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Cefndir adolygiad yr 
Ymddiriedolaeth 
 
Pam ein bod yn cynnal yr adolygiad hwn? 
 
Bydd y ffordd y mae’r BBC yn sicrhau ei gynnwys ar gyfer y dyfodol, sut mae’r  
trefniadau ar gyfer cyflenwi cynyrchiadau i’r BBC yn cael eu rheoleiddio, a pha 
gydbwysedd rhwng cynyrchiadau'r BBC a chynyrchiadau annibynnol sy'n debygol o 
roi'r canlyniadau gorau i bawb sy'n talu ffi'r drwydded ac i sector creadigol y DU, yn 
faterion allweddol ar gyfer unrhyw broses o Adolygu'r Siarter dros y flwyddyn nesaf 
(mae cyfnod y Siarter bresennol yn dod i ben ddiwedd 2016). 
 
Mae’r trefniadau cyflenwi cynyrchiadau ar gyfer cynnwys teledu a radio a 
gwasanaethau ar-lein y BBC yn destun nifer o dargedau a chwotâu ffurfiol ar hyn o 
bryd. Mae’r cwotâu a’r targedau hyn wedi’u pennu naill ai yn Neddf Cyfathrebu 2003 
neu yn Siarter a Fframwaith Cytundeb y BBC (y Cytundeb) gyda'r Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.  

 
Gweithrediaeth y BBC sy’n gyfrifol am sicrhau bod holl gwotâu a thargedau’r BBC yn 
cael eu cyflawni bob blwyddyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am asesu sut mae’r 
BBC yn cydymffurfio â’r cwotâu a’r targedau hyn, ac am adolygu effeithiolrwydd 
cyffredinol y trefniadau. 

 
Mae’n rhaid i ni hefyd fynd ati bob dwy flynedd o leiaf i adolygu sut mae’r trefniadau 
ar gyfer cyflenwi cynyrchiadau teledu yn gweithio; byddwn yn cynnal ein hadolygiad 
nesaf (y pedwerydd) eleni. O ran y trefniadau ar gyfer cyflenwi cynnwys ar-lein ac ar 
y radio, mae’n rhaid i ni gynnal adolygiadau achlysurol. Felly rydym wedi penderfynu 
ehangu cwmpas ein hadolygiad o’r trefniadau ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu.  
Bydd ein hadolygiad yn ystyried y trefniadau ar gyfer cyflenwi cynyrchiadau teledu, 
radio ac ar-lein, safle’r BBC ar hyn o bryd yn y marchnadoedd hynny a sut mae'r 
marchnadoedd wedi datblygu ers sefydlu'r fframwaith rheoleiddio presennol. Byddwn 
yn ystyried pa opsiynau i newid strwythur y BBC a'r ffordd mae’n cael ei reoleiddio yn 
y maes hwn fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau i’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded. 
 
Mae cylch gorchwyl llawn yr adolygiad ar gael ar ein gwefan yn: 
 
www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/content_supply.html  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/content_supply.html
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Safbwyntiau pwy rydyn ni am eu cael?  

Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn ffynhonnell dystiolaeth allweddol a fydd 
yn sail i ganfyddiadau a chasgliadau'r adolygiad.  
 
Byddwn yn falch o gael safbwyntiau unrhyw un sydd â diddordeb yn y broses o 
gyflenwi cynnwys y mae cynulleidfaoedd yn manteisio arno ar deledu a radio’r BBC 
a’i wasanaethau ar-lein. Mae cwestiynau’r ymgynghoriad wedi'u hanelu’n bennaf at 
randdeiliaid yn y diwydiant, gan gynnwys cwmnïau cynhyrchu annibynnol, 
cynhyrchwyr mewnol y BBC, cyrff masnach cynrychiadol, cyrff yn y Llywodraeth, 
darlledwyr eraill a sefydliadau sy'n cynrychioli'r gweithlu a’r gymuned greadigol 
ehangach. 

Gweledigaeth Gweithrediaeth y BBC ar gyfer 
cynyrchiadau’r BBC yn y dyfodol 

Fis Gorffennaf diwethaf, cyflwynodd Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC ei uchelgais i 
gynnig mwy o ddewis a syniadau gwell ar gyfer rhaglenni a chynnwys y BBC ar ei 
wasanaethau teledu, radio ac ar-lein.  
 
Er mwyn gwneud hynny, roedd y Cyfarwyddwr Cyffredinol hefyd yn cynnig y dylai'r 
broses o gyflenwi rhaglenni teledu i’r BBC gael ei gwneud yn agored drwy ddileu'r 
warant mewn perthynas â chynyrchiadau mewnol a galluogi uned Cynyrchiadau'r 
BBC a chynhyrchwyr annibynnol i wneud cais am gomisiynau ar delerau cyfartal, ar 
wahân i rai eithriadau genre, fel newyddion. 1  Cynigiodd hefyd y dylai rhannau o 
uned cynyrchiadau teledu mewnol y BBC gael eu gwahanu oddi wrth y Gwasanaeth 
Cyhoeddus, a chan weithredu'n fasnachol, cael yr hawl i gynnig eu syniadau i 
ddarlledwyr eraill yn ogystal â'r BBC. 
 
Er mwyn cydnabod newidiadau sylweddol yn y farchnad – gan gynnwys twf a 
llwyddiant mawr y sector cynhyrchu teledu annibynnol, yr uno a fu’n ddiweddar yn y 
sector a newidiadau o ran natur dulliau digidol – mae Gweithrediaeth y BBC yn credu 
y dylid adolygu’r fframwaith rheoleiddio presennol ar gyfer cyflenwi cynnwys a 
strategaeth cynyrchiadau mewnol y BBC er mwyn ystyried y ffordd orau o fodloni 
anghenion cynulleidfaoedd yn y tymor hir. 
  
Mae Gweithrediaeth y BBC yn dal i ddatblygu'r syniadau hyn yn fwy manwl.  Felly nid 
bwriad yr ymgynghoriad hwn yw profi eu syniadau penodol. Ond, ar y cam hwn, 
byddem yn hapus i gael ymateb i’r hyn y mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi’i 
ddweud yn barod.  

 

Beth fydd ein hadolygiad yn ei gyflawni? 
 
Nid yw’r Ymddiriedolaeth yn gallu gwneud newidiadau i Siarter y BBC nac i 
ddeddfwriaeth. Ond, cyn adolygu'r Siarter, rydym eisiau sefydlu rhai egwyddorion 
allweddol a fydd yn llywio’r gwaith o gyflwyno unrhyw newidiadau arfaethedig yn y 
dyfodol. Yn y man, byddwn am brofi cynigion manwl y Weithrediaeth yn erbyn yr 

                                                 
1
 Mae araith ‘compete or compare’ y Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gael yn llawn yn 

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2014/dg-city-

universitywww.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2014/dg-city-university  

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2014/dg-city-university


Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o drefniadau cyflenwi cynnwys  4 

 

egwyddorion hyn, er mwyn cyflwyno cynigion ffurfiol i'r Llywodraeth ar gyfer beth y 
dylai'r model gorau fod yn ein barn ni ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.  
    
Byddwn hefyd yn ystyried a fyddai modd gwneud gwelliannau tymor byr i’r 
trefniadau cyflenwi presennol, gan gynnwys y ffordd y mae’r ffenestri cystadleuaeth 
greadigol (WoCCs) presennol yn gweithredu ar gyfer teledu a radio yn ogystal â 
threfniadau cyflenwi ar-lein.  
 

 
Sut mae ymateb i’r ymgynghoriad hwn 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dechrau dydd Iau 29 Ionawr 2015 ac yn dod i ben 

ddydd Gwener 27 Mawrth 2015. 

Os hoffech chi ymateb i’r ymgynghoriad hwn, anfonwch eich ymateb dros e-bost i 

trustcontentsupply@bbc.co.uk neu ysgrifennwch at Ymddiriedolaeth y BBC, 180 

Great Portland Street, Llundain W1W 5QZ. 

