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Ynghylch yr adolygiad hwn 
 

1.1. Cefndir 

1.1.1. Ar hyn o bryd mae’n rhaid i’r trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys 

teledu a radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC fodloni nifer o dargedau 

a chwotâu ffurfiol.  

Trefniadau ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu 

1.1.2. Ar gyfer teledu, mae Deddf Darlledu 1990, a Deddf Cyfathrebu 2003 yn dilyn 

hynny, yn nodi ei bod yn ofynnol 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.1 Er mwyn cyrraedd y targed hwn ar 

gyfer y BBC yn ei gyfanrwydd, 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.  

1.1.3. Mae’r Cytundeb Fframwaith hefyd yn nodi ei bod yn ofynnol i 50% o gomisiynau 

teledu’r BBC gael eu neilltuo i dimau cynhyrchu mewnol y BBC ei hun, ac y dylid 

cael trefniadau addas i ddarparu cyfleoedd cystadleuol i gynhyrchu rhaglenni nad 

ydynt ar y rhwydwaith.  

1.1.4. Mae’r 25% arall o gomisiynau teledu rhwydwaith cymwys yn cael eu neilltuo ar 

gyfer cystadleuaeth rhwng y BBC a chynhyrchwyr annibynnol. Cyfeirir at hyn fel y 

Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) a daeth yn gwbl weithredol yn 2007. 

1.1.5. 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’r tu 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.2 

Trefniadau ar gyfer cyflenwi cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-

lein 

1.1.6. 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 a gwasanaethau radio ac ar-lein oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol.  

1.1.7. Ar gyfer radio, mae’r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i’r BBC gomisiynu o leiaf 10% o’i 

oriau radio cymwys oddi wrth gyflenwyr annibynnol. O 2012/13, yn dilyn 

adolygiad cyntaf yr Ymddiriedolaeth o drefniadau cyflenwi ar gyfer radio, 

agorwyd 10% arall o oriau radio cymwys ar draws y rhwydweithiau fel WoCC ar 

gyfer cystadleuaeth rhwng y BBC a chynhyrchwyr radio annibynnol ar sail 

                                           

1
 Rhaglenni teledu cymwys yw’r rhai sy’n cael eu comisiynu gan y BBC, gan gynnwys cynyrchiadau ar y cyd (cyhyd 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.  
2
 I gael rhagor o fanylion ewch i www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/network_tv.html  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/network_tv.html
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wirfoddol.3 Mae Radio 4 wedi bod yn gweithredu’r trefniadau hyn er 2007 â 

tharged rhwydwaith-benodol er mwyn sicrhau bod cyfanswm o 20% o gynnyrch 

cymwys ar gael bob blwyddyn i’r sector annibynnol. 

1.1.8. 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.4 

1.1.9. Gweithrediaeth y BBC sy’n gyfrifol am sicrhau bod holl gwotâu a thargedau’r BBC 

yn cael eu cyflawni bob blwyddyn. O dan y Cytundeb Fframwaith, rhaid i’r 

Ymddiriedolaeth fynd ati bob dwy flynedd o leiaf i adolygu sut mae’r trefniadau ar 

gyfer cyflenwi cynnwys teledu’n gweithio ac, er mwyn gweld pa ymyriadau yw’r 

rhai mwyaf priodol ar gyfer cyflenwi cynnwys radio ac ar-lein, mae’r 

Ymddiriedolaeth hefyd yn adolygu’r trefniadau hyn yn achlysurol. Cyhoeddwyd 

ein trydydd adolygiad o gyflenwi cynnwys teledu, a’r un diweddaraf, ym mis 

Mawrth 2013; cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf o gyflenwi cynnwys a 

gwasanaethau ar-lein yn Ionawr 2011, a’r adolygiad diwethaf o gyflenwi cynnwys 

radio yn Awst 2010.5    

1.2. Cwmpas yr adolygiad 

1.2.1. Bydd y ffordd y mae’r BBC yn cael ei gynnwys ar gyfer y dyfodol, a sut mae ei 

drefniadau cyflenwi’n cael eu rheoleiddio er mwyn darparu’r canlyniadau gorau i 

bawb sy’n talu ffi’r drwydded ac i sector creadigol y DU, yn faterion allweddol ar 

gyfer yr adolygiad o Siarter y BBC a ddylai gychwyn yn ddiweddarach eleni. 

1.2.2. O ganlyniad i’r broses o adolygu’r Siarter a fydd yn cychwyn cyn bo hir, yn 

ogystal â’r syniadau yn y maes hwn a gyflwynwyd gan Weithrediaeth y BBC yr 

haf diwethaf (gweler adran 1.3 isod), rydym wedi ehangu cwmpas ein hadolygiad 

o’r ffordd y mae’r trefniadau presennol ar gyfer cynyrchiadau teledu yn gweithio 

er mwyn cynnal adolygiad llawnach o’r marchnadoedd ar gyfer cynyrchiadau 

teledu, radio ac ar-lein. Mae hyn yn cynnwys safle presennol y BBC yn y 

marchnadoedd hynny, fel prynwr ac fel cynhyrchwr cynnwys, a’r dewisiadau ar 

gyfer newidiadau yn y dyfodol i strwythur y BBC a’r ffordd y mae’n cael ei 

reoleiddio yn y maes hwn. Gofynasom am farn ynglŷn ag effaith bosibl 

newidiadau yn y farchnad ar y BBC a chynhyrchwyr yn y DU ac ar sector 

creadigol ehangach y DU. 

1.2.3. I helpu i lywio penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth ynglŷn â dewisiadau sy’n cael eu 

cynnig ar gyfer newidiadau, gofynasom am farn ynglŷn â phriodoldeb chwe 

egwyddor lefel uchel roeddem wedi’u datblygu ac a oedd yn ein barn ni’n 

allweddol i unrhyw fframwaith cyflenwi cynnwys fyddai’n cael ei sefydlu gan y 

BBC i wasanaethu buddiannau pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn yr hirdymor. 

                                           

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. 
4 Ar gyfer ar-lein, cyfrifir y cwota fel cyfran o’r gwariant ar weithgareddau cymwys gan nad oes uned fesur gyffredin 

ystyrlon sy’n cyfateb i’r awr rhaglen ar gyfer BBC Online. Diffinnir gweithgareddau cymwys 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. 
5
 Mae’r adroddiadau blaenorol i’w gweld yn http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/   

 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/programme_supply/
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Gofynasom hefyd am farn ynglŷn â’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion yn y 

deng mlynedd nesaf, drwy newidiadau rheoleiddiol neu ddull arall. 

1.2.4. O ran ein cyfrifoldebau i asesu perfformiad ar sail y trefniadau presennol, 

ystyriwyd y meysydd a ganlyn yn yr adolygiad; 

 Cydymffurfiad â’r cwotâu ac i ba raddau y gwireddwyd budd disgwyliedig y 

cwotâu o ran cynhyrchu mewnol a chynhyrchu annibynnol, gan gynnwys budd 

sy’n gysylltiedig â darparu creadigrwydd a gwerth am arian.  

 Perfformiad Ffenestri Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) teledu a radio, ac a 

wnaethpwyd ystod ac amrywiaeth priodol o raglenni gan wahanol gynhyrchwyr 

ledled y DU;  

 Tegwch a thryloywder y prosesau comisiynu dan y Ffenestri Cystadleuaeth 

Greadigol.  

 Y camau a gymerwyd gan y BBC er mwyn cyflawni’r argymhellion a 

wnaethpwyd gennym mewn adolygiadau blaenorol. 

 Perfformiad trefniadau cyflenwi cynyrchiadau teledu rhwydwaith y BBC hyd yn 

hyn, a chynyrchiadau teledu heb fod ar y rhwydwaith, yng Nghymru, yr Alban, 

Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr.  

1.3. Cynigion Gweithrediaeth y BBC  

1.3.1. Mae Gweithrediaeth y BBC yn credu y dylid adolygu’r fframwaith rheoleiddio 

presennol ar gyfer cyflenwi cynnwys, yn ogystal â strategaeth y BBC ar gyfer 

cynyrchiadau mewnol, er mwyn ystyried y ffordd orau o fodloni anghenion 

cynulleidfaoedd yn y tymor hir. Yng Ngorffennaf 2014 cyflwynodd y Cyfarwyddwr 

Cyffredinol 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 drwy 

strategaeth ‘cystadlu neu gymharu’.6 

1.3.2. Ar gyfer trefniadau teledu, mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi cynnig y dylai 

proses gystadlu’r BBC gael ei gwneud yn fwy agored drwy ddileu’r warant mewn 

perthynas â chynyrchiadau mewnol a galluogi cynhyrchwyr y BBC a 

chynhyrchwyr annibynnol i wneud cais am gomisiynau ar delerau cyfartal, ac 

eithrio genres Newyddion, Materion Cyfoes, Chwaraeon a Phlant.7 Cynigiodd 

hefyd y dylai rhannau o uned cynyrchiadau teledu mewnol y BBC weithredu’n 

fasnachol fel is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr y Gorfforaeth, dan yr enw BBC 

Studios. Mae’r Weithrediaeth hefyd yn datblygu cynigion ar gyfer cymhwyso’r 

strategaeth cystadlu neu gymharu i BBC Radio a BBC Online. 

1.3.3. Ni phrofwyd syniadau penodol y Weithrediaeth yn yr adolygiad hwn gan fod eu 

manylion yn dal i gael eu datblygu. Er hyn, fel rhan o’r ymgynghoriad gofynasom 

am ymateb gan y partïon a oedd â diddordeb i’r hyn sydd wedi cael ei ddweud yn 

barod gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol.  

                                           

6
 Mae araith lawn y Cyfarwyddwr Cyffredinol ar ‘gystadlu neu gymharu’ i’w gweld yn 

www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2014/dg-city-university 
7
 Mewn araith ddilynol a draddododd ym mis Mawrth 2015 cyhoeddodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol na fyddai genres 

Materion Cyfoes, Chwaraeon a Phlant (na newyddion) yn rhan o’r cynigion. Gweler 

www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2015/tony-hall-bbc-internet-era   

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2014/dg-city-university
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/speeches/2015/tony-hall-bbc-internet-era
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1.3.4. Byddai rhai agweddau ar gynigion y Weithrediaeth, yn enwedig dileu’r warant ar 

gyfer cynyrchiadau mewnol a’r bwriad i sefydlu BBC Studios fel menter fasnachol, 

yn galw am newidiadau i’r Siarter a’r Cytundeb Fframwaith yn ogystal â rhagor o 

waith craffu gan yr Ymddiriedolaeth drwy ein prosesau penodol ar gyfer 

rheoleiddio gwasanaethau masnachol neu wasanaethau cyhoeddus y BBC (yn 

dibynnu ar natur y cynigion a dderbynnir gennym).  

1.3.5. Fel rhan o’r broses o adolygu’r Siarter, bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu a 

yw am argymell cynigion y Weithrediaeth i’r Llywodraeth fel y dull strategol 

priodol ar gyfer gwasanaethu buddiannau pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn y 

ffordd orau yn y tymor hir. Er mwyn i’r penderfyniad hwn fod yn un sy’n seiliedig 

ar ffeithiau, rydym yn disgwyl i’r Weithrediaeth gyhoeddi rhagor o fanylion am ei 

chynigion ar gyfer dyfodol cyflenwi cynnwys teledu yn y misoedd nesaf. Bryd 

hynny, byddwn yn ystyried y cynigion yn eu cyfanrwydd ac yn eu gwneud yn 

agored i ymgynghoriad cyhoeddus arall, gan adeiladu ar y farn a fynegwyd gan 

randdeiliaid fel rhan o’r adolygiad hwn ac ystyried y dystiolaeth amrywiol y 

byddwn yn ei derbyn ar sail ein fframwaith egwyddorion terfynol.  

1.3.6. Yn yr un modd, byddwn yn ymgynghori ar gynigion y Weithrediaeth ar gyfer 

newidiadau i gyflenwi cynnwys radio ac ar-lein ac yn eu hasesu. Fodd bynnag, 

dan y Cytundeb Fframwaith presennol, mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi’r gofynion 

sy’n briodol yn ei barn hi ar gyfer cyflenwi cynnwys radio ac ar-lein. O ganlyniad, 

byddwn yn ystyried y posibilrwydd o wneud newidiadau trosiannol i’r trefniadau 

hyn yng nghyfnod y Siarter presennol.    

1.3.7. Cyn bo hir bydd yr Ymddiriedolaeth a’r Weithrediaeth yn trafod ac yn cytuno ar yr 

amserlen ar gyfer penderfynu a ddylid cymeradwyo cynigion y Weithrediaeth. Yn 

ogystal ag ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus, bydd y broses hon yn 

cymhwyso ein prosesau rheoleiddio ar gyfer asesu cydymffurfiad y cynigion â’n 

fframwaith cymeradwyo ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau 

masnachol y BBC (fel y bo’n briodol) gan gynnwys cydymffurfio â chanllawiau 

masnachu teg y BBC, cyfraith cymorth gwladwriaethol a chyfraith cystadleuaeth.   

1.4. Dull gweithredu’r adolygiad 

1.4.1. Mae’r adolygiad wedi ystyried tystiolaeth a data o ffynonellau amrywiol a chan 

wahanol randdeiliaid. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r adolygiad a’r ymgynghoriad 

o fewn y BBC ac yn allanol, a chysylltwyd yn uniongyrchol â chynhyrchwyr 

annibynnol i roi gwybod iddynt am yr adolygiad a rhoi digon o gyfle iddynt 

gyflwyno eu barn i ni. Rydym yn ddiolchgar i bawb roddodd amser i rannu eu 

barn a’u profiadau â ni tra roeddem yn cynnal ein hadolygiad. 

1.4.2. Roedd y prif ffynonellau tystiolaeth a mewnbwn i’r adolygiad yn cynnwys; 

 Dadansoddiad o berfformiad data gweithredol a gyflenwyd gan y BBC.  

 Ymgynghoriad cyhoeddus yn gofyn am farn ynglŷn â pherfformiad y trefniadau 

cyflenwi cynnwys presennol yn ogystal â’r egwyddorion a oedd yn cael eu 

cynnig gan yr Ymddiriedolaeth er mwyn llywio unrhyw newidiadau i drefniadau 

cyflenwi cynnwys y BBC yn y dyfodol.  

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys uwch staff y BBC, cyrff masnach a 

phroffesiynol cynrychioladol, darlledwyr eraill a chynhyrchwyr annibynnol. 

 Ymchwil desg yn edrych ar adroddiadau perthnasol sydd wedi cael eu cyhoeddi 

a dadansoddiadau o’r farchnad.   
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2. Y prif ganfyddiadau a chasgliadau 

2.1. Y dadleuon dros newid y trefniadau cyflenwi presennol 

Teledu  

Casgliad 1 

O ganlyniad i ddatblygiadau yn y farchnad a pherfformiad y sector 

annibynnol, wrth iddo ennill comisiynau drwy gystadleuaeth, credwn nad 

yw’r WoCC teledu, fel y mae ar hyn o bryd, yn addas yn y tymor hir gan nad 

yw bellach yn ysgogi cystadleuaeth greadigol, eang mor effeithiol ag y bu’n 

gwneud yn y gorffennol.   

Yn ein barn ni, mae dadl gref dros newid er mwyn cynyddu cystadleuaeth, 

drwy o leiaf leihau neu hyd yn oed ddileu’r warant ar gyfer cynyrchiadau 

mewnol.  

Byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn ystyried y cynigion ar 

gyfer newid i’r trefniadau rheoleiddio sy’n cael eu datblygu gan y 

Weithrediaeth. 

Ar wahân, fel rhan o’i adolygiad presennol o ddarlledu gwasanaeth 

cyhoeddus, mae Ofcom yn ystyried a ellir cyfiawnhau unrhyw newid i’r 

cwota statudol ar gyfer cynyrchiadau annibynnol o ganlyniad i ddatblygiadau 

yn y farchnad.  

  

2.1.1. Yn 2007, pan gyflwynwyd y Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) ar gyfer 

comisiynau teledu rhwydwaith y BBC, penderfynwyd mai’r cwotâu perthynol ar 

gyfer rheoleiddio’r broses gyflenwi – 50% o’r oriau wedi’u gwarantu ar gyfer 

cynyrchiadau mewnol, 25% ar gyfer cynhyrchwyr annibynnol cymwys a 25% yn 

agored i gystadleuaeth – oedd y cyfrannau priodol ar gyfer y farchnad ar y pryd. 

Roedd y sector cynhyrchu annibynnol yr adeg honno’n cynnwys nifer fawr o 

gwmnïau bach a chanolig eu maint, ac roedd cynyrchiadau mewnol y BBC yn rym 

creadigol arweiniol yn y diwydiant. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod y farchnad 

wedi newid ers cyflwyno’r fframwaith hwn a bod angen ailedrych ar y system. 

2.1.2. Mae sector cynhyrchu teledu annibynnol y DU wedi tyfu llawer iawn yn y deng 

mlynedd diwethaf. Erbyn hyn mae’n cael ei gydnabod fel sector arweiniol yn y 

farchnad fyd-eang sydd â refeniw o tua £2.8 biliwn yn gysylltiedig â theledu ac 

sydd wedi gweld twf sylweddol mewn allforion. Yn ystod y cyfnod hwn, mae 

cynhyrchwyr annibynnol wedi gwneud enw da iddynt eu hunain drwy ennill 

comisiynau a gwneud cynnwys o safon uchel i’r BBC a darparwyr eraill yn y 

genres amrywiol. Sbardunwyd y cynnydd yn y galw gan y segment aml-sianel, 

ond comisiynau oddi wrth y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus sy’n dal yn gyfrifol 

am y rhan fwyaf o’r farchnad. Y BBC yw’r prynwr mwyaf o hyd, yn comisiynu 

mwy na chwarter yr holl gynnwys newydd sy’n cael eu gwneud gan gynhyrchwyr 

annibynnol yn y DU. 

2.1.3. Ochr yn ochr â llwyddiant y sector annibynnol gwelwyd newidiadau mawr yn 

strwythur sylfaenol y farchnad. Sbardunwyd y newidiadau hyn gan bwysigrwydd 

strategol cynyddol maint, rheolaeth dros ddosbarthu, a gwerth hawliau 
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cynhyrchu yn y tymor hir. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae llawer o 

gwmnïau proffil uchel wedi uno a phrynu cwmnïau eraill gan arwain at farchnad o 

gwmnïau mawr wedi’u cyfuno. Mewn gwaith a wnaethpwyd ar ran 

Gweithrediaeth y BBC amcangyfrifwyd bod y refeniw blynyddol a gynhyrchir gan 

ganghennau o’r grwpiau cyfunol o gynhyrchwyr mawr sydd wedi’u lleoli yn y DU 

yn amrywio ar hyn o bryd o £50 miliwn i £300 miliwn,8 sydd gyda’i gilydd yn 

gwneud cyfanswm o £1.4 biliwn, sef tua 60% o’r cyfanswm yn y sector. Mae’r 

dadansoddiad hwn yn rhagfynegi y gallai’r grwpiau hyn, ymhen deng mlynedd, 

fod yn gyfrifol am oddeutu 80% o refeniw comisiynu gwasanaeth darlledu 

cyhoeddus cyfredol y DU.  

2.1.4. Er nad yw’r cyfuno cynyddol a pherchnogaeth dramor yn effeithio ar hyn o bryd 

ar y cynnyrch a gyflenwir gan y cwmnïau hyn, mae’r Weithrediaeth a darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus eraill yn dadlau y bydd y newid hwn yn strwythur y 

farchnad yn effeithio ar eu strategaethau cyflenwi yn y tymor hir. Yn fwyaf 

arbennig, maent yn rhagweld newid graddol yng nghydbwysedd y grym, â 

gogwydd oddi wrth ddarlledwyr tuag at y cynhyrchwyr rhyngwladol mawr. Mae’r 

Weithrediaeth yn dadlau y gallai’r newidiadau yn y farchnad, dros gyfnod, 

effeithio ar allu darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus i sicrhau’r amrywiaeth o 

raglenni a ddisgwylir gan gynulleidfaoedd y DU am bris teg os bydd arferion 

cyflenwi’r grwpiau cyfunol o gynhyrchwyr yn newid, er enghraifft, os bydd y 

cwmnïau hyn yn canolbwyntio ar gyflenwi rhiant-gwmnïau ar draul darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus. Adlewyrchir y pryder hwn yn ymateb y Weithrediaeth i 

ymgynghoriad adolygiad Ofcom o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus. 

2.1.5. Does dim amheuaeth bod strwythur y farchnad cynyrchiadau teledu yn newid, 

ond nid yw pawb yn cytuno ynglŷn â’r asesiad o’r canlyniadau posibl. Mae’r 

gymdeithas fasnach ar gyfer cynhyrchwyr teledu annibynnol, Pact, yn dadlau mai 

grym prynu’r darlledwyr gwasanaethau cyhoeddus yw nodwedd gryfaf y farchnad 

o hyd ac na fydd hynny’n newid. Yn ychwanegol at hyn, mae Pact yn dadlau bod 

buddsoddiad tramor yn dod â budd sylweddol i sector creadigol y DU drwy 

ganiatáu i gynhyrchwyr gymryd mwy o risgiau creadigol a sicrhau doniau 

creadigol.  

2.1.6. Yr hyn sy’n glir yw bod angen ailystyried fframwaith cwotâu presennol y BBC er 

mwyn sicrhau bod y Gorfforaeth yn dal i allu sicrhau cynnwys creadigol o safon 

uchel ar ran pawb sy’n talu ffi’r drwydded.   

2.1.7. O ran perfformiad, cynhyrchwyr allanol sydd wedi bod yn ennill y rhan fwyaf o’r 

comisiynau y gellir cystadlu amdanynt ers blynyddoedd, yn enwedig mewn rhai 

genres, megis Drama ac Adloniant. Oherwydd y perfformiad hwn, mae’r sector 

annibynnol yn dadlau y gallai WoCC a fyddai’n pennu uchafswm o 25% ar gyfer 

oriau rhaglenni rhwydwaith gyfyngu ar allu comisiynwyr i ddod o hyd i’r syniadau 

gorau ar sail teilyngdod. 

2.1.8. Mae marchnad o gwmnïau mawr wedi’u cyfuno hefyd yn arwain at anawsterau 

rheoleiddio. Mae cynhyrchwyr sy’n eiddo i grwpiau â buddiannau yn niwydiant 

darlledu’r DU yn dod yn gwmnïau cynhyrchu annibynnol anghymwys (NQI) at 

                                           

8
 Os ystyrir canghennau rhyngwladol, mae’r grwpiau mwyaf, yn unigol, yn cynhyrchu refeniw byd-eang o dros £1 biliwn, 

ac mae’r DU yn un o brif ysgogwyr cynhyrchu eiddo deallusol i’w ddefnyddio’n rhyngwladol. 
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ddibenion rheoleiddio.9 Mae hyn yn golygu nad oes modd cyfrif unrhyw 

gomisiynau a enillir gan gwmnïau annibynnol anghymwys oddi wrth y BBC neu 

ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill yn y cwotâu statudol ar gyfer 

cynyrchiadau annibynnol na’r cwotâu sianeli unigol ar gyfer BBC One a BBC 

Two.10 Ar gyfer y BBC, gwelwyd cynnydd sylweddol yng nghyfran yr oriau 

rhwydwaith a gomisiynwyd oddi wrth gwmnïau annibynnol anghymwys yn y 

blynyddoedd diwethaf; mae bellach yn 9% o’r cyfanswm o’i gymharu â 2% yn 

2007-08. Yr unig le y gellir cyfrif yr oriau hyn yw yn y WoCC. Mae hyn yn golygu 

bod gofod a oedd i fod i hyrwyddo cystadleuaeth greadigol oddi wrth amrywiaeth 

o gyflenwyr yn cael ei ddefnyddio fwy a mwy ar gyfer comisiynau, gan gynnwys 

ailddangos cyfresi sydd wedi bod yn cael eu dangos ar y sgrin ers amser maith, 

gan ychydig o gynhyrchwyr mawr. 

2.1.9. Mae’r Weithrediaeth hefyd wedi dweud bod risg y gallai twf cwmnïau annibynnol 

anghymwys, dros gyfnod, olygu bod llai o gynhyrchwyr annibynnol cymwys bach 

ar ôl i gystadlu am y 25% sydd ar ôl o gomisiynau’r BBC yn y cwota ar gyfer y 

sector annibynnol. Os gwireddir y risg hon, mae’r Weithrediaeth yn credu y 

gallai’r BBC yn raddol gael mwy o anhawster i gyflawni’r cwota ac y bydd 

comisiynwr o bosibl yn dod dan bwysau i wneud dewisiadau nad ydynt yn 

seiliedig ar y syniadau gorau neu’n cynrychioli gwerth i bawb sy’n talu ffi’r 

drwydded. Nid ydym wedi gweld tystiolaeth glir eto bod nifer y cyflenwyr 

annibynnol sy’n cael eu defnyddio gan y BBC yn lleihau; mae’r nifer wedi aros yn 

weddol sefydlog - tua 200 o gyflenwyr y flwyddyn - dros y pum mlynedd 

diwethaf. 

Radio  

Casgliad 2  

Dylai egwyddorion cystadleuaeth a bod yn agored fod yr un mor berthnasol i 

drefniadau cyflenwi cynnwys radio’r BBC ag i’w drefniadau cyflenwi cynnwys 

teledu, ond rydym yn cydnabod bod gwahaniaeth amlwg rhwng maint a 

dynameg y marchnadoedd perthynol, yn union fel y mae natur ac 

aeddfedrwydd yr ymyriadau rheoleiddio perthynol sy’n effeithio ar gyflenwad 

y BBC yn wahanol.  

Fodd bynnag, fel rhan o adolygiad Gweithrediaeth y BBC o’i threfniadau ar 

gyfer cyflenwi cynnwys, credwn mai dyma’r adeg briodol i ystyried a allai 

newidiadau i’r cwota WoCC radio a’r cwota ar gyfer radio annibynnol ddiwallu 

anghenion pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn well a helpu i ddatblygu’r 

farchnad ehangach.  

                                           

9
 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. 
10

 Mae rhaglenni’n ennill statws annibynnol oddi wrth y cynhyrchydd adeg comisiynu. Os bydd y cwmni’n dod yn NQI yn 

dilyn hynny bydd cyfnod gras o ddwy flynedd. Er bod y cwmni’n NQI gwnaethpwyd y comisiwn gwreiddiol yn ddidwyll 

felly gellir ei ystyried yn gwmni cymwys o hyd. Os bydd cynhyrchiad o’r fath yn cael ei ailgomisiynu pan fydd y cwmni 

wedi dod yn NQI ni fydd yn cael ei ystyried yn gwmni cymwys.     
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Cyn y gellir penderfynu ynglŷn â’r maint gorau ar gyfer y WoCC, lefel a rôl y 

cwota annibynnol, a’r raddfa fwyaf priodol ar gyfer darpariaeth fewnol dan 

unrhyw drefniadau newydd bydd angen gwneud dadansoddiad manwl 

pellach. Mae’r Weithrediaeth yn gwneud hyn fel rhan o’i gwaith dan y 

strategaeth ‘cystadlu neu gymharu’.  

Fel yn achos teledu, byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn 

ystyried y cynigion ar gyfer newidiadau sy’n cael eu datblygu gan y 

Weithrediaeth.  

 

2.1.10. Yn 2010, pan gynhaliwyd adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o drefniadau 

cyflenwi cynnwys radio annibynnol y BBC, daethom i’r casgliad mai parhau â 

chwota annibynnol o 10% yn ogystal â chyflwyno WoCC arall o 10% (effeithiol o 

2012/13 ymlaen) oedd yr ymyriadau mwyaf priodol ar y pryd er mwyn gwarchod 

buddiannau pobl a oedd yn talu ffi’r drwydded o ran ansawdd a gwerth am arian 

a sicrhau ystod ac amrywiaeth addas o raglenni. Y ffactorau allweddol ar gyfer 

ein penderfyniad oedd cyflwr y farchnad cynnwys radio a phwysigrwydd cadw 

gallu cryf a sefydlog i gyflenwi cynyrchiadau mewnol er mwyn darparu gwerth i’r 

cyhoedd.  

