iPlayer ar refeniw ac elw cyfunol ITV, Channel 4, 

Channel 5 a Sky (refeniw yn unig), fel y nodir isod.53  

Ffigur 29: Newid canran blynyddol mewn refeniw o ganlyniad i'r newidiadau i BBC 

iPlayer 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITV -0.3% -0.5% -0.6% -0.7% -0.7% -0.8% 

Channel 4 -0.3% -0.6% -0.7% -0.7% -0.8% -0.9% 

Channel 5 -0.3% -0.7% -0.8% -0.9% -1.0% -1.0% 

Sky  -0.6% -1.1% -1.2% -1.3% -1.4% -1.4% 

Ffynhonnell: Frontier Economics 

                                            

53 Mae'r refeniw cyfunol hwn yn cynnwys refeniw hysbysebu digidol a hysbysebu teledu llinol ac, yn 

achos ITV, refeniw bras ITV Hub+. 



  

60 
 

196. Erbyn 2024, rhagwelir y bydd refeniw ITV, Channel 4 a Channel 5 1% yn is na'r sefyllfa 

wrthffeithiol, a refeniw Sky 1.4% yn is. Mae Ffigur 33 isod yn dangos yr effaith amcanol 

ar faint yr elw. Mae'r gostyngiad mewn refeniw, o'i ystyried ar draws pob math o 

refeniw, yn is nag ar gyfer BVOD ar ei ben ei hun. 

Ffigur 30: Effaith flynyddol ar faint yr elw cyfunol (pwyntiau canran) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ITV -0.2pc -0.4pc -0.4pc -0.5pc -0.5pc -0.6pc 

Channel 4 -0.3pc -0.6pc -0.7pc -0.8pc -0.8pc -0.9pc 

Channel 5 -0.3pc -0.6pc -0.7pc -0.8pc -0.9pc -0.9pc 

Ffynhonnell:  Frontier Economics 

197. Mae Frontier Economics wedi amcangyfrif y bydd maint elw ITV yn gostwng 0.6 pwynt 

canran, a maint elw Channel 4 a Channel 5 yn gostwng 0.9 pwynt canran, o'i gymharu â'r 

sefyllfa wrthffeithiol. Mae'r gostyngiad ym maint yr elw, o'i ystyried ar draws pob math o 

refeniw, yn is nag ar gyfer BVOD ar ei ben ei hun. 

6.4 Effeithiau deinamig 

198. Effeithiau deinamig yw'r effeithiau posibl sy'n deillio o ddarparwyr eraill yn newid eu 

hymddygiad, er enghraifft a allai'r cynigion achosi i Netflix gynyddu ei wariant ar 

gynnwys y DU ymhellach mewn ymateb i gynnig gwell y BBC o ran setiau bocs. 

199. Er y bydd rhywfaint o effaith statig ar wasanaethau cystadleuwyr, ac felly refeniw, nid 

ydym yn credu y bydd unrhyw effeithiau deinamig niweidiol nac felly unrhyw effeithiau 

niweidiol posibl ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Ni fydd ein newidiadau arfaethedig i 

BBC iPlayer yn effeithio ar gymhellion ein cystadleuwyr i arloesi, i fuddsoddi ac i 

gomisiynu cynnwys. 

6.4.1 Effaith bosibl ar y cymhellion i fuddsoddi  

200. Bach iawn yw effaith statig y newidiadau i BBC iPlayer ar refeniw teledu llinol 

masnachol – rhwng 0.4% a 0.5%. Nid yw effaith statig mor isel yn debygol o effeithio ar 

gymhellion darparwyr llinol i fuddsoddi, nac ar eu gallu i ymateb i ragor o gystadleuaeth. 

Felly, mae'n annhebygol o gael unrhyw effaith ar gystadleuaeth ddeinamig.  

201. Hyd yn oed yn ôl y tybiaethau ceidwadol, dim ond effaith fach sydd ar refeniw a/neu 

faint yr elw cyflenwyr BVOD: mae disgwyl i'r gostyngiad ym maint elw ITV Hub fod yn 

1.6 pwynt canran a'r cynnydd yng ngholled All4 i fod yn 2.7 pwynt canran. Mae disgwyl i 

faint yr elw My5 ostwng 3.3 pwynt canran. Dylid ystyried y newid (negyddol) posibl 

mewn refeniw ac elw yng nghyd-destun marchnad sy'n tyfu'n gyffredinol. Er enghraifft, 

bu cynnydd o 22% yn refeniw digidol Channel 4 rhwng 2016 a 2017 ac mae Frontier 

Economics wedi amcangyfrif y bydd refeniw hysbysebu digidol gwasanaethau BVOD yn 

cynyddu 63% rhwng 2018 ac 2024. Yn ogystal â hynny, bydd penderfyniadau buddsoddi 

ITV, Channel 4 a Channel 5 yn cael eu gwneud ar draws eu gwasanaethau fideo ar-alw 
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a'u gwasanaethau llinol. Fel y dangosir uchod, disgwylir i'r gostyngiad mewn refeniw a 

maint yr elw fod yn llai o lawer yn gyffredinol (-0.6, -0.9 a -0.9 pwynt canran yn y drefn 

honno) o'i gymharu â BVOD ar ei ben ei hun. Rydym yn nodi bod asesiadau blaenorol 

Ofcom o effaith y newidiadau i wasanaethau'r BBC yn gyson â'r dybiaeth fod effaith o lai 

na 1% ar refeniw yn annhebygol o niweidio hyfywedd masnachol cwmnïau a'u 

cymhellion i fuddsoddi.54  

202. Yn yr un modd, bach yw'r effaith ar refeniw cyflenwyr SVOD (llai na 2%) ac mae'r 

refeniw digidol yn tyfu. Ar ôl lansiad Netflix yn 2012 ac yna Amazon Prime Video yn 

2014, bu cynnydd yn y tanysgrifiadau i wasanaethau fideo ar-alw, o 14% o gartrefi yn 

2014 i 39% yn 2018.55  

203. Ar ben hynny, mewn perthynas â gwasanaethau SVOD, mae cymhellion Netflix ac 

Amazon i fuddsoddi mewn cynnwys a thechnoleg yn deillio o sail fyd-eang ac effaith 

fach iawn fyddai newid bach mewn refeniw yn y DU yn ei chael ar benderfyniadau 

buddsoddi byd-eang. Rydym yn nodi bod NOW TV yn rhan o Sky sydd, yn ei dro, yn rhan 

o Comcast. Felly, nid yw NOW TV yn comisiynu ar ei ben ei hun, dim ond fel rhan o grŵp 

ehangach Sky / Comcast / NBC Universal. O ganlyniad, mae cymhellion Sky / Comcast i 

fuddsoddi yn seiliedig ar y llwyfan gyfan, nid dim ond NOW TV, ac nid yw'r cymhellion 

yn seiliedig ar ystyriaethau SVOD yn unig. Ar ben hynny, mae pryniant diweddar NBC 

Universal o Sky yn dangos y gallai cymhellion NOW TV i fuddsoddi yn y dyfodol fod yn 

seiliedig ar ystyriaethau byd-eang. 

204. Felly, mae'r gostyngiad disgwyliedig o 0.4% mewn gwylio teledu drwy dalu o ganlyniad 

i'r newidiadau i BBC iPlayer mor fach ei fod yn annhebygol o effeithio ar danysgrifiadau 

ac felly ar refeniw. 

205. Mae'r newidiadau mewn ymddygiad defnyddwyr a thechnolegau newydd yn annog pob 

darlledwr i arloesi a buddsoddi yn ei gynnig digidol. Mae'r effaith negyddol fach bosibl ar 

refeniw ac elw darlledwyr hefyd yn annhebygol o fod yn ddigon i effeithio ar allu 

unrhyw ddarlledwr i barhau i gystadlu.  

206. Felly, nid ydym yn credu bod ein newidiadau arfaethedig yn debygol o gael unrhyw 

effaith gyffredinol ar fuddsoddiadau BVOD neu SVOD. Ar ben hynny, mae newidiadau 

ehangach yn digwydd yn y diwydiant a ddylai barhau i sicrhau bod cystadleuwyr yn 

parhau i fuddsoddi. Mae'r newidiadau hyn yn ymwneud yn benodol ag ymddygiad 

defnyddwyr sy'n newid a'r angen i ddarlledwyr a darparwyr SVOD gyd-fynd â'r 

newidiadau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys:  

                                            

54 Gweler, er enghraifft, Ofcom (2018) Asesiad Cystadleuaeth ar BBC Scotland, Penderfyniad Terfynol 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/115270/BBC-scotland-statement.pdf ac Ofcom 

(2018) Asesiad Cystadleuaeth ar BBC Scotland, Ymgynghoriad ynghylch penderfyniad dros dro Ofcom 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/113184/consultation-bbc-scotland-

provisional-determination.pdf 
55 Adroddiad Blynyddol Channel 4, 2017; Adroddiad Ofcom ar y Farchnad Gyfathrebu 2018 (tudalen 

25). 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/115270/BBC-scotland-statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/113184/consultation-bbc-scotland-provisional-determination.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/113184/consultation-bbc-scotland-provisional-determination.pdf
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 mae cynulleidfaoedd yn symud o wasanaethau llinol i fideo ar-alw. Felly, heb 

wasanaeth digidol gafaelgar, bydd cynnwys darlledwyr yn llai perthnasol i wylwyr; 

 mae technolegau band eang wedi lleihau'r rhwystrau o ran mynediad ac rydym yn 

disgwyl gweld marchnad fwy cystadleuol ac ehangach yn y dyfodol, wrth i 

ddarlledwyr sy'n gallu defnyddio cynnwys (fel Disney neu TimeWarner) ymuno â'r 

farchnad; 

 mae darlledwyr yn cystadlu â mwy o lawer o wasanaethau am ein hamser sgrin 

erbyn hyn, boed hynny'n gyfryngau cymdeithasol, fideo ffurf-fer neu gemau; 

 rhaid i ddarlledwyr wneud yn siŵr bod eu hysbysebu'n gallu cynnig gwerth tebyg i 

hysbysebu digidol arall (o ran targedu neu ymgysylltu).  

207. Dylid ystyried cyhoeddiad diweddar ITV a BBC ein bod yn cydweithio i ddarparu 

BritBox, gwasanaeth SVOD newydd yn y DU, yn y cyd-destun hwn. Hyd yn hyn, rydym 

wedi canolbwyntio ar fargeinion trwyddedu 'B2B' (busnes i fusnes) yn y DU, gyda'n 

rhaglenni'n cael eu cyflenwi i wasanaethau SVOD trydydd parti cystadleuwyr – Netflix 

yn bennaf (ond i Amazon ac eraill hefyd). Byddai cyfranogiad y BBC yn Britbox yn rhoi 

llwybr SVOD Syth i'r Defnyddiwr (Direct-To-Consumer) i'r farchnad yn y DU i'r BBC, gan 

ategu ein huchelgeisiau ar gyfer BBC iPlayer fel ein blaenoriaeth fideo ar-alw i 

gynulleidfaoedd ar yr un pryd. 

208. Am y rhesymau uchod, nid ydym yn credu y byddai'r effaith fach ar refeniw a/neu faint 

yr elw cyflenwyr BVOD, SVOD neu deledu llinol masnachol yn newid eu gallu na'u 

cymhellion i fuddsoddi, na'u gallu i ymateb i newidiadau i BBC iPlayer (nac i 

gystadleuaeth gan eraill chwaith). Mae'r casgliad hwn yr un mor berthnasol wrth 

ystyried yr effaith ar gyfanswm refeniw'r darlledwyr hynny – ITV, Channel 4 a Channel 5 

– sy'n darparu gwasanaethau ar draws mwy nag un categori.   

6.5 Effeithiau posibl ar y gadwyn gyflenwi fertigol 

209. I ddeall yr effeithiau fertigol posibl, roeddem wedi gofyn i Frontier Economics 

ddadansoddi'r gadwyn gwerth darlledu bresennol.  
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Ffigur 31: Cadwyn gwerth darlledu 

 

Ffynhonnell: Frontier Economics56  

210. Roedd Frontier Economics wedi ystyried effeithiau posibl mwyaf tebygol ein cynigion ac 

wedi nodi mai'r canlynol sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio, ac felly y rhain sydd 

wedi cael eu hystyried ymhellach: 

 Cynhyrchwyr cynnwys;  

 Dosbarthwyr cynnwys (nid rhaglenni gwreiddiol sy'n cael eu darlledu am y tro 

cyntaf); 

 Llwyfannau teledu. 

                                            

56 Er mwyn cadw'r darluniad hwn o'r gadwyn gwerth yn syml, rydym wedi hepgor darparwyr 

gwasanaethau dosbarthu teledu. Mae llwyfannau dosbarthu teledu yn cynnwys y llwyfan Freeview ar 

deledu daearol digidol, y llwyfannau lloeren digidol a ddarperir gan Sky yn y DU a Freesat, ac YouView. 

Fel rheol, mae llwyfannau dosbarthu teledu yn darparu gwasanaethau i ddau grŵp o gwsmeriaid: 

defnyddwyr (sy'n prynu bocsys pen-set naill ai'n uniongyrchol gan y llwyfan dosbarthu teledu neu gan 

ddefnyddio IP sy'n cael ei drwyddedu gan y llwyfan) a darlledwyr sy'n prynu gwasanaethau trawsyrru a 

gwasanaethau EPG. 
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6.5.1 Cynhyrchu ac ariannu cynnwys 

211. Nid ydym yn credu bod gan y BBC y cymhelliant na'r gallu i gael effaith niweidiol ar y 

farchnad cynhyrchu cynnwys yn y DU. Yn benodol, rydym yn credu: 

212. Nad yw'r newidiadau hyn yn effeithio ar gymhellion y BBC i gomisiynu'r cynnwys o'r 

ansawdd gorau gan gynhyrchwyr annibynnol i gyflawni Cenhadaeth a Dibenion 

Cyhoeddus y BBC. Mewn geiriau eraill, mae'r BBC yn dal yn dymuno dangos y rhaglenni 

gorau a mwyaf nodedig sy'n apelio at ein cynulleidfaoedd; 

213. Bod y newidiadau arfaethedig yn annhebygol o effeithio ar yr amrywiaeth o gynnwys 

mae'r BBC yn ei gomisiynu ar hyn o bryd. Mae nifer o ffactorau, gan gynnwys cwotâu 

rheoleiddiol, sy'n sbarduno faint o raglenni gwreiddiol a ddarlledir am y tro cyntaf sy'n 

cael eu comisiynu a'u dangos ar y BBC, a hynny ar draws yr amrywiaeth lawn o genres a 

gan yr amrywiaeth ehangaf o gynhyrchwyr o Brydain. 

214. Rydym yn ailadrodd bod y BBC ar ei ennill o economi greadigol gref. Fel yr ydym yn ei 

gydnabod yn y ddogfen hon, mae ansawdd cynnwys yn dal yn un o brif ysgogwyr 

llwyddiant ac nid oes gan y BBC unrhyw gymhelliant i leihau ansawdd y cynnwys 

gallwn ei gomisiynu, oherwydd byddai hynny'n cael effaith niweidiol ar ein 

cynulleidfaoedd. Mae hyn yn arbennig o wir yng ngoleuni'r newid i wylio ar-alw, o 

ystyried y dewis ehangach o lawer mae gwasanaethau fideo ar-alw yn ei gynnig i 

ddefnyddwyr, o'i gymharu ag amserlen teledu llinol.  

215. Yn ei ymateb i'n hymgynghoriad cyhoeddus, cododd Pact nifer o bwyntiau am effaith 

bosibl y newidiadau arfaethedig ar ariannu'r gwaith o gynhyrchu cynnwys. Yn benodol: 

 Mae Pact yn poeni y bydd ein cynigion i wneud pob rhaglen ar gael ar BBC iPlayer am 

12 mis o leiaf yn lleihau gwerth dilynol rhaglenni ym marchnad eilaidd y DU pan na 

fyddant yn y cyfnod 'dal yn ôl' mwyach (ar ôl 18 mis fel rheol). Gallai hyn, yn ei dro, 

niweidio gallu cynhyrchwyr annibynnol i godi buddsoddiad ymlaen llaw yn eu 

cynyrchiadau.   

 Mae Pact yn credu y bydd y newidiadau'n cael effaith anghymesur ar gynhyrchwyr 

llai, oherwydd bydd gan gwmnïau mawr a BBC Studios y gallu ariannol i ariannu'r 

cynhyrchiad eu hunain neu i sicrhau benthyciad banc i lenwi'r bwlch. 