Cyfrinachedd, Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth   

Os ydych chi’n ymateb ar ran sefydliad, efallai y byddwn yn cyhoeddi safbwyntiau’r 

sefydliad gyda’ch caniatâd chi. Llenwch y datganiad cyfrinachedd sydd ar 

ddiwedd yr ymgynghoriad hwn, os gwelwch yn dda, ni waeth ai drwy'r post ynteu 

drwy'r e-bost y byddwch yn ymateb. Nid ydym yn bwriadu cyhoeddi ymatebion 

unigol gan y cyhoedd a byddwn yn ymddwyn mewn ffordd gwbl gyfrinachol os 

byddwch yn datgelu pwy ydych chi i ni.  

Mae’r BBC yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd Ymddiriedolaeth y BBC 

yn storio'n ddiogel unrhyw wybodaeth bersonol a gyflwynir gennych chi, fel eich enw, 

eich cyfeiriad a’ch cyfeiriad e-bost, a dim ond at ddibenion gweinyddu’r 

ymgynghoriad hwn y caiff ei defnyddio. Cewch ragor o wybodaeth am bolisi 

preifatrwydd y BBC yn http://www.bbc.co.uk/privacy. 

Mae’r BBC hefyd yn dod o dan awdurdodaeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Os 

gwneir cais o dan y Ddeddf mewn perthynas â’r ymgynghoriad hwn, efallai y bydd 

rhaid i’r BBC ddatgelu’r wybodaeth oni bai fod eithriad o dan y Ddeddf yn berthnasol. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.bbc.co.uk/foi. 

  

mailto:trustcontentsupply@bbc.co.uk
http://www.bbc.co.uk/privacy/
http://www.bbc.co.uk/foi/
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Y Cyd-destun  

 
Cwotâu a threfniadau cyflenwi cynnwys y BBC a 
pherfformiad hyd yma 
 
Y trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi cynnwys   

Ar gyfer teledu, o dan Ddeddf Darlledu 1990 a Deddf Cyfathrebu 2003, rhaid i’r BBC 
gomisiynu 25% o gynyrchiadau teledu rhwydwaith gwreiddiol cymwys a 
chynyrchiadau teledu heb fod ar y rhwydwaith oddi wrth y sector annibynnol bob 
blwyddyn. 2 O ran cyrraedd y targed hwn ar gyfer y BBC i gyd, mae Cytundeb 
Fframwaith y BBC hefyd yn mynnu bod y BBC yn sicrhau y dyrennir o leiaf 25% o 
raglenni cymwys BBC One ac o leiaf 25% o raglenni cymwys BBC Two i gwmnïau 
cynhyrchu annibynnol. Mae’r Cytundeb hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 50% o 
gomisiynau teledu’r BBC gael eu neilltuo i dimau cynhyrchu mewnol y BBC ei hun. 
Nid yw uned cynyrchiadau mewnol y BBC yn gwneud cynnwys i unrhyw ddarlledwr 
arall oni bai fod y BBC yn dangos bod ganddo gapasiti sbâr.  

Mae’r 25% arall o gomisiynau rhwydwaith cymwys yn cael eu neilltuo ar gyfer 
cystadleuaeth rhwng y BBC a chynhyrchwyr annibynnol. Defnyddir y term Ffenestr 
Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) i gyfeirio at hyn a daeth yn gwbl weithredol yn 
2007.  

Mae Ymddiriedolaeth y BBC hefyd wedi gosod targed i’r BBC i sicrhau y bydd 50% o’r 
gwariant ar gynyrchiadau teledu rhwydwaith yn dod o du allan i Lundain erbyn 2016. 
O fewn hyn, mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn disgwyl i’r BBC gael o leiaf 17% o’i 
wariant ar gynyrchiadau rhwydwaith o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon erbyn 
2016. Does dim targedau ffurfiol ar gyfer y gwledydd unigol ond mae’r 
Ymddiriedolaeth yn monitro’r hyn a gyflenwir gan bob un o’r gwledydd a chan 
ranbarthau Lloegr.  

Ar gyfer radio ac ar-lein, mae’r Ymddiriedolaeth yn disgrifio’r gofynion y mae’n eu 
hystyried yn briodol i’r BBC er mwyn cael cyfran addas, ac ystod ac amrywiaeth 
addas, o gynnwys radio ac ar-lein oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol.  

Ar gyfer radio, o dan y Siarter a’r Cytundeb Fframwaith, rhaid i’r BBC gomisiynu o 
leiaf 10% o oriau radio cymwys oddi wrth gyflenwyr annibynnol. O 2012/13, ar ôl i'r 
Ymddiriedolaeth adolygu'r cyflenwad radio, agorwyd 10% arall o oriau radio cymwys 
fel WoCC ar gyfer cystadleuaeth rhwng y BBC a chynhyrchwyr radio annibynnol ar 
sail wirfoddol.  

                                                 
2
 Rhaglenni teledu cymwys yw'r rheini a gomisiynir gan y BBC gan gynnwys cynyrchiadau ar y cyd 

(gyhyd â bod y BBC yn talu mwy na 25% o'r costau cynhyrchu gwirioneddol). Nid yw cynnwys 

newyddion, dilyniant/trêls a rhaglenni a ailadroddir wedi'u cynnwys. Bydd yr adolygiad hwn yn 

ystyried yr holl genres heblaw am newyddion. 
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Ar gyfer ar-lein, fel y nodir yn Nhrwydded Gwasanaeth Ar-lein a Botwm Coch y BBC, 
rhaid i’r BBC gomisiynu 25% o wariant ar-lein cymwys ar gynnwys a gwasanaethau 
oddi wrth gyflenwyr annibynnol.3 

Perfformiad  
 
Teledu  
 
Cyhoeddwyd adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o drefniadau cyflenwi cynnwys 
teledu’r BBC a’r WoCC yn 2013. Yn gyffredinol, yn unol â’n hadolygiadau blaenorol, 
gwelsom fod y trefniadau'n gweithio’n dda.  Roedd y BBC yn cydymffurfio â’i 
ymrwymiadau rheoleiddio i gomisiynu’r gyfran ofynnol o raglenni teledu rhwydwaith 
oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol ac, ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu heb fod ar y 
rhwydwaith, roedd y BBC wedi darparu cyfleoedd priodol ar gyfer cystadleuaeth 
rhwng cynhyrchwyr annibynnol a chynhyrchwyr mewnol. 

 
Gwelsom hefyd fod y WoCC teledu wedi darparu amrywiaeth ac ystod priodol o 
raglenni ar draws genres gwahanol gan gynnwys yn ôl lleoliad daearyddol. Yn 
gyffredinol, daethom i’r casgliad fod y WoCC, ar ôl chwe blynedd o weithredu, wedi 
helpu i wreiddio'r egwyddor o ddewis y syniadau gorau, ni waeth pwy yw’r 
ffynhonnell, yn niwylliant comisiynu'r BBC ar gyfer teledu. 
 
Gwnaethom bennu rhai meysydd ar gyfer gwella. Yn benodol, roeddem am weld 
mwy o waith yn cael ei wneud i sicrhau bod cynhyrchwyr annibynnol a thimau 
mewnol yn ymwybodol o’r holl gyfleoedd comisiynu i sicrhau bod y broses gomisiynu 
yn agored ac yn deg.  
 
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, cyfanswm yr oriau fel canran a gynhyrchwyd 
gan gynhyrchwyr annibynnol ar gyfer gwasanaeth teledu'r BBC oedd 44% (2012/13) 
a 45% (2013/14). Ceir dadansoddiad o gomisiynau yn ôl genre yn Ffigur 1 isod. 
 