2.1.11. Yn wahanol i deledu, nid yw’r farchnad cynyrchiadau radio annibynnol wedi 

newid llawer ers ein hadolygiad blaenorol. Mae maint y farchnad rhaglenni wedi’u 

comisiynu yn ei chyfanrwydd (tua £38 miliwn) wedi aros yn weddol gyson dros y 

pum mlynedd, ac mae’n dal i fod yn ddiwydiant tameidiog. Yn ôl y ffigurau a 

roddwyd i ni gan gymdeithas fasnach y RIG (Radio Independents Group), mae’r 

pum cwmni radio annibynnol mwyaf yn gyfrifol am fwy na dwy ran o dair o 

drosiant y sector, ac mae trosiant cyfartalog rhaglenni radio yn dal yn llai na 

£50,000 ar gyfer y 150 fwy neu lai o gyflenwyr bach sy’n dal i weithredu yn y 

farchnad. Mae llawer o’r cyflenwyr hyn yn tueddu i gynhyrchu comisiynau 

achlysurol yn unig. 

2.1.12. Y BBC yw prif ysgogwr y farchnad rhaglenni radio wedi’u comisiynu o hyd, gyda’r 

sector radio masnachol yn dal i gynhyrchu’r rhan fwyaf o’i gynnwys yn fewnol. Er 

bod y sector, yn enwedig y cynhyrchwyr mwyaf, yn chwilio am gyfleoedd i 

arallgyfeirio eu busnesau i farchnadoedd digidol a sain perthynol ni welwyd yr un 

math o duedd ag a welwyd ym maes teledu o ran gwerthiant rhyngwladol gan 

mai ychydig iawn o fasnachu sy’n digwydd mewn hawliau eilaidd ac eiddo 

deallusol ar gyfer cynnwys radio.  

2.1.13. Felly, bydd ystyriaeth yr Ymddiriedolaeth o ddewisiadau ar gyfer newid trefniadau 

radio wedi’i seilio’n bennaf ar y budd posibl i bawb sy’n talu ffi’r drwydded, pe bai 

trefniadau cyflenwi’r BBC yn cael eu hagor i ragor o gystadleuaeth, ac nid ar alw 

oddi wrth y farchnad. Trydedd flwyddyn y WoCC radio yw hon, felly mae’n rhy 

fuan i wneud casgliadau pendant ynglŷn â’i llwyddiant. Fodd bynnag, mae’n 

amlwg bod cynhyrchwyr annibynnol wedi llwyddo i ennill llawer iawn o’r 

comisiynau sy’n seiliedig ar gystadleuaeth hyd yn hyn. Yn 2013-14, roedd 75% 

o’r oriau a oedd ar gael yn y WoCC wedi’u cynhyrchu gan gwmnïau annibynnol, 

ac 80% yn 2012/13.  

2.1.14. Wrth ystyried y posibilrwydd o gyflwyno mwy o gystadleuaeth ar gyfer cyflenwi 

cynyrchiadau radio, rydym yn cydnabod bod natur radio fel cyfrwng yn galw am 

ddull gwahanol i’r un ar gyfer teledu. Ychydig o raglenni untro a chyfresi byr sy’n 



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 11 

 

cael eu comisiynu gan BBC Radio o’i gymharu â’r cyfresi ar themâu penodol sy’n 

cael eu darlledu ers tro; o ganlyniad, nid yw amserlenni’r gorsafoedd rhwydwaith 

yn newid llawer o’r naill flwyddyn i’r llall. 

 

Ar-lein  

Casgliad 3   

Cafodd ein hystyriaeth ddiwethaf o fanteision gwneud newidiadau i drefniadau 

cyflenwi’r BBC ar gyfer cynnwys a gwasanaethau ar-lein, gan gynnwys y 

posibilrwydd o gyflwyno WoCC ar-lein, ei gwneud yn gymharol ddiweddar, ac mae 

newidiadau penodol yn y farchnad sy’n effeithio ar gynhyrchu cynnwys ar-lein, 

gan gynnwys y cydgysylltiad rhwng gweithgaredd technegol a golygyddol. 

Fodd bynnag, mae’n anorfod y bydd cynhyrchu cynnwys ar-lein yn dod yn fwyfwy 

pwysig i’r BBC dros y degawd nesaf wrth iddo ystyrid ei gylch gwaith gwasanaeth 

cyhoeddus mewn amgylchedd cynyddol ddigidol. Felly, credwn ei bod hefyd yn 

bryd i ni ailystyried dull hirdymor y BBC o gomisiynu a chyflenwi cynnwys ar-lein 

mewn ffyrdd a allai fodloni anghenion pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn well a 

helpu i ddatblygu’r farchnad ehangach. 

Fel yn achos teledu a radio, byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn 

ystyried y cynigion ar gyfer newidiadau i drefniadau cynnwys ar-lein sy’n cael eu 

datblygu gan y Weithrediaeth.  

 

2.1.15. Mae’r cwota o 25% ar gyfer y gyfran o wariant ar-lein cymwys y BBC y mae’n 

rhaid iddi gael ei darparu gan gyflenwyr annibynnol yn deillio o adroddiad Graf, 

gwerthusiad o wasanaethau ar-lein y BBC gan yr Adran dros Ddiwylliant, y 

Cyfryngau a Chwaraeon, a gyhoeddwyd yn 2004. Roedd ein hadolygiad cyntaf o 

gyflenwi cynnwys ar-lein yn 2011 yn gofyn cwestiynau sylfaenol er mwyn canfod 

a oedd y cwota hwn yn dal yn addas i’r diben o ystyried yr holl newidiadau a 

oedd wedi digwydd ym marchnad ar-lein greadigol y DU ers adroddiad y 

llywodraeth.  

2.1.16. Ein hargymhelliad oedd y dylai’r Weithrediaeth ymgynghori â’r diwydiant ynglŷn 

ag amcanion strategol system gwota ar-lein ar gyfer y BBC cyn i ni ystyried a 

oedd angen newid y cwota er mwyn bodloni buddiannau pawb sy’n talu ffi’r 

drwydded yn well. Fel rhan o hyn, gofynasom i’r Weithrediaeth ofyn i bobl fynegi 

eu barn ynglŷn â’r posibilrwydd y gallai cyflwyno cystadleuaeth arwain at fuddion 

tebyg i’r rhai a oedd yn cael eu darparu ar y pryd ym maes teledu. 

2.1.17. Cwblhaodd y Weithrediaeth yr ymgynghoriad marchnad ar ddechrau 2013. Ar sail 

y safbwyntiau amrywiol a dderbyniwyd, daeth i’r casgliad bod y cwota wedi rhoi 

sicrwydd i’r farchnad ac y byddai WoCC ar-lein yn arwain at fwy o 

gymhlethdodau gweithredol nag o fuddion i’r gynulleidfa, oherwydd natur 

amrywiol yr hyn sy’n cael ei gomisiynu mewn marchnad dameidiog sy’n dal i 

ddatblygu. Roeddem yn cytuno â’r asesiad hwn a phenderfynasom beidio â newid 

y trefniadau cyflenwi am y tro. 

2.1.18. Mae’n dal yn anodd dweud beth yw union faint marchnad gynyrchiadau ar-lein y 

DU. O’i chymharu â theledu neu radio, mae’r rhai sy’n ymwneud â’r farchnad, ar 
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ochr y galw a’r cyflenwi fel ei gilydd, yn llawer mwy amrywiol ac mae’r cynnyrch 

a’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig yn eang ac yn datblygu o hyd. Credwn fod 

yr amcangyfrif o gyfanswm y gwariant yn ein hadolygiad diwethaf - £450 miliwn 

ar gyfer cynnwys gwasanaeth cyhoeddus ar-lein (£790 miliwn wrth ymgorffori 

holl weithgareddau digidol y DU, cyhoeddus a phreifat) – yn dal yn weddol gywir. 

Â gwariant allanol blynyddol o ryw £20 miliwn, nid yw’r BBC yn cael yr un effaith 

yn y farchnad ar-lein a digidol ag y mae’n ei gael yn y farchnad deledu neu radio, 

a dim ond i’r cyflenwyr allanol lleiaf y mae’n gwsmer pwysig.  

2.1.19. Er hyn, mae rhai rhanddeiliaid yn teimlo bod y BBC yn cael effaith anghymesur 

mewn rhai segmentau o’r farchnad ar-lein (megis gweithgaredd cynhyrchu yn y 

gwledydd datganoledig) ac, wrth edrych i’r dyfodol, mae llawer o gynhyrchwyr yn 

gweld cynnwys digidol fel maes allweddol ar gyfer twf i economi’r DU. Yn ei 

gyflwyniad mewn cysylltiad â’r ymgynghoriad, dywedodd Pact fod refeniw 

cyfryngau newydd (er enghraifft oddi wrth gomisiynau ar gyfer gwefannau, apiau 

a chynnwys ychwanegol ar gyfer gwasanaethau ar-lein) i gynhyrchwyr yn y DU a 

gwerthiant hawliau digidol dramor yn cynyddu’n sylweddol er eu bod yn dechrau 

o bwynt isel.  

2.1.20. Yn ychwanegol at hyn, wrth i ddulliau dosbarthu sy’n seiliedig ar brotocol 

rhyngrwyd gynyddu, ac wrth i arferion defnyddio cyfryngau’r gynulleidfa newid, 

bydd mwy a mwy o gynnwys digidol yn cael ei ddarparu dros y rhyngrwyd. Bydd 

dull y BBC o gomisiynu yn arwain at bwyslais cynyddol ar gynhyrchu’r math hwn 

o gynnwys fel y gwelir yng nghynigion Gweithrediaeth y BBC i roi’r gorau i redeg 

BBC Three fel sianel ddarlledu a’i rhedeg yn hytrach fel cynnig ar-lein yn unig.11 

O ganlyniad, mae rhai yn y diwydiant yn galw ar y BBC i fabwysiadu agwedd 

lawer mwy uchelgeisiol at gomisiynu a chyflenwi cynnwys digidol (ar-lein yn unig) 

ac i weithredu fel catalydd i’r farchnad. 

 

2.2. Egwyddorion yr Ymddiriedolaeth er mwyn llywio 
newidiadau i drefniadau cyflenwi yn y dyfodol 

2.2.1. Mae’r adolygiad hwn wedi ceisio sefydlu’r egwyddorion allweddol y byddwn yn 

cyfeirio atynt er mwyn llywio penderfyniadau’r Ymddiriedolaeth pan fyddwn yn 

derbyn y cynigion penodol gan y Weithrediaeth mewn cysylltiad â newidiadau i’r 

trefniadau cyflenwi. 

2.2.2. Dyma’r chwe egwyddor ddrafft y gofynasom i bobl fynegi eu barn ynglŷn â hwy. 

 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 

lleoliad yn y DU.   

 Egwyddor pedwar: sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o ran sgiliau a 

chapasiti.  

                                           

11
 Ar hyn o bryd mae’r Ymddiriedolaeth yn edrych ar y cynigion hyn ac yn gwneud prawf gwerth cyhoeddus. I gael rhagor 

o fanylion ewch i  www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/bbc_three_proposals  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/bbc_three_proposals
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 Egwyddor pump: cadw gwerth a rheolaeth ddigonol dros hawliau cynnwys ac 

eiddo deallusol y BBC y tu hwnt i’r ffenestr gwasanaeth cyhoeddus er mwyn 

sicrhau budd teg ar fuddsoddiadau ar gyfer pawb sy’n talu ffi’r drwydded. 

 Egwyddor chwech: cadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y pwrs cyhoeddus 

a’i wasanaethau masnachol ar wahân. 

2.2.3. Roedd cefnogaeth eang i’r egwyddorion gan y rhai a gyfrannodd i’r adolygiad 

hwn. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn credu mai dyma’r fframwaith priodol i 

alluogi’r Ymddiriedolaeth i asesu unrhyw newidiadau i drefniadau cyflenwi 

cynnwys teledu, radio ac ar-lein y BBC yn y dyfodol. Mynegwyd rhywfaint o 

bryder ynglŷn ag egwyddor pump gan y diwydiant (gweler y drafodaeth isod). 

2.2.4. Roedd nifer o’r ymatebwyr - staff cynyrchiadau mewnol y BBC a’r undebau llafur 

yn fwyaf arbennig - yn credu y dylem fod yn gliriach ynglŷn â’r mesurau penodol 

y byddwn yn eu defnyddio er mwyn penderfynu a yw’r egwyddorion yn cael eu 

cyflawni’n llwyddiannus, yn enwedig o ran gwerth am arian. Roeddent hefyd yn 

dadlau bod yr egwyddorion, mewn rhai meysydd, yn barnu ymlaen llaw yn 

amhriodol ynglŷn â phwysigrwydd cystadleuaeth wrth sicrhau cynnwys o safon 

uchel a darparu gwerth am arian. Ar sail ein hadolygiadau cyson o weithrediad y 

Ffenestri Cystadleuaeth Greadigol teledu a radio yn ogystal â’n gwaith rheolaidd 

yn monitro perfformiad gwasanaethau’r BBC (gan gynnwys gwasanaethau ar-

lein), credwn fod digon o dystiolaeth i ddangos mai hyrwyddo cystadleuaeth ar 

gyfer cyflenwi cynnwys yw’r ffordd orau o ddarparu’r cynnwys y mae pawb sy’n 

talu ffi’r drwydded yn ei ddisgwyl.  

2.2.5. Yn ychwanegol at hyn, roedd ar nifer o ymatebwyr, yn staff mewnol a rhai o’r 

diwydiant ehangach, eisiau mwy o eglurder ynglŷn â sut y byddai’r egwyddorion 

yn cael eu blaenoriaethu pe bai eu cymhwyso’n arwain at wrthdaro rhwng 

gwahanol gasgliadau. Fel yn achos unrhyw set o egwyddorion, bydd angen 

gwneud penderfyniadau wrth eu cymhwyso er mwyn cael y cydbwysedd iawn, 

ond byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i’r hyn sydd o’r budd mwyaf i bawb 

sy’n talu ffi’r drwydded. O ganlyniad, y mater pwysicaf i’r Ymddiriedolaeth fydd 

sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ar draws pob genre a darparu gwerth 

am arian.   

2.2.6. Cyfeiriodd nifer o ymatebwyr o’r diwydiant at bwysigrwydd sicrhau bod prosesau 

comisiynu’r BBC yn deg ac yn agored, ac roeddent am i hyn gael ei ystyried yn 

egwyddor tri. Rydym wedi newid yr egwyddor er mwyn adlewyrchu’r pwynt hwn. 

2.2.7. Mynegodd ymatebwyr o’r diwydiant bryder penodol ynglŷn â chynnwys egwyddor 

pump. Teimlent mai gwerth am arian (egwyddor dau) ddylai’r brif ystyriaeth fod 

wrth benderfynu sut i ymdrin â hawliau cynnwys ac eiddo deallusol. Dywedasant 

hefyd fod yr egwyddor yn cymryd yn ganiataol bod yn rhaid i’r BBC fod yn 

berchen ar eiddo deallusol neu reoli eiddo deallusol er mwyn sicrhau budd teg ar 

fuddsoddiadau a darparu gwerth i bawb sy’n talu ffi’r drwydded. Credent nad 

oedd tystiolaeth i ddangos mai dyma ddylai ddigwydd.  

2.2.8. Yn ein trafodaethau gyda Gweithrediaeth y BBC, dadleuodd y Weithrediaeth fod 

angen i’r BBC gadw’i eiddo deallusol ei hun, a bod uned gynhyrchu gref o fewn y 

BBC yn ffordd allweddol o gyflawni hynny. Mae’r Weithrediaeth yn dadlau y 

byddai colli ei allu i gynhyrchu ei raglenni ei hun, a thrwy hynny’r gallu i greu ei 

eiddo deallusol ei hun, yn tanseilio gallu’r BBC i gynhyrchu gwerth am arian i 

bawb sy’n talu ffi’r drwydded, gan y byddai’r Gorfforaeth yn mynd yn llawer mwy 

dibynnol ar drafodaethau gyda chyflenwyr allanol er mwyn sicrhau cynnwys a 
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hawliau, ac y byddai ei gallu i gynhyrchu gwerth eilaidd drwy BBC Worldwide yn 

fwy cyfyngedig. Dywedodd y Weithrediaeth hefyd fod cynyrchiadau mewnol yn 

darparu manteision pwysig ar wahân i werth am arian ar hyn o bryd. O ran 

hawliau cynhyrchu’n fwyaf penodol, dywedasant fod cynhyrchu eiddo deallusol 

sydd ym mherchnogaeth lwyr y BBC yn rhoi mwy o allu iddo i gyflwyno cynigion 

digidol a byd-eang newydd. 

2.2.9. O ran defnyddio’r hawliau i gynnwys y BBC, credwn ei bod yn hollbwysig cael 

cydbwysedd teg rhwng comisiynwyr a chyflenwyr er mwyn cefnogi marchnad 

gyflenwi iach yn y dyfodol a sicrhau bod y gwasanaethau a’r cynnwys a 

ddisgwylir gan bawb sy’n talu ffi’r drwydded yn dal i gael eu darparu. Er hyn, 

rydym yn derbyn mai’r prif bryderon wrth ystyried y maes hwn yw ansawdd y 

cynnwys a darparu gwerth am arian yn y tymor hir i bawb sy’n talu ffi’r 

drwydded. O ganlyniad, rydym wedi tynnu egwyddor pump o’r fframwaith 

terfynol ac wedi cynnwys defnyddio hawliau cynnwys ac eiddo deallusol fel 

materion i’w hystyried dan egwyddorion un a dau.   

Casgliad 4 

Rydym wedi pwyso a mesur yr holl sylwadau a ddaeth i law ar ein hegwyddorion 

drafft. Os oeddem yn credu bod hynny’n briodol rydym wedi rhoi sylw i’r 

ymatebion a ddaeth i law yn y fframwaith egwyddorion terfynol a welir ynghlwm 

yn Atodiad 1.  

 
2.3. Barn ynglŷn â’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion 

dros y deng mlynedd nesaf 

2.3.1. Gwahoddasom gynhyrchwyr mewnol y BBC, cynhyrchwyr annibynnol a 

rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys y rhai sy’n cynrychioli cynulleidfaoedd a’r sector 

creadigol ehangach, i fynegi eu barn ynglŷn â graddau a natur y newid y teimlent 

fod ei angen yn nhrefniadau cyflenwi’r BBC er mwyn cyflawni’r egwyddorion.  

2.3.2. Roedd llawer o’r ymatebwyr yn awyddus i wneud y pwynt cyffredinol bod BBC 

sy’n cael ei ariannu’n dda, ac sy’n gallu cynnal buddsoddiad cryf mewn cynhyrchu 

cynnwys, yn hanfodol i gynaliadwyedd diwydiannau creadigol y DU. Dywedodd 

rhai fod yn rhaid i dimau cynhyrchu mewnol y BBC, fel rhan o hyn, ddal i gael eu 

diogelu drwy warant fel bod sail cynhyrchu cynnwys y DU yn gallu gwrthsefyll 

unrhyw ostyngiad mewn buddsoddiad gan ddarlledwyr neu gynhyrchwyr eraill. 

Roedd eraill yn credu bod y farchnad yn ddigon cadarn i allu cystadlu’n llawn am 

fuddsoddiad y BBC yn y tymor hir.   

2.3.3. Gan adlewyrchu’r pwyntiau cyffredinol hyn, roedd y safbwyntiau a dderbyniasom 

ynglŷn â’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion yn rhannu’n ddau grŵp. Ar y naill 

law roedd ymatebwyr – staff cynhyrchu mewnol y BBC a’r undebau llafur yn 

bennaf – a oedd yn dadlau mai’r cyfuniad presennol o gynhyrchu mewnol 

gwarantedig, comisiynau y gellid cystadlu amdanynt a chynhyrchu annibynnol 

oedd y cydbwysedd priodol o hyd ar gyfer y dyfodol agos. Ar y llaw arall, roedd 

ymatebwyr – o’r sector annibynnol yn bennaf – a oedd yn dadlau y gellid 

cyflawni’r egwyddorion yn well pe bai’r BBC yn cael ei agor lawer mwy i 

gystadleuaeth. Mewn rhai achosion, dadleuodd yr ymatebwyr na ddylai’r BBC 

gael unrhyw gapasiti cynhyrchu mewnol o gwbl. Mae’r Weithrediaeth yn credu’n 

gryf bod cadw gallu cynhyrchu cryf yn y BBC yn hanfodol er mwyn darparu’r 
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rhaglenni amrywiol o safon uchel y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl, ac y 

byddai model cyhoeddwr-darlledwr yn andwyol iawn i’r sefydliad, gan ei adael â 

llai o reolaeth dros y cynnwys a gyflenwir iddo.  

2.3.4. O ran egwyddorion un a dau, dywedodd nifer o ymatebwyr y dylai trefniadau’r 

dyfodol adeiladu ar lwyddiannau’r trefniadau presennol, yn enwedig y WoCC 

teledu, drwy gefnogi’r syniadau gorau a darparu cynnwys o safon uchel a gwerth 

am arian. O ran gwerth am arian, dywedodd y Weithrediaeth wrthym fod 

cyflwyno mwy o gystadleuaeth er mwyn ysgogi mwy o arbedion yn rhan ganolog 

o’i strategaeth cystadlu neu gymharu, a dyma pam y maent yn cynnig y dylid 

diddymu’r warant fewnol ar gyfer pob genre y byddent yn hoffi ei symud i endid 

masnachol BBC Productions. 

2.3.5. O ran egwyddor tri, y brif farn a fynegwyd gan y rhai a gyfrannodd oedd y byddai 

angen ymyriadau rheoleiddio ar ffurf cwotâu a thargedau ar gyfer cyflenwi teledu 

rhwydwaith oddi wrth y gwledydd a rhanbarthau Lloegr o hyd er mwyn diogelu 

amrywiaeth ac ystod y cyflenwad ledled y DU.  

2.3.6. Roedd yr ymatebwyr a oedd â barn ynglŷn ag egwyddor pedwar yn pwysleisio ei 

bod yn hollbwysig bod y BBC yn dal i fuddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu 

sgiliau ar gyfer yr economi greadigol ehangach. Roedd corff sgiliau’r diwydiant, 

Creative Skillset, hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried yr egwyddor hon yng 

nghyd-destun arloesi a newidiadau technolegol cyflym yn y diwydiant, a oedd yn 

galw am weithlu wedi’u hyfforddi’n briodol. 

2.3.7. O ran egwyddor pump, nid oedd yr ymatebwyr o’r diwydiant a wnaeth 

sylwadau’n gweld unrhyw alw am newidiadau i’r model presennol a ddefnyddir 

mewn teledu a radio ac a ddefnyddir gan y BBC, darlledwyr eraill yn y DU a’r 

cymdeithasau masnach i negodi trwyddedu hawliau rhyngddynt mewn ffenestri 

crai ac olynol. Roeddent yn dweud bod y model hwn wedi darparu budd 

sylweddol i’r BBC, i bawb sy’n talu ffi’r drwydded ac i gynhyrchwyr yn ystod y 

degawd diwethaf, ac y byddai’n dal i wneud hynny yn y dyfodol. Roedd galw yn y 

diwydiant am gyflwyno model tebyg ar gyfer cyflenwi cynnwys ar-lein. 

2.3.8. O ran egwyddor chwech, dywedodd ymatebwyr o’r diwydiant fod angen i’r 

berthynas rhwng gwasanaethau cyhoeddus a gweithgareddau masnachol y BBC 

fod yn fwy tryloyw. Dan yr egwyddor hon, derbyniasom safbwyntiau amrywiol 

hefyd ynglŷn â chynigion y Weithrediaeth i fasnacheiddio rhannau o dimau 

cynhyrchu teledu mewnol y BBC. Roedd rhai ymatebwyr yn dweud bod yn rhaid i 

holl dimau cynhyrchu cynnwys y BBC aros yn y gwasanaeth cyhoeddus er mwyn 

cyflawni’r egwyddor hon, ac roeddent yn dadlau y byddai newid i fodel 

masnachol yn rhoi’r angen i wneud cynnwys gwasanaeth cyhoeddus yn y fantol. 

Cyfeiriodd eraill at nifer o oblygiadau yn ymwneud â chystadleuaeth a chymorth 

gwladwriaethol a oedd yn gysylltiedig ag unrhyw newid, gan bwysleisio ei bod yn 

bwysig bod adolygiad a dadansoddiad rheoleiddiol llawn yn cael ei wneud o’r 

goblygiadau hyn. 

2.3.9. Derbyniasom safbwyntiau amrywiol hefyd ynglŷn â’r cwestiwn a ddylai’r 

Ymddiriedolaeth gymhwyso’r egwyddorion yn wahanol ar gyfer genres penodol o 

raglenni, neu fathau penodol o gynnwys. Mewn cysylltiad â’i syniadau ei hun i 

newid i endid cynhyrchu masnachol, mae’r Weithrediaeth wedi cynnig y byddai 

Newyddion, Materion Cyfoes, Chwaraeon a Phlant yn aros yn y Gwasanaeth 

Cyhoeddus â gwarant ar gyfer cynyrchiadau mewnol. Ar gyfer cynhyrchu 

cynnwys newyddion, derbynnid yn gyffredinol y dylai barhau’n rhan o 
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gynyrchiadau mewnol y BBC yn ei gyfanrwydd. Ar gyfer genres eraill, roedd 

ymatebwyr mewnol, undebau llafur yn ogystal â grwpiau cynulleidfa yn credu y 

dylai cyfran sylweddol o Faterion Cyfoes, Plant, Drama, Comedi ac Adloniant ddal 

i gael eu gwneud yn fewnol gan fod y rhain yn cael eu hystyried yn brif genres y 

‘BBC’. Fodd bynnag, roedd ymatebwyr o’r diwydiant yn tueddu i feddwl na ddylai 

unrhyw genre (ac eithrio Newyddion) gael ei drin yn wahanol dan unrhyw 

drefniadau newydd. 

 
2.4. Perfformiad y BBC wrth gydymffurfio â’i ofynion 

presennol  

2.4.1. Yn ein hadolygiadau blaenorol, rydym wedi ffurfio casgliadau ac wedi nodi camau 

gweithredu cysylltiedig a fyddai’n galluogi’r BBC i wella effeithiolrwydd ei 

drefniadau cyflenwi. Fodd bynnag, gan fod y Weithrediaeth ar hyn o bryd yn 

datblygu cynigion ar gyfer newidiadau i’w hystyried gan yr Ymddiriedolaeth, yn y 

rhan fwyaf o achosion rydym wedi cyfyngu’n hunain i adrodd am ganlyniadau 

ffeithiol a chrynhoi barn rhanddeiliaid ynglŷn â pherfformiad y BBC hyd yn hyn.  

Perfformiad teledu 

Cydymffurfio â chwotâu 

2.4.2. Yn gyffredinol, mae’r BBC yn dal i gydymffurfio’n llwyddiannus â’i ymrwymiadau 

rheoleiddiol i gomisiynu’r cyfrannau gofynnol o raglenni teledu rhwydwaith oddi 

wrth gynhyrchwyr annibynnol.   

2.4.3. Ar sail y gofyniad statudol i gomisiynu o leiaf 25% o’i raglenni teledu rhwydwaith 

oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol cymwys, comisiynodd y BBC 36% o oriau 

cymwys oddi wrth y cynhyrchwyr hyn yn 2013, yr un gyfran ag yn 2012. Ar 

wahân, bodlonodd BBC One a BBC Two eu gofynion cwota unigol. Mae’r oriau 

hyn yn cynnwys comisiynau o dan y cwota ar gyfer cynhyrchu annibynnol a’r 

WoCC. Mae’r BBC hefyd wedi bodloni’r gofyniad a nodwyd yn y Cytundeb 

Fframwaith i gynhyrchu 50% o’i gynyrchiadau teledu yn fewnol, gan gynhyrchu 

55% o’r holl oriau teledu yn 2013/14 a 56% yn 2012/13. 