 Mae Pact yn poeni hefyd y bydd y BBC yn colli refeniw o ganlyniad i lai o 

werthiannau yn y farchnad eilaidd.  Gallai hyn effeithio ar wariant y BBC ar gynnwys 

a fyddai, yn y pen draw, yn niweidio ansawdd cynnwys a'r math o gynnwys sy'n cael 

ei gomisiynu.  

216. Rydym yn nodi bod y pryderon hyn i gyd yn canolbwyntio ar allu cynhyrchwyr i ariannu 

a chynhyrchu cynnwys ac yn seiliedig ar y syniad y bydd newidiadau i BBC iPlayer yn 

arwain at ostyngiad yng ngwerth rhaglenni ym marchnad eilaidd y DU.  Mae'r syniad 

hwn yn debygol o fod yn ddi-sail am ddau reswm:  

217. Yn gyntaf, mae'r effeithiau posibl ar gyllid rhaglenni'n debygol o fod yn gyfyngedig i 

gyfran fach o gomisiynau'r BBC.    
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 O blith oriau rhwydwaith y BBC yn 2018 a gomisiynwyd gan gynhyrchwyr 

annibynnol, cafodd dros hanner ohonynt eu hariannu'n llawn gan y BBC ac felly 

mae'n annhebygol y bydd y newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer yn cael effaith ar 

gyllid parhaus y rhaglenni hyn.   

 O blith y rhaglenni sy'n elwa ar fuddsoddiad trydydd parti, nid yw cyfran o'r rhain 

wedi cael eu trwyddedu ym marchnadoedd teledu neu SVOD eilaidd y DU ac felly nid 

yw eu cyllid yn dibynnu ar refeniw o'r ffynonellau hyn.   

 O blith y rhaglenni sydd yn cynhyrchu refeniw o'r marchnadoedd teledu ac SVOD 

eilaidd y DU, mae nifer o raglenni (yn enwedig rhai drama) yn adennill eu 

buddsoddiadau ymlaen llaw yn llawn drwy refeniw rhyngwladol - cyn bod y rhaglen 

ar gael i'w gwerthu ym marchnad y DU (h.y. yn ystod y cyfnod dal yn ôl 18 mis).   

218. Am y rhesymau hyn, mae unrhyw effaith yn debygol o ganolbwyntio ar yr is-set o 

raglenni sy'n cynhyrchu refeniw yn y DU ac mae'r refeniw hwn yn ffactor pwysig wrth 

godi buddsoddiad ymlaen llaw yn y rhaglen.  

219. Yn ail, ni fyddai cynyddu'r rhaglenni sydd ar gael am gyfnod hirach ar BBC iPlayer yn 

lleihau'r potensial i ennill refeniw masnachol yn y DU o reidrwydd.  Er mwyn i hynny 

fod yn wir, rhaid tybio (i) bod gwneud rhaglenni ar gael am gyfnod hirach ar BBC iPlayer 

yn arwain at lai o ddarpar wylwyr pan fydd y rhaglen ar gael ar lwyfannau eraill fel 

SVOD a gwasanaethau teledu drwy dalu, a (ii) bod gwerth cynnwys i ddefnyddwyr 

unigol yn lleihau ar ôl iddynt ei wylio am y tro cyntaf.   

220. Mae Frontier Economics wedi modelu'r berthynas rhwng argaeledd cynnwys ar BBC 

iPlayer a gwerth y cynnwys mewn marchnadoedd hawliau eilaidd, a hynny'n seiliedig ar 

ddadansoddiad o 108 o gyfresi a gafodd eu darlledu am y tro cyntaf gan y BBC rhwng 

2008 a 2017. Nid oedd eu dadansoddiad yn cefnogi'r syniad bod gwneud rhaglenni ar 

gael am gyfnod hirach ar BBC iPlayer yn lleihau gallu cynhyrchwyr i sicrhau refeniw 

masnachol yn y DU. Mewn gwirionedd, roedd yn awgrymu'r gwrthwyneb - h.y. bod 

cynhyrchwyr yn gallu sicrhau rhagor o refeniw masnachol yn y DU pan gaiff y gyfres ei 

dangos ar BBC iPlayer am gyfnod hirach. Rheswm posibl am hyn yw bod gwneud 

rhaglen ar gael am gyfnod hirach ar BBC iPlayer yn ei galluogi i gael cyrhaeddiad mwy 

nag y byddai wedi'i chael fel arall ac y gall hyn, yn ei dro, gynhyrchu rhagor o refeniw 

masnachol yn y DU.   

221. Mae manteision posibl eraill o argaeledd hirach i gynhyrchwyr: 

 Os bydd rhaglen yn perfformio'n dda ar wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU, gall 

wneud y rhaglen yn fwy deniadol i brynwyr o dramor. Caiff y ddamcaniaeth hon ei 

chefnogi'n gryf gan ddadansoddiad econometreg Frontier Economics.  

 Mae gwneud rhaglenni ar gael am gyfnod hirach ar BBC iPlayer yn galluogi rhaglenni 

i ddenu cynulleidfa fwy, sy'n arwain at siawns uwch o ail-gomisiynu.  

222. I gloi, rydym yn nodi hyd yn oed pe bai gwneud rhaglenni ar gael am gyfnod hirach ar 

BBC iPlayer yn arwain at ostyngiad mewn refeniw masnachol yn y dyfodol, mewn 

marchnad gystadleuol fe allai gostyngiad yng ngwerth y ffenestr eilaidd, a phopeth arall 

yn gyfartal, arwain at gynnydd ym mhris comisiynau cynradd. 
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6.5.2 Dosbarthu cynnwys 

223. Pryder posibl arall yw gallai'r BBC ddefnyddio ei safle i fyny'r gadwyn gyflenwi i 

anfanteisio cystadleuwyr fideo ar-alw sy'n bellach i lawr. Y cwestiwn yw, o ganlyniad i'n 

newidiadau i BBC iPlayer, a allai'r BBC (i) fod â chymhelliant ychydig yn uwch i gyfyngu 

ar fynediad at IP sydd dan reolaeth y BBC ar wasanaethau fideo ar-alw eraill, a (ii) fod â 

gallu i niweidio cystadleuaeth.  Mae Frontier Economics wedi edrych ar y pryder posibl 

hwn ac wedi dod i'r casgliad ei fod yn annhebygol. Hyd yn oed pe bai'r BBC yn cadw rhai 

teitlau ar gyfer BBC iPlayer ac, o ganlyniad, nad ydynt ar gael i wasanaethau fideo ar-alw 

sy'n cystadlu, neu pe bai'r BBC yn rhoi'r gorau i werthu rhywfaint o'i IP i gystadleuwyr, 

ni fyddai hyn yn niweidio'r cystadleuwyr hyn. 

224. Mae llawer o ffactorau cydbwyso posibl sy'n berthnasol i'r BBC mewn cysylltiad â 

thrwyddedu ei raglenni i wasanaethau fideo ar-alw eraill drwy BBC Studios: 

 Mae'r BBC yn bwriadu troi BBC iPlayer yn gyrchfan fideo ar-alw; mae hyn o bosibl yn 

creu cymhelliant i gyfyngu ar y cyflenwad o BBC IP i wasanaethau fideo ar-alw eraill 

os yw'r BBC yn credu bod y rhain yn cystadlu â BBC iPlayer am wylwyr. 

 Rhan hanfodol o gylch gwaith BBC Studios yw'r gallu i fanteisio'n fasnachol ar 

raglenni’r BBC o gwmpas y byd er mwyn sicrhau enillion masnachol. Fel un o 

weithgareddau masnachol y BBC, rhaid i BBC Studios geisio gwneud elw. Mae ei 

randdeiliaid a Siarter y BBC yn mynnu hynny. Mae'r BBC yn elwa o'r gweithgaredd 

masnachol hwn - drwy gael cyfran uniongyrchol o'r refeniw a geir drwy fanteisio ar 

ei raglenni, a drwy gael difidend blynyddol o elw BBC Studios - y mae'r BBC wedyn 

yn gallu ei ail-fuddsoddi yn ei wasanaethau cyhoeddus ar gyfer cynulleidfaoedd yn y 

DU. Felly, mae gan y BBC gymhelliant cryf i alluogi BBC Studios i gynhyrchu refeniw 

masnachol lle nad yw hynny'n gwrthdaro â'r hawliau mae'r BBC wedi'u sicrhau, y 

buddsoddiad mae wedi'i wneud a'i allu i gyflawni ei Genhadaeth a'i Ddibenion 

Cyhoeddus ar gyfer cynulleidfaoedd yn y DU. 

225. Er bod gan y BBC gymhellion masnachol cymysg braidd i gyfyngu ar y mynediad at IP 

sydd dan reolaeth y BBC ar wasanaethau fideo ar-alw eraill ar ôl y newid hwn, nid oes 

gan y BBC y gallu i niweidio cystadleuwyr drwy gyfyngu ar y cyflenwad o hawliau 

eilaidd i'w IP. Nid oes gan y BBC 'bŵer marchnad' dros gynnwys oherwydd nid yw 

cynnwys y BBC yn dylanwadu ar bobl i danysgrifio nac ar benderfyniadau newid ei 

gystadleuwyr, a hynny am nifer o resymau: 

226. Nid yw'r BBC yn rheoli IP cyfran fawr o'r cynnwys mae'n ei ddosbarthu, ac felly nid yw'n 

gallu rheoli ei gyflenwad. Pan fydd BBC Studios yn dosbarthu cynnwys sydd wedi'i 

gynhyrchu gan gynhyrchwyr annibynnol, mae'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n gyson 

â'r nod o sicrhau'r enillion mwyaf posib ar y cynnwys i ddeiliad yr IP.  

 Mae cynnwys y DU yn cystadlu â chynnwys Unol Daleithiau America, felly mae 

dewisiadau ar wahân i gynnwys y BBC. 

 Mae IP sydd dan reolaeth y BBC yn rhan fach o gatalog teitlau cyffredinol 

gwasanaethau SVOD. 
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 Mae llwybrau eraill i gyrchu cynnwys i gystadleuwyr y BBC, e.e. eu comisiynau eu 

hunain a chynyrchiadau ar y cyd. 

 Nid yw IP sydd dan reolaeth y BBC yn rhan o strategaeth allweddol y prif 

wasanaethau SVOD, sef cyrchu eu cynnwys gwreiddiol eu hunain, gan fod hynny'n 

sbarduno tanysgrifiadau. 

227. Mae adroddiad Frontier Economics yn nodi manylion llawn y dadansoddiad sy'n ategu'r 

casgliad hwn.57 

6.5.3 Dosbarthwyr BBC iPlayer 

228. Mae Frontier Economics wedi dod i'r casgliad na fyddai effaith ar ddosbarthwyr BBC 

iPlayer ar y sail y byddai'r llwyfannau hyn yn elwa ar ymestyn argaeledd cynnwys 

hefyd.  

6.6 Casgliadau ar effaith bosibl y BBC ar gystadleuaeth deg ac effeithiol 

229. Nid ydym yn credu bod y cynnydd yr ydym yn disgwyl ei weld yn lefelau gwylio BBC 

iPlayer yn ddigon i gael effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol lle nad yw 

hynny'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni Cenhadaeth y BBC a hyrwyddo Dibenion 

Cyhoeddus y BBC yn effeithiol. Nid ydym yn credu chwaith fod ein cynigion yn peri risg 

o gael effaith niweidiol ar gwmnïau eraill yn y gadwyn gyflenwi.  

230. Felly, mae'r dadansoddiad sydd wedi'i nodi yn y ddogfen hon a'r adroddiadau ategol gan 

Communications Chambers a Frontier Economics yn cadarnhau penderfyniad 

gwreiddiol Bwrdd y BBC, sef nad yw'r cynigion hyn yn golygu newid sylfaenol i 

wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU.  

231. Rydym hefyd yn credu ei bod hi'n bwysig bod unrhyw ddadansoddiad sy'n cael ei 

ddefnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch effaith bosibl gweithgareddau'r 

BBC ar gystadleuaeth deg ac effeithiol yn ystyried cyd-destun y farchnad yn ddigonol, ac 

yn seiliedig ar ddata a thybiaethau cadarn. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried 

natur ex ante y prawf cyfreithiol ynghylch newidiadau sylfaenol posibl, fel y nodir yn y 

Cytundeb. Ac ystyried yr ansicrwydd cynhenid sy'n deillio o broffwydo beth gallai 

ddigwydd os bydd y BBC yn gwneud rhai newidiadau, rydym yn credu bod trothwy 

tystiolaeth uchel ar gyfer ymyriad rheoleiddiol i rwystro neu gyfyngu ar rai newidiadau, 

a bod hynny'n gywir. Rhaid i'r ymyriad hwn fod yn seiliedig ar ddata a dadansoddiad 

cadarn a chredadwy. 

232. Ni ellir defnyddio'r Prawf Budd y Cyhoedd (na'r prawf perthnasedd mewn gwirionedd) 

gan ddechrau o dybiaeth y dylid ystyried bod holl waith arloesi'r BBC, hyd yn oed lle 

gallai hyn arwain at gynnydd tymor byr yng nghyfran y BBC o'r gwylio, o reidrwydd yn 

cael effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Rydym yn credu bod gan 
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gystadleuwyr y BBC amrywiaeth o gymhellion i barhau i arloesi i ymateb i bwysau 

cystadleuaeth, a bod hynny wedi bod yn wir ers tro. Dim ond un ffynhonnell 

cystadleuaeth o'r fath yw'r BBC ac felly, o ran unrhyw effaith niweidiol bosibl y mae'n 

ymddangos o bosibl ein bod yn ei chael ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, dylid ystyried 

yr effaith hon yn y cyd-destun hwnnw.  

233. Rydym yn credu bod cystadleuaeth ymysg darlledwyr am amser a sylw cynulleidfaoedd 

– ar draws teledu llinol, gwasanaethau BVOD, gwasanaethau SVOD ac amrywiaeth o 

gyfryngau eraill, gan gynnwys gemau. Mae nifer o feysydd lle mae'r partïon hyn yn 

cystadlu â'i gilydd: 

 Cynnwys – mae ansawdd cynnwys yn hanfodol o ran denu a chynnal diddordeb 

cynulleidfaoedd.  

 Ymarferoldeb – ansawdd y cynnyrch mae partïon yn gallu cynnig i'w cwsmeriaid; 

dyma un o seiliau symud o wasanaethau llinol i fideo ar-alw. 

 Pris a hysbysebu – i bob pwrpas, faint mae darparwyr yn ei godi er mwyn defnyddio 

eu gwasanaethau, neu o ran darparwyr BVOD, faint maen nhw'n ei godi ar 

hysbysebwyr neu ansawdd y gwasanaeth maen nhw'n gallu ei gynnig. 

234. Mae dirywiad tymor hir gwylio llinol o blaid fideo ar-alw, a thwf y cwmnïau SVOD mawr 

â'u cynnwys o ansawdd da a'u heffaith ar refeniw hysbysebu, yn rhoi cymhelliant clir i 

ddarlledwyr arloesi yn y gofod digidol drwy ddatblygu eu gwasanaethau fideo ar-alw.  

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

gwasanaethau VOD. Mae Britbox, gwasanaeth SVOD newydd yn y DU gan ITV a'r BBC, 

yn enghraifft dda o arloesi o'r fath.    
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7 Prawf Budd y Cyhoedd 

7.1 Cefndir 

236. Mae’r Siarter a’r Cytundeb yn gosod nifer o rwymedigaethau ar y BBC pan fydd yn 

dymuno gwneud newidiadau i'w wasanaethau cyhoeddus yn y DU. Yn benodol, mae'r 

Cytundeb58 yn mynnu mai dim ond ar yr amodau canlynol caiff y BBC wneud newid 

sylfaenol i'w wasanaethau cyhoeddus yn y DU:  

 Mae'r BBC wedi cynnal Prawf Budd y Cyhoedd ar y newid arfaethedig;  

 Mae'r BBC wedi penderfynu bod Prawf Budd y Cyhoedd wedi'i fodloni;  

 Mae Ofcom yn penderfynu y caiff y BBC gyflawni'r newid arfaethedig.  

237. Mae newid sylfaenol wedi'i ddiffinio i gynnwys y canlynol: 

 (a) cyflawni unrhyw weithgaredd fel Gwasanaeth Cyhoeddus newydd yn y DU; 

 (b) unrhyw newid i Wasanaeth Cyhoeddus yn y DU a allai gael effaith niweidiol 

sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. 

238. Mae'r Cytundeb59 yn esbonio beth sy'n rhan o Brawf Budd y Cyhoedd hefyd. Yn benodol, 

rhaid i'r BBC fod yn fodlon: 

 Bod y newid arfaethedig i wasanaethau cyhoeddus yn y DU yn cyfrannu at y gwaith 

o gyflawni'r Genhadaeth ac o hyrwyddo un neu fwy o Ddibenion Cyhoeddus y BBC; 

 Ei fod wedi cymryd camau rhesymol i wneud yn siŵr na chaiff y newid arfaethedig 

unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol lle nad yw hynny'n 

angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r Genhadaeth yn effeithiol a hyrwyddo'r Dibenion 

Cyhoeddus; 

 Bod gwerth y newid arfaethedig i'r cyhoedd yn cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol 

ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.   