Ffigur 1: Canran yr holl oriau a gynhyrchwyd gan gynhyrchwyr annibynnol 
ar gyfer gwasanaeth teledu'r BBC yn ôl genre 
  

 Canran yr holl oriau a gynhyrchwyd 
gan gynhyrchwyr annibynnol ar 
gyfer BBC TV (%) 

Canran yr holl oriau a gynhyrchwyd yn 
fewnol ar gyfer BBC TV (%) 
 

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 

Drama 40 41 60 59 

Adloniant 64 68 36 32 

                                                 
3
 Ar gyfer radio, nid yw newyddion, ailddarllediadau a dilyniant/trêls wedi’u cynnwys yn y diffiniad o 

oriau cymwys. Mae cynnyrch gorsafoedd Gwledydd y BBC a'r pum rhwydwaith digidol cenedlaethol 

wedi'u cynnwys. Ar gyfer ar-lein, cyfrifir y cwota fel cyfran o’r gwariant ar weithgareddau cymwys, a 

ddiffinnir fel y rhan fwyaf o gynnyrch golygyddol a welir gan gynulleidfaoedd a'r technolegau 

sylfaenol sy'n eu cyflenwi. Nid yw cynnyrch newyddion a chwaraeon wedi’u cynnwys. 
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Comedi 50 52 50 48 

Gwybodaeth 41 39 59 61 

Yn ystod y 
dydd 

63 66 37 34 

Chwaraeon 30 26 70 74 

Plant 36 41 64 59 

Cyfanswm 45 44 55 56 

 
Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013/14 y BBC 
 
Gan ystyried perfformiad yng nghyswllt y WoCC yn benodol, yn 2013/14, dyfarnwyd 
78% o'r oriau WoCC a oedd ar gael i gynhyrchwyr annibynnol a nhw gynhyrchodd 
mwyafrif y cynnwys ymhob genre ar wahân i chwaraeon a rhaglenni plant. Ymhob 
un o’r ddwy flynedd flaenorol, cynhyrchwyr annibynnol oedd wedi gwneud 100% o'r 
oriau drama a ddarparwyd o dan y WoCC. Mae ffigur 2 isod yn rhoi mwy o fanylion 
am berfformiad yn y WoCC ar gyfer pob genre dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  
 
Ffigur 2: Canran yr holl oriau 'WoCC' ar gyfer gwasanaeth teledu'r BBC a 
gynhyrchwyd gan gynhyrchwyr annibynnol a chan y BBC yn fewnol (%) 
  

 Canran yr holl oriau ‘WoCC’ a 
gynhyrchwyd gan gynhyrchwyr 
annibynnol ar gyfer BBC TV (%)  

Canran yr holl oriau ‘WoCC’ a 
gynhyrchwyd yn fewnol ar gyfer BBC 
TV (%)  

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 

Drama 100 100 0 0 

Adloniant 86 88 14 12 

Comedi 78 79 22 21 

Gwybodaeth 80 76 20 24 

Yn ystod y 
dydd 

71 96 29 4 

Chwaraeon 22 0 78 100 

Plant 47 62 53 38 
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Cyfanswm 78 74 22 26 

 
Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013/14 y BBC 
 
Ar gyfer cyflenwi'r rhwydwaith, mae'r BBC yn rhagori ar yr amserlen ar gyfer 
cyrraedd ei darged i gynhyrchu 50% o raglenni teledu y tu allan i Lundain erbyn 
2016 (53% oedd y ganran yn 2013, gan gynnwys 20% yn y gwledydd).  
 
Radio 
 
Cyhoeddwyd adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o’r trefniadau cyflenwi ar gyfer 
radio yn 2010. Canfuom fod y BBC yn cydymffurfio â’i ymrwymiadau rheoleiddio 
drwy gomisiynu o leiaf 10% o raglenni cymwys oddi wrth gyflenwyr annibynnol a 
bod ei ddull gweithredu wedi darparu amrywiaeth ac ystod addas o raglenni.  
 
Ond, gwelsom y gallai fod straen rhwng y BBC a’r sector annibynnol ac, fel y cwmni 
sy’n prynu’r rhan fwyaf o raglenni radio, gwnaethom argymell gwelliannau i'r ffordd y 
mae'r BBC yn gweithredu yn arbennig o ran bod yn dryloyw ac agored.  
  
Yn gyffredinol, daethom i’r casgliad nad oedd y broses o gystadleuaeth ar gyfer y 
syniadau gorau wedi cael ei choleddu'n gyson gan BBC Radio. I hyrwyddo hyn, 
gwnaethom argymell cyflwyno WoCC o 10%, a oedd i bob pwrpas yn dyblu nifer y 
rhaglenni sy’n sicr o fod yn agored i gwmnïau annibynnol, ac yn weithredol o 
2012/13.  
 
Mae ffigur 3 isod yn dangos canran yr oriau radio a gomisiynwyd oddi wrth 
gynhyrchwyr annibynnol yn ôl gorsaf rhwydwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf 
yn ogystal â pherfformiad y BBC yn fewnol yn y WoCC.  
 
Yn 2012/13, comisiynodd y BBC 20% o gyfanswm yr oriau radio rhwydwaith cymwys 
oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol, gan godi i 22% yn 2013/14.  Yn y ddwy flynedd, 
rhagorodd y BBC ar y gofyniad o dan y warant o isafswm o 10%. Ac yn ystod 
blwyddyn gyntaf y WoCC radio (2012/13), cafodd 80% o'r oriau a oedd ar gael yn y 
ffenestr eu cynhyrchu gan gwmnïau annibynnol. Y llynedd, cynhyrchwyd 75% o’r 
oriau WoCC a oedd ar gael gan gwmnïau annibynnol.  Fel y gellir ei weld o’r ffigur 
isod, mae canran yr oriau a gynhyrchir gan gwmnïau annibynnol yn amrywio’n 
sylweddol rhwng y rhwydweithiau.  
 
Ffigur 3: Canran yr holl oriau cymwys a gomisiynwyd gan gynhyrchwyr 
annibynnol gan orsafoedd radio rhwydwaith y BBC a pherfformiad adran 
cynyrchiadau mewnol y BBC yn y WoCC 
 

Gwir % 2013/14 Gwir % 2012/13 

Canran 
wedi’i 
warantu i 
gwmnïau 
annibynnol 

Cwmnïau 
annibynnol  
WoCC 

WoCC 
Mewnol 

Cyfanswm  
WoCC 

Cyfanswm  
cwmnïau 
annibynnol 

Canran 
wedi’i 
warantu i 
gwmnïau 
annibynnol 

Cwmnïau 
annibynnol  
WoCC 

WoCC 
Mewnol 

Cyfanswm  
WoCC 

Cyfanswm  
cwmnïau 
annibynnol 
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Ffynhonnell: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013/14 y BBC 
 
 
Ar-lein  

 
Cyhoeddwyd adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o drefniadau cyflenwi ar-lein y 
BBC yn 2011. Fel gyda radio, gwelsom fod y BBC wedi cydymffurfio â'i ymrwymiad 
rheoleiddio ac wedi darparu amrywiaeth ac ystod priodol o gynnwys gyda 
chomisiynau ar draws adrannau'r BBC ac o bob rhan o'r DU. 
 
Ond, daethom i’r casgliad fod angen gwneud newidiadau sylweddol er mwyn gwella 
tryloywder y system a sicrhau ei bod yn agored. Yn y bôn, nid oeddem yn siŵr a 
oedd y cwota ar-lein yn darparu digon o werth cyhoeddus i'r rheini sy'n talu ffi'r 
drwydded na'r sector creadigol, a gwnaethom ofyn i Weithrediaeth y BBC weithio 
gyda'r diwydiant i ystyried ffyrdd o gyflawni hyn yn well yn y dyfodol. 
 
Ym mis Ionawr 2013, cyhoeddodd y Weithrediaeth ganlyniadau terfynol y gwaith 
hwn, a ganfu nad oedd consensws yn y diwydiant ar beth ddylai fod union natur y 
cwota mewn marchnad newydd a thameidiog. Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth 
gadw’r trefniadau cyflenwi fel y maent gan gynnwys y cwota ar-lein o 25% ond 
gydag ymrwymiad i adolygu’u heffeithiolrwydd ar sail dreigl. 

 

Y marchnadoedd ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu, radio 
ac ar-lein 
 

9 8 4 12 17 10 8 4 12 18 

12 24 1 25 36 11 23 1 24 34 

13 5 6 12 19 13 6 0 6 19 

10 5 7 12 15 10 4 6 11 14 

13 9 0 10 22 10 7 2 9 17 

18 0 2 2 18 15 0 1 1 15 

17 9 0 9 26 16 8 0 8 24 

9 7 3 10 17 15 3 3 7 18 

12 2 7 9 14 11 1 3 4 12 

13 9 3 12 22 12 8 2 10 20 

10   10  10   10  
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Gan ddefnyddio’n gwaith blaenorol yn ogystal â ffynonellau yn y diwydiant, rydym yn 
crynhoi isod maint y marchnadoedd ar gyfer cynyrchiadau teledu, radio ac ar-lein, a 
safle'r BBC yn y marchnadoedd hyn. Rydym hefyd yn amlinellu’r datblygiadau sydd 
wedi digwydd ers i drefniadau rheoleiddio presennol y BBC gael eu sefydlu yn 2007.   
 