2.4.4. Credwn hefyd fod y BBC wedi bodloni ei ymrwymiad yn effeithiol i sicrhau 

cyfleoedd priodol ar gyfer cystadleuaeth rhwng cynhyrchwyr mewnol ac allanol ar 

gyfer darparu rhaglenni heb fod ar y rhwydwaith. Yn 2013/14, comisiynodd y 

BBC 34% o’i raglenni heb fod ar y rhwydwaith oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol 

a 31% yn 2012/13. Daeth 27% o’r rhaglenni hyn oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol wedi’u lleoli yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, o’i gymharu 

â 24% yn 2012/13, gyda’r gweddill yn dod o Loegr.  

Gweithredu’r Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) 

2.4.5. Mae’r BBC wedi dal i gyflawni ei ymrwymiad i agor y gyfran ofynnol o gyfleoedd 

comisiynu teledu rhwydwaith o dan y WoCC i gystadleuaeth yn ystod y ddwy 

flynedd ers ein hadolygiad blaenorol.  

2.4.6. Y farn gyffredinol yn y diwydiant yw bod y WoCC, ers ei gyflwyno yn 2007, wedi 

bod yn ymyriad pwysig iawn er mwyn hyrwyddo cystadleuaeth greadigol yn y 

BBC. Mae ein hasesiad cyffredinol yn cadarnhau canfyddiadau ein hadolygiad 

blaenorol:  bod yr egwyddor o ddewis y syniadau gorau, beth bynnag eu 

tarddiad, yn ymestyn y tu hwnt i’r WoCC a’i fod wedi’i wreiddio’n ddwfn yn 
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niwylliant comisiynu’r BBC. Mae’n amlwg bod y trefniadau wedi cael effaith 

gadarnhaol ar allu’r BBC i ddarparu cynnwys teledu amrywiol o safon uchel i 

bawb sy’n talu ffi’r drwydded.  

Sicrhau ystod ac amrywiaeth priodol o raglenni 

2.4.7. Mae’r BBC wedi llwyddo i sicrhau bod ystod ac amrywiaeth priodol o raglenni 

teledu wedi cael eu gwneud dan y trefniadau presennol. Yn 2013/14, gweithiodd 

y BBC gyda 217 o gynhyrchwyr annibynnol i’w helpu i ddarparu ei gynnyrch 

rhwydwaith – ychydig yn llai na’r 230 y gweithiodd gyda hwy yn 2012/13. O’r 

cynhyrchwyr hyn, roedd 15% yn newydd i’r BBC yn 2013-14 (17% yn 2012/13), 

sy’n dangos bod y BBC yn llwyddo i weithio’n effeithiol o hyd â chyfran dda o 

gyflenwyr newydd mewn marchnad lle mae mwy a mwy o gwmnïau’n uno neu’n 

cael eu prynu.  

2.4.8. Mae’r BBC hefyd wedi sicrhau amrediad rhesymol o ganlyniadau o ran cyflenwi 

comisiynau rhwydwaith oddi wrth y gwahanol wledydd a rhanbarthau a chan y 

gwahanol fathau o gynhyrchwyr sy’n gweithio yn y lleoliadau hyn. Mae cyfanswm 

yr oriau rhwydwaith sy’n deillio o Lundain wedi gostwng yn sylweddol y naill 

flwyddyn ar ôl y llall, o 65% yn 2009 i 41% yn 2013. 

Cyflenwi Teledu Rhwydwaith yn y Gwledydd a’r Rhanbarthau 

2.4.9. Mae strategaeth cyflenwi teledu rhwydwaith y BBC a thargedau’r Ymddiriedolaeth 

yn dilyn y strategaeth hon (50% o’r gwariant ar gynyrchiadau teledu rhwydwaith 

yn dod o’r tu allan i Lundain erbyn 2016 ac, o fewn hyn, cael o leiaf 17% o’i 

wariant ar gynyrchiadau rhwydwaith o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon) 

wedi bod yn ymyriadau pwysig iawn. Mae’r BBC eisoes wedi rhagori ar ei darged 

ar gyfer 2016 drwy gomisiynu 52% o’i gynnwys teledu o’r tu allan i Lundain, 

gydag 20% yn dod o’r gwledydd. Dywedodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr a 

rannodd eu barn ynglŷn â’r mater hwn gyda ni fod yr ymyriadau wedi gwneud 

cyfraniad effeithiol i nifer cynyddol y cyflenwadau i’r BBC a darlledwyr eraill yn 

ogystal ag i dwf sgiliau cynhyrchu y tu allan i Lundain.   

2.4.10. Fel rhan o’r strategaeth ar gyfer cyflenwi cynnwys rhwydwaith, symudodd y BBC 

rai cyfresi sydd wedi bod ar ein sgriniau ers amser maith o Lundain i gefnogi’r 

broses o ailddosbarthu cynyrchiadau o amgylch y DU. Yn ogystal â bod yn gam 

cyntaf tuag at sicrhau cyflenwad cynaliadwy yn y gwledydd a’r rhanbarthau, mae 

hefyd yn gam tuag at ddarparu cynnwys sy’n adlewyrchiad cywirach o’r DU yn ei 

chyfanrwydd. Er bod y penderfyniad i symud y cyfresi hyn wedi arwain at fwy o 

fuddsoddiad, dywedodd llawer o’r ymatebwyr o’r diwydiant eu bod yn teimlo bod 

y cydbwysedd rhwng y dull hwn a’r dull amgen o fuddsoddi mewn cynyrchiadau 

gwreiddiol yn gogwyddo gormod tuag at y cyntaf, gan greu marchnad braidd yn 

artiffisial. Dywedodd rhai o’r ymatebwyr hefyd fod diffyg comisiynau ar gyfer 

ailddangos cyfresi o’r tu allan i Lundain yn dal yn broblem.  

2.4.11. Os yw cynnyrch cwmnïau cynhyrchu o’r gwledydd a’r rhanbarthau am lwyddo i 

adlewyrchu’r cynulleidfaoedd hynny yn ogystal â sicrhau cynyrchiadau lleol 

cynaliadwy, awgrymodd nifer o’r ymatebwyr fod hyn hefyd yn dibynnu ar ddull 

comisiynu’r BBC. Roedd teimlad cryf fod angen i BBC Commissioning dderbyn 

mwy o gyfrifoldeb am gyflawni amcanion cyflenwi cynnwys rhwydwaith y BBC, a 

dylai unrhyw ddull gweithredu strategol ragweld mwy o rôl i gynhyrchwyr 

annibynnol sydd wedi’u lleoli yn y gwledydd a’r rhanbarthau.  



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 18 

 

Casgliad  5 

Mae ar gyflenwi cynnwys rhwydwaith yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr 

angen ymyriad gweithredol gan y BBC sy’n mynd ymhellach na gofynion bodloni 

cwotâu a thuag at gyflawni canlyniadau cynaliadwy.  

O edrych ar y dystiolaeth, credwn fod dull gweithredu’r BBC o ailddosbarthu rhai 

cyfresi i wahanol ganolfannau cynhyrchu yn y DU wedi helpu i gynyddu 

buddsoddiad economaidd ar draws y gwledydd a’r rhanbarthau. Fodd bynnag, 

mae cynaliadwyedd y cyflenwad yn y tymor hir, yn ogystal â darparu cynnyrch 

sy’n cynrychioli’r DU yn ei chyfanrwydd, yn dal yn her. O ganlyniad, mae angen 

newid rhywfaint ar y dull gweithredu cyffredinol. 

Mae’r Weithrediaeth ar hyn o bryd yn datblygu ei strategaeth arfaethedig ar gyfer 

comisiynu cynyrchiadau rhwydwaith ledled y DU. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

awyddus i sicrhau bod y BBC wedi datblygu cynlluniau clir, wedi’u hystyried yn 

ofalus, sy’n nodi beth yw’r cyfuniad comisiynu priodol ar draws y gwledydd a’r 

rhanbarthau. Bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd am weld sut y mae canolfannau 

cynhyrchu’r BBC ledled y DU yn bwriadu gweithio’n fwy effeithiol gyda’r sector 

annibynnol sydd wedi’i leoli mewn gwahanol rannau o’r DU er mwyn datblygu 

sefyllfa gynhyrchu greadigol a chynaliadwy yn lleol. 

Tegwch a thryloywder yn y prosesau comisiynu  

2.4.12. Mae’r BBC wedi gwneud cynnydd da wrth wella’r prosesau comisiynu teledu yn 

unol â’r argymhellion yn ein hadolygiad blaenorol. Mae wedi gweithredu ar y cyd 

er mwyn gwella cyfathrebu â chyflenwyr a lledaenu gwybodaeth am gyfleoedd 

comisiynu. Mae hefyd wedi cyflwyno nifer o gynlluniau gyda’r bwriad o ennyn 

mwy o hyder mewn proses gomisiynu agored a theg. Roedd teimlad ymhlith 

cynhyrchwyr annibynnol yn y gwledydd, fodd bynnag, y gallai’r BBC fabwysiadu 

dull mwy effeithiol o weithio mewn partneriaeth wrth geisio cael syniadau o’r tu 

allan i Lundain ac ar draws y DU. 

2.4.13. Roedd y sector annibynnol hefyd yn dadlau bod angen i’r BBC fod yn fwy agored 

wrth ddatgelu costau rhaglenni ar gyfer cynyrchiadau mewnol y BBC. Mae’r 

Weithrediaeth yn nodi bod pob comisiwn, gan gynnwys y rhai oddi wrth dimau 

cynhyrchu mewnol, yn gorfod cydymffurfio â threfniadau tariff a byddai rhannu 

data costau yn ehangach yn fater sensitif o safbwynt masnachol. Dangosodd 

data cyfrinachol a ryddhawyd i’r Ymddiriedolaeth fel rhan o’r adolygiad hwn fod 

cynyrchiadau mewnol yn cymharu’n dda â phrisiau cynyrchiadau annibynnol.  

 

Perfformiad radio  

Cydymffurfio â chwotâu 

2.4.14. Ar gyfer cyflenwi cynnwys radio, mae’r BBC yn cydymffurfio’n llawn â’i ofynion 

rheoleiddiol i gomisiynu o leiaf 10% o raglenni rhwydwaith oddi wrth 

gynhyrchwyr annibynnol. Yn dilyn ein hadolygiad blaenorol, mae hefyd wedi 

cyflwyno WoCC radio i hybu cystadleuaeth rhwng cynhyrchwyr mewnol a 

chynhyrchwyr annibynnol am 10% yn rhagor o raglenni rhwydwaith o 2012/13 

ymlaen. Yn y flwyddyn honno comisiynodd y BBC 20% o gyfanswm yr oriau radio 

rhwydwaith cymwys oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol gan gynyddu i 22% yn 

2013/14. 



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 19 

 

Gweithredu’r Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) 

2.4.15. Â dim ond dwy flynedd o ddata i adrodd arnynt, mae’n rhy fuan i wneud 

casgliadau pendant ynglŷn ag effeithiolrwydd y WoCC. Fodd bynnag, mae’r 

dystiolaeth hyd yn hyn yn dangos bod canran y cynnwys a gomisiynir oddi wrth 

gynhyrchwyr annibynnol gan bob un o rwydweithiau unigol BBC Radio yn 

amrywio. Gallai amrywiadau o’r fath fod yn rhannol oherwydd natur wahanol y 

cynnyrch ar draws y rhwydweithiau, safon cyflwyniadau sy’n cystadlu yn erbyn ei 

gilydd mewn gwahanol genres a rhwydweithiau, neu oherwydd bod y rhaglenni 

ar rai rhwydweithiau’n cael eu diweddaru’n amlach na’i gilydd. Er bod angen 

gwneud rhagor o waith er mwyn deall yr amrywiadau hyn mewn perfformiad yn 

well, efallai y byddai’n well canolbwyntio ar berfformiad WoCC ar lefel grŵp BBC 

Radio yn y dyfodol, ac nid fesul rhwydwaith. 

2.4.16. Mae’n amlwg o’r data bod Radio 2 yn prynu cyfran cymharol uchel o’i raglenni 

oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol ac mae’r orsaf yn gwneud cyfraniad sylweddol 

tuag at y cwotâu. Mae cerddoriaeth boblogaidd felly’n dod i’r brig fel y genre 

comisiynu allanol a ddewisir. Mae llawer o’r cynnyrch hwn yn tueddu i fod yn 

gynnwys nifer uchel a chost isel er bod cynhyrchwyr annibynnol hefyd yn cael 

comisiynau ar gyfer cynnwys amrywiol ar draws yr amserlen, yn waith isel ac 

uchel o ran gwerth, gan gynnwys rhaglenni dogfen, Drama a Materion Cyfoes. 

Sicrhau ystod ac amrywiaeth addas 

2.4.17. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod y comisiynau radio rhwydwaith oddi wrth y 

sector annibynnol yn dod oddi wrth nifer ac ystod dda o wahanol gwmnïau. Mae’r 

BBC hefyd wedi comisiynu cyfran resymol o gyflenwyr o’r tu allan i Lundain. Yn 

2013-14, comisiynwyd 32% o’r cynnwys radio rhwydwaith oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol wedi’u lleoli yn y gwledydd a’r rhanbarthau (33% yn 2012-13). Mae’r 

sector annibynnol, fodd bynnag, yn teimlo’n gryf bod gormod o gomisiynau BBC 

Radio yn deillio o Lundain. 

Tegwch a thryloywder yn y prosesau comisiynu 

2.4.18. Canfu ein hadolygiad blaenorol y gallai perthynas y BBC â’r sector annibynnol fod 

dan bwysau. Gan mai’r BBC yw prif brynwr rhaglenni radio, argymellasom 

welliannau i’w ddull gweithredu, yn enwedig y ffordd y mae’n ymgysylltu â’r 

diwydiant. Yn y cyfnod ers hynny, mae’r BBC wedi cymryd camau cadarnhaol i 

wella’i arferion comisiynu, ac mae hyn wedi arwain at ddull gweithredu mwy 

agored ac wedi gwella cysylltiadau â’r sector yn sylweddol. Fodd bynnag, byddai 

cynhyrchwyr annibynnol yn dal i hoffi gweld comisiynwyr a chynyrchiadau 

mewnol yn cael eu gwahanu fwy, yn ogystal â mwy o gyfleoedd i gynhyrchwyr o’r 

tu allan i Lundain ryngweithio’n uniongyrchol â chomisiynwyr. 

2.4.19. Mae’r sector annibynnol hefyd yn dal yn bryderus nad oes dull agored o fesur a 

rhoi cyfrif am gostau mewn cysylltiad â chynyrchiadau mewnol o gymharu â 

chynyrchiadau annibynnol. Mae’r Weithrediaeth yn dweud y byddai’n anodd 

sicrhau tryloywder ariannol llawn oherwydd sensitifrwydd masnachol ac mae 

hefyd yn dweud ei bod yn anodd dosrannu a chyflwyno costau canolog mewn 

ffordd a fyddai’n gwneud cymariaethau rhwng cynyrchiadau mewnol ac 

annibynnol yn ystyrlon. Er hyn, mae’r Weithrediaeth wedi gwneud gwaith 

meincnodi manwl yn ddiweddar mewn partneriaeth â chynhyrchwyr annibynnol a 

ddewisodd gymryd rhan gyda’r bwriad o nodi cyfleoedd i gynyddu 

effeithlonrwydd cynhyrchiol. 
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Perfformiad ar-lein  

Cydymffurfio â chwotâu 

2.4.20. Ar gyfer cyflenwi cynnwys ar-lein, mae’r BBC yn dal i gomisiynu o leiaf 25% o’i 

wariant ar-lein cymwys oddi wrth gyflenwyr annibynnol yn unol â’i ymrwymiad 

rheoleiddiol. Yn 2013/14, roedd gwariant cymwys y BBC ar gynnwys oddi wrth 

gyflenwyr annibynnol yn £19.5 miliwn; neu 30.4% o’r sail gymwys o £64.2 

miliwn. Ers ein hadolygiad diwethaf yn 2011, mae gwerth y gwariant wedi aros 

yn weddol gyson mewn termau real er gwaethaf newidiadau o’r naill flwyddyn i’r 

llall o ganlyniad i newidiadau yng ngofynion y BBC. 

Sicrhau ystod ac amrywiaeth addas o gynnwys ar-lein 

2.4.21. Credwn fod y BBC wedi comisiynu ystod ac amrywiaeth addas o gynnwys ar-lein, 

â chomisiynau o bob un o adrannau ar-lein y BBC ac ar gyfer gwahanol fathau o 

brosiectau. Yn unol â strategaeth y BBC i wella ansawdd ei gynnyrch Ar-lein drwy 

fuddsoddi yn y seilwaith sylfaenol, Future Media sydd wedi cyfrannu’r gwariant 

mwyaf i’r cwota mewn termau real yn y blynyddoedd diwethaf, a hynny’n bennaf 

ar gaffael technoleg, er mai gwasanaethau Plant a Radio a Cherddoriaeth oedd ar 

eu hennill fwyaf o ran gwir wariant allanol fel cyfran o’r sail gymwys ar gyfer pob 

adran.  

2.4.22. Yn ddaearyddol, mae’r data’n dangos bod sail cyflenwyr ar-lein y BBC y tu allan i 

Lundain yn dal i dyfu. Yn 2013/14, roedd 66% o’u cyflenwyr wedi’u lleoli y tu 

allan i Lundain, o’i gymharu â 44% yn 2010/11. Mae’r cynnydd hwn yn cyd-daro 

â symud nifer o swyddogaethau BBC Online a Future Media i Salford. 

Tegwch a thryloywder yn y prosesau comisiynu 

2.4.23. Mewn ymateb i’n hadolygiad diwethaf o drefniadau cyflenwi ar-lein, mae’r BBC 

wedi gwneud nifer o newidiadau i’w brosesau comisiynu er mwyn gwneud ei 

broses o ymwneud â chyflenwyr ar-lein yn fwy agored a gwneud i’r system 

weithio’n well yn gyffredinol er budd cynulleidfaoedd.  

2.4.24. Mae’r gwelliannau hyn yn cynnwys gwneud newidiadau i’r ffordd y mae’r cwota 

ar-lein yn cael ei lunio. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi’r newidiadau hyn, 

sydd wedi arwain at nifer o fanteision gan gynnwys cynyddu’r gwariant sy’n cael 

ei ystyried yn gymwys drwy’r cwota erbyn hyn, mwy o bwyslais ar wasanaethau 

a welir gan gynulleidfaoedd, a diffiniadau symlach er mwyn bod yn fwy tryloyw.   

2.4.25. Yn dilyn ein hadolygiad diwethaf, mae’r Weithrediaeth hefyd wedi cyflwyno 

cytundebau fframwaith gyda’i restr o gyflenwyr ar-lein. Mae’r cytundebau hyn, 

sy’n cael eu hadolygu’n rheolaidd, wedi cynyddu cyfleoedd ar gyfer cystadleuaeth 

ac maent wedi galluogi’r BBC i gynnig prosiectau ar-lein mwy i’r farchnad.  
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3. Y ddadl dros newid  
 

3.1. Cyflwyniad  

3.1.1. Roedd ein dogfen ymgynghori’n crynhoi maint perthynol y marchnadoedd ar 

gyfer cynyrchiadau teledu, radio ac ar-lein, a safle’r BBC yn y marchnadoedd hyn. 

Gwnaethom hefyd amlinellu’r datblygiadau sydd wedi digwydd er 2007, pan 

gyflwynwyd trefniadau rheoleiddio presennol y BBC.   

3.1.2. Isod, rydym yn ystyried yr effaith y mae’r datblygiadau hyn yn y farchnad yn ei 

gael ar drefniadau cyflenwi’r BBC ac yn ystyried yr hyn y mae Gweithrediaeth y 

BBC, y diwydiant a rhanddeiliaid eraill wedi dweud wrthym ynglŷn â beth y gallai 

hyn ei olygu i strategaethau cyflenwi’r Gorfforaeth yn y blynyddoedd sydd i ddod.  

3.2. Datblygiadau teledu 

3.2.1. Yn 2007, pan gyflwynwyd y WoCC ar gyfer comisiynau teledu rhwydwaith y BBC, 

penderfynwyd mai’r cwotâu perthynol i reoleiddio’r broses o gyflenwi cynnwys – 

50% o’r oriau wedi’u gwarantu ar gyfer cynyrchiadau mewnol, 25% ar gyfer 

cynhyrchwyr annibynnol cymwys a 25% ar gyfer cystadleuaeth – oedd y 

cyfrannau priodol ar gyfer y farchnad ar y pryd. Roedd y sector cynhyrchu 

annibynnol bryd hynny’n cynnwys nifer fawr o gwmnïau bach a chanolig ac roedd 

cynyrchiadau mewnol y BBC yn rym creadigol arweiniol yn y diwydiant. Fodd 

bynnag, gan fod newidiadau mawr wedi bod yn y farchnad ers cyflwyno’r 

fframwaith hwn mae’n amlwg bellach bod angen i ni ailedrych ar y system. 

3.2.2. Fel y nodwyd gennym yn ein hymgynghoriad, mae’r farchnad cynyrchiadau 

annibynnol ar gyfer teledu yn y DU wedi tyfu’n sylweddol dros y deng mlynedd 

diwethaf ac erbyn hyn mae’n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel marchnad fyd-

eang. 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. Er bod refeniw oddi wrth gomisiynau crai (primary 
commissions) y DU yn dal yn bwysig iawn, yn 2013 roedd hyn yn cyfateb i tua 

60% o gyfanswm y refeniw a oedd yn gysylltiedig â theledu, o’i gymharu â 75% 

yn 2008. Erbyn hyn mae traean o’r refeniw a gynhyrchir gan gynhyrchwyr 

annibynnol yn dod o weithgareddau rhyngwladol, o’i gymharu â 15% yn 2004.12 

3.2.3. Er gwaetha’r twf cyffredinol, nid yw’r sector cynhyrchu annibynnol wedi tyfu’n 

sylweddol fel cyfran o holl wariant darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ar 

gomisiynau darllediad cyntaf er 2008. Yn ôl Ofcom, roedd y sector annibynnol yn 

gyfrifol am 49% o’r buddsoddiad mewn rhaglenni gwreiddiol newydd a oedd yn 

cael eu darlledu am y tro cyntaf yn 2013, o’i gymharu â 48% yn 2008.13 

                                           

12 Cyfrifiad diwydiant Pact, 2014. Mae refeniw o weithgareddau rhyngwladol yn cynnwys refeniw o weithrediadau 

tramor cwmnïau ac unrhyw gomisiynau crai a dderbynnir gan ddarlledwyr o’r tu allan i’r DU yn ogystal â gwerthiant 

rhyngwladol rhaglenni sydd wedi’u gorffen yn y DU (gwerthiant rhaglennu darllediad cyntaf y DU a werthir fel cynnyrch 

gorffenedig dramor). 
13 Trydydd adolygiad Ofcom o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus, ymgynghoriad: Cynnwys Gwasanaeth Cyhoeddus 

mewn Cymdeithas Gysylltiedig,  Rhagfyr 2014 
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3.2.4. Y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yw’r buddsoddwyr mwyaf mewn cynnwys 

teledu o hyd, tua 80%-85%14 o gyfanswm y gwariant ar gynnwys gwreiddiol y 

DU, er bod twf yn y galw’n cael ei ysgogi gan y segment aml-sianel. Yn y cyd-

destun hwn, pwysleisiodd nifer o ymatebwyr i’n hymgynghoriad bwysigrwydd 

parhaus y BBC i iechyd cyffredinol y sector. Y BBC yw comisiynydd mwyaf 

cynnwys teledu gwreiddiol yn y DU o hyd, yn gyfrifol am tua 40% o gyfanswm y 

buddsoddiad yng nghynnwys gwreiddiol y DU yn 2013.15 Yn ôl Pact, mae 27% o 

holl gomisiynau’r DU sy’n cael eu gwneud gan gynhyrchwyr annibynnol yn deillio 

o’r BBC.  

3.2.5. Dangosodd ein hymgynghoriad fod newidiadau sylweddol wedi digwydd yn 

strwythur y farchnad deledu yn ystod y degawd diwethaf yn bennaf o ganlyniad i 

weithgaredd prynu ac uno cwmnïau. Mae’r gweithgaredd hwn wedi arwain at 

nifer o gwmnïau annibynnol mawr (‘super-indies’) : grwpiau mawr sydd wedi tyfu 

i fod yn ddigon mawr yn rhyngwladol i allu rheoli portffolio o wahanol 

gomisiynau, i ariannu datblygu eiddo deallusol ar y cyd ac i ddatblygu 

swyddogaethau ategol megis gwerthiant rhaglenni a rheoli hawliau. Gwelwyd 

tuedd gysylltiedig hefyd tuag at integreiddiad fertigol busnesau cynhyrchu 

cynnwys a busnesau dosbarthu. Mae tri o’r pedwar cwmni annibynnol mawr yn y 

DU bellach wedi cael eu prynu gan grwpiau o ddarlledwyr rhyngwladol (y rhan 

fwyaf o Unol Daleithiau America) sydd â buddiannau yn niwydiant darlledu’r DU 

ac mae cwmnïau annibynnol gweddol fawr eraill yn y DU yn cael eu prynu yn yr 

un modd.16 Yr unig gwmnïau annibynnol mawr sydd ar ôl y bydd eu comisiynau 

newydd yn gymwys fel cynyrchiadau annibynnol dan y ddeddfwriaeth yw 

Tinopolis, Zodiak, Fremantle ac IMG Sports Media. 

3.2.6. Mewn gwaith a wnaethpwyd ar ran Gweithrediaeth y BBC amcangyfrifwyd bod y 

refeniw blynyddol a gynhyrchir gan ganghennau o’r grwpiau cyfunol o 

gynhyrchwyr mawr sydd wedi’u lleoli yn y DU yn amrywio ar hyn o bryd o £50 

miliwn i £300 miliwn,17 sydd gyda’i gilydd yn gwneud cyfanswm o £1.4 biliwn ac 

yn cynrychioli tua 60% o’r cyfanswm yn y sector. Mae’r dadansoddiad hwn yn 

rhagweld y gallai’r grwpiau hyn, ymhen deng mlynedd, fod yn gyfrifol am 

oddeutu 80% o refeniw comisiynu presennol darlledu gwasanaeth cyhoeddus y 

DU.18  

                                           

14
 Mae’r union ffigur yn dibynnu ar y fethodoleg a ddefnyddir, yn fwyaf arbennig a yw cynyrchiadau chwaraeon yn cael 

eu cynnwys (yn rhoi buddsoddiad o 80% gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, COBA) neu ddim yn cael eu cynnwys 

(yn rhoi buddsoddiad o 85% gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, Ofcom). Nid yw hawliau chwaraeon yn cael eu 

cynnwys yn y naill ddull na’r llall. 
15

 Cyflwyniad Gweithrediaeth y BBC i Drydydd Adolygiad Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, Cynnwys 

Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Cymdeithas Gysylltiedig, Chwefror 2015 
16

 Yn 2014, prynwyd Shed Media gan Warner Brothers International TV, prynwyd All3Media gan Discovery Networks ac 

unodd Liberty Global, a grŵp Shine – a brynwyd gan News Corp yn 2011 – ag Endemol dan grŵp 21st Century Fox. 