239. Ar ben hynny, mae'r Cytundeb hefyd yn mynnu bod y BBC, wrth gynnal y Prawf Budd y 

Cyhoedd, yn ystyried hyd a lled a thebygolrwydd unrhyw werth i'r cyhoedd o'i gymharu 

â hyd a lled a thebygolrwydd unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. 

Ceir cydnabyddiaeth y bydd y gwaith o benderfynu yn ei gwneud hi'n ofynnol cynnal 

asesiadau ansoddol, ac efallai na fydd hi'n bosibl cymharu'r ffactorau sy'n ymwneud â 

gwerth i'r cyhoedd yn uniongyrchol â'r ffactorau sy'n ymwneud â chystadleuaeth deg ac 

effeithiol.60 

240. O ran BBC iPlayer, mae Ofcom wedi cyfarwyddo'r BBC i gynnal Prawf Budd y Cyhoedd 

mewn cysylltiad â'n cynigion ar gyfer cynnwys BBC iPlayer 2018/19 ar ôl canfod bod y 

                                            

58 Cymal 7, Cytundeb y BBC, Rhagfyr 2016. 
59 Cymal 8(1), Cytundeb y BBC, Rhagfyr 2016. 
60 Cymal 8(2), Cytundeb y BBC, Rhagfyr 2016. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584329/57965_Cm_9366_Print__1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584329/57965_Cm_9366_Print__1_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584329/57965_Cm_9366_Print__1_.pdf


  

70 
 

rhain yn newid sylfaenol oherwydd gallant gael effaith sylweddol ar gystadleuaeth deg 

ac effeithiol.61 Mae'r cynigion sy'n cael eu disgrifio yn y ddogfen hon yn adlewyrchu 

nodau'r BBC mewn cysylltiad â BBC iPlayer, sy'n cynnwys ein cynigion mwy cyfyngedig 

ar gyfer cynnwys BBC iPlayer 2018/19.   

241. Isod, rydym wedi nodi canfyddiadau ein Prawf Budd y Cyhoedd yng ngoleuni'r broses 

ymgynghori a'r ymchwil a'r dadansoddiad rydym wedi'u cynnal. 

7.2 A yw'r newid arfaethedig yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni'r Genhadaeth ac 

o hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus? 

242. Mae’r BBC yn fodlon y bydd ein cynigion yn sicrhau gwerth uchel i'r cyhoedd ac yn 

cyfrannu at y gwaith o gyflawni'r Genhadaeth ac o hyrwyddo nifer o'r Dibenion 

Cyhoeddus. Mae ein dadansoddiad, sy'n seiliedig ar ein hymchwil cynulleidfa, yr 

ymatebion i'r ymgynghoriad a'r model defnydd yn dangos y canlynol: 

 Bydd ein newidiadau yn digwydd er budd y cyhoedd ac yn gwasanaethu ein 

cynulleidfaoedd drwy wella ansawdd BBC iPlayer, un o wasanaethau craidd y BBC. 

Mae gan y newidiadau hyn gefnogaeth eang gan y gynulleidfa a byddant yn cael 

gwared ar lawer o'r rhwystredigaethau sydd gan bobl mewn cysylltiad â BBC iPlayer 

ar hyn o bryd. O ganlyniad, bydd ein newidiadau yn cynyddu'r cyrhaeddiad (11.5%) 

a'r amser sy'n cael ei dreulio (29.5%) o ran BBC iPlayer, gan gynnwys ymysg 

demograffeg nad yw'n cael ei gwasanaethu’n ddigonol (pobl 16-34 oed yn benodol) 

oherwydd bydd ein cynulleidfaoedd yn dod o hyd i fwy o bethau a fydd yn eu 

hysbysu, eu haddysgu a'u diddanu ar BBC iPlayer. 

 Drwy wella'r hyn rydym yn ei gynnig a chynyddu'r defnydd o wasanaethau'r BBC, 

byddwn yn cynyddu hyder cynulleidfaoedd bod ffi'r drwydded yn rhoi gwerth am 

arian iddynt. Roedd 63% o'r bobl a holwyd yn teimlo y byddai ein newidiadau yn rhoi 

gwell gwerth am ffi'r drwydded. Ac ystyried ein cynlluniau i gomisiynu gwell 

cynnwys i gynulleidfaoedd iau, bydd ein newidiadau yn gwneud BBC iPlayer yn 

wasanaeth mwy perthnasol i'r grŵp hwn, gan gynyddu defnydd i raddau mwy na 

grwpiau eraill. 

 Bydd ein cynlluniau yn ein helpu i gyflawni Cenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y 

BBC yn well drwy gael rhagor o gynnwys amrywiol o Brydain ar gael yn hwylus 

mewn un lle. Roedd 66% o'r bobl a holwyd yn teimlo y byddai'r newidiadau yn 

golygu bod BBC iPlayer yn apelio mwy at bobl yn gyffredinol ac roedd 63% yn teimlo 

y byddai'r newidiadau yn gwneud iddo apelio at amrywiaeth fwy o bobl. Felly, bydd 

BBC iPlayer yn wasanaeth mwy nodedig na rhai eraill o ganlyniad i'r cynnwys 

ehangach hwn sydd ar gael, a bydd yn sicrhau gwerth cymdeithasol sylweddol. 

                                            

61 Ofcom, Adolygiad o Asesiad Perthnasedd y BBC o Newidiadau Arfaethedig i BBC iPlayer, Tachwedd 

2018  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/124392/bbc-iplayer-materiality-assessment.pdf
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243. Wrth ddod i'r casgliadau hyn, rydym wedi ystyried ein hymchwil cynulleidfa yn benodol, 

sy'n dangos yn glir y bydd ein cynigion yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni ein 

Cenhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus. Yn benodol, fel sy'n cael ei grynhoi yn Adran 5.2, 

roedd cynulleidfaoedd yn glir y byddai'r newidiadau yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r ail 

(cefnogi dysgu ar gyfer pobl o bob oed), y trydydd (dangos yr allbwn a'r gwasanaethau 

mwyaf creadigol a nodedig sydd o’r ansawdd gorau) a'r pedwerydd (adlewyrchu, 

cynrychioli a gwasanaethu cymunedau amrywiol holl wledydd a rhanbarthau’r Deyrnas 

Unedig) Diben Cyhoeddus drwy ddarparu rhagor o gynnwys ar BBC iPlayer.  

7.3 A yw'r BBC wedi cymryd camau rhesymol i wneud yn siŵr na chaiff y newid 

arfaethedig unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol lle 

nad yw hynny'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r Genhadaeth yn effeithiol a 

hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus? 

7.3.1 Effaith niweidiol bosibl y newid arfaethedig ar gystadleuaeth deg ac 

effeithiol 

244. I bennu pa gamau rhesymol a allai fod yn rhaid eu cymryd i osgoi unrhyw effaith 

niweidiol ddiangen ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, rhaid nodi pa effeithiau niweidiol 

a allai ddeillio o'r newidiadau arfaethedig (ac os oes rhai, a ydynt yn angenrheidiol ar 

gyfer cyflawni Cenhadaeth y BBC yn effeithiol a hyrwyddo ei Ddibenion Cyhoeddus).  

245. Rydym yn credu mai ein cynigion yw'r lleiafswm sydd ei angen i gyflawni ein 

Cenhadaeth a'n Dibenion Cyhoeddus.  Mae ein dadansoddiad yn dangos bod y cynigion 

yn annhebygol o gael effaith niweidiol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

Felly, rydym yn credu na fydd ein cynigion yn cael effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg 

ac effeithiol lle nad yw hynny'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r Genhadaeth yn 

effeithiol a hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus. Mae'r casgliad hwn yn seiliedig ar 

ddadansoddiad (y manylir arno yn Adrannau 5 a 6) sy'n dangos y canlynol: 

 Bydd ein newidiadau yn gwella BBC iPlayer a bydd hyn, yn ei dro, yn diogelu 

perthnasedd y BBC wrth i fwy a mwy o bobl wylio rhaglenni teledu gan ddefnyddio 

gwasanaethau fideo ar-alw a darparwyr SVOD yn pennu eu disgwyliadau mwy a 

mwy. Dyma'r lleiafswm y mae angen ei wneud er mwyn i’r BBC gadw ei gyfran o'r 

gwylio a pharhau i ddarparu gwerth cyhoeddus i bob cynulleidfa. Felly, i'r graddau y 

byddai ein cynigion yn cael rhywfaint o effaith ar gystadleuwyr efallai, byddai'r 

effaith hon yn deillio o'r BBC yn gwella ei wasanaeth er mwyn iddo allu cyd-fynd â'r 

farchnad a bodloni disgwyliadau rhesymol cynulleidfaoedd. Nid yw'r rhan hon o'r 

prawf yn mynnu bod yn rhaid cael gwared ar unrhyw effaith niweidiol ar 

gystadleuwyr, ond bod yn rhaid i'r BBC fod yn fodlon ei fod wedi cymryd camau 

rhesymol i osgoi unrhyw effaith niweidiol ddiangen ar gystadleuaeth.  Fel y gwelir 

ym mhenderfyniad Ofcom ar BBC Scotland, gall effaith ar gystadleuydd fod yn un o 

ganlyniadau gwasanaeth newydd neu wasanaeth sy'n newid, ond ei bod yn dal yn 

bosibl ei chyfiawnhau drwy'r cynnydd yn y gwerth i'r cyhoedd a geir yn sgil y 
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cynigion dan sylw. Mewn gwirionedd, mae hyn yn rhan hanfodol o'r Prawf Budd y 

Cyhoedd.  

 Mae ein newidiadau yn debygol o arwain at gynnydd bach yng nghyfran gyffredinol 

y BBC o fideo ar-alw - cynnydd o tua 3 phwynt canran - o'i gymharu â'r sefyllfa 

wrthffeithiol, a hynny o ganlyniad i gynyddu hyd a lled y cynnwys ar BBC iPlayer a 

dim ond hynny. Serch hynny, rydym yn nodi y dylid edrych ar y cynnydd hwn yng 

nghyd-destun gostyngiad disgwyliedig yng nghyfran y BBC o wylio fideo ar-alw dros 

yr un cyfnod. Felly, dim ond cynnal ein cyfran bresennol o'r gwylio y bydd ein 

newidiadau yn ei wneud.  

 Effaith debygol cynnydd ar y lefel hon o'i gymharu â'r sefyllfa wrthffeithiol yw 

gostyngiad bach iawn yn refeniw a/neu elw cystadleuwyr. Yn ôl ein hamcangyfrifon, 

byddai gostyngiad o 1.9% yn refeniw Netflix, Amazon a NOW TV. Mae'n bwysig 

pwysleisio mai asesiad ceidwadol yw hwn beth bynnag, gan ei bod yn annhebygol 

iawn y bydd pobl yn rhoi'r gorau i danysgrifio ac y bydd llawer yn parhau i 

danysgrifio i lawer o wahanol ddarparwyr. O ran fideo ar-alw darlledwyr, rydym yn 

amcangyfrif y bydd gostyngiad mewn proffidioldeb o 1.6 pwynt canran i ITV Hub, 

2.7 pwynt canran i All4 a 3.3 pwynt canran i My5. Rydym yn nodi y bydd 

penderfyniadau buddsoddi ITV, Channel 4, Channel 5 a Sky yn cael eu gwneud ar 

draws eu gwasanaethau fideo ar-alw a'u gwasanaethau llinol. Disgwylir i'r 

gostyngiad ym maint yr elw fod yn llai o lawer yn gyffredinol (-0.6, -0.9 a -0.9 pwynt 

canran yn y drefn honno) o'i gymharu â fideo ar-alw darlledwyr ar ei ben ei hun. Nid 

ydym yn disgwyl i ostyngiad mewn refeniw neu broffidioldeb ar y lefel hon gael 

effaith sylweddol ar eu cymhellion i fuddsoddi nac ar allu unrhyw gystadleuydd i 

ymateb i'n cynigion, nac felly ar eu gallu i barhau i gystadlu'n deg ac yn effeithiol. 

 O ran yr effaith ar y sector cynhyrchu, mae ein hymchwil yn dangos bod rhai 

effeithiau cadarnhaol i fyny'r gadwyn gyflenwi (upstream) ar gwmnïau 

annibynnol/cynhyrchwyr - yn syml, mae siawns uwch o gynhyrchwyr yn cael 

llwyddiant o ganlyniad i fod yn y 'ffenestr siop' am gyfnod hirach ar y BBC. Felly, nid 

ydym yn credu y bydd ein cynigion yn cael effaith niweidiol ar y sector cynhyrchu a 

dosbarthu.  

 I gloi, nid ydym yn credu bod perygl y byddwn yn cael effaith niweidiol ar 

farchnadoedd i lawr y gadwyn gyflenwi (downstream) (cyflenwi cynnwys i 

ddarparwyr fideo ar-alw eraill). Er bod perygl y bydd hi'n ymddangos bod gennym 

fwy o gymhelliant i beidio â gwerthu Eiddo Deallusol y BBC i wasanaethau fideo ar-

alw eraill - oherwydd byddant yn cystadlu'n agosach â BBC iPlayer - nid ydym yn 

gallu cau'r drws ar gystadleuydd drwy gyfyngu ar y cyflenwad o gynnwys y BBC. 

246. Felly, o ran y graddau y gallai ein cynigion gael rhywfaint o effaith ar ein cystadleuwyr, 

mae'r BBC yn fodlon mai bach fyddai'r effaith hon ac ni ellir ei lleihau ymhellach heb 

beryglu'r gwelliannau i BBC iPlayer a'r gwerth i'r cyhoedd a fydd yn deillio o'r 

gwelliannau hyn yn ôl ein dadansoddiad.   
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7.3.2 Ystyried camau rhesymol i wneud yn siŵr na chaiff y newid arfaethedig 

unrhyw effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol lle nad yw 

hynny'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r Genhadaeth yn effeithiol a 

hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus 

247. Yng ngoleuni ymatebion rhanddeiliad a'r dystiolaeth rydym wedi'i chasglu drwy 

ymchwil cynulleidfa a dadansoddiad economaidd, mae'r BBC wedi ystyried a oes 

unrhyw gamau rhesymol y mae angen i ni eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau 

niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol lle nad yw hynny'n angenrheidiol ar gyfer 

cyflawni'r Genhadaeth yn effeithiol a hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus.  

248. Ac ystyried ein casgliadau nad yw ein cynigion yn debygol o gael effaith niweidiol ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol, nid ydym yn credu bod angen cymryd unrhyw gamau o'r 

fath.  

7.4 A yw gwerth y newidiadau arfaethedig i'r cyhoedd yn drech nag unrhyw 

effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol? 

249. Gan fod dadansoddiad y BBC yn dangos nad yw ein cynigion yn debygol o gael effaith 

niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, roedd rhaid asesu a yw'r elfen hon o'r Prawf 

Budd y Cyhoedd wedi cael ei bodloni yng ngoleuni hynny. Dyma ein casgliadau:  

 Rydym yn fodlon bod ein pecyn cynigion ar gyfer cynyddu'r hyn sydd ar gael ar BBC 

iPlayer yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng gwneud yn siŵr bod ffi'r drwydded yn 

rhoi gwerth am arian i'n cynulleidfaoedd drwy ddefnyddio'r ffenestr Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn briodol, ac osgoi peryglu unrhyw refeniw masnachol posibl yn y 

farchnad eilaidd. Nid yw'n arwain at risg ormodol o effaith niweidiol ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol sy'n golygu bod yn rhaid i ni asesu pwys cymharol 

pob un fel y mae'r elfen hon o'r prawf yn ei fynnu. 

 Rydym yn fodlon bod ein cynigion o ran faint o gynnwys fyddai ar gael ar BBC 

iPlayer am gyfnod hirach - gan gynnwys cyfresi archif a chyfresi sy'n dychwelyd - 

hefyd yn annhebygol o arwain at unrhyw risg o effaith niweidiol ar gystadleuaeth 

deg ac effeithiol. Fel y nodir uchod, nid ydym yn credu bod ein cynigion yn arwain at 

risg o wthio cystadleuwyr o'u lle, a hynny'n seiliedig ar ein cynlluniau presennol. 