Teledu 
 
Fel y dengys ffigur 4 isod, mae’r farchnad cynyrchiadau annibynnol ar gyfer teledu 
yn y DU wedi tyfu’n sylweddol dros y 10 mlynedd diwethaf. Caiff ei chydnabod yn 
eang erbyn hyn fel arweinydd yn y farchnad fyd-eang. Yn gyffredinol yn 2013, roedd 
refeniw cynhyrchwyr annibynnol mewn perthynas â theledu bron yn £2.8 biliwn, ac 
roedd gwerthiannau'r sector dros y môr yn sylweddol ac yn parhau i dyfu. 
 
Mae ffigur 4 hefyd yn dangos sut mae’r cyllid amrywiol ar gyfer cynyrchiadau 
annibynnol wedi newid yn sylweddol mewn blynyddoedd diweddar. Er bod refeniw 
oddi wrth gomisiynau crai (primary commissions) y DU yn dal yn bwysig iawn, yn 
2013 roedd hwn yn cyfateb i oddeutu 60% o gyfanswm y refeniw a oedd yn 
gysylltiedig â theledu, o’i gymharu â 75% yn 2008.  Daw traean o'r refeniw a 
gynhyrchir o weithgareddau rhyngwladol, o'i gymharu â 15% yn 2004.4 
 
Ffigur 4: Refeniw cynhyrchwyr annibynnol sy’n gysylltiedig â theledu, 
2004 – 2013 (mewn arian) 
 

 
 
Ategwyd y twf hwn gan nifer o ymyriadau rheoleiddio gan lywodraethau olynol, yn 
bennaf: 
 

                                                 
4
 Cyfrifiad PACT, 2014 
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 Lansio Channel 4 yn 1982. Y bwriad oedd cael model gwahanol iawn i’r BBC 
ac ITV o ran nad oedd ganddi'r capasiti i greu cynyrchiadau mewnol. Y 
bwriad o’r cychwyn oedd gweithredu fel darlledwr-gyhoeddwr, gan 
gomisiynu’r holl raglenni oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol  
 

 Deddf Darlledu 1990. Gosododd y Ddeddf hon am y tro cyntaf, a hynny ar 
sail statudol, y gofyniad bod yn rhaid i Ddarlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus y 
DU (y BBC, ITV, a Channel 4 ar y pryd, Channel 5 ers hynny) neilltuo o leiaf 
25% o’u horiau o raglenni cymwys i gynyrchiadau annibynnol.  
 

 Lansio Channel 5 yn 1997. Fel Channel 4, fe'i cynlluniwyd i ddechrau fel 
model darlledwr-gyhoeddwr er bod y sianel bellach yn cynhyrchu rhai 
rhaglenni'n fewnol.  
 

 Deddf Cyfathrebu 2003. O dan y Ddeddf hon, cyflwynwyd telerau masnach 
gorfodol (a gyflwynwyd y flwyddyn ddilynol), sydd wedi arwain at newid 
sylfaenol yn yr amgylchedd masnachu, trwy alluogi cynhyrchwyr teledu 
annibynnol i gadw rheolaeth ar gyfran fwy o hawliau eiddo deallusol (gweler 
ymhellach isod). 
 

 Cyflwyno ffenestr cystadleuaeth greadigol (WoCC) y BBC ar gyfer comisiynau 
teledu yn 2007. 

 
Fel y dengys ffigur 5, y BBC yw’r comisiynydd mwyaf o hyd o ran cynnwys newydd 
yn y DU, gan wario dros £1 biliwn y flwyddyn ar gomisiynau heb fod yn newyddion, 
bron i 40% o'r holl wariant ar gomisiynau crai yn y DU. Er mai comisiynau oddi wrth 
sianeli darlledu traddodiadol yn y sector cyhoeddus sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r 
farchnad o hyd, mae’r twf yn y galw mewn blynyddoedd diweddar am gynyrchiadau 
teledu gwreiddiol wedi cael ei sbarduno gan y segment aml-sianel. Mae cwmnïau 
cymharol newydd yn y farchnad (e.e. gwasanaethau ffrydio Amazon a Netflix o’r 
Unol Daleithiau) hefyd yn buddsoddi’n drwm mewn rhaglenni ar gyfer 
cynulleidfaoedd byd-eang. 5 
 

Ffigur 5: Cyfanswm gwariant ar raglenni gwreiddiol darllediad cyntaf - 

rhwydwaith ac aml-sianel (heb gynnwys newyddion), 2009 i 2013 
 

                                                 
5
 Oliver & Ohlbaum, Awst 2014 
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Yn draddodiadol, mae marchnad cynyrchiadau teledu'r DU wedi bod yn dameidiog. 
Mae’r rhwystrau'n dal yn gymharol isel ar gyfer cael mynediad i’r farchnad sy'n 
caniatáu i nifer mawr o gwmnïau bach a chanolig barhau i ddatblygu a thyfu. Fel y 
dengys ffigur 6, yn 2013 roedd oddeutu un rhan o bump o holl gomisiynau’r DU yn 
dod oddi wrth gwmnïau a oedd â throsiant blynyddol o lai na £25 miliwn, fwy neu lai 
yr un fath â phum mlynedd yn ôl.  Dywed Ofcom hefyd fod nifer y cynhyrchwyr bach 
(refeniw blynyddol o lai na £1 miliwn) wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf o 
140 yn 2008 i 152 yn 2013.6   
 
Ffigur 6: Canran y gwariant ar gomisiynau crai y DU wedi'u cynhyrchu'n 
allanol wedi'i segmentu yn ôl band trosiant y cynhyrchydd, 2008 - 2013  
 

                                                 
6
 Ofcom, Rhagfyr 2014 
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O ran lleoliad daearyddol gweithgareddau cynhyrchu, er bod Llundain yn dal yn 
bwysig iawn, o gofio bod pencadlysoedd y pedwar PSB a llawer o’r comisiynwyr aml-
sianel mwyaf yno, mae nifer y cynyrchiadau rhwydwaith ar gyfer y DU i gyd a wneir 
y tu allan i’r brif ddinas wedi cynyddu’n ddiweddar. Noda Ofcom fod llai na hanner 
(49.4%) yr oriau rhaglenni rhwydwaith darllediad cyntaf wedi cael eu cynhyrchu o 
fewn yr M25 yn 2013, a hynny am y tro cyntaf. 7 
 
Dros y degawd diwethaf, cafwyd rhai newidiadau arwyddocaol yn strwythur sylfaenol 
y farchnad, yn bennaf drwy weithgarwch caffael. Mae sawl cwmni annibynnol mawr 
wedi'u sefydlu o ganlyniad i'r gweithgarwch hwn; grwpiau mawr sy’n gweithredu’n 
helaeth dramor. Mae'r cwmnïau hyn wedi tyfu’n ddigon mawr i'w galluogi i reoli 
portffolio o gomisiynau gwahanol ac i fod yn llai dibynnol ar deitlau unigol, cyd-
ariannu’r gwaith o ddatblygu eiddo deallusol, a datblygu swyddogaethau ategol fel 
rheoli hawliau a gwerthu rhaglenni.  
 