Prynwyd Channel 5 hefyd gan Viacom ac, yn niwedd 2014, cafodd Tinopolis (y cwmni cynhyrchu annibynnol mwyaf a 

oedd yn dal yn nwylo perchnogion o’r DU) ei roi ar y farchnad. 
17 Os ystyrir canghennau rhyngwladol, mae’r grwpiau mwyaf, yn unigol, yn cynhyrchu refeniw byd-eang o dros £1 biliwn, 

ac mae’r DU yn un o brif ysgogwyr cynhyrchu eiddo deallusol i’w ddefnyddio’n rhyngwladol. 
18 Cyflwyniad Gweithrediaeth y BBC i Drydydd Adolygiad Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, Cynnwys 

Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Cymdeithas gysylltiedig, Chwefror 2015 
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3.2.7. Yn ein trafodaethau gyda’r Weithrediaeth a darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 

eraill, roeddent yn pwysleisio pwysigrwydd a gwerth y cynhyrchwyr mwyaf ac yn 

nodi nad yw’r cyfuno cynyddol a pherchnogaeth dramor yn effeithio ar y 

cyflenwad. Er hyn, roeddent yn dadlau y bydd y newid hwn yn strwythur y 

farchnad yn effeithio ar eu strategaethau cyflenwi yn y tymor hir. Yn fwyaf 

arbennig roeddent yn gweld newid graddol yng nghydbwysedd grym oddi wrth 

ddarlledwyr a thuag at y cynhyrchwyr rhyngwladol mawr. Dywedodd y 

Weithrediaeth wrthym y gallai’r newidiadau yn y farchnad, dros gyfnod, effeithio 

ar eu gallu i sicrhau’r ystod o raglenni y mae cynulleidfaoedd y DU yn ei ddisgwyl 

os bydd arferion cyflenwi’r cynhyrchwyr mawr hyn yn newid, ac os bydd y 

cwmnïau hyn yn canolbwyntio ar gyflenwi eu rhiant gwmnïau ar draul darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus y DU. Adlewyrchir y pryder hwn hefyd yn ymateb y 

Weithrediaeth i ymgynghoriad adolygiad Ofcom o ddarlledu gwasanaeth 

cyhoeddus. 

3.2.8. Dywedodd y Weithrediaeth wrthym hefyd fod arwyddion, yn y BBC, bod grwpiau 

o gwmnïau cynhyrchu mawr wedi’u cyfuno yn dechrau canolbwyntio mwy ar 

genres penodol megis Drama, Adloniant a rhaglenni Ffeithiol Poblogaidd a bod 

cynyrchiadau mewnol y BBC a chwmnïau annibynnol bach yn colli eu cyfran yn y 

genres hyn. Wrth i fwy o brynwyr ddod i mewn i farchnad y DU â’i strwythur 

aeddfed, pwysleisiodd y Weithrediaeth y bydd mwy o gystadleuaeth yn 

rhyngwladol am y syniadau gorau yn y genres mwyaf atyniadol o safbwynt 

masnachol. Er nad yw wedi achosi problemau systemig yn y broses o gyflenwi 

cynnwys hyd yn hyn, mae’r Weithrediaeth yn honni bod risg, yn y tymor hir, y 

gallai hyn arwain at chwyddiant mewn prisiau neu brinder cyflenwad mewn rhai 

genres allweddol.  

3.2.9. Yn ei ymateb i’n hymgynghoriad, roedd Pact yn derbyn bod strwythur y farchnad 

wedi newid, ond yn dadlau yn erbyn asesiad y darlledwyr o’r canlyniadau posibl, 

gan ddweud nad oes tystiolaeth o’r farchnad i’w gefnogi. Maent yn credu mai 

pŵer prynu darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yw nodwedd gryfaf y farchnad o 

hyd ac na fydd hynny’n newid. Mae Pact yn nodi nad oes gan un cynhyrchwr 

annibynnol unigol gyfran fwy na 15% o oriau darlledu gwasanaeth cyhoeddus 

wedi’u comisiynu, a bod y rhwystrau sy’n atal mynediad i’r farchnad yn dal yn 

gymharol fach, ac yn caniatáu i nifer fawr o gwmnïau bach a chanolig ddal i 

ddatblygu a thyfu. Yn ei ymgynghoriad ei hun fel sail i’w adolygiad presennol o 

ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus, mae Ofcom yn nodi, er gwaetha’r duedd a 

welir yn y farchnad, lle mae cwmnïau’n uno neu’n cael eu prynu, bod 

cynhyrchwyr annibynnol canolig eu maint (y rhai sydd â’u trosiant blynyddol 

rhwng £25 miliwn a £70 miliwn) mewn gwirionedd wedi cynyddu eu cyfran o’r 

farchnad yn y blynyddoedd diwethaf.19 

3.2.10. Roedd Pact hefyd yn honni bod marchnad gynyddol fyd-eang o fudd i sector 

creadigol y DU, gan nodi mai’r DU yw’r allforiwr cynnwys teledu mwyaf ond un yn 

y byd, a bod buddsoddiad tramor wedi caniatáu i gynhyrchwyr gymryd mwy o 

risgiau creadigol, sicrhau talentau a buddsoddi mewn amrywiaeth a hyfforddiant. 

Dywedodd Pact hefyd fod perchnogion rhyngwladol cwmnïau cynhyrchu mewn 

llawer o achosion yn dod â mwy o gryfder ariannol drwy drefniadau cynhyrchu ar 

                                           

19 Ofcom, Rhagfyr 2014 
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y cyd, trefniadau cyn gwerthu a threfniadau cyllid diffyg sydd o fudd i 

ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU gyda’i gilydd.  

3.2.11. Er bod anghytundeb ynglŷn ag effaith y newidiadau yn y farchnad ar strategaeth 

gyflenwi’r BBC, yr hyn sydd yn glir yw bod angen ailystyried fframwaith cwotâu 

presennol y BBC er mwyn sicrhau bod y Gorfforaeth yn dal i allu sicrhau cynnwys 

creadigol o safon uchel ar ran pawb sy’n talu ffi’r drwydded.  

3.2.12. O safbwynt perfformiad, cynhyrchwyr allanol sydd wedi bod yn ennill y rhan 

fwyaf o’r comisiynau sy’n agored i gystadleuaeth ers blynyddoedd lawer, yn 

enwedig mewn genres fel Drama ac Adloniant. Er enghraifft, yn y ddwy flynedd 

ddiwethaf, enillodd cynhyrchwyr annibynnol 78% a 74% yn y drefn honno o’r 

oriau a oedd ar gael yn y WoCC. O ystyried eu llwyddiant, mae’r sector 

annibynnol yn honni y gallai WoCC a fyddai wedi’i chyfyngu i 25% o raglenni 

rhwydwaith gyfyngu ar allu comisiynwyr y BBC i gomisiynu’r syniadau gorau ar 

sail teilyngdod. 

Mae marchnad o gwmnïau mawr wedi’u cyfuno hefyd yn achosi anawsterau rheoleiddio. 
rheoleiddio. Mae cynhyrchwyr sy’n eiddo i grwpiau â buddiannau yn niwydiant darlledu’r 
darlledu’r DU yn dod yn gwmnïau cynhyrchu annibynnol anghymwys (NQI) at ddibenion 
ddibenion rheoleiddio.20 Mae hyn yn golygu nad oes modd cyfrif unrhyw gomisiynau a 
gomisiynau a enillir gan gwmnïau annibynnol anghymwys oddi wrth y BBC neu’r 
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill o fewn y cwota o 25% ar gyfer cynyrchiadau 
cynyrchiadau annibynnol na’r cwotâu sianeli unigol ar gyfer BBC One a BBC Two, a gyfrifir 
a gyfrifir ar sail comisiynau oddi wrth gwmnïau annibynnol cymwys yn unig.21 Fel y 
y dengys   

                                           

20 Diffinnir cynhyrchwyr annibynnol anghymwys (NQI) gan Ofcom fel cwmnïau cynhyrchu a gyflogir gan ddarlledwr, neu 

gwmni 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. 

21 Bydd rhaglen yn dal yn gymwys hyd yn oed pan fydd cwmni cynhyrchu wedi mynd yn anghymwys, cyn belled bod y 

rhaglen wedi’i chomisiynu ar adeg pan oedd y cwmni’n dal yn gymwys a’i bod yn cael ei darparu o fewn 2 flynedd ers y 

comisiwn. 
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3.2.13. Ffigur 1, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yng 

nghyfran yr oriau rhwydwaith a gomisiynwyd gan y BBC oddi wrth gwmnïau 

annibynnol anghymwys. 
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Ffigur 1: Cyfran yr oriau rhwydwaith a gomisiynwyd  gan y BBC yn ôl blwyddyn 

a math o gyflenwi 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14. Effaith y cynnydd hwn yn nifer y cwmnïau annibynnol anghymwys sy’n ennill 

comisiynau’r BBC yw lleihad graddol yn nifer yr oriau sydd ar gael ar gyfer 

cystadleuaeth yn y WoCC teledu ar gyfer cynhyrchwyr annibynnol cymwys a 

thimau cynhyrchu mewnol y BBC (  
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3.2.15. Ffigur 2). Er enghraifft, mae cwmni cynhyrchu Endemol ar hyn o bryd yn 

cynhyrchu’r gyfres Pointless ar BBC One, cyfres â nifer o raglenni, sy’n cael ei 

dangos ers amser maith. Ar ôl proses o uno cwmnïau yn ddiweddar mae 

Endemol wedi dod yn NQI. O ganlyniad pe bai’r BBC yn ailgomisiynu Pointless yn 

y dyfodol byddai’n rhaid i’r gyfres symud i’r WoCC gan na ellir ei chyfrif fel rhan 

o’r cwota annibynnol mwyach. Mae hyn yn golygu bod gofod a oedd i fod i 

hyrwyddo cystadleuaeth greadigol oddi wrth amrywiaeth o gyflenwyr yn cael ei 

ddefnyddio fwy a mwy gan ychydig o gynhyrchwyr mawr yn ogystal â 

chomisiynau sy’n dychwelyd.  
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Ffigur 2: Effaith newidiadau yn y farchnad ar gyfrannau cynyrchiadau mewnol, 

Cwmnïau Annibynnol Cymwys a Chwmnïau Annibynnol Anghymwys yn y 

Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol Teledu, 2011-12 – 2013-14* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwer: *Mae’r ffigur ’Os heddiw’ yn golygu pe bai’n rhaid cyfrif holl raglenni’r cwmnïau annibynnol anghymwys (NQI) fel y 

maent heddiw, felly heb gyfrif y cyfnod gras o ddwy flynedd ar gyfer comisiynau gan gwmnïau sy’n dod yn gwmnïau 

annibynnol anghymwys ar ôl hynny 

3.2.16. Mae’r Weithrediaeth hefyd wedi tynnu sylw at y risg y gallai twf cwmnïau 

annibynnol anghymwys olygu, dros gyfnod, bod llai o gwmnïau annibynnol 

cymwys bach ar ôl i gystadlu am y 25% sydd ar ôl o gomisiynau’r BBC yn y 

cwota statudol ar gyfer y sector annibynnol. Os gwireddir y risg hon, mae’r 

Weithrediaeth yn credu y gallai’r BBC yn raddol gael mwy o anhawster i 

gyflawni’r cwota ac y bydd comisiynwyr o bosibl yn dod dan bwysau i wneud 

dewisiadau nad ydynt yn seiliedig ar y syniadau gorau neu’n cynrychioli gwerth i 

bawb sy’n talu ffi’r drwydded.22   

3.2.17. Nid ydym wedi gweld tystiolaeth glir eto bod llai o gynnwys yn cael ei gyflenwi i’r 

BBC; mae cyfanswm y cwmnïau annibynnol cymwys sy’n ennill comisiynau oddi 

wrth y BBC bob blwyddyn yn sefydlog – tua 200. Er hyn, mae dadansoddiad gan 

y Weithrediaeth yn dangos bod refeniw cwmnïau annibynnol cymwys wedi 

gostwng yn ystod y degawd diwethaf ac maent yn cynhyrchu llai o’r rhaglenni 

mwyaf poblogaidd sy’n cael eu dangos ar y BBC nag yr oeddent ddeng mlynedd 

yn ôl. Yn 2014, cynhyrchwyr annibynnol oedd wedi gwneud 22 o’r 100 o’r sioeau 

â’r cynulleidfaoedd mwyaf ar y BBC o’i gymharu â 34 yn 2003.  

Casgliad 1 

O ganlyniad i ddatblygiadau yn y farchnad a pherfformiad y sector annibynnol, 

wrth iddo ennill comisiynau drwy gystadleuaeth, credwn nad yw WoCC teledu 

sydd wedi’i gyfyngu i uchafswm o 25% ar gyfer comisiynau teledu rhwydwaith 

cymwys yn addas yn y tymor hir gan nad yw bellach, ar y lefel hon, yn ysgogi 

                                           

22
 Cyflwyniad Gweithrediaeth y BBC i Drydydd Adolygiad Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, Chwefror 2015,  
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cystadleuaeth  greadigol eang mor effeithiol ag y bu’n gwneud yn y gorffennol.  

O ganlyniad, mae dadl gref dros ehangu’r WoCC a gostwng lefel y warant mewn 

perthynas â chynyrchiadau mewnol yn unol â hynny.  

Byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn ystyried y cynigion ar gyfer 

newid sy’n cael eu datblygu gan y Weithrediaeth. 

Ar wahân, fel rhan o’i adolygiad presennol o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus, 

mae Ofcom yn ystyried a ellir cyfiawnhau unrhyw newid i’r cwota statudol ar 

gyfer cynyrchiadau annibynnol o ganlyniad i ddatblygiadau yn y farchnad. 

 

3.3. Datblygiadau radio  

3.3.1. Yn 2010, pan gynhaliwyd adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o drefniadau 

cyflenwi ar gyfer radio annibynnol y BBC, daethom i’r casgliad mai parhau â 

chwota annibynnol o 10% yn ogystal â chyflwyno WoCC o 10% arall (effeithiol o 

2012/13 ymlaen) oedd yr ymyriadau mwyaf priodol ar y pryd er mwyn sicrhau 

ystod ac amrywiaeth addas o gynnwys. Y ffactorau allweddol ar gyfer ein 

penderfyniad oedd cyflwr y farchnad cynnwys radio a phwysigrwydd dal i allu 

cyflenwi cynyrchiadau mewnol da er mwyn darparu gwerth am arian i bawb sy’n 

talu ffi’r drwydded a chynnwys o’r safon y maent yn ei disgwyl. Er enghraifft, 

roedd y ffaith fod y BBC mewn sefyllfa gref i brynu cynnwys yn y diwydiant radio 

wedi’i helpu i wneud arbedion sylweddol yng nghyllidebau rhaglenni, roedd rhai o 

gynyrchiadau’r BBC yn dibynnu ar fuddsoddiad ar raddfa na allai neb ond y BBC 

ei darparu gan gynnwys buddsoddiad mewn sgiliau a chyfarpar arbenigol, ac 

roedd y timau cynhyrchu mewnol ar raddfa a oedd yn cefnogi seilwaith hyfforddi 

o safon uchel a allai fod o fudd i’r sector ehangach. 

3.3.2. Mae’n anodd amcangyfrif cyfanswm gwerth y farchnad gynyrchiadau radio 

annibynnol oherwydd natur y farchnad a chan nad oes llawer o wybodaeth 

ariannol ar gael i’r cyhoedd.23 Fodd bynnag, yn ein dogfen ymgynghori 

dywedasom fod Gweithrediaeth y BBC wedi amcangyfrif o’r blaen fod cyfanswm 

gwariant y BBC a radio masnachol ar gynyrchiadau radio annibynnol yn £38 

miliwn, a bod maint y farchnad wedi bod yn wastad fwy neu lai dros y deng 

mlynedd diwethaf. Yn eu cyflwyniad mewn ymateb i’r ymgynghoriad, dywedodd y 

gymdeithas fasnach ar gyfer cynhyrchwyr radio annibynnol, RIG (Radio 

Independents Group), eu bod yn dal i gredu bod hwn yn amcangyfrif rhesymol o 

faint y farchnad ar sail data eu harolygon eu hunain.  

3.3.3. Mae’r farchnad cynyrchiadau radio yn cynnwys dau brif faes: y farchnad 

gomisiynu rhaglenni ‘traddodiadol’, yr amcangyfrifir ei bod yn werth tua £18 

miliwn y flwyddyn; a marchnad gyflenwi rhaglenni allanol ehangach (yn 

ymwneud â’r newyddion, y tywydd, traffig, adloniant a rhaglenni noddedig) sy’n 

werth tua £20 miliwn y flwyddyn. Mae’r farchnad gyntaf yn cynnwys comisiynau 

oddi wrth y BBC gan mwyaf, ac mae cyflenwi cynnwys annibynnol i’r sector 

                                           

23
 Mae refeniw’r rhan fwyaf o’r cynhyrchwyr radio annibynnol yn llai nag £1 miliwn felly nid yw’n statudol ofynnol iddynt 

gyflwyno adroddiad blynyddol am drosiant. 
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masnachol wedi’i gyfyngu i raglenni achlysurol yn yr amserlen. Mae’r ail farchnad 

wedi’i ffurfio’n bennaf o nifer bach o gontractau gyda’r sector masnachol. 

3.3.4. Roedd ein hymgynghoriad yn nodi, ar adeg ein hadolygiad diwethaf o gyflenwi 

cynnwys radio yn 2010, nad oedd llawer o rwystrau mynediad ac, o ganlyniad, 

bod y farchnad cyflenwi cynnwys radio yn y DU yn dameidiog. Mae’r amcangyfrif 

o nifer y cynhyrchwyr sy’n weithredol ledled y DU yn ddigon tebyg heddiw - tua 

150 – ac nid yw’n ymddangos bod llawer o gwmnïau’n uno neu’n cael eu prynu 

yn y sector. Mae llawer o gynhyrchwyr radio yn sefydliadau bach sy’n cynhyrchu 

comisiynau achlysurol ac nad oes ganddynt y capasiti i ymgymryd â chyfresi 

mawr o raglenni ar themâu penodol, ond mae nifer bach o gwmnïau o faint 

sylweddol. Dengys tystiolaeth o’r data arolwg a ddarparwyd gan RIG fel rhan o’i 

gyflwyniad mewn cysylltiad â’r ymgynghoriad bod y pum cwmni cynhyrchu 

mwyaf yn gyfrifol am 67% o drosiant cynhyrchu’r sector, a bod cyfartaledd 

trosiant rhaglenni radio’r cwmnïau cynhyrchu bach yn llai na £50,000.  

3.3.5. Ar adeg ein hadolygiad diwethaf, dywedasom fod y cynhyrchwyr mwyaf yn 

arallgyfeirio eu busnesau fwy a mwy i farchnadoedd digidol cysylltiedig, yn 

rhannol er mwyn rheoli rhywfaint o’r risg refeniw sy’n gynhenid i’r farchnad 

gomisiynau. Dywed RIG fod y sector yn fwy cyffredinol erbyn hyn i’w weld yn 

manteisio ar gyfleoedd eraill i gael refeniw ond mae’n dod i’r casgliad na welwyd 

newid mawr fel a welwyd ym maes teledu. Y rheswm am hyn yw mai ychydig 

iawn o fasnachu sy’n digwydd o hyd 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 mwyaf ar y radio, yn addas iawn o ran 

perchnogaeth eiddo deallusol, ac mae fformatau eraill yn ddibynnol iawn ar 

chwaeth cenedlaethol.  

3.3.6. Felly, mae ystyriaeth yr Ymddiriedolaeth o ddewisiadau ar gyfer newid trefniadau 

radio wedi’i seilio’n bennaf ar y budd posibl i bawb sy’n talu ffi’r drwydded pe bai 

trefniadau cyflenwi’r BBC yn cael eu hagor i ragor o gystadleuaeth, ac nid ar alw 

yn y farchnad.  

3.3.7. Trydedd flwyddyn y WoCC radio yw hon, felly mae’n rhy fuan i wneud casgliadau 

pendant ynglŷn â’i llwyddiant. Fodd bynnag, mae perfformiad cryf y cynhyrchwyr 

annibynnol hyd yn hyn wrth iddynt ennill comisiynau drwy gystadleuaeth a 

chynhyrchu cynnwys o safon uchel yn gwneud i ni gredu y dylai’r BBC ystyried 

ehangu cystadleuaeth ymhellach. Yn 2013-14, cynyrchiadau gan gwmnïau 

annibynnol oedd 75% o’r oriau a oedd ar gael yn y WoCC ac 80% yn 2012/13. 

3.3.8. Wrth ystyried y posibilrwydd o gyflwyno mwy o gystadleuaeth ar gyfer cyflenwi 

cynnwys radio, rydym yn cydnabod bod natur radio fel cyfrwng yn golygu y bydd 

angen dull gweithredu gwahanol i’r un a ddefnyddir ar gyfer teledu. Yn unol â 

disgwyliadau’r gynulleidfa, ychydig o raglenni untro a chyfresi byr sy’n cael eu 

comisiynu gan BBC Radio o’i gymharu â’r cyfresi o raglenni ar themâu penodol 

sy’n cael eu darlledu ers tro. O ganlyniad, nid yw amserlenni’r rhwydweithiau’n 

newid llawer o’r naill flwyddyn i’r llall. Mae’r Weithrediaeth yn amcangyfrif bod 

tua 10% o’r teitlau’n newid bob blwyddyn ar draws y gorsafoedd rhwydwaith.  

Casgliad 2  

Dylai egwyddorion cystadleuaeth a bod yn agored fod yr un mor berthnasol i 

drefniadau cyflenwi cynnwys radio’r BBC ag i’w drefniadau cyflenwi cynnwys 

teledu, ond rydym yn cydnabod bod gwahaniaeth amlwg rhwng maint a 
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dynameg y marchnadoedd perthynol, yn union fel y mae natur ac aeddfedrwydd 

yr ymyriadau rheoleiddio perthynol sy’n effeithio ar gyflenwad y BBC yn wahanol.  

Fodd bynnag, fel rhan o adolygiad Gweithrediaeth y BBC o’r fframwaith 

rheoleiddio ar gyfer cyflenwi cynnwys, credwn mai dyma’r adeg briodol i ystyried 

a allai newidiadau i’r cwota WoCC radio a’r cwota ar gyfer radio annibynnol 

ddiwallu anghenion pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn well a helpu i ddatblygu’r 

farchnad ehangach.  

Cyn y gellir penderfynu ynglŷn â’r maint gorau ar gyfer y WoCC, lefel a rôl y 

cwota annibynnol, a’r raddfa fwyaf priodol ar gyfer darpariaeth fewnol dan 

unrhyw drefniadau newydd bydd angen gwneud dadansoddiad manwl pellach. 

Mae’r Weithrediaeth yn gwneud hyn fel rhan o’i gwaith dan y strategaeth 

‘cystadlu neu gymharu’.  

3.3.9. Fel yn achos teledu, byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn ystyried 

y cynigion ar gyfer newidiadau sy’n cael eu datblygu gan y Weithrediaeth. 

 

3.4. Datblygiadau ar-lein 

3.4.1. Mae’r cwota o 25% ar gyfer y gyfran o wariant ar-lein cymwys y BBC y mae’n 

rhaid iddi gael ei darparu gan gyflenwyr annibynnol yn deillio o adroddiad Graf, 

gwerthusiad o wasanaethau ar-lein y BBC gan yr Adran dros Ddiwylliant, y 

Cyfryngau a Chwaraeon, a gyhoeddwyd yn 2004.24 Roedd ein hadolygiad cyntaf o 

gyflenwi cynnwys ar-lein yn 2011 yn gofyn cwestiynau sylfaenol er mwyn canfod 

a oedd y cwota hwn yn dal yn addas i’r diben o ystyried yr holl newidiadau a 

oedd wedi digwydd ym marchnad ar-lein greadigol y DU ers adroddiad yr Adran.  

3.4.2. Ein hargymhelliad oedd y dylai’r Weithrediaeth ymgynghori â’r diwydiant ynglŷn 

ag amcanion strategol system gwota ar-lein ar gyfer y BBC cyn i ni ystyried a 

oedd angen newid y cwota er mwyn bodloni buddiannau pawb sy’n talu ffi’r 

drwydded yn well. Fel rhan o hyn, gofynasom i’r Weithrediaeth ofyn i bobl fynegi 

eu barn ynglŷn â’r posibilrwydd y gallai cyflwyno cystadleuaeth arwain at fuddion 

tebyg i’r rhai a oedd yn cael eu darparu ar y pryd ym maes teledu. 

3.4.3. Cwblhaodd y Weithrediaeth yr ymgynghoriad marchnad ar ddechrau 2013. Ar sail 

y safbwyntiau amrywiol a dderbyniwyd, daethant i’r casgliad y byddai WoCC ar-

lein yn achosi mwy o gymhlethdodau gweithredol nag o fuddion i’r gynulleidfa, 

oherwydd natur amrywiol yr hyn sy’n cael ei gomisiynu mewn marchnad 

dameidiog. Nododd y Weithrediaeth hefyd, oherwydd natur arbennig y cyfrwng 

ar-lein, na fyddai’n bosibl gwneud cymhariaeth uniongyrchol o fanteision 

cystadleuaeth i’r marchnadoedd teledu a radio. Er enghraifft, nid oes uned fesur 

ym maes comisiynu ar-lein sy’n cyfateb i’r awr rhaglen, ac mae prosiectau ar-lein 

technegol hefyd yn gorfod cydymffurfio â chanllawiau caffael yr Undeb 

Ewropeaidd, yn wahanol i deledu a radio lle mae’r eithriad darlledu’n berthnasol. 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth beidio â newid y trefniadau cyflenwi ar-lein ond 

ymrwymodd i adolygu eu heffeithlonrwydd yn rheolaidd. 

                                           

24
 Adolygiad annibynnol Philip Graf o wasanaeth ar-lein y BBC, Gorffennaf 2014 
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3.4.4. Mae’n llawer anos diffinio ac amcangyfrif maint y farchnad ar-lein o’i chymharu 

â’r marchnadoedd teledu a radio. Mae’r rhai sy’n ymwneud â’r farchnad, o ran y 

galw a’r cyflenwi fel ei gilydd, yn llawer mwy amrywiol ac mae’r cynnyrch a’r 

gwasanaethau a gynigir yn eang ac yn esblygu o hyd. Gwelir hyn yn natur 

amrywiol yr hyn sy’n cael ei gomisiynu’n ddigidol, sy’n amrywio o gomisiynau 

cynnwys pur i brosiectau technoleg yn unig, yn ogystal â datblygiadau hybrid 

sy’n seiliedig ar gyfuniad o dechnoleg a mewnbwn golygyddol (e.e. iPlayer y BBC 

a’r Botwm Coch Connected). Credwn fod yr amcangyfrif yn ein hadolygiad 

diwethaf o £450 miliwn ar gyfer cynnwys gwasanaeth cyhoeddus ar-lein (£790 

miliwn wrth ymgorffori holl weithgareddau digidol y DU, cyhoeddus a phreifat) yn 

dal yn weddol gywir.25 Y Llywodraeth Ganolog, y sector dielw a chorfforaethau 

ehangach yw prif brynwyr gwasanaethau technoleg a marchnata digidol. Â 

gwariant allanol blynyddol o ryw £20 miliwn, nid yw BBC Online yn cael yr un 

effaith yn y farchnad hon ag y mae’n ei gael ym maes darlledu ar y teledu a’r 

radio, a dim ond i’r cyflenwyr allanol lleiaf y mae’n gwsmer pwysig.  