Rydym yn nodi bod cyfyngiadau ymarferol yn gysylltiedig â faint o gynnwys 

ychwanegol gall y BBC ei gynnig ar BBC iPlayer - gan gynnwys yr hawliau rydym yn 

gallu eu sicrhau yn y farchnad - a fydd yn cyfyngu ar faint o gynnwys y gallwn ei roi 

ar BBC iPlayer. Mae hyn wedi'i adlewyrchu yn ein cynigion. Felly, nid ydym wedi 

mynd i'r afael â'r ymarfer cydbwyso yn yr elfen hon o'r prawf. 

7.5 Casgliad 

250. Mae'r BBC yn fodlon bod pob elfen o'r Prawf Budd y Cyhoedd wedi cael ei bodloni. Ar 

ben hynny, gan fod ein canfyddiadau'n dangos bod y newidiadau arfaethedig yn 
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annhebygol o gael effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, mae'r BBC yn dal 

yn credu nad yw'r newidiadau hyn yn rhai sylfaenol yn ôl ystyr Cymal 7(7) y Cytundeb.  

251. Felly, yn erbyn y cefndir hwnnw, rydym yn dal yn credu y dylai BBC iPlayer fod yn 

rhydd i weithredu heb unrhyw derfyn ar hyd cynnwys neu faint ohono sydd - sef yr un 

amodau â'i gystadleuwyr. Mae ein dadansoddiad ynghylch effeithiau niweidiol posibl ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol yn seiliedig ar yr hawliau rydym yn disgwyl eu sicrhau yn 

y farchnad. Mae'r dadansoddiad hwn yn dangos nad yw'r cynnydd yn yr argaeledd a'r 

nifer yr ydym yn debygol o'u sicrhau yn peri risg i gystadleuaeth deg ac effeithiol mewn 

marchnad hynod ddeinamig a nodweddir gan ddeiliaid a darpar ddeiliaid sydd â digon o 

adnoddau.  Mae hyn yn golygu ein bod yn credu y bydd BBC iPlayer wedi'i gyfyngu yn y 

tymor hir drwy gyllideb sefydlog y BBC, yr hawliau mae'r BBC yn gallu eu sicrhau yn y 

farchnad, ac nid drwy bolisïau 'ffenestri' mympwyol sy'n peri'r risg o gyflwyno caethder 

diangen. O gofio bod y farchnad yn y DU yn llawn cwmnïau byd-eang ar hyn o bryd, 

mae'n annhebygol iawn bod y BBC yn peri risg o ystumio'r farchnad honno neu o gael 

effaith niweidiol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Rydym yn credu bod y dull 

gweithredu cymesur hwn yn angenrheidiol ar gyfer gwneud yn siŵr ein bod yn gallu 

cystadlu yn yr un modd â darlledwyr eraill a darlledwyr fideo tanysgrifio ar-alw sydd 

ddim yn gorfod glynu wrth derfynau mympwyol ar gyflenwad cynnwys eu 

gwasanaethau.  

252. Mae gosod cyfyngiadau ar BBC iPlayer - fel sy'n digwydd heddiw - yn mentro tanseilio 

gallu'r BBC i barhau i arloesi a datblygu ein gwasanaeth yn unol ag arferion y farchnad 

sy'n newid a disgwyliadau cynulleidfaoedd. Yn ystod cyfnod y Siarter blaenorol, roedd 

Ymddiriedolaeth y BBC yn ystyried pedwar cynnig ar wahân gan y BBC ynghylch 

newidiadau i'r cynnwys sydd ar gael ar BBC iPlayer. Roedd dau ohonynt yn destun 

asesiad Prawf Gwerth Cyhoeddus llawn. Mae hyn yn pwysleisio hyd a lled datblygiadau 

cyflym yn y farchnad a'r angen parhaus i'r BBC wneud newidiadau i BBC iPlayer er 

mwyn parhau i fod yn berthnasol. Nid ydym yn credu ei bod yn economaidd nac yn 

effeithlon i ddyblygu'r patrwm hwn dan drefn reoleiddio newydd y BBC wrth i'r 

newidiadau yn y farchnad a'r technolegau sylfaenol ddigwydd yn gyflymach ac yn 

gyflymach.  

253. Rhaid i'r drefn reoleiddio fod yn addas i'r pwrpas - yn yr oes ddigidol, mae hynny'n 

golygu bod yn rhaid iddi allu cyd-fynd â'r newidiadau sy'n digwydd yn gyflym mewn 

marchnadoedd digidol a chynnyrch digidol, fel BBC iPlayer. Rhaid targedu'r gwaith 

rheoleiddio hefyd, er mwyn diogelu defnyddwyr rhag niwed posibl. Mae'r dadansoddiad 

sydd wedi'i nodi gennym yn y ddogfen yn dangos yn glir bod y risg o niwed posibl i 

ddefnyddwyr drwy ein newidiadau arfaethedig yn isel iawn. Felly, byddai'n anghymesur 

cyflwyno cyfyngiadau rheoleiddiol i ddiogelu rhag unrhyw niwed posibl y gallai ein 

cynigion BBC iPlayer ei achosi i gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

254. O ganlyniad, nid ydym yn credu y dylai BBC iPlayer fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau 

mympwyol ar y cynnwys sydd ar gael. Byddai camau pellach o'r fath yn arwain at risg 

sylweddol o danseilio'r gwerth i'r cyhoedd gall y cynigion ei ddarparu. Byddai hyn yn 

ganlyniad gwrthnysig mewn sefyllfa lle mae ein cynigion yn amlwg yn bodloni'r Prawf 

Budd y Cyhoedd. Yn ein barn ni, ni fyddai dull gweithredu o'r fath yn gymesur nac wedi'i 
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dargedu at sefyllfa lle mae angen amlwg am derfynau rheoleiddio ex ante ar allu'r BBC i 

wella BBC iPlayer. 
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Atodiad 1: Ymchwil a dadansoddi 

Wrth gynnal yr asesiad hwn, rydym wedi mabwysiadu ymagwedd sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth. Rydym wedi comisiynu ymchwil, wedi modelu effeithiau ein cynigion, ac 

wedi dadansoddi'r ymatebion i'n hymgynghoriad cyhoeddus i helpu i ddeall graddfa a 

thebygolrwydd unrhyw werth cyhoeddus mewn perthynas â graddfa a thebygolrwydd 

unrhyw effaith andwyol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

 Mae ein hasesiad wedi defnyddio amrywiaeth eang o dystiolaeth ac ymchwil, gan 

gynnwys: 

 Ymchwil cynulleidfa wedi ei chynnal gan MTM; 

 Arolwg hunanddewis ar-lein a gynhaliwyd gan y BBC ym mis Rhagfyr 2018; 

 Modelu gan Communications Chambers; 

 Adroddiad gan Frontier Economics ar effaith y newidiadau arfaethedig ar 

gystadleuaeth; ac  

 Yr ymatebion a gawsom yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus (gweler Atodiad 2 

am ragor o fanylion).  

MTM 

Fe wnaethom gomisiynu MTM i ymgymryd ag ymchwil ansoddol a meintiol â'r 

gynulleidfa. Pwrpas yr ymchwil ansoddol oedd deall a oedd pobl o'r farn y byddai ein 

newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer o fudd iddynt yn bersonol, ac a fyddai gwerth 

cymdeithasol ehangach yn sgil y newidiadau. Comisiynwyd yr ymchwil meintiol er 

mwyn i ni allu deall y safbwyntiau hyn ar raddfa fwy, a hefyd sefydlu a fyddai gwylwyr 

yn newid i BBC iPlayer o wasanaethau masnachol.  

Cynhaliwyd y gwaith maes ar gyfer yr ymchwil ansoddol ym mis Ionawr 2019 ledled y 

Deyrnas Unedig. Roedd 126 o gyfranogwyr, wedi eu rhannu'n 18 grŵp ar gyfer 

trafodaethau estynedig. Roedd y cyfranogwyr yn 16-55+ oed o bob cwr o'r Deyrnas 

Unedig, ac roeddent yn cynnwys rhai a oedd yn ddefnyddwyr trwm, canolig ac ysgafn o 

BBC iPlayer, a rhai nad oedd yn ei ddefnyddio o gwbl. Yn y trafodaethau grŵp, fe 

wnaethom ofyn am ganfyddiadau pobl o BBC iPlayer ar dri cham gwahanol: i) yr argraff 

gyntaf; ii) ar ôl ystyried y gwasanaeth BBC iPlayer cyfredol yn fanylach; a iii) ar ôl 

ystyried y gwasanaeth gyda'n newidiadau arfaethedig wedi eu hymgorffori. 

Roedd yr ymchwil meintiol yn cynnwys arolwg ar-lein, a gwblhawyd ym mis Ionawr a 

mis Chwefror 2019. Cafwyd 2,200 ymateb i'r arolwg, gyda phob ymatebydd yn 16+ oed 

ac yn breswylwyr yn y Deyrnas Unedig. Cafodd y data ymateb terfynol ei bwysoli i 

sicrhau bod y canlyniadau'n cynnwys proffil cynrychioliadol o boblogaeth Prydain. 

Cyfrifwyd hyn yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, rhanbarth yn y Deyrnas Unedig, 

defnydd o BBC iPlayer, a ffafriaeth tuag at y BBC. Yn yr arolwg ar-lein, gofynasom am 

ymddygiadau gwylio teledu a chanfyddiadau o BBC iPlayer, fel y mae pethau ar hyn o 

bryd a gyda'n newidiadau arfaethedig wedi eu hymgorffori. 

Arolwg hunan-ddewis ar-lein 
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Cynhaliodd y BBC arolwg naidlen ar-lein ymhlith dros ddwy fil a hanner o bobl a 

ddefnyddiodd BBC iPlayer yn ystod y cyfnod rhwng 6 Rhagfyr 2018 a 20 Rhagfyr 2018. 

Ar ddiwedd y rhaglen roeddent wedi ei gwylio, cafodd defnyddwyr a gytunodd i gymryd 

rhan eu hailgyfeirio i dab porwr ar wahân i gwblhau'r arolwg. Un o'r cwestiynau a 

ofynnwyd i ymatebwyr oedd beth fyddent yn fwyaf tebygol o'i wneud pe na bai'r rhaglen 

roeddent newydd ei gwylio wedi bod ar gael.  

Communications Chambers 

Fe wnaethom gomisiynu Communications Chambers i fodelu niferoedd a defnydd BBC 

iPlayer yn dilyn ein newidiadau arfaethedig, ac effeithiau ar wasanaethau eraill y BBC a 

gwasanaethau masnachol tebyg eraill.  Roedd mewnbynnau allweddol i'r model yn ddata 

ynghylch: 

 Defnydd hanesyddol o BBC iPlayer;  

 Defnyddio cyfres a oedd ar gael am fwy na 30 diwrnod yn ail hanner 2018 fel rhan o 

dreial;  

 Data hanesyddol ar ddefnydd o wasanaethau eraill a chynnwys clyweledol y gellir ei 

wylio ar deledu neu ddyfais arall, e.e. gwasanaethau fideo ar alw eraill wedi eu 

cyllido’n fasnachol (BVOD a SVOD), gwasanaethau teledu llinol a chynnwys arall.  

At ddibenion modelu'r newid mewn arferion gwylio ar BBC iPlayer, fe wnaethom dybio y 

bydd y BBC yn sicrhau bod y nifer canlynol o gyfresi ar gael ar BBC iPlayer: 

 Argaeledd safonol newydd o 12 mis ar gyfer pob comisiwn a 5 mlynedd (60 mis) ar 

gyfer comisiynau plant. Mae hyn yn rhagdybio bod hyn yn berthnasol i bob 

comisiwn, gyda rhai eithriadau fel y disgrifir yn Adran 4 (e.e. teitlau BBC Three sydd 

eisoes ar gael am gyfnod hirach);  

 Detholiad o raglenni wedi eu hymestyn yn hirach: 25 cyfres wedi eu sgriptio a 100 

cyfres mewn genres eraill a fydd yn parhau i fod ar gael am flwyddyn arall 

(cyfanswm o 24 mis); 

 Setiau bocs o deitlau dethol sy’n dychwelyd: 

o 25 o deitlau wedi eu sgriptio sy’n dychwelyd ar gael fel setiau bocs llawn 

bob blwyddyn, pob un â chyfres o bedair cyfres flaenorol ar gyfartaledd, 

h.y. 100 cyfres wedi eu sgriptio flaenorol, ar gael am 12 mis; 

o 25 o deitlau sy’n dychwelyd mewn genres eraill ar gael fel setiau bocs 

llawn bob blwyddyn, pob un â chyfres o bedair cyfres flaenorol ar 

gyfartaledd, h.y. 100 cyfres flaenorol arall, ar gael am 12 mis; 

o 30 o deitlau plant sy’n dychwelyd ar gael fel setiau bocs llawn bob 

blwyddyn, pob un â chyfres o bedair cyfres flaenorol ar gyfartaledd, h.y. 

120 cyfres blant flaenorol, ar gael am 12 mis; 

 Detholiad o raglenni archif bob blwyddyn, ar gael am 12 mis: 

o 35 o deitlau archif wedi eu sgriptio (150 cyfres); 

o 50 cyfres archif unigol o genres eraill; 

o 50 o deitlau archifau plant (150 cyfres). 
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At ddibenion y modelu, rydym wedi cymryd yn ganiataol y bydd swm y cyfresi a nodir 

uchod ar gael o ddechrau 2019 a phob blwyddyn tan 2024. 

Prif allbynnau'r model oedd rhagolygon ar gyfer defnyddio BBC iPlayer a gwasanaethau 

BVOD, SVOD a theledu llinol eraill sy'n cael eu cyllido’n fasnachol yn y gwrthffeithiol 

h.y. heb ystyried y cynigion, y cynnydd yn y defnydd o BBC iPlayer ac effaith ddilynol y 

cynnydd hwnnw yn y defnydd o BVOD eraill, gwasanaethau SVOD a chynnwys arall a 

wyliwyd ar setiau teledu a dyfeisiau eraill.  

Fel rhan o'r gwaith modelu, fe wnaethom hefyd archwilio effaith y cynigion ar 

gyrhaeddiad BBC iPlayer. 

Frontier Economics 

Fe wnaethom hefyd gomisiynu Frontier Economics i ddarparu dadansoddiad o effaith 

cynigion y BBC ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, gan ystyried gwaith modelu 

Communications Chambers. 

Mae'r holl dystiolaeth ategol wedi cael ei chyhoeddi ochr yn ochr â’r ddogfen hon. 
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Atodiad 2: Ymatebion i'r ymgynghoriad 

Ar 7 Ionawr 2019 lansiodd y BBC ymgynghoriad ymhlith rhanddeiliaid ar gynlluniau i 

newid BBC iPlayer o wasanaeth dal i fyny i gyrchfan.  

Pwrpas ein hymgynghoriad oedd ceisio barn (gan randdeiliaid y diwydiant yn bennaf) i'n 

helpu i fireinio ein cynigion. Roedd hwn yn gam angenrheidiol, o ystyried yr angen i ni 

gynnal dadansoddiad cadarn o werth cyhoeddus ein cynigion yn ogystal â'r effaith bosibl 

ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, fel sy'n ofynnol yn ôl Prawf Budd y Cyhoedd.  

Cawsom 83 o ymatebion i'n hymgynghoriad, a oedd yn cynnwys 32 gan randdeiliaid y 

diwydiant, a 51 gan aelodau'r cyhoedd. Yma, rydym yn crynhoi'r ymatebion hyn ac yn 

nodi sut rydym wedi ystyried adborth perthnasol. Mae’r holl ymatebion nad ydynt yn 

gyfrinachol wedi cael eu cyhoeddi ar ein gwefan ochr yn ochr â’r ddogfen hon. 

Adborth rhanddeiliaid 

Roedd bron pob un o'r ymatebwyr i'n hymgynghoriad yn cydnabod yr angen i'r BBC 

weithredu o gofio'r newidiadau i'r farchnad ac arferion gwylio yn y blynyddoedd 

diwethaf. Er bod gwahaniaeth barn ynghylch effaith bosibl ein cynigion ar 

gynulleidfaoedd ac ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, rydym o'r farn bod cefnogaeth glir 

i'r BBC wneud rhywbeth i wella’r hyn sy'n cael ei gynnig drwy iPlayer y BBC.  

Cawsom gefnogaeth gadarnhaol gan nifer o randdeiliaid. Dywedodd VLV fod argaeledd 

cynnwys y tu hwnt i 30 diwrnod yn hanfodol o ran ein gallu i gyflawni'r Genhadaeth a'r 

Dibenion Cyhoeddus, a thynnodd sylw at fanteision cymdeithasol ehangach gwylio 

cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Awgrymodd hefyd y byddai'r cynigion yn 

arwain at ragor o arloesi yn y farchnad, yn union fel yn 2007, pan arweiniodd lansiad 

BBC iPlayer at osod safon uchel ar gyfer datblygu fideo ar alw yn y dyfodol. Nododd S4C 

bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill y Deyrnas Unedig wedi newid eu 

darpariaeth ar-lein yn barod i adlewyrchu tueddiadau o ran ymddygiad gwylwyr, a 

dywedodd y byddai anghysondeb sylweddol ymhlith darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 

y Deyrnas Unedig pe na bai’r BBC yn gallu ymateb i dueddiadau o ran disgwyliadau 

gwylwyr. 