Ar yr un pryd, gwelwyd tueddiad tuag at integreiddio busnesau dosbarthu a 
busnesau cynhyrchu cynnwys (integreiddio fertigol). Mae’n ymddangos bod 
darlledwyr y DU yn dargedau deniadol ar gyfer buddsoddiad o dramor e.e. Viacom 
yn prynu Channel 5 ym mis Medi 2014. Hefyd yn 2014, mae tri o'r pedwar cwmni 
annibynnol mawr yn y DU wedi cael eu prynu gan grwpiau o ddarlledwyr 
rhyngwladol (yn bennaf o'r Unol Daleithiau) sydd â buddiannau yn niwydiant 
darlledu'r DU. Mae Shed wedi cael ei brynu’n llwyr gan Warner Brothers International 
TV, mae All3Media wedi cael ei brynu gan Rwydweithiau Discovery a Liberty Global, 
ac yn ystod tymor yr Hydref 2014 cyhoeddwyd y byddai Grŵp Shine – a brynwyd 
gan News Corp yn 2011 – yn uno gydag Endemol o dan y grŵp 21st Century Fox (yn 
amodol ar gael cymeradwyaeth reoleiddio). Ddiwedd 2014, cafodd y cynhyrchydd 
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annibynnol mwyaf a oedd yn dal yn nwylo perchnogion o’r DU, Tinopolis, ei roi ar y 
farchnad.  
 
Mae’r newidiadau strwythurol hyn yn cael effaith uniongyrchol ar y ffordd y mae’r 
BBC yn gallu comisiynu cynnwys.  Mae cwmnïau annibynnol mawr sydd yn nwylo 
grwpiau â buddiannau yn niwydiant darlledu'r DU yn dod yn gwmnïau cynhyrchu 
annibynnol anghymwys (NQIs) at ddibenion rheoleiddio.8 Mae hyn yn golygu nad oes 
modd cyfrif unrhyw gomisiynau a enillir gan NQIs oddi wrth y BBC neu ddarlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus eraill yn y cwotâu cynyrchiadau annibynnol a gyfrifir ar sail 
comisiynau oddi wrth gwmnïau annibynnol cymwys yn unig. 9 
 
I’r BBC, effaith y twf yn nifer yr NQIs yw lleihad graddol yn nifer yr oriau sydd ar gael 
ar gyfer cystadleuaeth yn y WoCC teledu ar gyfer cwmnïau nad ydynt yn gysylltiedig 
â darlledwyr. Er enghraifft, mae'r gyfres Pointless ar BBC One, sydd wedi bod ar ein 
sgriniau ers amser maith, ac a gynhyrchir gan Endemol, yn gorfod symud i’r WoCC 
gan na ellir ei chyfrif mwyach fel rhan o’r cwota annibynnol.    
 
Mae dadansoddiad gan PACT yn dangos bod cwmnïau annibynnol mawr anghymwys 
(non-qualifying super-indies) gyda'i gilydd yn cyfrif bellach am ychydig yn llai na 
chwarter o'r holl gynnyrch rhwydwaith ar y pum prif sianel (a 28% o'r cynnyrch yn 
ystod oriau brig), sy'n dal yn llai na'r cwmnïau annibynnol cymwys – 28% a 31%, a 
llai na gweithgareddau mewnol stiwdios ITV (41%) a'r BBC (48%) gyda'i gilydd. 10 
 
Telerau Masnach Teledu 
 
Tan y 2000au cynnar, oherwydd mai gan ddarlledwyr oedd y rhan fwyaf o’r pŵer yn 
y farchnad, roedd ganddynt reolaeth sylweddol dros brisiau cynhyrchu, ffioedd a 
hawliau rhaglenni. At ei gilydd, nid oedd cynhyrchwyr annibynnol yn cadw’u hawliau 
mewn rhaglenni ar ôl iddynt gael eu darlledu a oedd yn mynd i'r darlledwyr a oedd 
wedi comisiynu’r rhaglenni, a oedd yn golygu bod y cynhyrchwyr annibynnol yn 
ddibynnol iawn ar y darlledwyr comisiynu am eu refeniw blynyddol. Roedd hefyd yn 
cyfyngu ar allu a pharodrwydd cynhyrchwyr annibynnol i godi cyfalaf risg neu 
ddatblygu syniadau am raglenni a defnyddio'r eiddo deallusol dramor.  
 
Er mwyn cefnogi'r sector a chyflwyno mwy o gystadleuaeth i’r farchnad cyflenwi 
rhaglenni, gwnaeth darlledwyr y DU a’r gymdeithas fasnach ar gyfer cwmnïau 
cynhyrchu annibynnol y DU (PACT) negodi codau ymarfer sy'n nodi'r broses o 
drwyddedu hawliau rhwng darlledwyr a chynhyrchwyr mewn ffenestri crai ac olynol.  
Yn unol â Deddf Cyfathrebu 2003 rhaid i bartïon ddod i gytundeb o’r fath, ac Ofcom,  
rheolydd y farchnad cyfathrebiadau, sy’n goruchwylio’r broses hon. Y term a 
ddefnyddir ar gyfer y rhain yw ‘telerau masnach’ a daeth y cytundebau hyn i rym yn 

                                                 
8
 Diffinnir cwmnïau cynhyrchu annibynnol anghymwys (NQIs) gan Ofcom fel cwmnïau cynhyrchu a 

gyflogir gan ddarlledwr, neu gwmnïau sydd â chyfranddaliad o fwy na 25% mewn darlledwr, neu os 

oes gan un darlledwr yn y DU gyfranddaliad o fwy na 25% yn y cwmni (neu sawl darlledwr yn y DU â 

chyfranddaliad o fwy na 50% yn y cwmni) neu y mae’n rhaid iddynt o dan y contract cynhyrchu 

ddefnyddio cyfleusterau cynhyrchu'r darlledwr neu beidio â defnyddio cyfleusterau cynhyrchu rhyw 

ddarlledwr arall. 
9
 Mae rhaglenni’n ennill statws annibynnol oddi wrth y cynhyrchydd adeg comisiynu (ar yr amod y 

cânt eu gwneud cyn pen dwy flynedd i'r comisiwn). O’r herwydd, wrth i gomisiynau newydd ddisodli 

cyfresi sy’n dychwelyd, bydd y newid hwn yn dod i rym yn raddol. 
10

 Oliver & Ohlbaum, Awst 2014 
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2004 ac maent yn gadael i gwmnïau annibynnol gadw’r hawliau yn eu cynyrchiadau 
yn dilyn y drwydded hawliau crai (primary rights licence).  
 
Mae’r telerau masnach wedi newid y farchnad yn llwyr gan fod cynhyrchwyr 
annibynnol wedi gallu amrywio eu hincwm oddi wrth eu dibyniaeth lwyr ar 
gomisiynau crai, maent wedi gallu ehangu i farchnadoedd tramor a denu 
buddsoddwyr allanol i ddarparu cyfalaf. Ers cyflwyno’r telerau masnach, mae maint y 
sector wedi dyblu ac mae wedi parhau i dyfu yn ddiweddar er gwaetha'r dirwasgiad 
economaidd.  
 
Radio 
 
Mae amcangyfrif cyfanswm gwerth y farchnad cynyrchiadau annibynnol yn anodd 
oherwydd natur y farchnad a’r wybodaeth ariannol gyfyngedig sydd ar gael i'r 
cyhoedd (er enghraifft, mae refeniw y rhan fwyaf o gynhyrchwyr annibynnol o dan 
£1 miliwn ac felly does dim gofyniad statudol arnynt i roi gwybod beth yw eu trosiant 
blynyddol).  
 
Ond, mae dadansoddiad blaenorol ar gyfer Gweithrediaeth y BBC ar sail gwariant 
hysbys gan y BBC ac amcan o’r gwariant ar gynyrchiadau annibynnol gan y 
darlledwyr masnachol yn dangos bod cyfanswm gwerth y farchnad oddeutu £38 
miliwn yn 2012.  Roedd y swm hwn yn berthnasol i ddau brif faes: mae oddeutu 
hanner yn ymwneud â chomisiynau ar gyfer rhaglenni ‘traddodiadol', gyda'r BBC yn 
gyfrifol am gomisiynu bron i 99% o'r farchnad, a'r gweddill yn ymwneud â chynnwys 
allanol ehangach yn delio'n bennaf â newyddion, y tywydd, traffig a rhaglenni 
noddedig.  
 