3.4.5. Er hyn, mae rhai rhanddeiliaid wedi teimlo bod y BBC yn cael effaith anghymesur 

mewn rhai segmentau o’r farchnad ar-lein, megis cynhyrchu yn y gwledydd 

datganoledig ac, wrth edrych i’r dyfodol, mae cynnwys digidol yn cael ei weld gan 

lawer o gynhyrchwyr fel maes twf allweddol i economi greadigol y DU. Yn ei 

gyflwyniad i’r ymgynghoriad, cyfeiriodd at ganlyniadau ei gyfrifiad diweddaraf, a 

oedd yn dangos bod refeniw cyfryngau newydd ar gyfer cynhyrchwyr yn y DU (er 

enghraifft o gomisiynau ar gyfer gwefannau, apiau a chynnwys ychwanegol ar 

gyfer gwasanaethau ar-lein) wedi cynyddu mwy na 200% yn 2013 o gymharu â’r 

flwyddyn flaenorol, o £33 miliwn i £100 miliwn. Cyfeiriodd Pact hefyd at Arolwg 

Allforion Teledu’r DU ar gyfer 2013/14, a ganfu fod gwerthiant hawliau digidol 

dramor wedi cynyddu 72% ers y flwyddyn flaenorol, o £29 miliwn i £49 miliwn.26  

3.4.6. Yn ychwanegol at hyn, wrth i ddulliau dosbarthu sy’n seiliedig ar brotocol 

rhyngrwyd gynyddu, ac wrth i arferion defnyddio cyfryngau’r gynulleidfa newid, 

bydd mwy a mwy o gynnwys digidol yn cael ei ddarparu dros y rhyngrwyd. Bydd 

dull y BBC o gomisiynu felly’n arwain at bwyslais cynyddol ar gynhyrchu’r math 

hwn o gynnwys fel y gwelir yng nghynigion Gweithrediaeth y BBC i roi’r gorau i 

redeg BBC Three fel sianel ddarlledu a’i rhedeg fel cynnig ar-lein yn unig.27 Mae 

rhai yn y diwydiant yn galw ar y BBC i fabwysiadu agwedd lawer mwy 

uchelgeisiol at gomisiynu a chyflenwi cynnwys ar-lein a digidol, ac i weithredu fel 

catalydd i’r farchnad. 

                                           

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

for the BBC Trust), Ionawr 2010. 

26 Incwm o hawliau digidol yw incwm sy’n deillio o werthu neu drwyddedu eiddo teledu’r DU (ffilmiau neu raglenni teledu) 

sy’n eiddo i ddosbarthwyr ar gyfer DTO (Download to Own), DTR (Download to Rent), VOD, ffrydio, IPTV, EST (Electronic 

Sell Through) a defnydd symudol. 

27 Ar hyn o bryd mae’r Ymddiriedolaeth yn edrych ar y cynigion hyn ac yn gwneud prawf gwerth cyhoeddus. I gael rhagor o 

fanylion ewch i  www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/bbc_three_proposals 
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Casgliad 3   

Cafodd ein hystyriaeth ddiwethaf o fanteision gwneud newidiadau i drefniadau 

cyflenwi’r BBC ar gyfer cynnwys a gwasanaethau ar-lein, gan gynnwys y posibilrwydd o 

gyflwyno WoCC ar-lein, ei gwneud yn gymharol ddiweddar, ac mae newidiadau penodol 

yn y farchnad sy’n effeithio ar gynhyrchu cynnwys ar-lein, gan gynnwys y cydgysylltiad 

rhwng gweithgaredd technegol a golygyddol. 

Fodd bynnag, mae’n anorfod y bydd cynhyrchu cynnwys ar-lein yn dod yn fwyfwy 

pwysig i’r BBC dros y degawd nesaf wrth iddo ystyried ei gylch gwaith gwasanaeth 

cyhoeddus mewn amgylchedd cynyddol ddigidol. Felly, credwn ei bod hefyd yn bryd i ni 

ailystyried dull hirdymor y BBC o gomisiynu a chyflenwi cynnwys ar-lein a digidol mewn 

ffyrdd a allai fodloni anghenion pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn well, yn ogystal â helpu 

i ddatblygu’r farchnad ehangach. 

Fel yn achos teledu a radio, byddwn yn rhoi sylw i’r casgliad hwn pan fyddwn yn 

ystyried y cynigion ar gyfer newidiadau i drefniadau cynnwys ar-lein sy’n cael eu 

datblygu gan y Weithrediaeth. 
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4. Ymgynghoriad ar egwyddorion yr 
Ymddiriedolaeth  

 
4.1. Cyflwyniad 

4.1.1. Ym mis Ionawr 2015, cyhoeddasom ein hymgynghoriad ar drefniadau cyflenwi 

cynnwys. Gofynasom am farn ynglŷn â chwe egwyddor lefel uchel a ddatblygwyd 

gennym ac 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 hir.   

4.1.2. Mae’r cynigion drafft hyn a’r disgrifiadau ategol i’w gweld isod (Ffigur 3). Maent 

yn gydnaws â dibenion cyhoeddus y BBC28 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.  

Ffigur 3: Chwe egwyddor ddrafft Ymddiriedolaeth y BBC  

 Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob 

genre  

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 nghyd-destun newidiadau yn y 

farchnad gyflenwi ac o ran dulliau digidol.  

4.1.3. 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 gwasanaeth cyhoeddus y DU.  

  

                                           

28
 Y chwe diben cyhoeddus a nodir yn Siarter presennol y BBC yw: Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil; 

Hyrwyddo addysg a dysgu; Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol; Cynrychioli’r DU, ei chenhedloedd, ei 

rhanbarthau a’i chymunedau; Dod â’r DU at sylw’r byd a’r byd at sylw’r DU; Wrth hyrwyddo’i dibenion eraill, helpu i 

sicrhau bod y cyhoedd yn elwa ar dechnolegau a gwasanaethau cyfathrebu newydd ac, yn ogystal, chwarae rôl arweiniol 

yn y broses o newid i deledu digidol. 



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 35 

 

 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.  

4.1.4. 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, diwylliannol 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 

ac yn rhanbarthau Lloegr.  

4.1.5. 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.  
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 Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o 

ran sgiliau a chapasiti  

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod rôl ganolog y BBC yn y gwaith o hyfforddi 

a datblygu 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. 

4.1.6. Rhaid i drefniadau cyflenwi cynnwys y BBC hefyd allu darparu cynnwys sy’n 

gofyn am fuddsoddiad sylweddol 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 ffenestr 

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.  

4.1.7. 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. 
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 Egwyddor chwech: Cadw gweithgarwch y BBC a ariennir gan y 

pwrs cyhoeddus a’i wasanaethau masnachol  

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 wedi egluro’r rheolaethau hyn ymhellach yn ddiweddar 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 angen iddynt hefyd gydymffurfio â 

pholisi masnachu teg yr Ymddiriedolaeth, gofynion cymorth gwladwriaethol a 

fframwaith masnachol newydd yr Ymddiriedolaeth.  

4.1.8. 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. 

 

4.1.9. Gyda golwg ar newidiadau posibl i drefniadau cyflenwi cynnwys y BBC dan 

unrhyw Siarter newydd, gofynasom am farn ynglŷn â’r canlynol. 

 Pa mor briodol yw’r egwyddorion er mwyn llywio unrhyw newidiadau yn y 

dyfodol.  

 Gan ystyried pob un o’r egwyddorion fel y maent, i ba raddau y mae’r 

trefniadau cyflenwi cynnwys presennol wedi’u cyflawni ac a yw hynny’n 

debygol o newid yn y dyfodol o gofio am y datblygiadau yn y farchnad mewn 

blynyddoedd diweddar. 

 Beth yw’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion dros y deng mlynedd nesaf, 

boed hynny drwy newidiadau rheoleiddio neu ddulliau eraill. 

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

weithredu. 

 Ac mewn cysylltiad ag egwyddor chwech yn benodol, y berthynas rhwng 

gwasanaethau cyhoeddus y BBC a’i weithgareddau masnachol o ran ei 

drefniadau cyflenwi cynnwys, a beth yw’r ffordd orau o’u cadw ar wahân yn y 

dyfodol. 

4.1.10. Roedd cwestiynau ein hymgynghoriad wedi’u hanelu’n bennaf at randdeiliaid yn y 

diwydiant, er ein bod yn croesawu ymateb gan unrhyw un oedd â diddordeb, gan 

gynnwys staff cynhyrchu unigol (staff y BBC a staff cwmnïau cynhyrchu 

annibynnol fel ei gilydd) ac aelodau o’r cyhoedd. Gan fod angen i bobl ddewis 

cymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori, ni fydd y safbwyntiau a 

dderbyniasom gan unigolion yn gynrychioladol o reidrwydd.  
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4.1.11. Derbyniasom ystod dda o ymatebion oddi wrth undebau llafur a chymdeithasau 

masnach y cyfryngau; sefydliadau sy’n cynrychioli’r gymuned greadigol 

ehangach; cyrff y Llywodraeth; darlledwyr eraill, y Cynghorau Cynulleidfa yng 

Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon (cyrff cynghori Ymddiriedolaeth y BBC yn 

y gwledydd datganoledig); sefydliadau sy’n cynrychioli cynulleidfaoedd yn ogystal 

â staff cynhyrchu mewnol y BBC, cwmnïau cynhyrchu annibynnol mewn 

gwahanol rannau o’r DU ac aelodau o’r cyhoedd. Roedd rhai o’r ymatebion hyn 

wedi’u cyflwyno i ni ar sail gyfrinachol, ond os yw’r sefydliad wedi rhoi caniatâd i 

ni gyhoeddi eu cyflwyniadau rydym yn eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r adroddiad 

hwn. Derbyniasom hefyd tua 140 o negeseuon ebost a oedd yr un fath yn union 

oddi wrth unigolion.  

4.1.12.   Mae adran nesaf yr adroddiad yn nodi’r materion a godwyd yn ystod y broses 

ymgynghori dan bob un o’r cwestiynau uchod. Mae’r ymatebion sy’n ymwneud 

â’r modd y mae’r trefniadau presennol yn llwyddo i gyflawni’r egwyddorion yn 

cael eu hystyried yn yr adran nesaf (adran 5). Os ydym wedi derbyn pwyntiau ac 

wedi’u pwyso a’u mesur, rydym yn rhoi eglurhad. Os ydym wedi ystyried y 

sylwadau ond heb eu derbyn, rydym yn rhoi eglurhad ar gyfer hyn hefyd. 

 

4.2. Priodoldeb yr egwyddorion er mwyn llywio newidiadau yn 
y dyfodol 

Trosolwg 

4.2.1. At ei gilydd, roedd y rhai a gyfrannodd i’r adolygiad hwn yn cefnogi’r 

egwyddorion. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn credu mai dyma’r fframwaith 

cywir i’r Ymddiriedolaeth asesu unrhyw newidiadau i drefniadau cyflenwi cynnwys 

y BBC yn y dyfodol ar gyfer teledu, radio ac ar-lein. Pwysleisiodd nifer o’r 

ymatebwyr hefyd y ffordd y mae’r egwyddorion yn ategu ei gilydd, er enghraifft 

mai’r ffordd orau o gyflawni egwyddorion un a dau yw drwy sicrhau bod 

egwyddorion tri a phedwar yn cael eu bodloni. Cafwyd sylwadau penodol ynglŷn 

ag egwyddor pump a mynegwyd rhywfaint o bryder gan y diwydiant (ceir 

trafodaeth isod). 

4.2.2. Roedd yr ymatebion a gawsom gan staff cynhyrchu mewnol y BBC a’r undebau 

llafur yn fwyaf arbennig yn credu bod angen mwy o fanylder yn y diffiniadau o 

"gynnwys creadigol o safon uchel", "gwerth am arian" a "chyflenwadau amrywiol 

ac eang" a dylem fod yn gliriach ynglŷn â’r mesurau penodol y byddwn yn eu 

defnyddio er mwyn penderfynu a yw’r egwyddorion yn cael eu cyflawni’n 

llwyddiannus, yn enwedig gwerth am arian. Roeddent hefyd yn credu bod yr 

egwyddorion, mewn rhai meysydd, yn penderfynu ymlaen llaw yn amhriodol 

ynglŷn â’r ffordd orau o sicrhau cynnwys o safon uchel a darparu gwerth am 

arian yn enwedig drwy hyrwyddo cystadleuaeth. Ar sail ein hadolygiadau cyson o 

weithrediad y Ffenestri Cystadleuaeth Gyhoeddus teledu a radio yn ogystal â’n 

gwaith rheolaidd yn monitro perfformiad gwasanaethau’r BBC, gan gynnwys 

gwasanaethau ar-lein, credwn fod digon o dystiolaeth i ddangos mai hyrwyddo 

cystadleuaeth ar gyfer cyflenwi cynnwys yw’r ffordd orau o ddarparu’r cynnwys y 

mae pawb sy’n talu ffi’r drwydded yn ei ddisgwyl. 

4.2.3. Yn ychwanegol at hyn, roedd ar nifer o ymatebwyr, yn staff mewnol a 

chynrychiolwyr y diwydiant, eisiau mwy o eglurder ynglŷn â sut y byddai’r 

egwyddorion yn cael eu blaenoriaethu pe bai eu cymhwyso’n arwain at 
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gasgliadau gwrthdrawiadol, a sut y byddai’r Ymddiriedolaeth yn cymodi tensiwn 

ymddangosiadol rhwng yr egwyddorion ‘ymyriadau’ (tri, pedwar a phump) a’r 

‘egwyddorion sy’n seiliedig ar y farchnad’ (un a dau). Wrth gymhwyso unrhyw 

gyfres o egwyddorion mae angen gwneud penderfyniadau a fydd yn sicrhau 

cydbwysedd priodol, ond byddwn yn rhoi blaenoriaeth bob amser i’r hyn sydd o’r 

budd mwyaf i bawb sy’n talu ffi’r drwydded. O ganlyniad, prif nod yr 

Ymddiriedolaeth fydd sicrhau cynnwys creadigol o safon ym mhob genre a 

darparu gwerth am arian.   

4.2.4. Dywedodd nifer o’r ymatebwyr ar ran y diwydiant ei bod yn bwysig sicrhau bod 

prosesau comisiynu’r BBC yn deg ac yn dryloyw ac roeddent am i hyn gael ei 

ystyried yn y fframwaith egwyddorion. Rydym wedi addasu’r fframwaith er mwyn 

adlewyrchu’r pwynt hwn. 

4.2.5. Rydym yn gwneud sylwadau ar yr adborth a gawsom yn dilyn yr ymgynghoriad 

am bob un o’r egwyddorion arfaethedig isod.  

Barn ynglŷn â’r egwyddorion  

Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob genre  

4.2.6. Roedd cefnogaeth gyffredinol i’r egwyddor hon, gyda nifer o wahanol ymatebwyr, 

gan gynnwys staff mewnol, aelodau o’r diwydiant a grwpiau a oedd yn 

cynrychioli cynulleidfaoedd a’r sector creadigol ehangach, yn pwysleisio rôl 

ganolog y BBC yn niwydiannau creadigol y DU. Dywedasant hefyd eu bod yn 

disgwyl i’r BBC wneud a dangos y cynnyrch mwyaf unigryw o’r safon uchaf sydd 

ar gael ar bob un o’i lwyfannau. Rydym wedi newid yr egwyddor er mwyn 

adlewyrchu’r farn hon yn well. 

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

4.2.7. Roedd cefnogaeth gyffredinol i’r egwyddor hon, ond, fel y nodir isod, rydym wedi 

penderfynu y dylai defnyddio hawliau cynnwys ac eiddo deallusol fod yn faterion 

i’w hystyried dan yr egwyddor hon yn hytrach nag egwyddor pump, sydd wedi’i 

dileu yn ein fframwaith terfynol.  

Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang ar draws pob 
genre a ledled y DU   

4.2.8. Roedd cefnogaeth gyffredinol i’r egwyddor hon gyda llawer o’r ymatebwyr yn 

pwysleisio bod cnewyllyn cyflenwi amrywiol, yn cynnwys cynhyrchwyr amrywiol o 

ran math a maint, yn hollbwysig er mwyn sicrhau digonedd o syniadau yn y 

gwahanol genres. 

4.2.9. Awgrymodd rhai ymatebwyr feysydd sydd yn eu barn hwy’n rhai arbennig o 

bwysig i’r Ymddiriedolaeth roi sylw iddynt wrth ystyried pa drefniadau cyflenwi 

fyddai’n cyflawni’r egwyddor hon orau. Pwysleisiodd y Cynghorau Cynulleidfa a 

chynhyrchwyr yn y gwledydd a’r rhanbarthau bwysigrwydd cynrychiolaeth a 

phortread cywir o gynulleidfaoedd wrth wneud cynnwys y BBC. Barn arall a 

fynegwyd oedd bod yn rhaid i’r Ymddiriedolaeth sicrhau bod sylw priodol yn cael 

ei roi wrth wneud penderfyniadau comisiynu i ddosbarthiad y boblogaeth yn y 

gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr.  

4.2.10. Beth bynnag fydd y trefniadau yn y dyfodol, pwysleisiodd Pact a chynhyrchwyr 

annibynnol unigol ei bod yn bwysig sicrhau bod prosesau comisiynu’r BBC yn deg 

ac yn dryloyw yn y cyd-destun hwn ac roeddent am weld hyn yn cael ei 
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adlewyrchu yn yr egwyddor. Er mwyn gwneud y pwynt hwn yn gliriach, rydym 

wedi newid yr egwyddor i: “defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang â mynediad 

teg ar draws pob genre a ledled y DU.” 

4.2.11. Mewn cysylltiad penodol â chynigion Gweithrediaeth y BBC i wneud rhannau o 

uned cynyrchiadau mewnol y BBC yn endid masnachol ar wahân, pwysleisiodd 

ymatebwyr o’r diwydiant y byddai angen i’r Ymddiriedolaeth gael digon o 

sicrwydd na fyddai’r egwyddor hon yn cael ei thanseilio fel rhan o unrhyw broses 

gymeradwyo.  

Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o ran 
sgiliau a chapasiti  

4.2.12. O ran yr ymatebwyr hynny a fynegodd farn ynglŷn â’r egwyddor hon, at ei gilydd 

roedd yn cael ei hystyried yn safiad pwysig iawn. Cyfeiriodd Creative Skillset at 

dystiolaeth amrywiol i bwysleisio’r pwynt bod angen i’r BBC, os yw am gyflawni ei 

ymrwymiad i gynnwys o safon sy’n darparu’r gwasanaeth gorau i’w 

gynulleidfaoedd, ymrwymo i gefnogi datblygu sgiliau a thalentau ei staff a 

gweithwyr yn y diwydiant ehangach. Pwysleisiodd corff sgiliau’r diwydiant y bydd 

cael y sgiliau priodol yn y BBC, yn ogystal â’i gadwyn gyflenwi, a chronfa o 

dalentau posibl yn hollbwysig er mwyn cyflawni pob un o’r egwyddorion.  

4.2.13. Pwysleisiodd Creative Skillset hefyd ei bod yn bwysig ystyried yr egwyddor hon 

yng nghyd-destun arloesi a newidiadau technolegol cyflym yn y diwydiant, a 

oedd yn galw am weithlu wedi’i hyfforddi’n briodol, ac â’r sgiliau angenrheidiol, i 

weithio mewn amgylchedd cynyddol ddigidol ac aml-lwyfan. Mewn cysylltiad â 

chynlluniau’r Weithrediaeth i wneud rhannau o uned gynyrchiadau mewnol y BBC 

yn endid masnachol ar wahân dywedasant hefyd y byddai angen i’r 

Ymddiriedolaeth, wrth ystyried unrhyw gynnig, gael sicrwydd y gall y gweithlu 

addasu o weithio mewn model gwasanaeth cyhoeddus i weithio mewn model 

masnachol.  

4.2.14. Roedd un o’r ymatebion yn dweud y byddai’n braf gweld cyfeiriad penodol at rôl 

talentau creadigol yn yr egwyddor hon. Yn y disgrifiad ategol rydym yn cyfeirio’n 

benodol at yr angen i’r BBC ddal i chwilio am dalentau er mwyn creu cynnwys. 

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

4.2.15. Er bod rhywfaint o gefnogaeth i’r egwyddor hon, roedd y rhan fwyaf o’r 

ymatebwyr o’r diwydiant a ddarparodd sylwadau arni’n amheus a oedd sail 

resymegol dros ei chynnwys fel egwyddor benodol o ystyried yr angen cyffredinol 

i ddarparu gwerth am arian a oedd wedi’i fynegi yn egwyddor dau. Teimlid yn 

gyffredinol bod yr egwyddor hon yn lle gwell a mwy rhesymegol i ystyried y 

materion hyn.  

4.2.16. Roedd Pact ac ymatebwyr unigol eraill o’r diwydiant yn dadlau’n gryf na ddylid 

cynnwys egwyddor pump fel egwyddor lefel uchel o gwbl ac yn dweud bod yr 

egwyddor, fel y mae wedi’i drafftio, yn rhagdybio bod yn rhaid i’r BBC fod yn 

berchen ar hawliau eiddo deallusol a/neu gynnwys neu fod â rheolaeth drostynt 

er mwyn sicrhau budd teg ar fuddsoddiad a darparu gwerth am arian i’r sawl sy’n 

talu ffi’r drwydded. Credent nad oedd tystiolaeth a oedd yn dangos rheswm 

priodol pam y dylai hyn ddigwydd. 
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4.2.17. Roedd yr ymatebwyr hyn yn credu bod yr Ymddiriedolaeth, drwy gynnig yr 

egwyddor hon, yn oblygedig o leiaf yn cefnogi ailystyried y Telerau Masnach 

presennol.
29 

Roeddent yn honni mai’r gred gyffredinol oedd bod y Telerau hyn 

wedi helpu i sicrhau budd sylweddol i’r BBC ac i bawb sy’n talu ffi’r drwydded, yn 

ogystal â chynhyrchwyr, yn ystod y degawd diwethaf. O ganlyniad, roeddent yn 

dadlau na ddylai’r Ymddiriedolaeth geisio cefnogi camau (na rhoi’r argraff ei bod 

yn cefnogi camau) a fyddai’n amharu ar weithrediad y farchnad gyflenwi 

rhaglenni gyffredinol heb dystiolaeth gref iawn i gyfiawnhau gwneud hynny.  

4.2.18. Yn ein trafodaethau gyda Gweithrediaeth y BBC fel rhan o’r adolygiad hwn, 

dadleuwyd bod mwy a mwy o angen i’r BBC gadw ei eiddo deallusol ei hun, a 

bod cael uned gynhyrchu gref yn y BBC yn ffordd bwysig o wneud hynny. 

Nodwyd bod strategaeth gyflenwi’r BBC yn seiliedig ar barhau â model cyflenwi 

cymysg, sydd yn eu barn hwy’n sicrhau’r canlyniadau creadigol gorau i 

gynulleidfaoedd a’r gwerth gorau am arian. Mae’r Weithrediaeth yn dadlau y 

byddai colli’r gallu i wneud ei gynyrchiadau ei hun ac, o ganlyniad, y gallu i greu 

ei eiddo deallusol ei hun, yn tanseilio gallu’r BBC i gynhyrchu gwerth i bawb sy’n 

talu ffi’r drwydded, oherwydd byddai’r Gorfforaeth yn mynd yn llawer mwy 

dibynnol ar drafodaethau gyda chyflenwyr allanol er mwyn sicrhau cynnwys a 

hawliau, ac ni fyddai’n gallu cynhyrchu cymaint o werth eilaidd drwy BBC 

Worldwide, cangen fasnachol y BBC. 

4.2.19. Dywedodd y Weithrediaeth hefyd fod cynyrchiadau mewnol yn darparu 

manteision ar wahân i werth am arian ar hyn o bryd. Dadleuodd eu bod yn 

caniatáu mwy o reolaeth dros gynnyrch ac yn galluogi’r BBC i ddarparu cynnwys 

hollbwysig yn well megis digwyddiadau cenedlaethol mawr; mae’n darparu 

fforwm ar gyfer ymchwil a datblygu strategol ac arbrofol ym maes cynhyrchu er 

mwyn hyrwyddo amcanion darlledu gwasanaeth cyhoeddus; a thrwy gynhyrchu 

eiddo deallusol sydd ym mherchnogaeth lwyr y BBC, mae’n cynyddu gallu’r BBC i 

gychwyn mentrau digidol a byd-eang newydd. 

4.2.20. O ran defnyddio’r hawliau i gynnwys y BBC, credwn ei bod yn hollbwysig cael 

cydbwysedd teg rhwng comisiynwyr a chyflenwyr er mwyn cefnogi marchnad 

gyflenwi iach yn y dyfodol a sicrhau bod y gwasanaethau a’r cynnwys a 

ddisgwylir gan bawb sy’n talu ffi’r drwydded yn dal i gael eu darparu. Er hyn, 

rydym yn derbyn mai’r prif bryderon wrth ystyried y maes hwn yw ansawdd y 

cynnwys a darparu gwerth am arian yn y tymor hir i bawb sy’n talu ffi’r 

drwydded. O ganlyniad, rydym wedi tynnu egwyddor pump o’r fframwaith 

terfynol ac wedi cynnwys defnyddio hawliau cynnwys ac eiddo deallusol fel 

materion i’w hystyried dan egwyddorion un a dau.   

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

4.2.21. Roedd cefnogaeth gyffredinol i’r egwyddor hon ymhlith yr ymatebwyr a fynegodd 

eu barn ynglŷn â hi. Roedd ar rai ymatebwyr o’r diwydiant eisiau i’r 

                                           

29 Yn unol â Deddf Cyfathrebu 2003 rhaid i ddarlledwyr y DU a Pact negodi codau ymarfer, a elwir yn ‘delerau masnach’, 

sy’n nodi’r broses o drwyddedu hawliau rhwng darlledwyr a chynhyrchwyr mewn ffenestri crai ac olynol a bydd y 

rheolydd cyfathrebu, Ofcom, yn goruchwylio’r broses hon. Daeth y trefniadau hyn i rym yn 2004 ac maent yn gadael i 

gwmnïau annibynnol gadw’r hawliau yn eu cynyrchiadau yn dilyn y drwydded hawliau crai. Mae’r BBC a’r Radio 

Independents Group, ar wahân, yn negodi telerau masnach ar gyfer comisiynu cynyrchiadau radio annibynnol. 
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Ymddiriedolaeth fynd ymhellach a phennu mesurau diogelu priodol er mwyn 

sicrhau na fydd trefniadau cyflenwi’r BBC yn y dyfodol yn cael effaith negyddol ar 

berfformiad diwydiannau creadigol eraill ledled y DU, ac yn awgrymu egwyddor 

ychwanegol i’r perwyl hwn o bosibl a fyddai hefyd yn cyfeirio at Ganllawiau 

Masnachu Teg y BBC. Dywedodd un o’r ymatebwyr na ddylid cynnwys y gair 

'priodol', gan ei fod yn awgrymu ymdrech i beidio â chadw gweithgareddau 

gymaint ar wahân, ac awgrymodd gyfeiriadau ychwanegol yn nodi na ddylid 

defnyddio ffi’r drwydded i sybsideiddio meysydd eraill ac y dylai’r farchnad gael 

cyn lleied o effaith ag sy’n bosibl.  

4.2.22. Credwn fod disgrifiad ategol yr egwyddor yn darparu digon o sicrwydd bod yr 

Ymddiriedolaeth wedi sefydlu’r mesurau rheoli angenrheidiol, gan gynnwys 

mesurau rheoli sy’n ymwneud â masnachu teg, ac y bydd yn eu defnyddio yn ôl y 

galw er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cyhoeddus a gweithgareddau masnachol 

y BBC yn gweithredu ar wahân dan unrhyw gynnig yn y dyfodol ac nad ydynt yn 

arwain at ystumio’r farchnad.   

Argymhellion ar gyfer egwyddorion ychwanegol  

4.2.23. Cynigiodd rhai ymatebwyr egwyddorion ychwanegol. Rydym yn ystyried pob un 

o’r rhain yn ei dro. 

4.2.24. Roedd ambell farn yn nodi bod angen rhagor o brif egwyddorion er mwyn dangos 

bod yr Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i drefniadau cyflenwi cynnwys sy’n 

sicrhau bod Dibenion Cyhoeddus y BBC yn cael eu hyrwyddo ac sy’n sicrhau 

dyfodol cynaliadwy i’r BBC fel darlledwr sector cyhoeddus heb unrhyw ddylanwad 

gwladwriaethol na masnachol arno. Wrth ddrafftio’r egwyddorion, ceisiasom 

sicrhau eu bod yn gydnaws â’r Dibenion ac yn eu hategu os oeddent yn 

berthnasol i drefniadau cyflenwi cynnwys.  