Nododd un rhanddeiliad yn gyfrinachol y byddai ychwanegu rhagor o ddeunydd o'r 

archif yn fodd i athrawon ehangu eu haddysgu drwy ddeunydd darlledu, ac y gall y BBC 

gyflawni ei genhadaeth addysg yn well. Dywedodd Doc Society y byddai gwerth 

cyhoeddus yn cael ei wella ac y byddai argaeledd wedi ei ymestyn BBC iPlayer yn 

galluogi'r BBC i gyrraedd cynulleidfaoedd iau a BAME yn haws. Cawsom ymatebion gan 

dri grŵp yn cynrychioli buddiannau hygyrchedd.62 1.  Roedd yr ymatebion hyn yn 

cefnogi'r syniad o ddarparu rhagor o gynnwys ar BBC iPlayer cyhyd â bod y cynnwys 

hwn ar gael gyda gwasanaethau hygyrchedd priodol. 

                                            

62 Gweithredu ar Golli Clyw, Cymdeithas Genedlaethol Pobl Fyddar, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y 

Deillion 
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Roedd lleiafrif bach o randdeiliaid y diwydiant (techUK, Cognizant) o'r farn y byddai ein 

cynigion naill ai'n annhebygol o gael unrhyw effaith sylweddol ar gystadleuaeth deg ac 

effeithiol, neu fod canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd yn flaenoriaeth 

uwch na phoeni am effaith gystadleuol. Awgrymodd Cognizant fod cystadleuaeth eisoes 

ar sgiw oherwydd y gyllideb cynnwys sylweddol uwch sydd gan ddarparwyr SVOD byd-

eang o’i chymharu â'r BBC, gan felly dawelu ofnau ynghylch i ba raddau y byddai hyn yn 

peri pryder. 

Ymatebion gan y cyhoedd 

Cawsom 51 o ymatebion gan aelodau'r cyhoedd, y gyda mae 39 ohonynt yn berthnasol i 

gwmpas y Prawf Budd y Cyhoedd. Roedd cefnogaeth gref gan y cyhoedd i'n newidiadau 

arfaethedig. Roedd bron pawb a ysgrifennodd yn gefnogol i'n cynigion. Roeddent yn 

teimlo y byddai ein newidiadau o fudd mawr i gynulleidfaoedd sydd fel arfer yn gwylio 

cynnwys ar alw. O ran gwerth cyhoeddus, awgrymodd rhai y gallai argaeledd mwy o 

gynnwys archifau uno cynulleidfaoedd hŷn ac iau, a gwella eu profiad cyfunol. 

Nododd ymatebwyr hefyd y byddai cynyddu argaeledd cynnwys y talwyd amdano gydag 

arian talwyr ffi'r drwydded yn sicr o fudd i wylwyr. Dywedodd pobl y byddai 

cynulleidfaoedd, yn enwedig y rhai nad ydynt yn gwerthfawrogi'r BBC ar hyn o bryd, yn 

gwerthfawrogi'r BBC yn fwy, o ystyried y cynnwys cynyddol sydd ar gael i 

gynulleidfaoedd a thalwyr ffi'r drwydded. 

Roedd yr ymatebion negyddol gan aelodau o'r cyhoedd yn canolbwyntio’n bennaf ar 

faterion eraill y tu allan i gwmpas y Prawf Budd y Cyhoedd hwn - yn bennaf, ansawdd 

cynnwys ac ymarferoldeb BBC iPlayer, gan gynnwys hygyrchedd ar gyfer pobl nad 

oeddent yn byw yn y Deyrnas Unedig).  

Pryderon rhanddeiliaid 

Mynegodd rhanddeiliaid bryderon am ein cynigion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: 

 Y math o gynnwys a gynigir ar BBC iPlayer a sut mae hyn yn berthnasol i'n 

hamcanion; 

 Hyd a lled ein cynlluniau yn llawn; 

 Effaith bosibl ein cynlluniau ar gystadleuaeth deg ac effeithiol; 

 Marchnata a hyrwyddo BBC iPlayer;  

 Ein proses ymgynghori a sut mae hyn yn berthnasol i asesiad Bwrdd y BBC o'r 

cynigion; 

 Sut rydym yn disgwyl caffael hawliau ychwanegol ar alw ar gynnwys ar BBC iPlayer; 

 Yr angen am eglurder ynghylch costau posibl ein cynigion ac unrhyw effaith ar 

wasanaethau eraill y BBC; ac 

 Ein polisi dosbarthu ar gyfer cynnwys BBC iPlayer. 

Yma, rydym yn ystyried ymatebion yn ymwneud â phob un o'r meysydd hyn, ac yn 

egluro sut mae'r BBC wedi ystyried y pwyntiau a godwyd.  
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Comisiynu cynnwys y BBC 

Amlygodd nifer o ymatebwyr, gan gynnwys Pact, pa mor bwysig oedd hi i’r BBC 

gomisiynu'r cynnwys gorau, mwyaf nodedig i'n cynulleidfaoedd fel ffactor sy'n allweddol 

i lwyddiant y BBC. Yma, fe wnaeth ymatebwyr awgrymu nad hyd argaeledd oedd unig 

yrrwr gwerth cyhoeddus ychwanegol, ynghyd â chyrhaeddiad ychwanegol a chyfran 

gwylio ar gyfer y BBC. Roedd hyn yn benodol mewn cysylltiad â'n dymuniad penodol i 

barhau i gyrraedd cynulleidfaoedd iau, a thynnodd Pact sylw at ein henw da hyd yn hyn 

gyda BBC Three fel tystiolaeth mai cynnwys yn hytrach nag argaeledd yw'r ffactor 

mwyaf arwyddocaol o ran gyrru gwylio. Mewn ymateb cyfrinachol dywedodd darlledwr 

na fyddai ychwanegu teitlau ac oriau at BBC iPlayer yn ychwanegu gwerth cyhoeddus 

yn awtomatig. 

Rydym yn cytuno ei bod yn hanfodol ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar gomisiynu'r 

cynnwys gorau, mwyaf nodedig i'n holl gynulleidfaoedd. Fodd bynnag, mae hefyd yn 

hanfodol bod ein cynulleidfaoedd yn gallu cyrchu a darganfod y cynnwys hwnnw ar BBC 

iPlayer. Mae hyn wrth wraidd ein cynigion i gynyddu graddfa’r cynnwys ar BBC iPlayer. 

Credwn fod y cynnwys rydym yn ei gomisiynu yn rhan hanfodol o'n cynnig i 

gynulleidfaoedd, ond nid yw o fewn cwmpas Prawf Budd y Cyhoedd. Dylai'r BBC bob 

amser fod yn rhydd i gystadlu ar sail y cynnwys rydym yn ei gomisiynu yn unol â'r 

Genhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus a'r gofynion rheoleiddio perthnasol.  

Hyd a lled ein cynlluniau yn llawn 

Roedd rhai rhanddeiliaid yn anghytuno â'n diffiniad o'r farchnad gan gynnwys gwylio 

llinol a fideo ar alw, gan feirniadu ein huchelgeisiau datganedig i gystadlu â darparwyr 

SVOD byd-eang. Roeddent yn tynnu sylw at oruchafiaeth barhaus gwylio llinol - er 

enghraifft, dywedodd Sky bod 85% o holl wylio cynnwys yn y Deyrnas Unedig yn gwylio 

darllediadau llinol byw neu’n gwylio eto o fewn saith niwrnod. Dywedodd Virgin Media 

fod rhoi mwy o bwyslais ar BBC iPlayer fel ‘y brif ffordd y mae cynulleidfaoedd yn 

gwylio rhaglenni teledu'r BBC’ yn newid sylweddol a allai annog defnyddwyr i osgoi 

llwyfannau teledu talu. 

Ar wahân, fe wnaeth nifer o randdeiliaid (Sky, Pact) sylwadau yn eu hymatebion ar 

ddiffyg manylder ynghylch hyd a lled ein cynigion yn llawn. Codwyd pryderon hefyd am 

effaith hyn ar eu gallu i ymateb yn ystyrlon i'n hymgynghoriad, gan alw arnom i lansio 

ymgynghoriad arall ar ein cynigion terfynol, neu ddweud y dylai Ofcom gychwyn 

Asesiad Cystadleuaeth gyda’r BBC.  

Roedd pryderon hefyd ynglŷn â hyd a lled posibl ein cynlluniau yn absenoldeb unrhyw 

eglurder ynghylch faint o gynnwys a fyddai ar gael ar BBC iPlayer. Yn ei ymateb, roedd 

Pact yn cwestiynu a oeddem yn bwriadu dod yn wasanaeth ffrydio yn unig yn hytrach 

nag yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus o ganlyniad posibl i rai o'n cynigion.  

Gan ystyried y pryderon a godwyd gan randdeiliaid, rydym wedi ystyried yn ofalus: 

 Faint o wybodaeth y gallwn ei darparu ynghylch ein dyheadau ar gyfer BBC iPlayer, o 

ystyried trafodaethau masnachol parhaus; ac 
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 A oes angen i ni ystyried pennu terfynau ffurfiol ar hyd a swm y cynnwys y byddem 

yn ei ddarparu drwy BBC iPlayer. 

Nodwn fod ein cynigion yn parhau i ddatblygu wrth i ni gyhoeddi ein hymgynghoriad. 

Fel y nodwyd gennym yn y ddogfen, mae hyd a lled yr hyn y gallwn ei gynnig i dalwyr 

ffi'r drwydded hefyd yn dibynnu ar ein gallu i sicrhau hawliau yn y farchnad. Mae hyn 

yn cyfyngu ar y sicrwydd y gallwn ei roi i randdeiliaid ynghylch ein cynlluniau. 

Rydym wedi nodi'n llawn ein disgwyliadau ar gyfer cyfaint y cynnwys ar BBC iPlayer yn 

Ffigur 16. Mae rhagor o fanylion am y rhagdybiaethau a wnaed gennym yn Atodiad 1 ac 

yn adroddiad Communications Chambers. Credwn fod y manylion a’r tryloywder hyn yn 

galluogi rhanddeiliaid, gan gynnwys Ofcom, i ddeall yn llawn ein dyheadau ar gyfer BBC 

iPlayer a'r goblygiadau posibl.  

Effaith bosibl ar gystadleuaeth deg ac effeithiol 

Roedd nifer o randdeiliaid yn y diwydiant yn pryderu am yr effaith bosibl y gallai ein 

cynigion ei chael ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

Amddifadu cystadleuwyr rhag cael cynulleidfaoedd a refeniw hysbysebu 

Mewn ymateb cyfrinachol, dywedodd darlledwr y byddai BBC iPlayer a fyddai'n tra-

arglwyddiaethu ar raddfa fwy yn dod ar draul y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill, 

gan leihau eu cynulleidfaoedd a'u gallu i gynhyrchu refeniw. Yn yr un modd, dywedodd 

darlledwr arall y byddai ein cynigion yn dod ar draul darparwyr fideo ar alw darlledu 

gwasanaeth cyhoeddus eraill, ond mai bychan fyddai’r effaith ar ddarparwyr SVOD byd-

eang. Dywedodd Sky fod y cynigion yn peryglu dargyfeirio cynulleidfaoedd oddi wrth 

gystadleuwyr, a allai leihau refeniw a phroffidioldeb gwasanaethau fideo ar alw eraill, 

gan leihau eu parodrwydd i fuddsoddi mewn cynnwys.  

Cyfyngu ar y farchnad gynhyrchu a’r farchnad hawliau eilaidd 

Codwyd rhai pryderon ynghylch yr effeithiau ar refeniw masnachol ar gyfer y sector 

cynhyrchu a chynhyrchion eraill y farchnad eilaidd fel fideo ar alw a DVDs.  

Cytunodd Virgin Media, gan ddweud y gallai'r BBC leihau ei allu i gyflawni'r genhadaeth 

pe bai refeniw o'r farchnad eilaidd yn cael ei leihau. Dadleuodd: 

 Byddai defnyddwyr yn cael eu hannog i amgylchedd caeedig o ystyried y cynnwys 

cynyddol, a allai effeithio ar refeniw hysbysebu eraill 

 Mae'r BBC mewn perygl o ddibrisio ei gynnwys yn y farchnad eilaidd (neu ei dileu yn 

gyfan gwbl), a fyddai'n effeithio ar ei chyllideb a'r gallu i gyflawni ei chenhadaeth 

 Mae rhoi BBC iPlayer fel ‘y brif ffordd mae cynulleidfaoedd yn gwylio rhaglenni 

teledu'r BBC’ yn newid sylweddol, gan annog defnyddwyr i osgoi llwyfannau teledu 

talu. 

Prif ddadl Pact yw y byddai ein cynigion yn peri risg ddifrifol i ecosystem gynhyrchu'r 

Deyrnas Unedig. Awgrymodd Pact y gallai unrhyw ostyngiad mewn buddsoddiad 

sylfaenol oherwydd colli buddsoddiad o werthiannau eilaidd y Deyrnas Unedig arwain 

at ansawdd rhaglenni is a thrwy hynny ychydig iawn o ecsbloetio rhyngwladol ar y 

cynnwys. Teimlai Pact y byddai cynhyrchwyr llai yn arbennig yn wynebu heriau 
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cynyddol wrth gasglu cyllid ym marchnad y Deyrnas Unedig, gan leihau eu gallu i 

gystadlu ag endidau mwy o faint. Yn y cyfamser, mae’n bosibl y bydd gwasanaethau 

SVOD yn penderfynu cyllido rhagor o gynyrchiadau yn llawn, yn hytrach na pharhau â 

chyd-gynyrchiadau gyda'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, sy'n golygu y byddai'r 

sector cynhyrchu annibynnol yn colli hawliau IP gwerthfawr. 

Rydym yn diolch i randdeiliaid am gynnwys y pwyntiau hyn yn eu hymatebion. Mae 

hyn, yn unol â bwriad ein hymgynghoriad, wedi ein galluogi i ystyried yr holl bwyntiau 

hyn yn ein dadansoddiad. Rydym wedi ystyried ffactorau o'r fath yn ein gwaith modelu. 

Credwn fod ein dadansoddiad, fel y nodir yn y ddogfen hon, yn rhoi eglurder digonol 

ynghylch y gwaith rydym wedi ei wneud i ddeall yr effaith bosibl ar gystadleuaeth deg ac 

effeithiol a allai ddeillio o'n newidiadau.  

Cyd-hyrwyddo BBC iPlayer 

Amlygodd nifer o ymatebwyr i'n hymgynghoriad bwysigrwydd marchnata a hyrwyddo 

BBC iPlayer, gan awgrymu y byddai hyn yn helpu i ysgogi gwylio ychwanegol. Wrth 

wneud hynny, nid oeddent yn gweld argaeledd cynnwys fel y ffactor pwysicaf un, o 

gofio'r ffactorau eraill sy'n effeithio ar wylio. Awgrymodd rhai ymatebwyr eraill hefyd 

fod BBC iPlayer eisoes yn mwynhau manteision o'i gymharu â'i gyfoedion yn y farchnad 

oherwydd y cyfle i gyd-hyrwyddo ar Wasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y Deyrnas 

Unedig. 

Rydym yn cytuno y gall marchnata a hyrwyddo fod yn arwyddocaol. Er nad ydym yn o'r 

farn bod unrhyw gynllun sydd gennym i hyrwyddo BBC iPlayer yn rhan o gwmpas y 

Prawf Budd y Cyhoedd hwn - oherwydd nad yw’n gyfystyr â newid i'n strategaeth 

bresennol - rydym yn bwriadu parhau i wneud pobl yn ymwybodol o BBC iPlayer a’r 

cynnwys y mae'n ei gynnig. Bydd hyn yn cynnwys cyd-hyrwyddo gan Wasanaethau 

Cyhoeddus eraill y BBC. Byddwn yn gwneud hynny yn unol â'n canllawiau golygyddol 

a'n gofynion Siarter a’n Cytundeb.  