Felly, gwariant y BBC ar gynyrchiadau radio annibynnol yw prif ysgogydd y farchnad, 
gyda lefel y gwariant hwn yn debygol o effeithio ar berfformiad cynhyrchwyr 
annibynnol. Mae ffactorau fel lefel isel y rhaglenni parod ar radio masnachol, 
gorsafoedd cerddoriaeth yn teimlo eu bod yn bwysig cadw’u rheolaeth olygyddol i 
sicrhau sain cyson yr orsaf, arbedion maint (swmp-gynhyrchu i ddefnyddio asedau'n 
fwy effeithiol fel stiwdios a rhannu gorbenion), gwerthoedd eilaidd cyfyngedig mewn 
rhaglenni radio a chostau rhaglenni cymharol isel sy'n gysylltiedig â rhaglenni byw yn 
golygu bod y galw am gynyrchiadau annibynnol yn gyfyngedig.11  
 
Dros y ddeng mlynedd diwethaf, mae maint y farchnad cynyrchiadau radio wedi bod 
yn wastad fwy neu lai. Mae rhywfaint o amrywiaeth wedi bod yng nghomisiynau’r 
BBC, a rhywfaint o amrywiaeth mewn gwariant gan y sector masnachol, ond ar lefel 
sylfaenol cymharol isel.   
 
O ran ymyriadau rheoleiddio yn y farchnad, yn wahanol i’r teledu, does dim cwotâu 
statudol ar gyfer y radio yn y DU heblaw am gwotâu'r BBC a osodwyd ganddynt eu 
hunain yn unol â gofynion Ymddiriedolaeth y BBC. 
 
Fel gyda theledu, yn hanesyddol wrth gomisiynu rhaglenni radio gan gynhyrchwyr 
annibynnol, byddai'r BBC yn sicrhau cytundeb 'pob hawl'. Felly nid oedd y 
cynhyrchydd annibynnol yn berchen ar ei gynnyrch ac nid oedd ganddo reolaeth 
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 Grant Goddard, Independent Radio Productions Commissioned by the BBC (adroddiad a 

ddarparwyd ar gyfer Ymddiriedolaeth y BBC), Gorffennaf 2010  
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drosto. Ar ôl trafodaethau rhwng y gymdeithas fasnach RIG a'r BBC, cyflwynwyd 
telerau masnach newydd ddiwedd 2014. Ymysg pethau eraill, mae hyn wedi golygu y 
gall cynhyrchwyr annibynnol bellach fanteisio’n fasnachol ar eu cynyrchiadau yn y DU 
ac yn rhyngwladol, er, ar hyn o bryd, ychydig iawn o fasnachu sy'n digwydd mewn 
hawliau eilaidd ac eiddo deallusol ar gyfer cynnwys radio (er enghraifft, nid yw 
fformatau sy'n seiliedig ar gerddoriaeth, sydd i’w cael gan fwyaf ar y radio, yn addas 
iawn o ran perchnogaeth o eiddo deallusol ac mae fformatau eraill yn ddibynnol iawn 
ar chwaethau cenedlaethol).  
 
Oherwydd nad oes llawer o rwystrau mynediad, mae marchnad cyflenwi cynnwys 
radio yn y DU yn dameidiog iawn. Amcangyfrif bod oddeutu 150 o gwmnïau 
cynhyrchu annibynnol yn gweithredu ar draws y DU.12 Mae llawer o'r rhain yn 
gwmnïau bach sy’n cynhyrchu comisiynau’n achlysurol yn unig. I'r sefydliadau hyn, 
mae natur gystadleuol y farchnad ac felly natur gyfnewidiol eu refeniw yn golygu bod 
llawer yn rhoi'r gorau i weithredu dros dro, yn aml am ychydig o flynyddoedd ar y 
tro. Mae’r nifer bach o gwmnïau mawr sydd ar gael yn ceisio symud i farchnadoedd 
digidol newydd a chysylltiedig er mwyn datblygu eu busnes a hefyd er mwyn rheoli 
rhywfaint ar y risg refeniw sy'n rhan naturiol o'r farchnad comisiynau. 
 
Ar-lein  
 
Dangosodd ein hadolygiad diwethaf o drefniadau cyflenwi cynnwys ar-lein y BBC fod 
y farchnad ar-lein yn wahanol iawn i’r farchnad teledu a radio gan fod cyfranogwyr 
yn llawer mwy amrywiol o ran y galw a'r ochr gyflenwi. Mae’r cynnyrch a'r 
gwasanaethau sy'n cael eu cynnig yn eang ac yn datblygu'n gyson. Gellir gweld hyn 
yn natur amrywiol yr hyn a gomisiynir yn ddigidol, sy’n amrywio o gomisiynau 
cynnwys yn llwyr i brosiectau technoleg-yn-unig, yn ogystal â datblygiadau ‘hybrid’ 
sy’n seiliedig ar gymysgedd o dechnoleg a mewnbynnau golygyddol (e.e. iPlayer y 
BBC a’r Botwm Coch Connected).13  
 
Mae natur y farchnad cynyrchiadau digidol hefyd yn dod â chymhlethdod gweithredol 
i drefniadau cyflenwi cynnwys ar-lein y BBC o’i gymharu â’r rheini ar gyfer y teledu a 
radio. Yn benodol, gan nad oes un uned mesur gyffredin ystyrlon sy’n cyfateb i “awr 
rhaglen” ar gyfer BBC Online, mae’r cwota’n cael ei fesur drwy'r gyfran o wariant. 
Mae prosiectau technegol hefyd yn dod o dan ganllawiau caffael yr UE, yn wahanol i 
deledu a radio lle mae’r eithriad darlledu’n berthnasol.  
 
Er ei bod yn anodd diffinio maint marchnad y DU yn union, roedd gwaith a 
gomisiynwyd gennym ar gyfer ein hadolygiad diwethaf yn amcangyfrif ei fod yn fwy 
na £450 miliwn ar gyfer cynnwys gwasanaeth cyhoeddus ar-lein (£790 miliwn wrth 
ymgorffori holl weithgareddau digidol y DU, cyhoeddus a phreifat). Nodwyd mai 
Llywodraeth Ganol, y sector dielw a chorfforaethau ehangach oedd prif brynwyr 
gwasanaethau technoleg a marchnata digidol. Gyda gwariant blynyddol o ryw £20 
miliwn, daethom i’r casgliad nad oes gan BBC Online yr un effaith yn y farchnad hon 
ag sydd ganddo yn y maes darlledu ar y radio a theledu, a dim ond i’r cyflenwyr 
allanol lleiaf y mae'n gwsmer pwysig.  
 

                                                 
12

 Radio Independents Group, Submission to the BBC Trust Radio Network Supply Review, mis Mai 

2010 
13

 Deloitte LLP, The Online Quota : BBC Trust’s first review of online independent supply (adroddiad  

ar gyfer Ymddiriedolaeth y BBC), Ionawr 2010 
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Mae dadansoddiad mwy diweddar o’r farchnad ar gyfer comisiynu cynnwys digidol 
(o’i gymharu â chomisiynau technoleg yn unig) yn dangos bod darlledwyr a 
chwmnïau cynhyrchu yn dangos mwy o ddiddordeb yn y maes hwn mewn ymateb i’r 
galw cynyddol am gynnwys digidol (oherwydd cysylltiadau rhyngrwyd cyflymach a 
mwy o ddefnydd o ddyfeisiau sydd wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd) a hygyrchedd 
defnyddwyr.  
 
Mae cyfanswm gwariant y DU ar gynnwys digidol wedi cynyddu’n sylweddol mewn 
blynyddoedd diweddar ond bod hynny o linell sylfaen isel. Mae hyn wedi’i sbarduno 
gan fwy o wariant ar gynnwys i gefnogi teledu byw ac, yn fwy diweddar, cynnwys ar-
lein yn unig h.y. gwariant nad yw'n gysylltiedig â llinyn rhaglen gyfredol.  
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Yr ymgynghoriad  

 

Egwyddorion yr Ymddiriedolaeth  
 
Swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn 
cael y gorau o'r BBC. Yn unol â hyn, rydym wedi datblygu chwe egwyddor lefel 
uchel sydd, yn ein barn ni, yn hollbwysig i unrhyw fframwaith cyflenwi cynnwys y 
BBC a sefydlir i wasanaethu buddiannau pawb sy’n talu ffi'r drwydded yn y tymor 
hwy.  
 