4.2.25. Awgrymodd un cynrychiolydd a oedd yn cynrychioli grwpiau dinesig a 

chymunedol egwyddor newydd a oedd yn cydnabod y rôl y gallai’r cyhoedd yn 

ehangach, yn enwedig grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli, ei chwarae fel 

cyfranwyr a gwneuthurwyr cynnwys y BBC. Credwn y byddai egwyddorion tri a 

phedwar, fel y maent wedi’u drafftio, yn cydnabod ac yn cefnogi’r cyfraniad hwn 

gan y cyhoedd yn ehangach i drefniadau cyflenwi’r BBC.      

4.2.26. Roedd yr ymatebion gan undebau llafur yn cynnig dwy egwyddor ychwanegol i 

ymdrin ag arferion cyflogaeth dan unrhyw drefniant cyflenwi cynnwys a 

dderbynnir gan y BBC. Teimlwn y byddai’n fwy priodol ymdrin â materion sy’n 

ymwneud ag amodau cyflogaeth yn rhywle arall yng ngweithdrefnau’r BBC.  

Casgliad 4 

Rydym wedi pwyso a mesur yr holl sylwadau a ddaeth i law ar ein hegwyddorion 

drafft. Os oeddem yn credu bod hynny’n briodol rydym wedi rhoi sylw i’r 

ymatebion a ddaeth i law yn y fframwaith egwyddorion terfynol a welir ynghlwm 

yn Atodiad 1.  
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4.3. Beth yw’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion dros y 
deng mlynedd nesaf  

Trosolwg 

4.3.1. Derbyniasom ymatebion amrywiol ynglŷn â maint a natur y newid y teimlid bod 

ei angen yn y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynnwys teledu a radio yn ogystal â 

gwasanaethau ar-lein. 

4.3.2. Roedd llawer o’r ymatebwyr yn awyddus i wneud y pwynt cyffredinol bod BBC 

sy’n cael ei ariannu’n dda, ac sy’n gallu cynnal buddsoddiad cryf mewn cynhyrchu 

cynnwys, yn hanfodol i gynaliadwyedd diwydiannau creadigol y DU. Dywedodd 

rhai fod yn rhaid i gynhyrchu mewnol y BBC, fel rhan o hyn, ddal i gael ei 

ddiogelu drwy warant fel bod sail cynhyrchu cynnwys y DU yn gallu gwrthsefyll 

unrhyw ostyngiad mewn buddsoddiad gan ddarlledwyr neu gynhyrchwyr eraill. 

Roedd eraill yn credu bod y farchnad yn ddigon cadarn i allu cystadlu’n llawn am 

fuddsoddiad y BBC yn y tymor hir.    

4.3.3. Gan adlewyrchu’r pwyntiau cyffredinol hyn, roedd y safbwyntiau a dderbyniasom 

ynglŷn â’r ffordd orau o gyflawni’r egwyddorion yn rhannu’n ddau grŵp. Ar y naill 

law roedd ymatebwyr – yr undebau llafur a staff cynhyrchu mewnol y BBC a 

fynegodd farn yn bennaf – a oedd yn dadlau mai’r cyfuniad presennol o 

gynhyrchu mewnol gwarantedig, comisiynau y gellid cystadlu amdanynt, a 

chynhyrchu annibynnol oedd y cydbwysedd priodol o hyd ar gyfer y dyfodol agos. 

Ar y llaw arall, roedd ymatebwyr – o’r sector annibynnol yn bennaf – a oedd yn 

dadlau y gellid cyflawni’r egwyddorion yn well pe bai’r BBC yn cael ei agor lawer 

mwy i gystadleuaeth drwy ehangu’r Ffenestri Cystadleuaeth Greadigol teledu a 

radio yn sylweddol, yn ogystal â gwneud comisiynau ar gyfer cynnwys a 

gwasanaethau ar-lein yn fwy agored i gystadleuaeth. Mewn rhai achosion, 

dadleuodd yr ymatebwyr na ddylai’r BBC gael unrhyw gapasiti cynhyrchu mewnol 

o gwbl. Mae’r Weithrediaeth yn credu’n gryf bod cadw gallu cynhyrchu cryf yn y 

BBC yn hanfodol er mwyn cyflawni’r egwyddorion. 

4.3.4. O ran egwyddorion un a dau, dywedodd nifer o ymatebwyr y dylai trefniadau’r 

dyfodol adeiladu ar lwyddiannau’r trefniadau presennol, yn enwedig y WoCC 

teledu, drwy gefnogi’r egwyddor o ddewis y syniadau gorau yn niwylliant 

comisiynu’r BBC a darparu cynnwys o safon uchel a gwerth am arian i bawb sy’n 

talu ffi’r drwydded.  

4.3.5. O ran egwyddor tri, y brif farn a fynegwyd gan y rhai a gyfrannodd oedd y byddai 

angen ymyriadau rheoleiddiol ar ffurf cwotâu a thargedau ar gyfer cyflenwi 

teledu rhwydwaith oddi wrth y gwledydd a rhanbarthau Lloegr o hyd er mwyn 

diogelu amrywiaeth ac ystod y cyflenwad ledled y DU.  

4.3.6. O ran egwyddor pedwar, pwysleisiodd yr ymatebwyr a oedd â barn ynglŷn â’r 

egwyddor ei bod yn hollbwysig bod y BBC yn dal i fuddsoddi mewn hyfforddiant a 

datblygu sgiliau ar gyfer yr economi greadigol ehangach.  

4.3.7. O ran egwyddor pump, nid oedd yr ymatebwyr o’r diwydiant a wnaeth 

sylwadau’n gweld unrhyw alw am newidiadau i’r model presennol a ddefnyddir 

mewn teledu a radio ac a ddefnyddir gan y BBC, darlledwyr eraill yn y DU a’r 

cymdeithasau masnach i negodi trwyddedu hawliau rhyngddynt mewn ffenestri 

crai ac olynol. Roeddent yn dweud bod y model hwn wedi darparu budd 

sylweddol i’r BBC ac i bawb sy’n talu ffi’r drwydded, yn ogystal â chynhyrchwyr 

yn ystod y degawd diwethaf, ac y byddai’n dal i wneud hynny yn y dyfodol. 
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Roedd galw yn y diwydiant am gyflwyno model tebyg ar gyfer cyflenwi cynnwys 

ar-lein. 

4.3.8. O ran egwyddor chwech, gofynasom am farn gyffredinol ynglŷn â beth fyddai’r 

ffordd orau o gadw gwasanaethau cyhoeddus y BBC a’i weithgareddau 

masnachol ar wahân yn y dyfodol yn ei drefniadau cyflenwi cynnwys. Dywedodd 

ymatebwyr o’r diwydiant fod angen i’r berthynas rhwng gwasanaethau 

cyhoeddus a gweithgareddau masnachol y BBC fod yn fwy tryloyw. Dan yr 

egwyddor hon, derbyniasom safbwyntiau amrywiol hefyd ynglŷn â chynigion y 

Weithrediaeth i fasnacheiddio rhannau o gynyrchiadau teledu mewnol y BBC. 

Roedd rhai ymatebwyr yn teimlo mai’r unig ffordd o gadw gwasanaethau 

cyhoeddus y BBC a’i weithgareddau masnachol ar wahân oedd drwy sicrhau bod 

holl gynyrchiadau cynnwys y BBC yn aros yn endid dielw, ac roeddent yn dadlau 

y byddai newid i fodel masnachol yn rhoi’r angen i wneud cynnwys gwasanaeth 

cyhoeddus yn y fantol. Cyfeiriodd eraill at nifer o oblygiadau yn ymwneud â 

chystadleuaeth a chymorth gwladwriaethol a oedd yn gysylltiedig ag unrhyw 

newid, gan bwysleisio ei bod yn bwysig bod adolygiad a dadansoddiad 

rheoleiddiol llawn yn cael ei wneud o’r goblygiadau hyn. 

4.3.9. Derbyniasom safbwyntiau amrywiol hefyd ynglŷn â’r cwestiwn a ddylai’r 

Ymddiriedolaeth gymhwyso’r egwyddorion yn wahanol i genres penodol o 

raglenni, neu fathau penodol o gynnwys. Mewn cysylltiad â’i syniadau ei hun i 

newid i endid cynhyrchu masnachol, mae’r Weithrediaeth wedi cynnig y gallai 

Newyddion, Materion Cyfoes, Chwaraeon a gwasanaethau Plant aros yn y 

Gwasanaeth Cyhoeddus â gwarantau mewnol ac y gallai trefniadau cyflenwi 

annibynnol aros fel y maent heddiw. Mae’r Weithrediaeth yn dadlau bod ffactorau 

penodol yn effeithio ar y broses o gomisiynu a chynhyrchu’r genres hyn na ellir 

eu hatgynhyrchu’n rhwydd mewn amgylchedd mwy masnachol. Ar gyfer 

cynhyrchu cynnwys Newyddion, derbynnid yn gyffredinol y dylai’r genre barhau’n 

rhan o gynyrchiadau mewnol y BBC yn ei gyfanrwydd. Ar gyfer genres eraill, 

roedd ymatebwyr mewnol, undebau llafur yn ogystal â grwpiau cynulleidfa yn 

credu y dylai cyfran sylweddol o Faterion Cyfoes, Plant, Drama, Comedi ac 

Adloniant ddal i gael eu gwneud yn fewnol gan fod y rhain yn cael eu hystyried 

yn brif genres y ‘BBC’. Fodd bynnag, roedd ymatebwyr o’r diwydiant yn tueddu i 

feddwl na ddylai unrhyw genre (ac eithrio Newyddion) gael ei drin yn wahanol 

dan unrhyw drefniadau newydd. 

4.3.10. Yn y paragraffau a ganlyn, rydym yn crynhoi ymatebion y rhai a oedd o blaid 

cadw’r trefniadau presennol i ddechrau ac yna’n crynhoi’r ymatebion hynny a 

oedd o blaid mwy o gystadleuaeth dan bob un o’r egwyddorion.   

Safbwyntiau a oedd yn cefnogi’r trefniadau presennol 

Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob genre  

4.3.11. Roedd rhai o’r ymatebwyr a oedd o blaid parhau â’r trefniadau presennol, 

undebau llafur a staff mewnol yn bennaf ynghyd â rhai grwpiau a oedd yn 

cynrychioli cynulleidfaoedd a’r sector creadigol ehangach, yn credu nad oedd 

achos digonol wedi’i gyflwyno er mwyn egluro sut y gall cyflwyno mwy o 

gystadleuaeth a dileu’r warant bresennol ar gyfer cynyrchiadau mewnol ddarparu 

cynnwys creadigol o safon uchel yn well a chadw pwyslais cryf yr un pryd ar 

werthoedd darlledu gwasanaeth cyhoeddus y DU. Yn hytrach, roeddent yn dadlau 

y gallai newid o’r fath olygu bod pwysau’r farchnad yn herio gwerthoedd o’r fath. 

Roeddent yn mynnu y byddai llai o gyfleoedd mewn senario o’r fath i ennill 
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comisiynau ar gyfer rhaglenni mwy creadigol ag elfen o risg, gan y byddai 

comisiynwyr yn anorfod yn cael eu temtio i chwarae’n saff â syniadau ar gyfer 

rhaglenni nad oeddent yn ymddangos ar yr olwg gyntaf fel rhai a allai ddenu 

cynulleidfaoedd mawr ac, o ganlyniad, byddai ystod y BBC o raglenni arbenigol 

ac arbrofol yn dioddef. 

4.3.12. O ran cynnig Gweithrediaeth y BBC i greu i is-gwmni masnachol o fewn y BBC, 

UK Screen, roedd y gymdeithas fasnach sy’n cynrychioli cwmnïau sy’n 

gwasanaethu diwydiannau’r sgrin, yn bryderus y gallai newid o’r fath, pe bai’n 

cael ei gymeradwyo, effeithio ar allu’r BBC i gyflawni’r egwyddor hon. Yn fwyaf 

arbennig, roeddent yn bryderus y byddai’r newid yn golygu y byddai angen i’r 

BBC negodi bargen niferoedd gydag endid newydd er mwyn rheoli risgiau colli’r 

warant fewnol ac etifeddu’r rhwymedigaethau a fyddai’n gysylltiedig â 

throsglwyddo staff. Roeddent yn dadlau y gallai bargen o’r fath, pe bai’n cael ei 

negodi, olygu bod llai o ffynonellau ar gael i gomisiynwyr y BBC a bod 

posibilrwydd y byddai’r safon yn gostwng. 

4.3.13. Fel dewis arall yn lle’r diwygio sylweddol a oedd yn cael ei gynnig gan y 

Weithrediaeth ar gyfer cynyrchiadau teledu, credai rhai ymatebwyr bod lle i 

wella’r prosesau comisiynu presennol gan gynnwys edrych ar ffyrdd gwell o 

gefnogi staff cynhyrchu’r BBC i fwrw ymlaen â’u syniadau a gweithio’n fwy 

creadigol. 

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

4.3.14. Roedd rhai ymatebwyr, yr undebau llafur a staff mewnol yn bennaf, yn amheus 

sut y byddai cynyddu cystadleuaeth ym maes cynhyrchu’n bodloni’r egwyddor 

hon yn well. Yn hytrach nag enillion effeithlonrwydd roeddent yn rhagweld 

cynnydd mewn costau comisiynu cyfanredol pe bai cyfran y comisiynau sy’n 

mynd i gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn cynyddu’n sylweddol. Credent ei bod 

yn annhebygol y gallai cynhyrchwyr annibynnol gymryd cynhyrchiad penodol, 

canfod arbedion costau (nad ydynt wedi cael eu rhoi ar waith yn barod gan y 

BBC), ychwanegu eu helw, a gorffen â phris is. Roeddent hefyd yn dadlau ei bod 

yn anorfod y byddai costau’n codi eto pe bai is-gwmni cynhyrchu ym 

mherchnogaeth lwyr y BBC yn canfod ei hun yn y sector preifat, â galw gan 

gyfranddalwyr am lefelau elw masnachol. 

4.3.15. Cyfeiriodd yr ymatebwyr hyn hefyd at y pwysau ymddangosiadol ar gyllidebau 

comisiynu’r BBC o ganlyniad i setliad presennol ffi’r drwydded, gan ddadlau y 

gallai’r pwysau gynyddu o ganlyniad i newidiadau i drefniadau cyflenwi cynnwys 

teledu a allai olygu bod tuedd i beidio â buddsoddi mewn rhaglenni ag elfen o 

risg a chynhyrchu cynnwys mwy heriol.  

4.3.16. O ran cynigion Gweithrediaeth y BBC, dadleuodd nifer o wahanol ymatebwyr, gan 

gynnwys staff mewnol, undebau llafur a grwpiau sy’n cynrychioli cynulleidfaoedd, 

y byddai mwy o adnoddau’n debygol o gael eu cyfeirio tuag at fformatau sy’n 

denu cynulleidfaoedd mawr ac a allai fod ag apêl fyd-eang pe bai comisiynau’r 

BBC yn agored i fwy o gystadleuaeth, yn enwedig os yw’r BBC yn ceisio cystadlu 

am ragor o waith oddi wrth ddarlledwyr eraill. Credent y gallai hyn beri i 

gynulleidfaoedd gwestiynu beth yw pwrpas ffi’r drwydded os nad oedd yn 

canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu cynnwys amrywiol o safon uchel i sianeli’r 

BBC mwyach. 
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4.3.17. O ran y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynnwys radio’n benodol, derbyniasom rai 

safbwyntiau a oedd yn honni na ellid cyfiawnhau cynyddu cystadleuaeth ar sail 

gwerth am arian. Fel y prif brynwr cynnwys radio mewn marchnad dameidiog 

dadleuid y byddai’r costau gweithrediadol y byddai’r BBC yn eu hwynebu wrth 

ymdrin â chynifer o ddarparwyr, a chost fewnol gweithredu proses gomisiynu 

ehangach, yn fwy nag unrhyw werth y byddai talwr ffi’r drwydded yn ei gael o 

ganlyniad i gynnydd yn y cwotâu cynyrchiadau radio. 

4.3.18. O ran y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynnwys ar-lein, derbyniasom rai safbwyntiau 

a oedd yn honni na fyddai cynyddu’r cwota nac agor i fwy o gystadleuaeth drwy 

gyflwyno WoCC ar-lein yn darparu gwerth am arian. Dywedwyd bod 

gweithgareddau ar-lein y BBC yn seiliedig ar arferion ei brif gyhoeddwyr gwe 

cyfatebol ac roedd y rhan fwyaf o’r cyhoeddwyr hyn yn tueddu i weithredu ar sail 

integreiddio fertigol. Awgrymwyd bod y model hwn yn ffordd fwy masnachol ac 

effeithlon o safbwynt economaidd o ddarparu cynnwys ar-lein a’i fod yn darparu 

gwell safon i bawb sy’n talu ffi’r drwydded na gwneud y broses gyflenwi’n fwy 

agored eto i gyfuniad mwy o isgontractwyr. 

Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang ar draws pob 
genre a ledled y DU  

4.3.19. Roedd nifer o wahanol ymatebwyr yn credu’n gryf y byddai angen yr ymyriad 

rheoleiddiol presennol, o ran y cwotâu ar gyfer cynyrchiadau annibynnol a’r 

cwotâu a’r targedau ar gyfer cynyrchiadau’r gwledydd a’r rhanbarthau, o hyd er 

mwyn cefnogi’r egwyddor hon a diogelu cynhyrchwyr annibynnol bach mewn 

marchnad sy’n cael ei disgrifio fel un anghytbwys.  

4.3.20. Dywedodd rhai ymatebwyr, gan gynnwys sefydliadau creadigol a oedd wedi’u 

lleoli yn y gwledydd a rhai cynhyrchwyr a oedd wedi’u lleoli y tu allan i Lundain, 

nad oedd yn glir iawn sut y byddai mwy o gystadleuaeth yn darparu gwell sail ar 

gyfer mwy o fuddsoddiad yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU. Dywedasant fod y 

BBC wedi cyfrannu llawer i’r broses o sicrhau cydbwysedd daearyddol newydd yn 

y sector ond nad canlyniad cystadleuaeth oedd hyn a’i fod wedi digwydd yn 

hytrach gan fod y BBC wedi gallu cyfeirio adnoddau i ardaloedd y tu allan i 

Lundain a’r De-ddwyrain a bodloni’r cwotâu. Dywedodd Northern Ireland Screen, 

er enghraifft, nad oedd tystiolaeth bod y model dosbarthu hwn a oedd wedi cael 

ei orfodi yn arwain at ostyngiad yn safon y cynnwys a gynhyrchir, oherwydd bod 

cwmnïau cynhyrchu’n symudol ac y byddant yn mynd i ble bynnag mae cyfleoedd 

yn codi.   

4.3.21. Roedd un o’r undebau llafur a ymatebodd yn cydnabod bod y sector annibynnol 

yn gweithredu yn y gwledydd a’r rhanbarthau, ond yn dweud bod gan y rhan 

fwyaf o’r cwmnïau sydd â’r trosiant mwyaf bencadlys yn Llundain, a bod hyn yn 

wir am lawer o gwmnïau llai hefyd. Roeddent yn dadlau bod hyn yn dangos, os 

bydd dewis, y bydd cynhyrchwyr annibynnol yn aml yn cael eu tynnu tua 

Llundain a De-ddwyrain Lloegr er mwyn manteisio ar y seilwaith cynhyrchu yn y 

rhanbarth ac ar y diwydiant ffilmiau nodwedd cyfagos, sy’n gorgyffwrdd ac sydd 

wedi’i leoli’n bennaf yn yr ardal honno. Roeddent yn honni felly y gallai cynyddu 

cystadleuaeth arwain at sefyllfa hollol wahanol i’r hyn a fwriadwyd drwy’r 

egwyddor hon, drwy leihau amrywiaeth ac ystod y cyflenwadau o bob rhan o’r 

DU, a byddai’n amhosibl hefyd i unrhyw endid cynhyrchu masnachol a fyddai gan 

y BBC anwybyddu’r effeithiau daearyddol hyn. 
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4.3.22. O ran ffyrdd eraill o gefnogi’r egwyddor hon y gellid eu cyflawni dan y trefniadau 

presennol, credai nifer o’r ymatebwyr o’r diwydiant y gallai’r BBC hwyluso mwy o 

gyfleoedd i gynhyrchwyr annibynnol o bob rhan o’r wlad ryngweithio â 

chomisiynwyr a chyflwyno syniadau ar gyfer rhaglenni yn uniongyrchol iddynt 

hwy. Dywedodd un ymatebydd unigol y gallai’r BBC wneud gwell defnydd o’i 

ganolfannau cynhyrchu rhanbarthol a chenedlaethol drwy symud oddi wrth 

‘ddatganoli sy’n seiliedig ar gyllidebau’ tuag at ymdrech fwy penderfynol sy’n 

cysylltu adnoddau cynhyrchu â syniadau sydd wedi’u creu’n lleol.  

Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o ran 
sgiliau a chapasiti  

4.3.23. O dan yr egwyddor hon, mynegodd ymatebwyr a oedd o blaid cadw’r trefniadau 

presennol bryder bod risg y byddai mwy o gystadleuaeth yn gorfodi uned 

gynhyrchu’r BBC i leihau costau drwy leihau nifer y staff cyflogedig parhaol a/neu 

fuddsoddi llai mewn hyfforddiant a datblygu sgiliau. Yn y cyswllt hwn, cyfeiriodd 

rhai undebau llafur at enghreifftiau blaenorol o’r BBC yn cyflwyno cystadleuaeth 

ac yn ymgorffori adrannau’r BBC fel cwmnïau cyfyngedig a chredent mai un o’r 

ymrwymiadau gwasanaeth cyhoeddus cyntaf a fyddai’n cael ei gwtogi ar ôl iddynt 

ddechrau gweithio yn unol â disgwyliadau masnachol oedd hyfforddiant. 

4.3.24. Dywedodd ymatebwyr a oedd o blaid cadw’r trefniadau presennol mai ychydig o 

ddarlledwyr oedd yn darparu hyfforddiant ar yr un raddfa â’r BBC ac nad oeddent 

yn debygol o wneud hynny yn y dyfodol. O ganlyniad, roeddent yn dadlau y 

byddai unrhyw leihad yn narpariaeth y BBC o ganlyniad i’r angen i fod yn fwy 

cystadleuol yn cael effaith andwyol ar y sector ffilm a theledu ehangach. 

Dywedodd undeb llafur a ymatebodd y byddai’r canlyniad hwn yn digwydd ar 

adeg pan oedd cynnydd sylweddol mewn cynyrchiadau teledu ym mhen uchaf y 

farchnad a lleihad graddol yn y gweithlu wrth iddynt agosáu at oed ymddeol; 

teimlent fod cynhyrchwyr yn cael anhawster i gael gweithwyr newydd i’r 

gweithlu.  

4.3.25. Dywedodd Creative Skillset a UK Screen hefyd fod buddsoddiad gan y BBC mewn 

hyfforddiant drwy Academi’r BBC wedi bod yn lleihau yn y blynyddoedd diwethaf 

o ganlyniad i raglen arbedion Delivering Quality First y BBC30 a holodd beth oedd 

y goblygiadau i ddarpariaeth hyfforddi’r Academi yn y dyfodol os nad oedd yn 

gwasanaethu fel cwsmer mewnol mawr mwyach. Roedd Creative Skillset yn 

dadlau bod y trefniadau cyflenwi presennol eisoes yn cael anhawster i gyflawni’r 

egwyddor hon yn effeithiol ac y gallai agor y farchnad i fwy o gystadleuaeth 

olygu heriau mwy pe bai’n arwain at ddarnio màs critigol y BBC mewn cynhyrchu 

yn ogystal â mwy o ddibyniaeth ar weithwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain. 

4.3.26. Roedd rhai o’r ymatebion gan undebau llafur hefyd yn dweud y gallai 

amgylchedd mwy cystadleuol olygu bod llai o delerau ac amodau’n cael eu cynnig 

i staff cynhyrchu, perfformwyr a gweithwyr creadigol eraill, ac na fyddai hynny’n 

helpu i gynnal gallu a chapasiti’r gweithlu nac yn annog amrywiaeth. 

                                           

30
 O ganlyniad i’w rhaglen arbedion, Delivering Quality First, roedd yn ofynnol i Academi’r BBC gyrraedd targed 

effeithlonrwydd o 35% dros dair blynedd tan fis Mawrth 2013 a dygymod â gostyngiad o 45% mewn adeiladau hyfforddi 

yn Llundain. 



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 48 

 

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

4.3.27. Er mwyn cyflawni’r egwyddor hon, roedd yr ymatebion a dderbyniasom gan 

gynhyrchwyr annibynnol a’r cymdeithasau masnach yn gwrthwynebu'n gryf 

unrhyw newidiadau i’r trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu a 

radio a fyddai’n arwain at ehangu’r ffenestri neu’r cyfnodau dal yn ôl sydd ar gael 

i ddarlledwyr. Credai’r ymatebwyr hyn fod y model Telerau Masnach presennol, a 

ddefnyddid gan y BBC, darlledwyr eraill yn y DU a’r cymdeithasau masnach i 

negodi trwyddedu hawliau rhyngddynt mewn ffenestri crai ac olynol, wedi 

darparu budd sylweddol i’r BBC ac i bawb sy’n talu ffi’r drwydded, yn ogystal â 

chynhyrchwyr, yn ystod y degawd diwethaf. Roeddent yn dadlau bod cadw’u 

heiddo deallusol ar y cyfrannau presennol yn golygu bod cynhyrchwyr annibynnol 

yn gallu tyfu eu busnesau a defnyddio’u hawliau cynnwys mewn marchnadoedd 

eilaidd a rhyngwladol. Roedd hyn yn ei dro’n cynhyrchu refeniw y gellid ei 

ailfuddsoddi mewn cynhyrchu rhaglenni ac ymchwil a datblygu. 

4.3.28. Dywedodd Pact hefyd fod y BBC yn cael budd o’r trefniadau presennol gan ei fod 

yn cael hawliau ecsgliwsif i ddarlledu yn y DU a fideo ar alw ar y cynnwys y 

mae’n ei gomisiynu ar gyfer cyfnod ffi’r drwydded a hefyd yn cael tâl am byth 

gan gynhyrchwyr annibynnol o werthiant eilaidd a rhyngwladol.  

4.3.29. Dywedodd nifer o’r ymatebwyr fod gan y BBC hawl i fwrw ymlaen â threfniadau 

gwahanol gyda chynhyrchwyr annibynnol anghymwys nad oedd y Telerau 

Masnach yn berthnasol iddynt.   

Safbwyntiau a oedd yn cefnogi newidiadau i’r trefniadau a mwy o 
gystadleuaeth 

Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob genre 

Teledu  

4.3.30. Mae Pact wedi nodi’n glir pa newidiadau i drefniadau cyflenwi’r BBC ar gyfer 

teledu fyddai yn eu barn hwy’n cyflawni’r egwyddorion orau yn y dyfodol. 

Credant y dylai’r BBC newid i fodel cyhoeddwr-darlledwr yn y pen draw heb 

gapasiti cynhyrchu mewnol ar wahân i gynhyrchu newyddion. Yn ymateb Pact i’n 

hymgynghoriad maent yn dweud eu bod yn cydnabod y byddai’r broses o 

drosglwyddo cynyrchiadau’r BBC i’r farchnad yn cymryd nifer o flynyddoedd. Mae 

Pact yn credu mai cam interim rhesymol fyddai ymestyn y WoCC teledu i 50% o 

gynnyrch y BBC, a chadw’r warant o 25% ar gyfer cynyrchiadau mewnol a’r 

warant o 25% ar gyfer cynyrchiadau annibynnol.  

4.3.31. Dywedodd nifer o’r ymatebwyr hefyd fod llwyddiant y WoCC teledu wrth 

ddarparu cynnwys cryf i bawb sy’n talu ffi’r drwydded wedi dangos y dylai mwy o 

gynnyrch y BBC fod yn agored i gystadleuaeth greadigol. 