Nodwn gyda diddordeb y cyferbyniad rhwng canfyddiad rhai rhanddeiliaid bod BBC 

iPlayer yn cael mantais gystadleuol drwy gyd-hyrwyddo ar lwyfannau eraill y BBC gyda 

chanfyddiadau'r gynulleidfa a diffyg ymwybyddiaeth o'r hyn y mae'n ei gynnig (a 

drafodir yn Adran 3). Mae hyn yn awgrymu i ni nad oes mantais gystadleuol effeithiol ar 

gyfer BBC iPlayer o ganlyniad i gyd-hyrwyddo gan y BBC, fel y mae rhai rhanddeiliaid 

wedi ei awgrymu. Fel y cyfryw, rydym yn parhau i fod o'r farn ei bod yn briodol i ni 

gynnwys rhywfaint o waith hyrwyddo BBC iPlayer gan ein Gwasanaethau Cyhoeddus 

eraill yn y Deyrnas Unedig.  

Ein proses ymgynghori 

Mynegodd nifer o randdeiliaid bryderon ynghylch lefel y manylion a ddarparwyd yn ein 

hymgynghoriad. Awgrymodd rhai (e.e. Sky, Pact, Virgin Media) nad oedd y manylion yn 

ddigonol i'w galluogi i ymateb yn ystyrlon i'n hymgynghoriad. Awgrymodd rhai y dylem 

ymgynghori ar ein cynigion pan oeddent ar gam mwy datblygedig i alluogi ymatebion 

mwy ystyrlon, a nododd sawl un eu bod yn disgwyl i'r BBC wneud gwaith pellach i ddeall 

effaith bosibl y cynigion hyn ar y farchnad, gan nodi nad oedd lefel y dadansoddiad a 
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gyflwynwyd yn ein hymgynghoriad yn ddigonol i alluogi Bwrdd y BBC i wneud 

penderfyniad ystyrlon.  

Nododd rhai rhanddeiliaid (e.e. Sky, Pact) ein bod wedi cyfeirio at ‘ymchwil fewnol’ heb 

sicrhau bod hwn ar gael i randdeiliaid. Nododd nifer fach o ymatebwyr hefyd eu bod o’r 

farn bod ein hymgynghoriad yn annheg, (e.e. ‘heb fod yn gytbwys’ yn ôl COBA), o 

ystyried cydbwysedd y manylder a ddarparwyd rhwng y rhesymau y mae'r BBC eisiau 

gwneud y newidiadau a'r dadansoddiad o'r effeithiau posibl.  

Rydym yn parhau i fod o'r farn bod ein hymgynghoriad yn briodol. Nodwn na wnaeth 

Bwrdd y BBC unrhyw benderfyniad ar berthnasedd posibl ein cynigion ar sail yr 

wybodaeth a nodwyd yn ein dogfen ymgynghori. Fe wnaethom gynnwys nifer o fanylion 

yn ymwneud â chynnwys y farchnad a'r gynulleidfa i esbonio i randdeiliaid pam ein bod 

o'r farn bod y newidiadau y bwriadwn eu gwneud yn angenrheidiol ar gyfer y BBC. 

Rydym yn parhau i fod o’r farn ei bod yn bwysig ac yn gwbl briodol i'r BBC esbonio'r 

rhesymeg dros ein cynigion.  

O ran y diffyg gwybodaeth fanwl am effaith bosibl ein cynigion ar gystadleuaeth deg ac 

effeithiol, nid ydym o'r farn chwaith bod angen cynnwys hyn yn y ddogfen ymgynghori. 

Mae'r ddogfen bresennol hon, sy'n sail i benderfyniadau Bwrdd y BBC ynghylch a yw'r 

newidiadau yn bodloni'r Prawf Budd y Cyhoedd, yn ystyried yn llawn yr effaith bosibl ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol. Wrth gynnal y dadansoddiad hwn, rydym wedi ystyried 

yr holl bwyntiau perthnasol a godwyd gan randdeiliaid wrth ymateb i'n hymgynghoriad. 

Pwrpas ein hymgynghoriad oedd deall barn rhanddeiliaid ar beth allai'r effeithiau posibl 

fod. Rydym o'r farn bod yr ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriad wedi ein galluogi i 

fireinio ein dadansoddiad yng ngoleuni pryderon o'r fath, yn yr un modd â bwriad ein 

hymgynghoriad.  

Rydym hefyd o'r farn, yn yr achos hwn, y gallai penderfyniad Ofcom ar 02 Tachwedd 

2018 fod ein cynlluniau ar gyfer BBC iPlayer yn 2018/19 yn ‘newid materol’, fod wedi 

cyfrannu hefyd at ddisgwyliad rhanddeiliaid y byddai'r BBC yn cyhoeddi manylion a 

dadansoddiad pellach.  

Roedd y cynigion a nodwyd yn ein hymgynghoriad yn wahanol iawn i'r cynigion 

blaenorol nad oedd Bwrdd y BBC yn o'r farn eu bod yn newid sylweddol. Yn benodol: 

 Yn eu hanfod, roedd ein cynigion yn 2018/19 yn dreial am flwyddyn i asesu effaith 

ymestyn cynnwys ar BBC iPlayer. Byddai ein cynigion presennol yn berthnasol i bob 

blwyddyn yn y dyfodol; ac 

 Mae ein cynigion presennol yn fwy pellgyrhaeddol na'n cynigion yn 2018/19 ac yn 

adlewyrchu strategaeth gyffredinol y BBC ar gyfer BBC iPlayer.  

O'r herwydd, nid ydym o'r farn y byddai wedi bod yn briodol nac yn berthnasol darparu 

unrhyw dystiolaeth ategol o'n hasesiad blaenorol.  

Nodwn ymhellach, yn dilyn cyhoeddi'r ddogfen hon, y bydd Ofcom yn ymgynghori 

ymhellach ar ein cynigion a'i benderfyniadau. Bydd hyn yn cynnig cyfle i randdeiliaid 

sydd â diddordeb gyfrannu ymhellach at y broses, gan gynnwys pan fyddant wedi gweld 

manylion pellach am ein cynigion a dadansoddiad ategol ar gyfer ein Prawf Budd y 

Cyhoedd.  
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Cael hawliau ychwanegol ar gyfer BBC iPlayer 

Cododd nifer o randdeiliaid bryderon ynghylch sut mae'r BBC yn disgwyl caffael hawliau 

ychwanegol ar gyfer BBC iPlayer, yn unol â'n cynigion. Yn benodol, mynegodd rhai 

ymatebwyr i'n hymgynghoriadau bryderon am y potensial i'n cynlluniau amharu ar y 

telerau masnach a’r fframweithiau busnes sydd gennym ar hyn o bryd.  

Ymatebodd sawl corff sy'n cynrychioli doniau creadigol a deiliaid hawliau,63 ac roeddent 

yn gwerthfawrogi ein bwriadau yn gyffredinol, gan nodi y byddai argaeledd estynedig yn 

dda i dalwyr ffi'r drwydded a oedd wedi cyllido'r cynnwys. Yn gyffredinol, dywedasant y 

dylai'r BBC sicrhau ei fod yn parhau i dalu cyfradd fasnachol deg i artistiaid ac am 

hawliau cynnwys, yn enwedig o ystyried bod mwy o gynnwys ar gael. Roedd pryderon 

ynghylch a fyddai deiliaid hawliau yn cael eu digolledu'n briodol pe byddai defnydd, 

argaeledd a/neu ddarpariaeth cynnwys yn cael ei ymestyn. 

Fel y nodwyd yn ein dogfen ymgynghori, rydym wedi dechrau trafod gyda deiliaid 

hawliau i sicrhau'r argaeledd estynedig y disgwyliwn ei fod yn ofynnol i gyflawni ein 

cynigion. Mae hyn wedi cynnwys ymgysylltu â nifer o'r rhanddeiliaid a gyflwynodd 

ymatebion i'n hymgynghoriad. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda deiliaid hawliau i 

sicrhau fframwaith hawliau newydd ar gyfer y BBC sydd er budd y BBC a deiliaid 

hawliau.   

Costau posibl ein cynigion 

Soniodd nifer o randdeiliaid am y diffyg gwybodaeth ynghylch costau ein cynigion, ac 

mewn rhai achosion heriwyd y sefyllfa a nodwyd yn ein hymgynghoriad y gallai datgelu 

unrhyw wybodaeth fanwl fod yn wybodaeth fasnachol sensitif.  

Roedd rhai yn pryderu am ddiffyg manylion am gyllid ar gyfer cynigion, ac yn cymharu 

hyn â lefel y manylder a ddarparwyd gennym yn ein hymgynghoriad ar drwyddedau 

cyllido ar gyfer pobl dros 75 oed. Dywedodd COBA nad oedd yn glir a fyddai ein cynigion 

yn golygu bod angen cwtogi ar weithgareddau gwasanaethau cyhoeddus eraill, ac ni allai 

weld sut gall Bwrdd y BBC fesur a yw gwerth cyhoeddus yn gorbwyso effaith ar y 

farchnad. 

Mewn ymateb cyfrinachol, dywedodd un darlledwr na ddylai ymestyn BBC iPlayer 

wanhau gallu'r BBC i fuddsoddi mewn Freeview a Theledu Daearol Digidol (DTT). 

Rydym yn parhau i fod o'r farn bod amlinellu manylion yn gyhoeddus ynghylch costau 

disgwyliedig ein cynigion yn peryglu gwyrdroi'r farchnad drwy ddatgelu manylion a allai 

fod yn berthnasol i strategaeth negodi'r BBC ynghylch hawliau ychwanegol. Rydym yn 

trafod costau posibl yn Adran 5.3. I grynhoi, nid ydym o'r farn bod costau ein cynigion yn 

                                            

63 Cymdeithas Llyfrgelloedd ac Asiantaethau Lluniau Prydain, Cyfarwyddwyr y Deyrnas Unedig, 

Equity, Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion, Cymdeithas Diogelu Hawlfraint Mecanyddol, 

Cymdeithas Cyhoeddwyr Cerddoriaeth, Undeb y Cerddorion, PRS ar gyfer Cerddoriaeth, Cerddoriaeth y 
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debygol o fod yn sylweddol, na chwaith y byddent yn arwain at newidiadau sylweddol i 

feysydd eraill y BBC. 

Dosbarthu cynnwys BBC iPlayer 

Honnodd Pact fod ein cynigion yn groes i Fframwaith Gweithredu Ofcom a Pholisi 

Dosbarthu'r BBC. Gan na fyddai cynnwys y BBC ar gael i ddarparwyr cynnwys eraill nes 

bod ei werth wedi dirywio'n sylweddol, dywedodd y byddai'r farchnad yn cael ei 

hystumio gan na fyddai darparwyr SVOD newydd neu aml-sianel yn gallu trwyddedu 

cynnwys BBC mewn modd a fyddai'n eu galluogi i gystadlu. Dadleuodd Pact na fyddai'r 

BBC yn sicrhau bod ei gynnwys ar gael ar amrywiaeth eang o lwyfannau yn unol â'r 

rheoliad ynghylch dosbarthu. Nododd Sky y gellid lliniaru effeithiau negyddol pe bai 

unrhyw cynnwys ac ymarferoldeb ychwanegol ar gael hefyd ar wasanaethau pwrpasol, 

fel drwy wasanaeth teledu talu Sky. 

Nid ydym o'r farn bod unrhyw beth yn y cynigion sy'n mynd yn groes i Bolisi Dosbarthu'r 

BBC, nac yn awgrymu cyfyngiadau ychwanegol ar argaeledd Gwasanaethau Cyhoeddus 

y Deyrnas Unedig, gan gynnwys BBC iPlayer, sydd ar gael yn fwy eang nag unrhyw 

wasanaeth fideo ar alw arall yn barod. 

Fel y noda Sky, bydd y BBC yn parhau i geisio dosbarthu Gwasanaethau Cyhoeddus y 

Deyrnas Unedig yn llawn i unrhyw lwyfan sy'n bodloni amodau'r Polisi Dosbarthu, fel y 

mae ar hyn o bryd gyda llwyfan Sky TV a miloedd o ddyfeisiau teledu eraill. O ganlyniad, 

bydd y cynigion yn caniatáu i lwyfannau o'r fath gynnig rhagor o gynnwys y BBC i'w 

defnyddwyr heb unrhyw gost ychwanegol.  

Cynigion rhanddeiliaid 

Fel rhan o'n hymgynghoriad â rhanddeiliaid, fe wnaethom ofyn yn benodol i randdeiliaid 

a oedd camau y gallem eu cymryd i leihau unrhyw effaith negyddol posibl ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol, neu i hyrwyddo effeithiau cadarnhaol posibl. 

Cafwyd barn gymysg yn yr ymatebion gan randdeiliaid. Roedd aelodau'r cyhoedd a 

ymatebodd yn cynnig yn gyffredinol y dylem ganolbwyntio ar effeithiau cadarnhaol ar y 

gynulleidfa, yn hytrach na bod yn rhy bryderus am yr effaith ar y farchnad.  

Cafwyd awgrymiadau y dylid gwneud mwy i ddeall neu esbonio hyd a lled ein gwaith. 

Cynigiodd sawl un (e.e. Undeb y Cerddorion, TAC) ein bod yn cynnal ymchwil a 

dadansoddiad manwl ar effeithiau posibl ein cynigion, tra bod Virgin Media yn cynnig y 

dylem lunio set o ganllawiau am hyd argaeledd cynnwys. 

Awgrymodd nifer o randdeiliaid masnachol ein bod yn cyfyngu ar faint ein cynigion. 

Mewn ymateb cyfrinachol, dywedodd un darlledwr y byddai'n rhesymol ymestyn 

argaeledd am tua chwe mis, yn amodol ar drafodaethau masnachol ynghylch hawliau. 

Mewn ymateb cyfrinachol, cynigiodd darlledwr arall y dylai'r BBC ystyried dewisiadau 

amgen a allai o bosibl gael effaith lai sylweddol, fel ffenestri byrrach neu beidio â 

‘phentyrru cyfresi’. 

Mewn ymateb i rai o'r awgrymiadau hyn a godwyd gan randdeiliaid, nodwn: 
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 Fel y nodir yn Adran 4, rydym yn disgwyl trafod yn deg gyda deiliaid hawliau 

ynghylch unrhyw hawl ychwanegol y mae angen i ni ei sicrhau ar gyfer BBC iPlayer;  

 Nodwn fanylion pellach yn Adran 4 ynghylch y rhesymau pam nad ydym yn bwriadu 

newid ein polisi neu ein strategaeth ddosbarthu fel rhan o'r newidiadau; ac 

 Mae adran 6 yn amlinellu rhagor o fanylion am effaith bosibl ein cynigion ar 

gystadleuaeth deg ac effeithiol; rydym hefyd wedi cyhoeddi adroddiad Frontier 

Economics ochr yn ochr â'r ddogfen hon. 

Dywedodd sawl sefydliad y dylid cael rhagor o dryloywder o ran gwylio data. Galwodd 

rhai, gan gynnwys Cyfarwyddwyr y Deyrnas Unedig ac Equity, ar y BBC i gynnal asesiad 

cystadleuaeth mwy sylweddol, gan dalu sylw arbennig i ddeiliaid hawliau ac effaith ein 

cynigion ar wahanol farchnadoedd daearyddol. 

Crynodeb o'r prif bwyntiau a godwyd gan ymatebwyr 

All3Media 

All3Media yw’r cwmni cynhyrchu mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Cododd bryderon na 

fyddai unrhyw werth cyhoeddus ychwanegol yn gwrthbwyso effeithiau canlyniadol ar y 

sector cynhyrchu. Dywedodd y gallai gwasanaethau SVOD fod yn llai parod i gyfrannu 

arian at gyd-gynyrchiadau os yw gwerth y ffenestr eilaidd yn cael ei lleihau drwy 

argaeledd estynedig ar BBC iPlayer. Gan hynny, gallai gwylwyr golli cynnwys premiwm 

o ansawdd uchel a ddisgwylir gan y BBC. Dywedodd All3Media hefyd y byddai BBC 

iPlayer wedi ei wella yn lleihau gallu cynhyrchwyr a thalent greadigol i droi cynnwys yn 

ddeunydd â gwerth ariannol, ac y gallai fod llai o gymhelliant iddynt gynhyrchu 

cynnwys newydd ar gyfer y BBC. Awgrymodd, drwy gyfyngu ar faint yr argaeledd 

cynyddol, y byddai hyn yn cadw'r ffenestr fasnachol i gynhyrchwyr ac na fyddai'n 

tanseilio'r farchnad. 

Cymdeithas y Darlledwyr Masnachol (COBA) 

Dywedodd COBA y byddai'r cynigion yn cael effaith sylweddol ar y farchnad, a bod BBC 

iPlayer eisoes yn mwynhau amrywiaeth o fanteision cystadleuol. Awgrymodd nad 

oeddem wedi cyhoeddi ‘ymgynghoriad cytbwys’ o ystyried y diffyg manylion, gan 

wrthgyferbynnu hyn â lefel y manylion a ddarparwyd yn yr ymgynghoriad ar 

drwyddedau teledu i bobl dros 75 oed. Dywedodd COBA nad oedd yn glir a fyddai ein 

cynigion yn golygu bod angen cwtogi ar weithgareddau gwasanaethau cyhoeddus eraill, 

ac ni allai weld sut gallai Bwrdd y BBC fesur a yw gwerth cyhoeddus yn gorbwyso effaith 

ar y farchnad. 