Ar ôl ystyried y safbwyntiau a gawn drwy’r ymgynghoriad hwn, rydym yn bwriadu 
profi unrhyw newidiadau arfaethedig i'r trefniadau cyflenwi cynnwys presennol yn 
erbyn yr egwyddorion hyn cyn inni lunio safbwynt a gwneud argymhellion i’r 
Llywodraeth ar y ffordd orau o symud ymlaen fel rhan o broses adolygu Siarter y 
BBC.  
 
Mae’r egwyddorion hyn yn gydnaws â’r dibenion cyhoeddus14 ac maent yn berthnasol 
i gynyrchiadau teledu, radio ac ar-lein er y bydd pwysigrwydd cymharol pob un yn 
adlewyrchu amodau gwahanol marchnadoedd y sectorau perthnasol. 

 

 
Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob 
genre15 

 
Mae’r cyhoedd yn disgwyl cynnwys o safon uchel iawn gan y BBC. O’r herwydd, 
mae’r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i’r BBC wneud y cynnyrch mwyaf creadigol ac 
unigryw o’r safon uchaf sydd ar gael ar y sgrin, ar yr awyr ac ar-lein.  
 
Er mwyn bodloni’r disgwyliadau hyn, mae angen i’r BBC allu cael gafael ar y 
syniadau gorau, o ba le bynnag y daw'r syniad. Felly, dylai ei drefniadau cyflenwi 
cynnwys fod yn agored i amrywiaeth eang o ffynonellau, gan gynnwys 
cynhyrchwyr y BBC ei hun a chynhyrchwyr annibynnol, a hyrwyddo cystadleuaeth 
greadigol rhyngddynt. Dylai hyn feithrin amgylchedd lle mae’r syniadau gorau ar 
gyfer rhaglenni a chynnwys ar gael i gomisiynwyr y BBC. 
 
Hefyd, mae angen ystyried gallu’r BBC i sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel 
ar ran pawb sy’n talu ffi’r drwydded yng nhyd-destun newidiadau yn y farchnad 
gyflenwi ac o ran dulliau digidol.  
 

                                                 
14

 Yn ôl y Siarter, prif amcan y BBC yw hyrwyddo chwe diben cyhoeddus. Y rhain yw: 
1. Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 
2. Hyrwyddo addysg a dysgu 
3. Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
4. Cynrychioli’r DU, ei chenhedloedd, ei rhanbarthau a’i chymunedau 
5. Dod â’r DU at sylw’r byd a’r byd at sylw’r DU 
6. Wrth hyrwyddo’i dibenion eraill, helpu i sicrhau bod y cyhoedd yn elwa ar dechnolegau a 
gwasanaethau cyfathrebu newydd  
15

 Ac eithrio’r genre Newyddion, fel y dywedodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol  
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Byddem hefyd yn disgwyl i unrhyw newidiadau arfaethedig i drefniadau gynnal y 
pwyslais ar gyflenwi syniadau o safon uchel, ar draws pob genre, a chyda ffocws 
cryf ar werthoedd darlledu gwasnaeth cyhoeddus y DU.  

 

 
 
Egwyddor dau: Darparu gwerth am arian i bawb sy’n talu ffi’r 

drwydded  
 

Fel gwarcheidwad ffi’r drwydded, mae'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i'r BBC geisio 
gwella gwerth am arian drwy ddulliau gweithio symlach, mwy effeithlon a mwy 
agored, gan gynnwys drwy hybu cystadleuaeth dryloyw a theg. 
 
Gan fod y BBC yn gwario rhan sylweddol o ffi’r drwydded ar gynnwys, dylai ei 
drefniadau cyflenwi cynnwys fod yn ffactorau pwysig wrth ddarparu gwerth am 
arian. Dylai unrhyw newidiadau arfaethedig i'r trefniadau cyflenwi helpu i sicrhau 
cydbwysedd addas rhwng darparu cynnwys eang, creadigol o safon uchel y mae 
cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl gan y BBC, a chadw’r costau i’r rhai sy’n talu ffi’r 
drwydded mor isel â phosibl.  
 
Wrth gyflawni'r gofyniad hwn, mae angen ystyried mwy na dim ond y pris sy'n 
cael ei dalu am gynnwys – dylai’r BBC ystyried ffactorau eraill hefyd, fel cyfleoedd 
i sicrhau buddsoddiad gan ffynonellau eraill drwy gyllid ar gyfer cynyrchiadau ar y 
cyd a chreu refeniw o ffynonellau heblaw ffi’r drwydded, gan gynnwys manteisio 
i’r eithaf ar botensial incwm masnachol. 
 

Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang ar draws 
pob genre a ledled y DU   
 
Er mwyn sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel a gwerth am arian i 
gynulleidfaoedd, mae angen i’r BBC gomisiynu cynnwys gan amrywiaeth eang o 
gynhyrchwyr. Bydd llif o gwmnïau newydd yn cynnig syniadau gwreiddiol mewn 
sefyllfa gynhyrchu gynaliadwy a chytbwys. 
 
Er mwyn adlewyrchu safbwyntiau cymdeithasol, diwylliannaol a daearyddol 
gwahanol pob rhan o'r DU, mae'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl ystod ac 
amrywiaeth ym mhob agwedd ar y broses o gynhyrchu cynnwys ar draws pob 
genre. 
 
Mae sicrhau bod cynnwys o safon uchel yn cael ei gyflenwi yn golygu cael 
trefniadau ar gyfer teledu sy'n gallu helpu i ddatblygu cynyrchiadau rhwydwaith 
cadarn a chynaliadwy yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon a rhanbarthau 
Lloegr.  
 
Er y dylai trefniadau cyflenwi’r BBC helpu i sicrhau bod cyflenwadau eang ac 
amrywiol ar gael, mae'n rhaid cael cydbwysedd rhwng hynny a buddiannau pawb 
sy'n talu ffi’r drwydded o ran safon gyffredinol y cynnwys a gwerth am arian. 

 
Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o 
ran sgiliau a chapasiti  
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Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod rôl ganolog y BBC yn y gwaith o hyfforddi a 
dablygu sgiliau cynhyrchu, a’i bwysigrwydd o fewn yr economi greadigol 
ehangach.  
 
O dan yr egwyddor hon dylai unrhyw newidiadau arfaethedig i’r trefniadau 
sicrhau bod y BBC – dros y tymor hwy – yn dal yn gallu cael gafael ar y capasiti, 
y sgiliau a'r doniau sydd eu hangen i greu cynnwys o bob rhan o'r DU mewn 
ffordd gynaliadwy ac i gefnogi sector cynhyrchu iach. 
 

Rhaid i drefniadau cyflenwi cynnwys y BBC hefyd allu darparu cynnwys sy’n gofyn 
am fuddsoddiad seilweddol mewn seilwaith (fel digwyddiadau mawr a chynyrchiadau 
ar draws cyfryngau y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl erbyn hyn).  

 
Egwyddor pump: Cadw gwerth a rheolaeth ddigonol dros hawliau 
cynnwys ac eiddo deallusol y BBC y tu hwnt i’r ffenest 
gwasanaeth cyhoeddus er mwyn sicrhau budd teg ar 
fuddsoddiadau ar gyfer pawb sy'n talu ffi'r drwydded 

 
Mae’r cydbwysedd rhwng hawliau eiddo deallusol a ddelir gan y BBC, fel 
comisiynydd a darlledwr, a'r cynhyrchydd, pa un ai’r BBC neu gwmni allanol yw 
hwnnw, yn hollbwysig er mwyn sicrhau budd teg i bawb sy'n talu ffi'r drwydded a 
darparu gwerth am arian.  Mae'r model presennol yn gadael i'r BBC gadw gwerth 
llawn yr hawliau ar gynnwys a wneir yn fewnol, ond dim ond cyfran fach o werth 
yr hawliau pan mae cynnwys yn cael ei gomisiynu oddi wrth gynhyrchwyr 
annibynnol.  
 
Ers cyflwyno’r Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) yn 2007, mae cyfran y 
cynnwys a gomisiynir gan y BBC sy’n cael ei gyflenwi gan gynhyrchwyr 
annibynnol wedi cynyddu’n sylweddol, sy’n golygu bod gwerth yr hawliau eilaidd 
wedi lleihau i’r BBC. Dylai unrhyw drefniadau newydd sicrhau bod y BBC a’r rhai 
sy'n creu'r cynnwys yn cael cyfran deg o werth masnachol y cynnwys sydd wedi'i 
gomisiynu gan y BBC. 
 