4.3.32. Yn ein trafodaethau gyda’r Weithrediaeth, roedd yn cytuno bod y WoCC wedi 

sicrhau canlyniadau cryf i gynulleidfaoedd dros y blynyddoedd diwethaf, a 

dywedodd fod yr ymyriad yn dal i gefnogi model cyflenwi cymysg ar gyfer y BBC 

â chystadleuaeth er mwyn gwella ansawdd. Fodd bynnag, roedd y Weithrediaeth 

yn dadlau ei bod yn hanfodol cadw gallu cynhyrchu cryf yn y BBC er mwyn 

darparu’r rhaglenni amrywiol o safon uchel y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl, 
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ac y byddai model cyhoeddwr-darlledwr yn andwyol iawn i’r sefydliad, gan ei 

adael â llai o reolaeth dros y cynnwys a gyflenwir iddo. O ganlyniad, dywedodd y 

Weithrediaeth ei bod yn canolbwyntio ar sefydlu BBC Studios fel menter 

fasnachol a all gystadlu â’r sector annibynnol ar faes chwarae cyfartal. 

Radio  

4.3.33. Mae RIG yn credu mai dim ond cynnydd sylweddol mewn comisiynu drwy 

gystadleuaeth fydd yn ddigonol i symud cynnwys BBC Radio i lefel lle gall fodloni 

gofyniad ‘syniadau gorau, ni waeth pwy yw’r ffynhonnell’. Teimlant mai’r cam 

cyntaf tuag at hyn fyddai gwneud y WoCC a’r cwota radio annibynnol yn 

fesuradwy ar unwaith yn ôl gwerth ariannol yn ogystal ag oriau. Teimlant y 

byddai’r newid hwn yn cynyddu lefel gwariant y BBC â chynhyrchwyr annibynnol 

a chyfanswm y cynnyrch creadigol o safon uchel sydd ar BBC Radio.  

Ar-lein  

4.3.34. Derbyniasom ddau gynnig penodol yn ymwneud â sut y dylai trefniadau’r BBC ar 

gyfer cyflenwi cynnwys a gwasanaethau ar-lein newid yn y dyfodol.   

4.3.35. Mae Pact yn credu bod angen i’r BBC fod yn llawer mwy uchelgeisiol ym maes 

comisiynu digidol ac, i’r perwyl hwn, dylai gomisiynu mwy o gynnwys digidol yn 

allanol drwy gyflwyno WoCC digidol o 50% o wariant y BBC ar gynnwys digidol.
31

 

4.3.36. Awgrymodd ymatebwr unigol arall y dylai trefniadau cyflenwi ar-lein y BBC 

adlewyrchu’n well y newidiadau ehangach yn y ffordd y mae cynnwys yn cael ei 

greu a’i gomisiynu. Er enghraifft, roeddent yn honni bod y BBC yn cael ei adael ar 

ôl gan gwmnïau fel YouTube, Amazon Studios a Kickstarter wrth edrych ar 

syniadau mwy radical ar gyfer democrateiddio cynhyrchu a galw. Credent y dylai’r 

BBC edrych ar gyfleoedd i gomisiynu drwy gyrchu torfol, a fyddai yn eu barn 

hwy’n helpu’r BBC i sicrhau ei gylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus yn yr oes 

ddigidol. 

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

4.3.37. Mae Pact yn credu pe bai’r BBC yn newid i fodel cyhoeddwr-darlledwr y byddai’n 

arbed llawer iawn o arian. Yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, gwnaethant gynnwys 

dadansoddiad cychwynnol yn seiliedig ar eu cyfrifiadau eu hunain a oedd yn 

awgrymu y gallai’r BBC, pe bai’n newid i fodel cyhoeddwr-darlledwr, sicrhau budd 

ariannol o £30 miliwn y flwyddyn i bawb sy’n talu ffi’r drwydded erbyn 2017. 

4.3.38. O ran cyflenwi gwasanaeth ar-lein, roedd Pact yn rhagdybio y gallai’r BBC 

ddarparu mwy o werth am arian i bawb sy’n talu ffi’r drwydded a chefnogi twf yn 

y sector digidol drwy fabwysiadu’r model telerau masnach ar gyfer teledu wrth 

gomisiynu cynnwys a gwasanaethau ar-lein fel bod darparwyr cynnwys digidol yn 

gallu cadw eu hawliau deallusol yn yr un modd â chynhyrchwyr teledu ac yn gallu 

defnyddio’r hawliau hyn dramor. 

                                           

31 Mae Pact yn nodi yn ei gyflwyniad y dylai pob un o’r pwyntiau sy’n cael eu gwneud yn ei drafodaeth o newidiadau i’r 

trefniadau cyflenwi cynnwys a gwasanaethau ar-lein gael eu hystyried yng nghyd-destun datblygu strategaeth ddigidol 

ehangach ar gyfer y BBC yn y blynyddoedd sydd i ddod. 
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4.3.39. Er mwyn hyrwyddo’r egwyddor hon dan unrhyw senario yn y dyfodol, mae Pact a 

RIG yn dweud y dylai’r BBC gyhoeddi mwy o wybodaeth am gostau gan gymharu 

comisiynau mewnol ac annibynnol.  

4.3.40. Mae’r Weithrediaeth yn cefnogi mwy o gystadleuaeth fel ffordd o ysgogi mwy o 

arbedion. Dywedodd wrthym fod hyn yn ganolog i’w strategaeth ‘cystadlu neu 

gymharu’, ac mai dyma pam y mae’n cynnig y dylid diddymu’r warant fewnol ar 

gyfer pob genre y byddent yn hoffi ei symud i endid masnachol BBC Productions. 

Roedd y Weithrediaeth hefyd yn credu bod perchnogaeth eiddo deallusol yn elfen 

hanfodol o werth am arian gan fod bod yn berchen ar yr hawliau i raglenni a 

gynhyrchwyd yn fewnol yn ei galluogi i ddychwelyd eu gwerth masnachol llawn i 

bawb sy’n talu ffi’r drwydded a buddsoddi mewn rhaglenni newydd.   

Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang ar draws pob genre a 
ledled y DU. 

4.3.41. Mae Pact o blaid parhau â’r cwotâu ar gyfer cyflenwi cynnwys rhwydwaith y BBC 

yn y gwledydd a’r rhanbarthau ond er mwyn sicrhau cynaliadwyedd cynhyrchu y 

tu allan i Lundain yn y tymor hir, a chyflawni’r egwyddor hon, mae’n credu y 

dylai’r BBC ystyried comisiynu cyfresi o raglenni ar themâu penodol sy’n cael eu 

darlledu ers tro oddi wrth gwmnïau sydd wedi’u lleoli y tu allan i Lundain. 

Awgrymasant hefyd y dylai’r Ymddiriedolaeth ystyried cyflwyno cwotâu 

rhanbarthol ar gyfer cyflenwi cynnwys ar-lein. 

4.3.42. O ran cefnogi cynnwys radio’n well o dan yr egwyddor hon, yn ogystal â 

chynnydd yn y WoCC radio, mae RIG yn ffafrio cynnydd cysylltiedig ond llai yn y 

cwota cynyrchiadau annibynnol. Dywedasant y byddai hyn yn gadael i fàs critigol 

o gomisiynau fynd i gynhyrchwyr annibynnol ac awgrymasant y dylid cyflwyno 

cynnydd o’r fath yn raddol dros gyfnod cytunedig er mwyn lleihau unrhyw bryder 

na fyddai’r sector yn gallu cyflawni unrhyw gynnydd ymhob genre a rhwydwaith.  

4.3.43. Mae ar RIG hefyd eisiau i bob un o orsafoedd rhwydwaith BBC Radio ddatblygu 

cynllun a fydd yn nodi sut y maent yn bwriadu adlewyrchu gwledydd, 

rhanbarthau a chymunedau’r DU yn briodol drwy gynyddu’r defnydd o gwmnïau 

annibynnol ledled y DU. Mae arnynt eisiau i gynllun pob rhwydwaith nodi 

trefniadau ar gyfer comisiynu y tu allan i Lundain, a dylai hyn gynnwys ystyried 

sefydlu golygyddion comisiynu rhwydwaith yn y gwledydd a’r rhanbarthau.  

4.3.44. Pwysleisiodd RIG hefyd y dylai 'ystod’ olygu ystod o raglenni neu ddeunyddiau o 

ran cost prynu yn ogystal â’r mathau o raglenni neu ddeunyddiau sydd dan sylw.  

4.3.45. Mewn unrhyw senario yn y dyfodol ar gyfer trefniadau cyflenwi cynnwys, 

dywedodd nifer o ymatebwyr o’r diwydiant y byddai newid yn arferion 

comisiynu’r BBC o fudd mawr er mwyn cyflawni’r egwyddor hwn. Roeddent yn 

dadlau nad yw strategaeth gomisiynu bresennol y BBC yn rhoi digon o 

flaenoriaeth i’r uchelgais o gael mwy o gynyrchiadau oddi wrth y gwledydd a’r 

rhanbarthau. Er mwyn helpu i hwyluso hyn, roedd rhai ymatebwyr yn dal i deimlo 

bod angen i gomisiynwyr fod yn fwy hygyrch ac ymgysylltu’n well â chyflenwyr 

ledled y DU. Dywedodd un o’r ymatebwyr fod y dull a ddefnyddir gan S4C yng 

Nghymru’n enghraifft dda o gomisiynwyr, cynhyrchwyr ac asiantaethau 

cyhoeddus yn gweithio gyda’i gilydd. Dywedodd rhai ymatebwyr hefyd fod gan y 

BBC dipyn o waith symud ymlaen eto cyn y gellir dweud bod ei ddull comisiynu’n 

cynnig adlewyrchiad gwirioneddol gytbwys o holl ddiwylliannau’r DU ac yn 

caniatáu i gynulleidfaoedd gael mynediad priodol at ystod ehangach a mwy 

amrywiol o dalentau a safbwyntiau. 
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Egwyddor pedwar: Sicrhau cyflenwad cynhyrchu cynaliadwy o ran sgiliau a 
chapasiti 

4.3.46. Er bod y BBC yn ddarparwr hyfforddiant pwysig, dywedodd Pact fod darlledwyr 

eraill yn ogystal â chynhyrchwyr annibynnol hefyd yn buddsoddi mewn 

hyfforddiant a sgiliau ac yn cefnogi datblygu talentau yn ogystal ag ymwneud â 

mentrau amrywiaeth. Er mwyn lleihau pryder y byddai mwy o gystadleuaeth a’r 

posibilrwydd y byddai’r BBC yn newid i fod yn fwy o gyhoeddwr-darlledwr yn 

arwain at lai o fuddsoddi mewn hyfforddiant, argymhellwyd y gallai’r BBC gynnig 

bwrsarïau hyfforddi wedi’u targedu i gwmnïau cynhyrchu penodol ac unigolion yn 

y cwmnïau hyn. Awgrymasant hefyd y gallai’r BBC sicrhau bod ei Academi ei hun 

ar gael yn ehangach i’r gymuned gynhyrchu, ac ystyried y posibilrwydd o uno â’r 

Ysgol Genedlaethol Ffilm a Theledu.  

4.3.47. Roedd RIG yn credu y gall y sector radio annibynnol wneud cyfraniad sylweddol i 

hyfforddiant a datblygu sgiliau radio ochr yn ochr ag ymdrechion y BBC. I’r 

perwyl hwn mae’n tynnu sylw at y rhan y mae’n ei chwarae mewn rhaglen 

hyfforddi mewn partneriaeth â’r Llywodraeth a lansiwyd yn hydref 2014.  

4.3.48. Yn ôl Creative Skillset, os yw’r farchnad yn mynd i gael ei hagor fwy fyth i 

gynhyrchwyr annibynnol, ac os oes posibilrwydd y bydd yn cynnwys endid 

masnachol BBC Productions, bydd angen i’r BBC a darlledwyr eraill weithio mewn 

partneriaeth â Pact a chynhyrchwyr annibynnol er mwyn cytuno ar safonau a 

disgwyliadau a fydd yn nodi beth y byddant yn disgwyl i’r cwmnïau y byddant yn 

eu comisiynu ei ddarparu o ran hyfforddiant a datblygu sgiliau. Mae eu 

cyflwyniad ar gyfer yr ymgynghoriad, sy’n cael ei gyhoeddi gyda’r adroddiad hwn, 

yn nodi nifer o enghreifftiau yn y cyswllt hwn ac maent yn nodi y dylai’r 

ymrwymiad i hyfforddiant fod yn gymesur â maint y cwmni. Dywedasant hefyd ei 

bod yn hollbwysig bod ymrwymiadau penodol y BBC i hyfforddi’n parhau, neu’n 

cael eu cryfhau, mewn unrhyw Siarter a Chytundeb Fframwaith newydd.  

4.3.49. Dywedodd Gweithrediaeth y BBC wrthym mai’r BBC yw’r hyfforddwr mwyaf ar 

gyfer diwydiant y cyfryngau yn Ewrop, a’i fod yn darparu gwerth sylweddol i staff 

y BBC ei hun ac i’r diwydiant ehangach. Roedd ffigurau a gawsom gan y BBC yn 

dangos bod Academi’r BBC wedi hyfforddi 13,500 o aelodau o staff y BBC ac 

8,000 o weithwyr eraill ar draws y diwydiant yn 2014. Pwysleisiodd y 

Weithrediaeth ei bod wedi ymrwymo i barhau â’i rôl hyfforddi, a’i bod yn credu y 

bydd cadw uned gynhyrchu sydd ym mherchnogaeth lwyr y BBC yn rhan bwysig 

o hynny. 

Egwyddor pump: Cadw gwerth a rheolaeth ddigonol dros hawliau cynnwys ac 
eiddo deallusol y BBC y tu hwnt i’r ffenestr gwasanaeth cyhoeddus er mwyn 

sicrhau budd teg ar fuddsoddiadau i bawb sy’n talu ffi’r drwydded 

4.3.50. Dywedodd un ymatebydd mewnol fod y BBC yn cael anhawster ar hyn o bryd i 

ddefnyddio’i gynnwys archif er budd pawb sy’n talu ffi’r drwydded oherwydd 

cyfyngiadau hawliau. 

4.4. Genres o raglenni neu fathau o gynnwys sy’n cyfiawnhau 
dull gweithredu gwahanol 

4.4.1. Derbyniasom safbwyntiau amrywiol ynglŷn â’r cwestiwn a ddylai genres penodol 

o raglenni, neu fathau penodol o gynnwys, gael eu hystyried yn wahanol o ran y 

ffordd y dylai’r Ymddiriedolaeth gymhwyso’r egwyddorion ac, yn yr achosion hyn, 
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a ddylem wyro oddi wrth y ‘norm’ a awgrymir ar gyfer y ffordd y dylai’r BBC 

ymdrin â’i drefniadau cyflenwi cynnwys.  

4.4.2. O ran cynigion y Weithrediaeth ar gyfer creu endid masnachol o fewn y BBC, 

mae’r Weithrediaeth ei hun wedi dweud y byddai’n hoffi gweld rhai mathau o 

genres yn cael eu cadw o fewn y Gwasanaeth Cyhoeddus ac â gwarant fewnol. 

Yn ogystal â Newyddion (sy’n cael ei wneud gan dimau cynhyrchu mewnol y BBC 

yn unig ar hyn o bryd ac nad yw’n ddarostyngedig i’r trefniadau cyflenwi cynnwys 

presennol gan gynnwys y WoCC) maent yn cynnig y dylai genres Materion 

Cyfoes, Chwaraeon a Phlant aros yn y Gwasanaeth Cyhoeddus. Maent yn 

dymuno cadw materion cyfoes am ddau reswm; er mwyn diogelu ymchwiliadau 

sensitif sy’n para’n hir ac oherwydd y berthynas olygyddol agos â newyddion. O 

ran Chwaraeon, maent yn dadlau bod y model cynhyrchu’n ddibynnol iawn ar 

hawliau chwaraeon (a pherthnasoedd â deiliaid hawliau) yn hytrach na’r eiddo 

deallusol gwreiddiol a bod angen i’r BBC sicrhau màs critigol o weithgaredd 

cynhyrchu chwaraeon er mwyn gwasanaethu cynulleidfaoedd yn y ffordd orau 

posibl. O ran Plant, mae’r Weithrediaeth yn dweud bod gan y genre hwn fodel 

comisiynu a chynhyrchu gwahanol i adrannau eraill - a’i fod yn gwasanaethu 

cynulleidfa benodol - felly, am nawr, dylai’r genre hwn hefyd aros yn y 

gwasanaeth cyhoeddus dan unrhyw gynlluniau.  

4.4.3. O ran y safbwyntiau a gawsom gan bartïon eraill a oedd â diddordeb, ar gyfer un 

genre, newyddion, derbynnid yn gyffredinol y dylai aros yn rhan o gynyrchiadau 

mewnol y BBC yn ei gyfanrwydd beth bynnag fyddai’n digwydd i weddill y 

rhaglenni sy’n cael eu gwneud gan y BBC. Ar gyfer genres eraill, roedd staff 

mewnol, undebau llafur yn ogystal â rhai grwpiau a oedd yn cynrychioli 

cynulleidfaoedd a sefydliadau creadigol yn credu y dylai cyfran sylweddol o 

genres Materion Cyfoes, Plant, Drama, Comedi ac Adloniant ddal i gael eu 

gwneud gan y BBC gan fod y rhain yn cael eu hystyried fel prif genres y BBC, ac 

roedd angen eu diogelu’n briodol rhag grymoedd y farchnad. Er hyn, 

pwysleisiwyd hefyd y dylid sicrhau bod digon o le i leisiau a safbwyntiau 

gwahanol gael eu clywed yn y genres hyn o hyd, ac roedd cynhyrchwyr 

annibynnol yn chwarae rhan bwysig yn y cyswllt hwn.  

4.4.4. Os nad yw’n gwneud y cynnwys o reidrwydd, pwysleisiodd Sefydliad Ffilm 

Prydain ei bod yn bwysig cydnabod bod y BBC yn dal i fuddsoddi mewn 

cynhyrchu ffilmiau Prydeinig. Credai fod y rôl hon yn dod yn bwysicach o hyd gan 

fod cael cyllid o ffynonellau eraill i gefnogi’r gwaith o gynhyrchu ffilmiau Prydeinig 

yn mynd yn anos o hyd yn enwedig wrth i werth DVDs leihau. Dywedasant hefyd 

fod angen i drefniadau cyflenwi cynnwys y BBC yn y dyfodol sicrhau bod 

cynhyrchu dramâu, rhaglenni plant a rhaglenni addysg ffurfiol yn cael eu 

diogelu’n ddigonol. 

4.4.5. Nid oedd Pact yn credu bod unrhyw genres (ar wahân i Newyddion) a ddylai gael 

eu trin yn wahanol. Dywedasant y dylai’r egwyddorion a ddefnyddir gan yr 

Ymddiriedolaeth er mwyn asesu teilyngdod trefniadau cyflenwi cynnwys y BBC 

fod yn berthnasol i holl gynnwys a gwasanaethau’r BBC fel ei gilydd, pa un a 

ydynt yn cael eu cynhyrchu’n fewnol neu’n allanol. 
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4.5. Safbwyntiau ynglŷn â’r berthynas rhwng gwasanaethau 
cyhoeddus y BBC a’i weithgareddau masnachol, a beth 
yw’r ffordd orau o’u cadw ar wahân  

4.5.1. Yng nghwestiwn olaf ein hymgynghoriad, gofynasom am farn gyffredinol ynglŷn â 

beth yw’r ffordd orau, dan egwyddor chwech, o gadw gwasanaethau cyhoeddus 

y BBC a’i weithgareddau masnachol yn ei drefniadau cyflenwi cynnwys ar wahân 

yn y dyfodol.  

4.5.2. Dywedodd llawer o’r ymatebwyr y gallai’r berthynas rhwng gwasanaethau 

cyhoeddus y BBC a’i weithgareddau masnachol fod yn fwy tryloyw. Yn ei 

gyflwyniad mewn ymateb i’r ymgynghoriad, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 

adroddiad hwn, nododd Pact nifer o fesurau penodol y credai y dylai’r BBC eu 

mabwysiadu er mwyn cyflawni’r egwyddor yn y dyfodol. 

4.5.3. Yn fwyaf penodol, ar gynigion Gweithrediaeth y BBC ar gyfer gwahanu rhannau o 

uned gynyrchiadau teledu fewnol y BBC oddi wrth y Gwasanaeth Cyhoeddus a 

chreu endid masnachol, nodwyd yn glir yn ein hymgynghoriad y bydd angen i 

gynlluniau manwl y Weithrediaeth gael eu cymeradwyo gan yr Ymddiriedolaeth. 

Bydd angen iddynt hefyd gydymffurfio â pholisi masnachu teg yr 

Ymddiriedolaeth, â gofynion cymorth gwladwriaethol ac â fframwaith masnachol 

newydd yr Ymddiriedolaeth. Yn y cam hwn o’r broses dywedasom y byddem yn 

falch o dderbyn ymatebion i’r hyn y mae’r Weithrediaeth wedi’i gynnig hyd yn 

hyn. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr a fynegodd farn ynglŷn â’r maes hwn yn 

mynegi pryder.   

4.5.4. Credai’r undebau llafur a’r ymatebwyr mewnol fod yn rhaid i’r holl gynnwys a 

oedd yn cael ei gynhyrchu gan y BBC aros yn y gwasanaeth cyhoeddus er mwyn 

cyflawni’r egwyddor hon. Roeddent hefyd yn dadlau y byddai newid i fodel 

masnachol yn rhoi cyfrifoldeb y BBC i wneud cynnwys gwasanaeth cyhoeddus yn 

y fantol. Credai’r undebau llafur hefyd fod risg sylweddol y byddai unrhyw is-

gwmni yn aflwyddiannus o safbwynt masnachol. Mewn senario o’r fath, tybient y 

byddai’n rhaid i’r is-gwmni gael ei ddirwyn i ben neu ei werthu yn y pen draw gan 

wneud y BBC yn gwbl ddibynnol ar y farchnad am ddarpariaeth ar gyfer cynnwys, 

ac nid oeddent yn credu y byddai hynny er budd pawb sy’n talu ffi’r drwydded. 

4.5.5. Cyfeiriodd ymatebwyr o’r diwydiant at nifer o oblygiadau yn ymwneud â 

chystadleuaeth a chymorth gwladwriaethol gan bwysleisio ei bod yn bwysig bod 

adolygiad a dadansoddiad rheoleiddiol llawn yn cael ei wneud o’r goblygiadau 

hyn. Codasant gwestiynau ynglŷn â gallu endid masnachol newydd â 

chysylltiadau agos â darlledwr gwasanaeth cyhoeddus i weithredu dan amodau 

marchnad cystadleuaeth deg ac effeithiol. Pwysleisiwyd bod angen i’r berthynas 

fod yn un hyd braich a chwbl dryloyw o ran pa asedau cyhoeddus y bwriadai’r 

Weithrediaeth eu trosglwyddo a phrisio mewnbynnau allweddol megis brand a 

chyfleusterau’r BBC yn y cyswllt hwn. Fel arall byddai’r BBC yn sybsideiddio 

gwasanaeth masnachol drwy ffi’r drwydded. 

4.5.6. Roedd un o’r prif feysydd pryder a godwyd gan y diwydiant yn ymwneud â beth 

roedd y Weithrediaeth yn bwriadu ei gadw yn y gwasanaeth cyhoeddus a beth 

roedd yn bwriadu ei drosglwyddo i endid masnachol newydd. Dywedodd Pact a 

rhai cynhyrchwyr annibynnol unigol na allent weld unrhyw gyfiawnhad dros gadw 

rhai genres (ar wahân i newyddion) yn y gwasanaeth cyhoeddus a chael 

trefniadau gwahanol ar eu cyfer. Mynegwyd pryder gan ymatebwyr o’r diwydiant 
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hefyd ynglŷn â’r posibilrwydd o drosglwyddo rhai o’r rhaglenni presennol sydd 

wedi bod ar ein sgriniau ers amser maith, ac sy’n cael eu cynhyrchu gan dimau 

mewnol ar hyn o bryd, i endid masnachol newydd. Nid oedd yn glir iddynt sut y 

gallai Gweithrediaeth y BBC wneud hyn, a bod yn gyson â gofynion masnachu 

teg a chymorth gwladwriaethol, heb broses dendro lawn ac agored ar gyfer y 

farchnad. 

4.5.7. Er gwaetha’r pryderon hyn, pwysleisiodd nifer o ymatebwyr na ddylai unrhyw 

fodel cyflenwi masnachol newydd danseilio ymrwymiadau’r BBC i’r gwledydd a’r 

rhanbarthau. 
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5. Perfformiad presennol  
 
5.1. Cyflwyniad   

5.1.1. Mae’r adran hon o’r adroddiad yn asesu perfformiad y BBC wrth iddo gyflawni ei 

ofynion rheoleiddio presennol ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu a radio yn ogystal 

â gwasanaethau ar-lein.   

5.1.2. Yn ein hadolygiadau blaenorol, rydym wedi llunio casgliadau a nodi rhai camau 

cysylltiedig y gallai’r Weithrediaeth eu cymryd er mwyn gwella effeithiolrwydd y 

trefniadau hyn. Fodd bynnag, gan fod y Weithrediaeth ar hyn o bryd yn datblygu 

cynigion ar gyfer newidiadau i’r trefniadau hyn i gael eu cymeradwyo gan yr 

Ymddiriedolaeth, yn y rhan fwyaf o achosion rydym wedi cyfyngu ein hunain i 

adrodd am ganlyniadau ffeithiol a barn y diwydiant am berfformiad.  

5.2. Perfformiad y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu 
cynnwys teledu 

5.2.1. Yn 2013/14, buddsoddodd y BBC £878 miliwn er mwyn comisiynu rhaglenni 

teledu rhwydwaith newydd. Comisiynwyd tua £451 miliwn (51%) o’r cyfanswm 

hwn oddi wrth dimau cynhyrchu teledu mewnol y BBC, a chomisiynwyd tua £427 

miliwn (49%) oddi wrth y sector annibynnol.  

Cydymffurfio â chwotâu 

5.2.2. Yn unol â’n hadolygiadau blaenorol o drefniadau cyflenwi cynnwys teledu, mae’r 

BBC wedi cydymffurfio’n llwyddiannus â’i ymrwymiadau rheoleiddiol i gomisiynu’r 

cyfrannau gofynnol o raglenni teledu rhwydwaith oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol ac, ar gyfer cyflenwi cynnwys teledu heb fod ar y rhwydwaith, mae’r 

BBC wedi darparu cyfleoedd priodol ar gyfer cystadleuaeth rhwng cynhyrchwyr 

annibynnol a mewnol. 

5.2.3. O dan y cwota cynyrchiadau annibynnol a bennwyd gan Ofcom ac yn unol â’r 

Ddeddf Cyfathrebiadau, rhaid i’r BBC gomisiynu o leiaf 25% o’i raglenni teledu 

gwreiddiol oddi wrth y sector annibynnol cymwys. Yn 2013-14, comisiynodd y 

BBC 36% o’r oriau cymwys oddi wrth y sector annibynnol cymwys, 36% yn 

2012/13 a 39% yn 2011/12 (  
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5.2.4. Ffigur 1 yn adran 3 uchod). Ar wahân, bodlonodd BBC One a BBC Two eu 

gofynion cwota unigol o 25% yn rhwydd. Yn 2013/14, comisiynodd BBC One 

36% o’r oriau cymwys oddi wrth gwmnïau annibynnol cymwys, 34% yn 2012/13 

a 36% yn 2011/12. Comisiynodd BBC Two 42% yn 2013/14, 40% yn 2012/13 a 

39% yn 2011/12. Mae’r cyfrannau hyn yn cynnwys comisiynau o dan y cwota 

cynyrchiadau annibynnol a’r WoCC. 