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) a Pact 

Dywedodd Pact bod diffyg tystiolaeth yn ein hymgynghoriad i ategu a chyfiawnhau ein 

cynigion, gan nodi ein bod wedi cyfeirio at ‘ymchwil fewnol’ heb sicrhau bod y deunydd 

hwn ar gael i randdeiliaid. Dadleuodd fod ein cynigion yn mynd yn groes i'n polisi 

dosbarthu a fframwaith gweithredu Ofcom. Gan na fyddai cynnwys y BBC ar gael i 

ddarparwyr cynnwys eraill nes bod ei werth wedi dirywio'n sylweddol, dywedodd y 

byddai'r farchnad yn cael ei hystumio gan na fyddai darparwyr SVOD newydd neu aml-

sianel yn gallu trwyddedu cynnwys BBC mewn modd a fyddai'n eu galluogi i gystadlu. 
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Dywedodd Pact hefyd y byddai ffenestr 12 mis o gynnwys am ddim ar BBC iPlayer yn 

effeithio ar gystadleuaeth yn y farchnad fideo ar alw, lle mae chwaraewyr yn dibynnu ar 

fodelau tanysgrifio neu rai wedi eu cyllido gan hysbysebion. 

Prif ddadl Pact, a ategwyd gyda gwaith ymchwil pellach, yw bod ein cynigion yn peri risg 

ddifrifol i ecosystem gynhyrchu'r Deyrnas Unedig. Gallai unrhyw ostyngiad mewn 

buddsoddiad sylfaenol oherwydd colli buddsoddiad o werthiannau eilaidd y Deyrnas 

Unedig arwain at ansawdd rhaglenni is a thrwy hynny ychydig iawn o ecsbloetio 

rhyngwladol ar y cynnwys. Byddai cynhyrchwyr llai yn arbennig yn wynebu heriau 

cynyddol wrth gasglu cyllid ym marchnad y Deyrnas Unedig, gan leihau eu gallu i 

gystadlu ag endidau mwy o faint. Yn y cyfamser, mae’n bosibl y bydd gwasanaethau 

SVOD yn penderfynu cyllido rhagor o gynyrchiadau yn llawn, yn hytrach na pharhau â 

chyd-gynyrchiadau gyda'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, sy'n golygu y byddai'r 

sector cynhyrchu annibynnol yn colli hawliau IP gwerthfawr. 

Beirniadodd Pact faint o wybodaeth oedd yn ein dogfen ymgynghori, a dywedodd y dylid 

cael rhagor o wybodaeth am raddfa, cyllideb a swm y cynnwys ar wasanaeth newydd 

iPlayer y BBC. Dywedodd y dylem fod wedi cyhoeddi canfyddiadau cychwynnol y 

dadansoddiad o'r golled bosibl i incwm masnachol y Deyrnas Unedig yn seiliedig ar y 

newidiadau arfaethedig i’r BBC iPlayer. Dadleuodd y dylai'r BBC gystadlu am gynnwys, 

gan edrych am yr IP gorau yn y farchnad, yn hytrach na chau ei hun oddi wrth y 

farchnad.  

Nododd TAC fanteision argaeledd cynyddol i dalwyr ffi'r drwydded a'r effaith 

gymdeithasol gadarnhaol, ond roedd yn bryderus y dylai'r BBC roi ystyriaeth briodol i 

ddeiliaid hawliau ac iawndal ariannol. Dadleuodd y dylai'r BBC amlinellu strategaeth 

newydd yn cwmpasu cynnwys newydd a deunydd archif, a nodi sut byddai hyn yn cael 

ei gyllido. 

S4C 

Nododd S4C bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill y Deyrnas Unedig wedi newid 

eu darpariaeth ar-lein yn barod i adlewyrchu tueddiadau o ran ymddygiad gwylwyr, gan 

gynnwys ei hun gydag S4C Clic, a dywedodd y byddai anghysondeb sylweddol ymhlith 

darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y Deyrnas Unedig pe na bai’r BBC yn gallu ymateb i 

dueddiadau o ran disgwyliadau gwylwyr ac yn gallu cynnig ei gynnwys yn fwy helaeth. 

Roedd yn dweud y byddai anghysondeb fel hyn yn gwanhau'r dirwedd PSB yn 

gyffredinol, ac yn rhoi'r ddelwedd bod darpariaeth PSB yn eilradd i wasanaethau SVOD 

rhyngwladol. Nododd S4C y gallai cynnwys S4C fod ar gael ar BBC iPlayer am gyfnod 

byrrach na chynnwys y BBC, os na allai negodi ffenestr 12 mis, a allai ddrysu neu ysgogi 

ymateb negyddol ymhlith gwylwyr. 

Sky 

Dywedodd Sky fod y cynigion yn peryglu dargyfeirio cynulleidfaoedd oddi wrth 

gystadleuwyr, a allai leihau refeniw a phroffidioldeb gwasanaethau fideo ar alw eraill, 

gan leihau eu parodrwydd i fuddsoddi, ac effaith ar y sector cynhyrchu. Dywedodd y 

gellid lliniaru effeithiau pe bai cynnwys ac ymarferoldeb ychwanegol ar gael hefyd drwy 

lwyfannau eraill fel gwasanaeth teledu talu Sky. 
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Roedd Sky yn dadlau yn erbyn ein diffiniad o'r farchnad gan gynnwys gwylio llinol a 

fideo ar alw. Tynnodd sylw at oruchafiaeth barhaus gwylio llinol (e.e. mae 85% o holl 

wylio cynnwys yn y Deyrnas Unedig yn wylio darllediadau llinol byw neu’n wylio eto o 

fewn saith niwrnod). Dywedodd nad oeddem wedi rhoi digon o fanylion am ein cynigion 

(fel nifer y setiau bocs a chyllid), ac nid oeddem wedi egluro ein hymchwil fewnol. 

Dywedodd y dylem ymgynghori unwaith eto ein cynigion terfynol. 

Virgin Media 

Dywedodd Virgin Media fod effaith faterol bosibl ar lwyfannau teledu, ac o ran 

marchnadoedd cynhyrchu a hawliau eilaidd. Dadleuodd: 

 Byddai defnyddwyr yn cael eu hannog i amgylchedd caeedig o ystyried y cynnwys 

cynyddol, a allai effeithio ar refeniw hysbysebu eraill 

 Mae'r BBC mewn perygl o ddibrisio ei gynnwys yn y farchnad eilaidd (neu ei dileu yn 

gyfan gwbl), a fyddai'n effeithio ar ei chyllideb a'r gallu i gyflawni ei chenhadaeth 

 Mae rhoi BBC iPlayer fel ‘y brif ffordd mae cynulleidfaoedd yn gwylio rhaglenni 

teledu'r BBC’ yn newid sylweddol, gan annog defnyddwyr i osgoi llwyfannau teledu 

talu. 

Dywedodd fod apêl y BBC i gynulleidfaoedd iau wedi bod yn fater parhaus, yn fwy nag 

argaeledd ei gynnwys, ac nad oeddem wedi darparu gwybodaeth am sut mae 

cynulleidfaoedd iau yn ymgysylltu â chynnwys sydd ar gael ar hyn o bryd drwy BBC 

Three.  

Dywedodd Virgin Media y dylai'r cynigion, os cânt eu cymeradwyo, fod yn destun 

adolygiad blynyddol gan Ofcom. Dywedodd y dylem ymgynghori ar set o ganllawiau ar 

gyfer pa mor hir y byddai cynnwys yn cael ei gadw ar y llwyfan, a chyfeiriodd at ddiffyg 

manylion yn yr ymgynghoriad presennol, nad oedd yn cynnig digon o fanylion ar gyfer 

asesiad priodol gan randdeiliaid. 

Voice of the Listener and Viewer (VLV) 

Dywedodd VLV y byddai argaeledd cynnwys am fwy na 30 diwrnod yn hanfodol o ran 

ein gallu i gyflawni'r Genhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus. Tynnodd sylw at fuddion 

cynyddu rhaglennu a gwylio PSB, gan gynnwys cynyddu ymgysylltiad dinesig, gwella 

cydlyniant cymdeithasol a dylanwadu ar ddadleuon democrataidd, a darparu genres 

allweddol nad ydynt yn cael eu darparu gan y farchnad ar y cyfan, fel y celfyddydau, 

cynnwys i blant a chynnwys crefyddol. Dywedodd VLV hefyd y byddai arloesi yng 

nghyswllt BBC iPlayer yn galluogi'r BBC i gyflawni'r ddyletswydd yn y Siarter i 

hyrwyddo arloesi technolegol, ac i chwarae rôl arweiniol o ran ymchwil a datblygu yn y 

maes hwn. Awgrymodd y byddai'r cynigion yn arwain at ragor o arloesi yn y farchnad, 

yn union fel yn 2007, pan arweiniodd lansiad BBC iPlayer at osod safon uchel ar gyfer 

datblygu fideo ar alw yn y dyfodol.  

Undebau a deiliaid hawliau: Cymdeithas Llyfrgelloedd ac Asiantaethau Lluniau 

Prydain, Cyfarwyddwyr y Deyrnas Unedig, Equity, Cymdeithas Gorfforedig y 

Cerddorion, Cymdeithas Diogelu Hawlfraint Mecanyddol, Cymdeithas Cyhoeddwyr 

Cerddoriaeth, Undeb y Cerddorion, PRS ar gyfer Cerddoriaeth, Cerddoriaeth y Deyrnas 

Unedig, Taliadau Digidol Awduron, Urdd Awduron Prydain Fawr 
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Ysgrifennodd amryw o gyrff sy’n cynrychioli talentau creadigol a deiliaid hawliau atom. 

Yn gyffredinol, roedd yr ymatebion hyn yn gwerthfawrogi ein bwriadau, gan nodi y 

byddai argaeledd estynedig yn dda i dalwyr ffi'r drwydded a oedd wedi cyllido'r 

cynnwys. Yn gyffredinol, dywedasant y dylai'r BBC sicrhau ei fod yn parhau i dalu 

cyfradd fasnachol deg i artistiaid ac am hawliau cynnwys, yn enwedig o ystyried bod 

mwy o gynnwys ar gael. Roedd pryderon ynghylch a fyddai deiliaid hawliau yn cael eu 

digolledu'n briodol pe byddai defnydd, argaeledd a/neu ddarpariaeth cynnwys yn cael ei 

ymestyn ar lwyfannau penodol. 

Dywedodd sawl sefydliad y dylid cael rhagor o dryloywder o ran gwylio data. Galwodd 

rhai, gan gynnwys Cyfarwyddwyr y Deyrnas Unedig ac Equity, ar y BBC i gynnal asesiad 

cystadleuaeth mwy sylweddol, gan dalu sylw arbennig i ddeiliaid hawliau ac effaith ein 

cynigion ar wahanol farchnadoedd daearyddol. 

Dywedodd Writers’ Digital Payments y dylai'r BBC sicrhau amddiffyniad yn erbyn 

imperialaeth ddiwylliannol Americanaidd ac y byddai cael gwared ar y cyfyngiad 30 

diwrnod yn codi proffil cynyrchiadau a thalent brodorol. 

Technoleg: techUK, Cognizant 

Roedd techUK, sy'n cynrychioli'r diwydiant technoleg, yn cefnogi'r cynigion oherwydd y 

manteision ychwanegol i ddefnyddwyr yn sgil rhagor o argaeledd a dewis o gynnwys. 

Roedd ganddo ddiddordeb mewn deall mwy am weithredu elfen bersonoli BBC iPlayer 

ac argymhellion ynghylch dyfeisiau defnyddwyr a rennir. Roedd y cwmni technoleg 

Cognizant o blaid y cynigion, a dywedodd fod gan y BBC hanes hir o godi safonau a 

gorfodi Sky a'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill i gwrdd â'i heriau. Roedd yn 

anghytuno y dylid comisiynu'r cynnwys yn bennaf ar gyfer darpariaeth linol, ac 

argymhellodd strategaeth ar gyfer comisiynu, a fyddai'n cael ei llywio gan ddata, fel y 

byddai cynnwys ar gael lle byddai'r gynulleidfa arfaethedig yn ei fwynhau. 

Grwpiau hygyrchedd: Gweithredu ar Golli Clyw, Cymdeithas Genedlaethol Pobl 

Fyddar, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion 

Cawsom ymatebion gan dri grŵp yn cynrychioli buddiannau hygyrchedd. Roedd yr 

ymatebion hyn yn cefnogi'r syniad o ddarparu rhagor o gynnwys ar BBC iPlayer cyhyd â 

bod y cynnwys hwn ar gael gyda gwasanaethau hygyrchedd priodol. 

Rhanddeiliaid addysg, gan gynnwys: Doc Society, yr Athro Catherine Johnson 

Mewn ymateb cyfrinachol, nododd rhanddeiliad y byddai'r cynigion yn galluogi 

athrawon i ehangu eu haddysgu drwy ddeunydd darlledu, ac y gallai’r BBC gyflawni ei 

genhadaeth addysg yn well. Dywedodd Doc Society y byddai gwerth cyhoeddus yn cael 

ei wella ac y byddai argaeledd wedi ei ymestyn BBC iPlayer yn galluogi'r BBC i gyrraedd 

cynulleidfaoedd iau a BAME yn haws. Nododd yr Athro Catherine Johnson o Brifysgol 

Huddersfield y byddai'r BBC, yn sgil y cynigion, yn gallu defnyddio ei dechnolegau 

curadu ac argymell i annog 'deiet' eang o ran defnydd. 

Aelodau'r cyhoedd 

Cawsom 51 o ymatebion gan aelodau'r cyhoedd, y gyda mae 39 ohonynt yn berthnasol i 

gwmpas y Prawf Budd y Cyhoedd. Roedd nifer o themâu yn yr ymatebion hyn: 
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 Roedd cefnogaeth gref gan y cyhoedd i'n newidiadau arfaethedig. Roedd bron pawb a 

ysgrifennodd yn gefnogol i'n cynigion. Roeddent yn teimlo y byddai ein newidiadau o 

fudd mawr i gynulleidfaoedd sydd fel arfer yn gwylio cynnwys ar alw.  

 Nododd ymatebwyr hefyd y byddai cynyddu argaeledd cynnwys y talwyd amdano 

gydag arian talwyr ffi'r drwydded yn sicr o fudd i wylwyr. 

 Disgrifiodd nifer o ymatebwyr sefyllfaoedd lle’r oedden nhw wedi bod yn 

rhwystredig drwy geisio dechrau gwylio cyfres sy'n cael ei darlledu ar hyn o bryd, 

neu wylio cyfres flaenorol rhaglen cyn i gyfres newydd gael ei darlledu, ond nad oedd 

pennod gyntaf y gyfres ar gael BBC iPlayer. 

 O ran gwerth cyhoeddus, awgrymodd rhai y gallai argaeledd mwy o gynnwys 

archifau uno cynulleidfaoedd hŷn ac iau, a gwella eu profiad cyfunol. 

 Dywedodd pobl y byddai cynulleidfaoedd, yn enwedig y rhai nad ydynt yn 

gwerthfawrogi'r BBC ar hyn o bryd, yn gwerthfawrogi'r BBC yn fwy, o ystyried y 

cynnwys cynyddol sydd ar gael i gynulleidfaoedd a thalwyr ffi'r drwydded. 

 Roedd yr ymatebion negyddol gan aelodau o'r cyhoedd yn canolbwyntio ar faterion 

eraill y tu allan i gwmpas y Prawf Budd y Cyhoedd hwn (ansawdd cynnwys ac 

ymarferoldeb BBC iPlayer yn bennaf, gan gynnwys hygyrchedd ar gyfer pobl a oedd 

wedi symud o’r Deyrnas Unedig).  
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Atodiad 3: Cynigion gweithredol 

Yn yr atodiad hwn rydym yn cyflwyno dadansoddiad pellach o'n cynigion ymarferoldeb 

ar gyfer BBC iPlayer a'r rhesymau nad ydym o'r farn bod y rhain yn berthnasol i'r newid 

rydym yn ei asesu o dan Brawf Budd y Cyhoedd.  