Egwyddor chwech: Cadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y 
pwrs cyhoeddus a'i wasanaethau masnachol ar wahân 

 
Mae gan yr Ymddiriedolaeth reolaethau pendant ar waith i sicrhau bod 
gweithgarwch masnachol a gwasanaeth cyhoeddus y BBC yn gweithredu ar 
wahân, ac nad yw cangen fasnachol y BBC yn cael cymhorthdal na mantais 
annheg yn sgil ei pherthynas ag elfen gwasanaeth cyhoeddus y Gorfforaeth.   
Rydym wrthi’n egluro’r rheolaethau hyn ymhellach drwy gyflwyno fframwaith 
newydd ar gyfer gwasanaethau masnachol y BBC. 
 
Er bod uned cynyrchiadau mewnol y BBC yn weithgarwch gwasanaeth cyhoeddus 
sy’n cael ei ariannu gan ffi’r drwydded ar hyn o bryd, rydym yn ymwybodol y 
gallai cynigion Gweithrediaeth y BBC gynnwys cynlluniau ar gyfer un endid 
masnachol newydd neu fwy. Rhaid i unrhyw newidiadau arfaethedig i’r ffordd y 
mae’r drefn gynhyrchu fewnol yn gweithio drwy roi’r gweithgareddau, i gyd neu’n 
rhannol, ar sylfaen fasnachol, gael eu cymeradwyo gan yr Ymddiriedolaeth. Bydd 
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angen iddynt hefyd gydymffurfio â pholisi masnachu teg yr Ymddiriedolaeth 
16, 

gofynion cymorth gwladol a fframwaith masnachol newydd yr Ymddiriedolaeth ar 
ôl iddo gael ei roi ar waith.  
 
Hefyd, byddai angen i unrhyw is-gwmni masnachol newydd ym mherchnogaeth y 
BBC weithredu mewn ffordd a fydd yn gydnaws â gweithgareddau dibenion 
cyhoeddus y BBC, ac ni ddylai beryglu enw da'r BBC na gwerth y brand BBC.  

 
Cwestiynau  
 
Ar gyfer pob un o’r cwestiynau canlynol, a fyddech cystal â rhoi eich barn 
inni am drefniadau cyflenwi cynnwys ar gyfer y teledu, radio ac ar-lein, yn 
dibynnu ar eich diddordebau penodol chi. 

 
1. Yn gyffredinol, ai’r rhain yw’r egwyddorion cywir i lywio’r gwaith o 

gyflwyno unrhyw newidiadau yn y dyfodol i drefniadau cyflenwi 
cynnwys y BBC? 

 
 
Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob genre 
 
Egwyddor dau: Darparu gwerth am arian i bawb sy’n talu ffi’r drwydded 
  
Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang ar draws pob 
genre a ledled y DU 
 
Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o ran sgiliau a 
chapasiti  
 
Egwyddor pump: Cadw gwerth a rheolaeth ddigonol dros hawliau cynnwys 
ac eiddo deallusol y BBC y tu hwnt i’r ffenest gwasanaeth cyhoeddus er 
mwyn sicrhau budd teg ar fuddsoddiadau ar gyfer pawb sy'n talu ffi'r 
drwydded  

 
2. Gan ystyried y pum egwyddor uchod fel y maent: 

 
i. Yn eich barn chi, i ba raddau y mae’r trefniadau cyflenwi cynnwys 

presennol yn cyflawni'r egwyddorion? 
 

ii. Ydych chi'n credu y bydd yn debygol o newid yn y dyfodol o gofio 
am y datblygiadau yn y farchnad mewn blynyddoedd diweddar? 
 

iii. Yn eich barn chi, beth yw’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion 
dros y ddeng mlynedd nesaf, boed hynny drwy newidiadau 
rheoleiddio neu ddulliau eraill? 

 
3. A oes genres neu fathau o gynnwys sy’n cyfiawnhau dull gwahanol o 

weithredu? 
 

                                                 
16

 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/commercial/competitive_impact.html  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/commercial/competitive_impact.html
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Egwyddor chwech: Cadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y pwrs 
cyhoeddus a'i wasanaethau masnachol ar wahân 
 

 
4. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw farn ar y berthynas rhwng 

gwasanaethau cyhoeddus y BBC a’i weithgarwch masnachol o ran ei 
drefniadau cyflenwi cynnwys, a beth yw’r ffordd orau o’u cadw ar 
wahân yn y dyfodol. 
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Datganiad cyfrinachedd 

Argraffwch a llofnodwch y datganiad hwn os ydych yn anfon copi papur 

o’ch ymateb. 

 

Fel rheol mae Ymddiriedolaeth y BBC yn cyhoeddi ymatebion sefydliadau yn llawn 
wrth i ni lunio ein casgliadau.  Petai’n well gennych inni drin rhan o’ch ymateb, 
neu’ch ymateb cyfan, yn gyfrinachol, llenwch yr adran ynglŷn â chyfrinachedd isod.  

Beth ydych chi eisiau i Ymddiriedolaeth y BBC ei gadw'n gyfrinachol? 

 

  

Dim byd  

Yr ymateb cyfan  

Rhan ohono 

(nodwch pa ran os 

gwelwch yn dda) 

 

 

 

Enw/Sefydliad 

Cyfeiriad 

 

 

Manylion cyswllt eraill (ffôn/e-bost) 

 

 

 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn cadw ac yn defnyddio’ch enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-
bost a'r sefydliad rydych yn gweithio iddo (os yw'n berthnasol) at ddibenion 
gweinyddu'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn. Ni fydd eich manylion personol yn cael 
eu rhoi i drydydd parti at ddibenion marchnata.  

Mae’r BBC yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998. I gael rhagor o wybodaeth 
am Bolisi Preifatrwydd y BBC, edrychwch ar http://www.bbc.co.uk/privacy/. 

Rhestrir y BBC fel corff cyhoeddus yn Rhan VI Atodlen 1 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000; golyga hyn, yn amodol ar gyfyngiadau penodol, y gall fod gofyn i’r BBC 

http://www.bbc.co.uk/privacy/
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ddatgelu gwybodaeth sydd ganddo i unigolion a sefydliadau sy’n gwneud cais dilys 
am gael y wybodaeth honno dan y Ddeddf. 

Os ydych wedi gofyn am gadw rhan o’ch ymateb neu’ch ymateb i gyd yn gyfrinachol, 
bydd y BBC yn cymryd camau rhesymol i gadw cyfrinachedd y wybodaeth honno os 
gwneir cais am ei datgelu o dan y Ddeddf.  Fodd bynnag, cofiwch, os bydd y BBC yn 
gallu cadw gwybodaeth yn ôl o dan y Ddeddf hon, y gallai’r Comisiynydd 
Gwybodaeth, y Tribiwnlys Gwybodaeth neu’r llysoedd wrthdroi’r penderfyniad hwn.  

Cofiwch y gallwn ddal i gyfeirio’n gyffredinol at gynnwys ymatebion, heb ddatgelu 
gwybodaeth benodol sy’n gyfrinachol.  Byddwn yn rhoi sylw priodol i gyfrinachedd y 
wybodaeth a ddarperir.  

 

 

DATGANIAD 

Rwyf yn cadarnhau mai ymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad yw’r wybodaeth 
yr wyf wedi’i chyflwyno.  Gellir ei chyhoeddi’n llawn ar wefan 
Ymddiriedolaeth y BBC, oni phennir fel arall, ac awdurdodaf 
Ymddiriedolaeth y BBC i ddefnyddio’r wybodaeth sydd yn yr ymateb hwn i 
gyflawni ei gofynion cyfreithiol. Os wyf wedi anfon fy ymateb dros yr e-
bost, caiff y BBC anwybyddu unrhyw destun e-bost safonol ynglŷn â 
pheidio â datgelu cynnwys negeseuon ac atodiadau e-bost.  

 

Enw       Llofnod (os darperir copi papur)  

 

 