Cefndir 

Pan wnaethom roi gwybod i Ofcom am ein cynigion ar gyfer 2018/19 ynghylch BBC 

iPlayer, roeddem wedi cynnwys cynlluniau cysylltiedig - ond gwahanol - yn ein hasesiad 

o berthnasedd y newidiadau arfaethedig i wella ymarferoldeb BBC iPlayer. Nodwyd yn 

ein hasesiad o berthnasedd ‘Yn ogystal â'r newidiadau mewn cynnwys, fel y nodwyd yng 

Nghynllun Blynyddol 2018/19, rydym hefyd yn cynllunio gwelliannau i brofiad y 

defnyddiwr, rhagor o bersonoli a rhagor o gynnwys byw.’. Aeth ymlaen i nodi ‘Mae'r 

cynlluniau i newid pethau y tu ôl i lenni BBC iPlayer, gan gynnwys gwelliannau i brofiad 

y defnyddiwr a rhagor o bersonoli, yn ddatblygiadau busnes arferol, ac felly ni 

ddisgwylir iddynt gael effaith andwyol sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol’64.  

Gan hynny, ni wnaethom eu cynnwys yn ein hasesiad. 

Roedd penderfyniad Ofcom bod ein newidiadau arfaethedig i BBC iPlayer yn cynrychioli 

newid sylweddol i'n Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig wedyn yn nodi: 

‘Mewn perthynas â'i Gynigion Gweithredol, mae'r BBC wedi dod i'r casgliad bod y rhain 

yn ddatblygiadau ‘busnes fel arfer’, ac felly nid oes disgwyl iddynt gael effaith andwyol 

sylweddol ar gystadleuaeth deg ac effeithiol. Ar hyn o bryd, dim ond gwybodaeth 

gyfyngedig sydd gennym am y cynigion hyn. Fodd bynnag, fel y nodir uchod, rydym o'r 

farn bod Cynigion Cynnwys y BBC eu hunain yn berthnasol. Mae'n dilyn bod y Newid 

Arfaethedig yn ei gyfanrwydd yn berthnasol, gan gynnwys y Cynigion Gweithredol. Gan 

hynny, rydym yn disgwyl i'r BBC gynnwys ei Gynigion Gweithredol yn y PIT, ac rydym 

yn cyfarwyddo fod yn rhaid iddo weithredu’r Newid Arfaethedig.’65 

Tystiolaeth ategol a dadansoddiad: 

Rydym yn parhau i fod o'r farn nad yw newidiadau arfaethedig i swyddogaethau rydym 

yn bwriadu eu gwneud yn rhan o newid sydd o bosibl yn berthnasol i'r darpariaethau 

perthnasedd yn y Siarter a'r Cytundeb, a'r PIT hwn i ganlyn hynny.  

Credwn fod dau brif reswm dros hyn: 

1. Mae natur newidiadau mewn swyddogaethau ar gyfer cynhyrchion digidol fel 

BBC iPlayer yn ailadroddol, yn barhaus ac yn seiliedig ar brofion ac adborth 

defnyddwyr. Ni allwn fod yn benodol ynghylch cwmpas y newidiadau posibl y 

byddwn yn eu gwneud dros gyfnod penodol o amser wrth i unrhyw newid o'r fath 

esblygu. Nid oes ychwaith unrhyw derfyn pendant pan rydym yn disgwyl rhoi'r 

                                            

64 Asesiad Perthnasedd y BBC ar gyfer cynigion BBC iPlayer 2018/19 
65 Ofcom, Adolygiad o Asesiad Perthnasedd y BBC o Newidiadau Arfaethedig i BBC iPlayer, Tachwedd 

2018, tudalen 15 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/130752/Review-BBC-Materiality-Assessment-Proposed-Changes-BBC-iPlayer.pdf
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gorau i wneud gwelliannau, a dyna pam rydym o'r farn bod y newidiadau hyn yn 

BAU. Mae'r dystiolaeth ar effaith bosibl newidiadau hefyd yn dangos y byddai'r 

rhan fwyaf o newidiadau ymarferoldeb ar eu pennau eu hunain yn annhebygol o 

gynyddu ffigurau gwylio yn sylweddol, os o gwbl.  

2. Mae unrhyw newid mewn swyddogaethau a wnawn yn annhebygol o fod yn 

uniongyrchol berthnasol i unrhyw un o'n cynigion cynnwys. Cawsant eu 

cynnwys yn ein hasesiad perthnasedd fel y'i rhannwyd ag Ofcom er mwyn bod yn 

gyflawn yn unig, nid oherwydd eu bod yn uniongyrchol gysylltiedig â'r 

newidiadau 

Rydym yn trafod y meysydd hyn ymhellach isod. 

Natur ailadroddol newidiadau 

Fel pob cynnyrch VOD mae BBC iPlayer yn cael ei ddatblygu'n barhaus, er mwyn ymateb 

i ofynion allanol ac er mwyn esblygu'r cynnyrch. Mae newidiadau unigol yn raddol ac yn 

cael eu profi gyda chynulleidfaoedd. O'r 15 prawf cynulleidfa blaenorol, ni effeithiodd 

unrhyw newid ar fwy na 2% o ffigurau gwylio iPlayer y BBC.  

Mae hyn yn cyd-fynd yn fras â'r farchnad (er enghraifft, mae diweddariadau app iOS 

BBC iPlayer tua'r un gyfradd ag ITV Hub a hanner cyfradd Netflix) ac er bod gan BBC 

iPlayer nodweddion arbennig sy'n gysylltiedig â gweithgareddau penodol y BBC (fel 

ailddechrau byw) mae datblygu cynnyrch yn canolbwyntio'n bennaf ar alluogi llywio a 

defnyddio'r cynnig cynnwys presennol yn hytrach na newid y cynnig hwnnw. 

Gan mai hwn yw gweithgaredd busnes arferol gweithredu cynnyrch VOD, a gan mai 

ychydig o'r eitemau mapio cyfredol sy'n berthnasol i gynigion PIT, a bod angen pob un 

hyd yn oed ar gyfer y cynnig cynnwys presennol, ni chynhwyswyd manylion datblygu 

cynnyrch perthnasol.  

Rydym hefyd o'r farn bod nifer o'n newidiadau arfaethedig yn annhebygol o gael effaith 

sylweddol ar arferion gwylio. Rydym wedi dadansoddi'r newidiadau rydym wedi eu 

gwneud i BBC iPlayer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i ddeall cyfraniad y rhain at wylio 

cyffredinol.  

Fel y nodir uchod, nodwn bod y broses o ddatblygu ailadroddol yn golygu na fydd pob 

newid a geisiwn yn cael effaith. At hynny, mae rhai newidiadau posibl y byddwn yn eu 

treialu wedi cael effaith negyddol ar wylio.  

Er mwyn dangos, rydym yn nodi isod y ddau brawf ymarferoldeb mwyaf arwyddocaol a 

wnaed gennym yn y flwyddyn ddiwethaf yn y tabl isod: 
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Beth gafodd ei 

brofi? 

Dyddiad 

rhedeg 

Llwyfan Nifer y 

defnyddwyr 

yn yr 

arbrawf 

Canlyniadau’r 

Prawf 

Amcangyfrif o'r effaith ar 

ffigurau gwylio yn 

gyffredinol ar ôl i 

newidiadau fynd yn fyw 

Porthiant hafan 

dan 13 oed 

20.03.18-

12.04.18 

Gwe 15,000 Cynnydd o 10% 

mewn dechrau 

chwarae a 

chwblhau 

chwarae fesul 

porwr 

0.008% o gynnydd yn y 

defnydd cyffredinol o 

BBC iPlayer 

Rhoi 

argymhelliad 

personol ar 

ddiwedd 

chwarae’n ôl (os 

nad oes pennod 

nesaf yn y 

gyfres) 

14/09/18-

15.10.18 

App 

teledu 

870,000 Cynnydd o 

9.1% mewn 

dechrau 

chwarae a 7.4% 

o gynnydd 

mewn 

chwblhau 

chwarae fesul 

porwr. Mae'r 

olaf yn cyfateb 

i amcangyfrif o 

1.2% o 

gynnydd ar 

draws BBC 

iPlayer. 

 

Ffynhonnell: Dadansoddiad y BBC o ddata'r BBC ar ddefnyddio BBC iPlayer 

Mae'n amlwg hefyd o'r data hwn nad yw arbrofion, a chyflwyno swyddogaethau 

newydd, yn unffurf ar draws dyfeisiau. Gan hynny, mae gan ddefnyddwyr ‘fersiynau’ 

gwahanol o lwyfan BBC iPlayer gyda gwahanol swyddogaethau yn dibynnu ar pa un ai s 

ydynt yn gwylio ar borwr gwe, teledu clyfar neu app symudol. Mae hyn yn cymhlethu'r 

potensial ymhellach i ystyried perthnasedd newidiadau mewn swyddogaethau o fewn 

cwmpas Prawf Budd y Cyhoedd.   

Cysylltiadau rhwng newidiadau mewn swyddogaethau a'n cynigion ynghylch argaeledd 

cynnwys 

Nid ydym o'r farn ei bod yn debygol y bydd nifer sylweddol o gysylltiadau uniongyrchol 

rhwng newidiadau yn ymarferoldeb BBC iPlayer yn y dyfodol a'n cynigion argaeledd 

estynedig. Mae hyn yn rhannol oherwydd natur datblygu cynnyrch a nodir uchod. Fodd 

bynnag, mae hefyd yn adlewyrchu'r ffaith nad yw datblygiad BBC iPlayer yn y dyfodol 

yn dibynnu ar argaeledd rhagor o gynnwys ar BBC iPlayer. Byddem yn ceisio gwella 
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swyddogaeth BBC iPlayer pa un ai a oeddem yn bwriadu gweithredu'r cynigion hyn ai 

peidio.  Mae'r tabl isod yn crynhoi amrywiaeth o newidiadau i swyddogaethau BBC 

iPlayer yn y gorffennol, ac yn nodi i ba raddau maent yn gysylltiedig â'n cynigion. Bydd y 

BBC yn parhau i ddiweddaru ymarferoldeb BBC iPlayer yn unol â normau'r farchnad; 

fodd bynnag, nid oes gan yr un o'n newidiadau arfaethedig presennol gysylltiad 

uniongyrchol â'r cynigion.  
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Y 6 MIS 

DIWETHAF: 
Effaith 

Perthnasedd i gynigion cynnwys 

estynedig 

Cyflwyno sgrin 

gartref wedi ei 

phersonoli ar draws 

platfformau 

Detholiad personol o 

gynnwys ar y dudalen 

hafan 

Mae'n helpu i lywio mwy o gynnwys, 

ond yn angenrheidiol ar gyfer cyfaint 

cynnwys cyfredol - nid yn 

canolbwyntio’n benodol ar setiau bocs 

wrth ei weithredu 

Esblygiad sianel 

bersonol (e.e. 

argymhellion 

chwarae awtomatig 

ar y teledu) 

Cynyddu gallu BBC 

iPlayer i weithredu fel 

'sianel' ar gyfer gwylio 

hamddenol - yn yr achos 

hwn drwy wella 

argymhellion yr eitem 

awtochwarae nesaf 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 

Gwelliannau i 

ddelweddau gan 

gynnwys profion 

A/B 

Gall y ddelwedd gywir 

helpu i annog 

defnyddiwr i wylio 

cynnwys 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 

Cychwynnwyd y 

gwaith o gyflwyno 

Mewngofnodi 

Gorfodol ar setiau 

teledu cysylltiedig 

Bydd pob defnyddiwr 

(dyma'r sgrin olaf i fynd) 

yn mewngofnodi ac yn 

gallu personoli ac 

ailgychwyn ar draws 

dyfeisiau 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 

Botwm gwyrdd y 

sbardun ailgychwyn 

byw yn cael ei 

gyflwyno ar setiau 

teledu clyfar 

Defnydd haws o 

ailddechrau 

byw/integreiddio BBC 

iPlayer i brofiad y sianel 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 

Gwelliannau i 

chwarae yn ôl - e.e. 

UHD ar gyfer 

Dynasties, chwilio 

gweledol ar setiau 

teledu cysylltiedig 

Cynnig profiadau 

darlledu gwell o fewn 

BBC iPlayer 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 
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Cyflwyno MSI yn 

gyflawn ar setiau 

teledu cysylltiedig 

Bydd pob defnyddiwr 

(dyma'r sgrin olaf i fynd) 

yn mewngofnodi ac yn 

gallu personoli ac 

ailgychwyn ar draws 

dyfeisiau 

Dim cysylltiad uniongyrchol â 

chynigion 

Gwella’r profiad ar 

gyfer cyfresi llawn a 

mwy nag un gyfres 

Yn ei gwneud hi'n haws 

llywio drwy’r cynnwys o 

fewn cyfres lawn. Ar 

hyn o bryd, gellir dadlau 

bod hyn yn is na 

normau’r farchnad 

Gan y bydd setiau bocs yn gyfresi 

llawn, bydd hyn yn ei gwneud hi’n 

haws llywio drwyddynt. Ond mae’n 

angehnrheidiol ar gyfer yr amrywiaeth 

fwy cyfyngedig o setiau bocs sy’n 

bodoli eisoes ar BBC iPlayer (i osgoi 

gwastraffu arian ar hyn), gan gynnwys 

y rheini sydd wedi bod ar gael am 

gyfnod hir, fel cynnwys BBC Three. 

 

Mae hyn yn cyd-fynd â normau’r 

farchnad ar draws gwasanaethau fel 

All4 yn ogystal â chystadleuwyr mwy, 

fel Netflix 
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Atodiad 4: Geirfa 

BVOD Fideo ar alw darlledwyr. Mae BBC iPlayer, ITV Hub, All4 a My5 yn 

wasanaethau BVOD. 

CC Communications Chambers. 

Cyd-gomisiynu Dwy neu ragor o sianeli yn comisiynu rhaglen deledu, gyda’r ddwy 

yn cyfrannu’n olygyddol. 

Gwrthffeithiol Y senario amgen a fyddai'n digwydd pe na bai BBC iPlayer yn 

esblygu. Defnyddir y senario amgen hwn i asesu'r newidiadau a 

fyddai'n deillio o'r newidiadau i BBC iPlayer. 

Diwydiannau 

Creadigol 

Diwydiannau sy'n cyflogi cyfran sylweddol o bobl greadigol, gan 

gynnwys ffasiwn, gwneud ffilmiau, cynhyrchu cerddoriaeth, 

dylunio meddalwedd a theledu. 

Cyd-gomisiynu Comisiynu sy'n cynnwys rhaglenni cysylltiedig lluosog ar draws 

gwahanol sianelau neu lwyfannau. Er enghraifft, Strictly Come 

Dancing ac It Takes Two. 

DTT Teledu Daearol Digidol. 

Effeithiau 

deinamig 

Dyma'r effeithiau posibl sy'n deillio o ddarparwyr eraill yn newid 

eu hymddygiad 

EPG Canllaw Rhaglenni Electronig. 

FRAND Telerau teg, rhesymol nad ydynt yn gwahaniaethu. 

Frontier 

Economics 

Ymgynghoriaeth economaidd. 

FTA Darlledu am ddim. 

HD Manylder uwch. 

BBC iPlayer Gwasanaeth dal i fyny y BBC ar lein ac ar alw, sydd fel arfer yn 

caniatáu i wylwyr wylio rhaglenni'r BBC o'r 30 diwrnod blaenorol. 

Cynnwys llinol  Cynnwys darlledu sy'n dilyn amserlen ar y teledu. 

PACT Y gymdeithas fasnach sy'n cynrychioli buddiannau masnachol 

cwmnïau teledu, ffilm, digidol, plant ac animeiddio annibynnol y 

Deyrnas Unedig. 
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MTM Cwmni ymchwil i’r farchnad. 

Teledu talu Sianeli teledu llinol sydd ar gael i danysgrifwyr yn unig. 

PVR Recordydd fideo personol. 

SD  Manylder safonol. 

Teledu clyfar  

 

Set deledu annibynnol gyda’r gallu i gysylltu â’r rhyngrwyd o'i 

mewn. Mae defnyddwyr yn cysylltu â'r rhyngrwyd drwy lwybrydd 

neu fodem band eang. 

Effeithiau 

sefydlog 

Effeithiau sefydlog yw effeithiau uniongyrchol posibl y cynigion 

ar y sectorau a nodir 

SVOD Fideo ar alw drwy danysgrifiad. Mae Amazon Prime, Disney Life a 

Netflix yn wasanaethau SVOD. 

Telerau 

Masnachu 

Cytundeb rhwng y BBC a Pact sy'n nodi fframwaith busnes ar 

gyfer comisiynu cynyrchiadau annibynnol cymwys. 

Llwyfannau 

teledu 

Gwasanaethau sy'n cynnig bwndel o gynnwys teledu llinol i 

wylwyr. Mae Freeview, Freesat, Sky, Virgin Media a YouView yn 

llwyfannau teledu. 

 

 

 

 