5.2.5. Mae’r BBC hefyd wedi bodloni gofyniad y Cytundeb Fframwaith i gynhyrchu 50% 

o’i gynyrchiadau teledu yn fewnol, gan gynhyrchu 55% o’r holl oriau teledu yn 

2013/14. 

5.2.6. Darparodd cynhyrchwyr annibynnol anghymwys 9% arall o’r cynnyrch teledu 

rhwydwaith yn 2013-14 ac 8% yn 2012-13, gan wneud cyfanswm cyfran y 

cwmnïau annibynnol o’r oriau teledu rhwydwaith a gomisiynwyd yn 45% a 44% 

yn y drefn honno ar gyfer y ddwy flynedd ers ein hadolygiad diwethaf.  
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Gweithredu’r Ffenestr Cystadleuaeth Greadigol (WoCC) 

5.2.7. Mae cyfanswm yr oriau a gomisiynwyd ar rwydwaith y BBC yn amrywio o’r naill 

flwyddyn i’r llall, ac, yn 2013-14, gwelwyd gostyngiad o tua 6% o’i gymharu â 

lefelau 2012-13 (eglurir hyn yn rhannol gan y ffaith nad oedd digwyddiadau 

chwaraeon mawr yn 2013). Er hyn, parhaodd y BBC i gyflawni ei ymrwymiad i 

agor y gyfran ofynnol o gyfleoedd comisiynu teledu rhwydwaith i gystadleuaeth 

dros y ddwy flynedd ers ein hadolygiad blaenorol. Roedd rhychwant rhesymol o 

gomisiynau ar gael ymhob genre fel rydym wedi’i weld o’r blaen (Ffigur 4). Mae 

nifer yr oriau sy’n cael eu dyrannu ym maes Chwaraeon yn gymharol isel o hyd 

gan fod y cynnyrch yn tueddu i fod yn ddibynnol ar hawliau. 

Ffigur 4: Cyfrannau’r oriau rhwydwaith sydd ar agor i gystadleuaeth yn ôl 

genre  

 

5.2.8. Fel y dengys Ffigur 5, yn y tair blynedd diwethaf mae cynhyrchwyr annibynnol yn 

gyson wedi ennill cyfran uchel o’r oriau a oedd ar gael yn y WoCC. Er bod y 

cyfrannau a enillir gan gynhyrchwyr mewnol ac annibynnol mewn rhai genres yn 

amrywio o’r naill flwyddyn i’r llall, gan ddangos marchnad gystadleuol iach, mae’n 

amlwg bod cynhyrchwyr annibynnol yn gwneud yn arbennig o dda mewn Drama, 

Adloniant ac, yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn fwyaf arbennig, mewn Comedi a 

Gwybodaeth. 

Ffigur 5: Canran yr oriau WoCC a enillwyd gan gynhyrchwyr annibynnol yn ôl 

genre  
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5.2.9. Y Mynegai Gwerthfawrogiad (AI) yw’r prif ddull a ddefnyddir yn y BBC i fesur 

faint y mae’r gynulleidfa’n gwerthfawrogi ac yn mwynhau rhaglenni’r BBC. 

Dengys ein dadansoddiad o batrymau sgorau AI yn y tymor hir nad oes llawer o 

wahaniaeth rhwng barn y gynulleidfa ynglŷn â safon rhaglenni a gynhyrchwyd yn 

fewnol a chynnwys a gynhyrchwyd yn annibynnol ac mae’n cefnogi’r farn fod y 

WoCC wedi helpu i ddarparu cynnwys amrywiol drwy gystadleuaeth sy’n cael 

sgôr uchel gan gynulleidfaoedd (Ffigur 6). 

Ffigur 6: Sgôr Mynegai Gwerthfawrogiad cynulleidfaoedd ar gyfer teitlau a 

gynhyrchwyd yn fewnol o’u cymharu â theitlau cwmnïau annibynnol.  

 

Dengys dadansoddiad o batrymau cost fesul awr rhaglenni wedi’u comisiynu ar y 

rhwydwaith bod costau fesul awr cynhyrchwyr mewnol a chynhyrchwyr annibynnol 

cymwys wedi aros yn weddol sefydlog, ond bod cynnydd sylweddol wedi’i weld yn y ddwy 

flynedd ddiwethaf yng nghost fesul awr rhaglenni wedi’u comisiynu oddi wrth 

gynhyrchwyr annibynnol anghymwys (Ffigur 7). Gallai hyn fod, yn rhannol, oherwydd bod 

y cynnydd ehangach mewn oriau a gwariant NQI wedi golygu bod cyfuniad cyfoethocach 

o gynnwys yn cael ei gomisiynu oddi wrth gwmnïau annibynnol anghymwys, sy’n cynnwys 

rhaglennu mewn genres mwy costus.Ffigur 7 

Ffigur 7: Cost fesul awr (£000) teitlau mewnol o’u cymharu â chynhyrchwyr 

anniby

nnol 

yn ôl 

statws 

gwaha

nol 

 

 

 

 

 81.8  

 82.4  

 83.6  
 83.9  

 83.3  

 82.3   82.1  

 83.5  

 84.4  

 83.2  

 82.0  
 82.2  

 83.5  

 84.1  

 83.3  

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Annibynnol

Mewnol

Cyfanswm
Terfynol

128 
135 

120 
129 

109 

138 

211 
199 

144 151 
136 139 

10/11 11/12 12/13 13/14

BBC

NQI

IND



Ymddiriedolaeth y BBC/Y trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, cynnwys radio a 

chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBCY trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 

cynnwys radio a chynnwys a gwasanaethau ar-lein y BBC 
 

Mehefin 2015 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10. Gan ystyried y gwahaniaeth y mae cyflwyno’r WoCC yn 2007 wedi’i wneud, y farn 

gyffredinol yn y diwydiant ac ymhlith rhanddeiliaid eraill a gyfrannodd at yr 

adolygiad hwn oedd ei fod wedi bod yn ymyriad rheoleiddiol pwysig ac effeithiol. 

Mae wedi hwyluso cystadleuaeth greadigol rhwng cynhyrchwyr mewnol y BBC a 

chynhyrchwyr annibynnol ac mae wedi helpu i sefydlu’r egwyddor o ddewis y 

syniadau gorau yn niwylliant comisiynu’r BBC yn fwy cyffredinol yn ystod y 

cyfnod. Mae hyn o fudd yn y pen draw i bawb sy’n talu ffi’r drwydded.  

Sicrhau ystod ac amrywiaeth priodol  

5.2.11. Credwn fod ystod ac amrywiaeth priodol o raglenni wedi cael eu gwneud dan y 

WoCC fel y mae’n ofynnol i’r BBC ei wneud dan y Cytundeb Fframwaith. Yn 2013-

14, mae’r BBC wedi gweithio gyda 217 o gynhyrchwyr annibynnol i’w helpu i 

ddarparu ei gynnyrch rhwydwaith a 230 yn 2012-13. Roedd 15% o’r cynhyrchwyr 

hyn yn newydd i’r BBC yn 2013-14 (17% yn 2012-13), sy’n dangos bod y BBC yn 

dal i lwyddo i weithio’n effeithiol gyda chyfrannau da o gyflenwyr newydd mewn 

marchnad lle mae mwy a mwy o gwmnïau’n uno neu’n cael eu prynu.  

5.2.12. O safbwynt daearyddol, canfu ein dadansoddiad o’r oriau rhwydwaith a 

gynhyrchwyd yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr yn ôl math o gyflenwr 

amrediad rhesymol, o ran tarddiad daearyddol a chyfran yr oriau a enillwyd gan 

dimau mewnol y BBC a chynhyrchwyr annibynnol cymwys ac anghymwys yn y 

drefn honno. (Mae   
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5.2.13. Ffigur 8 yn dangos yr amrediad yn 2013/14.) Mae cyfanswm yr oriau rhwydwaith 

sy’n deillio o Lundain wedi lleihau’n sylweddol y naill flwyddyn ar ôl y llall, o 65% 

yn 2009 i 41% yn 2013/14. 
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Ffigur 8: Oriau rhwydwaith a ddarlledwyd yn ôl gwlad a rhanbarth a’r math o 

gyflenwr, 2013/14 

Sylwer: Nid yw’r ffigurau’n rhoi cyfanswm o 100% bob tro gan eu bod wedi cael eu talgrynnu 

Cystadleuaeth briodol am raglenni heb fod ar y rhwydwaith 

5.2.14. O dan y Cytundeb Fframwaith, mae hefyd yn ofynnol i’r BBC sicrhau cyfleoedd 

priodol ar gyfer cystadleuaeth rhwng cynhyrchwyr mewnol ac allanol ar gyfer 

darparu rhaglenni heb fod ar y rhwydwaith. Mae ein dadansoddiad yn dangos 

sefydlogrwydd cyffredinol yn nifer yr oriau o gomisiynau annibynnol heb fod ar y 

rhwydwaith, sy’n arwydd bod y BBC yn dal i fuddsoddi mewn cynyrchiadau teledu 

y tu allan i Lundain. Yn 2013/14, comisiynodd y BBC 34% (405 awr) o’i raglenni 

heb fod ar y rhwydwaith oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol yng Nghymru, 

Gogledd Iwerddon, yr Alban a rhanbarthau Lloegr, 31% (361 awr) yn 2012/13 a 

33% (399 awr) yn 2011/12. 

5.2.15. Fel y dengys Ffigur 9, comisiynwyd y rhan fwyaf o’r oriau rhaglennu heb fod ar y 

rhwydwaith a gynhyrchwyd y tu allan i Lundain gan gwmnïau annibynnol yn y 

genres Materion Cyfoes, Rhaglenni Ffeithiol a Chwaraeon. Mae’r ffaith fod y 

comisiynau heb fod ar y rhwydwaith wedi’u gwasgaru ar draws y prif genres yn 

dangos bod y BBC wedi dal i greu cyfleoedd priodol ar gyfer cystadleuaeth rhwng 

cynhyrchwyr mewnol ac annibynnol.  

Ffigur 9: Nifer yr oriau o raglenni teledu heb fod ar y rhwydwaith a 

gomisiynwyd oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol yn y DU yn ôl genre , 2013/14 

Oriau 2013/14  Rhanbarthau 
Lloegr  

Gogledd 
Iwerddon  

Yr Alban Cymru Cyfanswm 

Cerddoriaeth a’r 
Celfyddydau 

          -                9              4            8            21  

Materion Cyfoes           43              1            18          14            75  

Drama           -                5            -              9            15  

Addysg Ffurfiol           -              18            -              -              18  

Adloniant           -              10              2            -              12  

Ffeithiol             7            39            42          34          123  

Crefydd           -              -                2            -                2  
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Chwaraeon           35              4            60          39          138  

Cyfanswm           86            86          128        105          405  

Sylwer: Nid yw’r ffigurau’n cyfateb i’r cyfanswm bob tro gan eu bod wedi cael eu talgrynnu 

Cyflenwi Cynnwys Teledu Rhwydwaith yn y Gwledydd a’r Rhanbarthau 

5.2.16. Mae’n amlwg o’r dystiolaeth y buom yn ei hystyried fel rhan o’r adolygiad hwn 

fod strategaeth cyflenwi rhwydwaith y BBC a thargedau’r Ymddiriedolaeth yn y 

cyswllt hwn (50% o’r gwariant ar gynyrchiadau teledu rhwydwaith yn dod o’r tu 

allan i Lundain erbyn 2016 ac, o fewn hyn, o leiaf 17% o’i wariant ar 

gynyrchiadau rhwydwaith yn dod o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon) wedi 

bod yn ymyriadau pwysig iawn. Mae’r BBC eisoes wedi rhagori ar ei darged ar 

gyfer 2016 drwy gomisiynu 52% o’i gynnwys teledu o’r tu allan i Lundain, ag 

20% yn dod o’r Gwledydd (Ffigur 10Error! Not a valid bookmark self-

reference.). 

5.2.17. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr a ddywedodd wrthym beth oedd eu barn 

ynglŷn â’r maes hwn yn credu’n gryf bod yr ymyriadau wedi arwain at gynnydd 

yn y cynnwys a gyflenwyd i’r BBC a darlledwyr eraill yn ogystal â thwf sgiliau 

cynhyrchu y tu allan i Lundain.  

 

Ffigur 10: Cyfran y gwariant ar raglenni teledu rhwydwaith yn ôl lleoliad yn y 

DU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.18. Canmolwyd y cynnydd a wnaethpwyd gan y BBC drwy symud swm sylweddol o’r 

gwaith cynhyrchu i Gymru. Dywedodd Cyngor Cynulleidfa Cymru wrthym fod 

strategaeth cyflenwi cynnwys rhwydwaith y BBC wedi sefydlu’r wlad fel canolfan 

gynhyrchu bwysig ac wedi cryfhau’r economi greadigol ehangach. Er hyn, teimlai 

rhai ymatebwyr o’r diwydiant fod cryfder cynhyrchwyr mewnol y BBC, a’r 

ddibyniaeth fawr ar gyfresi sydd wedi bod ar ein sgriniau ers amser maith fel 

Casualty er mwyn cyflawni’r cwota, wedi cyfyngu ar ehangder a dyfnder y 

cyflenwyr annibynnol yng Nghymru. 

5.2.19. Yn yr un modd, canmolodd Cyngor Cynulleidfa’r Alban y cynnydd mewn 

buddsoddiad a lefelau cynhyrchu yn yr Alban. Er hyn, nodwyd bod risgiau yn 
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gysylltiedig â chynaliadwyedd, yn fwyaf penodol ar hyn o bryd o ganlyniad i 

ddatgomisiynu cyfres ddrama Waterloo Road, sydd wedi bod ar ein sgriniau ers 

amser maith, ac sy’n cael ei chynhyrchu gan gwmni annibynnol.  

5.2.20. Dywedodd Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon fod y strategaeth cyflenwi 

cynnwys rhwydwaith yn sbardun pwysig ar gyfer twf yn y sector creadigol lleol er 

ei fod yn cychwyn o bwynt isel a bod nifer yr oriau rhaglenni rhwydwaith sy’n 

cael eu gwneud yno’n dal yn isel. Dywedodd ymatebwyr eraill a wnaeth sylwadau 

ynglŷn â chyflenwi cynnwys yng Ngogledd Iwerddon fod y sylfaen gyflenwi 

wreiddiol yn dal ar raddfa fach ond roedd cymeradwyaeth gadarnhaol i’r 

strategaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Weithrediaeth y BBC er mwyn rhoi 

gwell cefnogaeth i’r diwydiannau teledu ac ar-lein yng Ngogledd Iwerddon.32 

5.2.21. Fel rhan o’r strategaeth cyflenwi cynnwys rhwydwaith, symudodd y BBC rai 

cyfresi sydd wedi bod ar ein sgriniau ers amser maith o Lundain i gefnogi’r 

broses o ailddosbarthu cynyrchiadau o amgylch y DU. Yn ogystal â bod yn gam 

cyntaf tuag at sicrhau cyflenwad cynaliadwy yn y gwledydd a’r rhanbarthau, mae 

hefyd yn gam tuag at ddarparu cynnwys sy’n adlewyrchiad cywirach o’r DU yn ei 

chyfanrwydd ac fel cam cyntaf tuag at sicrhau cyflenwad cynaliadwy yn y 

gwledydd a’r rhanbarthau. Er bod y penderfyniad i symud y cyfresi hyn wedi 

arwain at fwy o fuddsoddiad, roedd llawer o’r ymatebwyr o’r diwydiant yn 

cydnabod bod symud y cyfresi hyn wedi arwain at fwy o fuddsoddi mewn 

ardaloedd y tu allan i Lundain, ac eto credent fod y cydbwysedd rhwng y dull 

hwn a’r dull amgen o fuddsoddi mewn cynyrchiadau gwreiddiol yn gogwyddo 

gormod tuag at y cyntaf, gan greu marchnad braidd yn artiffisial lle’r oedd y prif 

fuddiolwyr yn gynhyrchwyr annibynnol â phencadlys yn Llundain. Dywedodd rhai 

ymatebwyr hefyd fod diffyg comisiynau ar gyfer cyfresi sy’n dychwelyd o’r tu 

allan i Lundain yn dal yn broblem.  

5.2.22. Roedd rhai o’r ymatebwyr hefyd yn credu bod strategaeth y BBC i grynhoi’r 

gwaith cynhyrchu mewn saith canolfan ragoriaeth ledled y DU yn cyfyngu ar yr 

ystod o syniadau, safbwyntiau a thalentau. Roedd rhywfaint o deimlad yn y 

diwydiant hefyd bod y Gorfforaeth yn dibynnu llawer iawn ar gynhyrchwyr yr 

oedd ganddynt berthynas â hwy ers tro, a oedd unwaith eto’n cyfyngu ar ystod y 

cynnwys sy’n cael ei ddangos ar y BBC.  

5.2.23. Os yw cynnyrch cwmnïau cynhyrchu o’r gwledydd a’r rhanbarthau am lwyddo i 

adlewyrchu’r cynulleidfaoedd hynny yn ogystal â sicrhau cynyrchiadau lleol 

cynaliadwy, awgrymodd nifer o’r ymatebwyr fod hyn hefyd yn dibynnu ar ddull 

comisiynu’r BBC. Cyfeiriasant at ymchwil y BBC ei hun sy’n nodi bod angen 

ymateb i alw cynulleidfaoedd am fwy o gynrychiolaeth ar y sgrin33 a theimlid, er 

mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, bod angen i gomisiynwyr y BBC ysgwyddo 

mwy o gyfrifoldeb am gyflawni amcanion cyflenwi cynnwys rhwydwaith y BBC. 

5.2.24. Yn ein hadolygiad diwethaf o drefniadau cyflenwi cynnwys teledu argymhellwyd y 

dylai’r Weithrediaeth gymryd camau er mwyn ennyn mwy o hyder yn y broses 

gomisiynu y tu allan i Lundain. Mewn ymateb, mae’r Weithrediaeth wedi ailedrych 

                                           

32
 Partneriaeth y BBC a Northern Ireland Screen, Mawrth 2015 http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/bbc-ni-screen-

agreement.pdf  
33 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC 2013/14, http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-

14/BBC_AR_2013_Welsh_July18.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/bbc-ni-screen-agreement.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/bbc-ni-screen-agreement.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/BBC_AR_2013_Welsh_July18.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/BBC_AR_2013_Welsh_July18.pdf
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ar y dull gweithredu a ddefnyddir gan bob genre comisiynu yn y gwledydd. Er 

enghraifft, mae gan genres Adloniant a rhaglenni Yn Ystod y Dydd bellach 

gomisiynwyr sydd wedi’u lleoli yn y gwledydd ac, yn y genre Ffeithiol, crëwyd rôl 

cynhyrchwr gweithredol y gwledydd. Mae gan ddeiliaid y rolau hyn gyfrifoldebau 

penodol i gysylltu â chyflenwyr ym mhob gwlad a gweithredu fel pwynt mynediad 

i feysydd comisiynu eraill. Fodd bynnag, mae tystiolaeth o’r ymatebion i’n 

hymgynghoriad yn awgrymu nad yw pob cynhyrchwr ledled y DU wedi gweld 

manteision llawn y dull gweithredu diwygiedig hwn eto a’u bod yn awyddus i 

ymgysylltu’n llawnach â thimau BBC Commissioning a gweithio mewn 

partneriaeth â hwy i ddatblygu perthnasoedd.  

Casgliad  5 

Mae ar gyflenwi cynnwys rhwydwaith yn y gwledydd ac yn rhanbarthau Lloegr 

angen ymyriad gweithredol gan y BBC sy’n mynd ymhellach na gofynion bodloni 

cwotâu a thuag at gyflawni canlyniadau cynaliadwy.  

O edrych ar y dystiolaeth, credwn fod dull gweithredu’r BBC o ailddosbarthu rhai 

cyfresi i wahanol ganolfannau cynhyrchu yn y DU wedi helpu i gynyddu 

buddsoddiad economaidd ar draws y gwledydd a’r rhanbarthau. Fodd bynnag, 

mae cynaliadwyedd y cyflenwad yn y tymor hir, yn ogystal â darparu cynnyrch 

sy’n cynrychioli’r DU yn ei chyfanrwydd, yn dal yn her. O ganlyniad, mae angen 

addasu rhywfaint ar y dull gweithredu cyffredinol. 

Mae’r Weithrediaeth ar hyn o bryd yn datblygu ei strategaeth arfaethedig ar gyfer 

comisiynu cynyrchiadau rhwydwaith ledled y DU. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

awyddus i sicrhau bod y BBC wedi datblygu cynlluniau clir, wedi’u hystyried yn 

ofalus, sy’n nodi beth yw’r cyfuniad comisiynu priodol ar draws y gwledydd a’r 

rhanbarthau. Bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd am weld sut y mae canolfannau 

cynhyrchu’r BBC ledled y DU yn bwriadu gweithio’n fwy effeithiol gyda’r sector 

annibynnol sydd wedi’i leoli mewn gwahanol rannau o’r DU er mwyn datblygu 

sefyllfa gynhyrchu greadigol a chynaliadwy yn lleol. 

 

Tegwch a thryloywder yn y prosesau comisiynu 

5.2.25. Cododd cynhyrchwyr annibynnol a ymatebodd i’n hadolygiad diwethaf nifer o 

faterion yn ymwneud â thegwch a thryloywder ymddangosiadol proses 

gomisiynu’r BBC. At ei gilydd, daethom i’r casgliad fod lefelau digonol o 

wybodaeth ac ymgysylltiad wedi’u darparu gan y BBC yng nghyswllt cyfleoedd 

comisiynu ond dylid dal i ymdrechu i sicrhau dulliau cyson a dibynadwy o rannu 

gwybodaeth a mwy o dryloywder.  

5.2.26. Wrth edrych beth oedd wedi cael ei wneud yn y maes hwn, gwelsom fod y 

Weithrediaeth wedi cymryd camau pendant mewn nifer o feysydd gan gynnwys y 

canlynol: 

 Ail-lansiwyd gwefan gomisiynu’r BBC ym mis Mawrth 2015. Dyma’r prif 

lwyfan ar gyfer darparu gwybodaeth i gyflenwyr cynnwys teledu, radio ac ar-

lein. Mae wedi cael ei hailgynllunio er mwyn i bobl allu dod o hyd i 

wybodaeth am gomisiynu’n haws, er mwyn cyflwyno diweddariadau mwy 

rheolaidd am gyfleoedd ymhob genre a darparu canllaw mwy hygyrch i 

brosesau’r BBC i gynhyrchwyr.   
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 Mae BBC Commissioning bellach yn darlledu gweminarau i hyd at gant o 

gyfranogwyr, ac yn cynnal sesiynau briffio ar-lein rheolaidd i gyflenwyr yn y 

gwledydd yn cael eu dilyn gan ddiwrnodau cynnig syniadau ar gyfer 

cyflenwyr rhwydwaith bob wyth wythnos fwy neu lai. 

 

 Os oes angen syniadau mewn meysydd penodol, mae BBC Commissioning 

wedi cynyddu nifer y ‘gwahoddiadau i gynnig syniadau’ sydd ar gael i 

gyflenwyr rhwydwaith. Mae’r cyfleoedd hyn yn aml wedi’u targedu naill ai 

tuag at y gwledydd neu tuag at gwmnïau sydd â sgiliau penodol ac sydd 

wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol.  

 

 Yn y genres Ffeithiol a Chomedi, anfonir e-gylchlythyrau rheolaidd nawr at y 

prif gyflenwyr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ynglŷn ag anghenion ym 

maes comisiynu. 

 

 Mae’r BBC hefyd wedi buddsoddi mewn system gynigion ar-lein newydd, BBC 

Pitch, yn lle ei system e-gomisiynu bresennol.  

 

 Fel rhan o’i broses adroddiadau blynyddol, mae’r BBC bellach yn cyhoeddi 

nifer yr oriau mewnol ac annibynnol ym mhob genre ochr yn ochr â’r gyfran 

o ffigurau WoCC bob blwyddyn.   

5.2.27. Yn 2013, cyhoeddodd Cyfarwyddwr Teledu’r BBC nifer o ymrwymiadau 

golygyddol a gynlluniwyd er mwyn gwella’r berthynas rhwng y BBC a 

chynhyrchwyr annibynnol ac amlinellu beth y gallent ei ddisgwyl gan y berthynas 

gomisiynu. Roedd hyn yn cynnwys cyflymu’r broses o benderfynu a ddylid derbyn 

syniadau cychwynnol gan gynhyrchwyr ai peidio a chyfyngu ar nifer y newidiadau 

i syniad y bydd y BBC yn gofyn amdanynt cyn iddo fynd ymlaen i’r cam 

cynhyrchu.   

5.2.28. Dangosodd tystiolaeth o arolwg o gyflenwyr annibynnol a mewnol a gynhaliwyd 

yn ddiweddar gan y BBC (Mawrth 2015) ymdeimlad cyffredinol bod y broses 

gomisiynu wedi gwella. Roedd yr ymdeimlad hwn yn fwy ymhlith cyflenwyr 

annibynnol nag ymhlith cyflenwyr mewnol. Erbyn hyn mae’r arolwg hwn hefyd yn 

olrhain cynnydd yn rheolaidd ar sail yr ymrwymiadau golygyddol, yn ogystal ag 

amseroedd ymateb y BBC ar gyfer mynd yn ôl at gyflenwyr a’r profiad o weithio 

gyda thimau’r BBC drwy’r broses gomisiynu. 

  

5.3. Perfformiad trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu 
cynnwys radio  

5.3.1. Yn 2013/14, roedd gwariant uniongyrchol y BBC gyda chwmnïau cynhyrchu 

annibynnol ar raglenni radio yn £15.7 miliwn (£16.5 miliwn yn 2012/13).34 

5.3.2. Roedd y rhan fwyaf o’r gwariant hwn gyda’r 10 prif gwmni cynhyrchu radio 

annibynnol, lle’r oedd gwariant cyfartalog y BBC yn £845,000, o’i gymharu â 

                                           

34
 Mae’r symiau hyn yn adlewyrchu’r ffi gynhyrchu a dalwyd i gwmnïau annibynnol am raglenni radio. Nid ydynt yn cynnwys 

gwariant gyda chwmnïau annibynnol ar Proms a meysydd ar-lein.   
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gwariant cyfartalog o £90,000 ar draws pob un o’r 175 cwmni cynhyrchu 

annibynnol a ddefnyddiwyd gan y BBC yn 2013/14. 

Cydymffurfio â chwotâu 

5.3.3. Mae’r Weithrediaeth yn cydymffurfio’n llwyr â gofynion y Siarter a’r Cytundeb ar 

gyfer cyflenwi cynnwys radio a hithau wedi comisiynu o leiaf 10% o’i rhaglenni 

rhwydwaith cymwys oddi wrth gyflenwyr annibynnol bob blwyddyn ers dechrau’r 

Siarter diweddaraf yn 2007. 

5.3.4. Yn ein hadolygiad blaenorol o drefniadau cyflenwi cynnwys radio argymhellwyd y 

dylid agor 10% arall o raglenni radio cymwys ar draws y gorsafoedd rhwydwaith 

fel WoCC radio er mwyn hybu mwy o gystadleuaeth. Cyflwynodd y Weithrediaeth 

y WoCC yn llwyddiannus yn 2012-13. Fel y dengys Ffigur 11, yn y flwyddyn 

honno comisiynodd y BBC 20% o gyfanswm yr oriau radio rhwydwaith cymwys 

oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol gan gynyddu i 22% yn 2013/14. O ran y 

comisiynau a oedd ar gael drwy gystadleuaeth yn y WoCC, yn 2012/13, roedd 

80% o’r oriau cymwys a oedd ar gael wedi cael eu cynhyrchu gan gwmnïau 

annibynnol. Yn 2013/14, cynhyrchodd cwmnïau annibynnol 75% o’r oriau hyn. 

Ffigur 11: Cyfran o’r holl oriau cymwys a gomisiynwyd oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol gan orsafoedd radio rhwydwaith y BBC a pherfformiad tîm 

cynhyrchu mewnol y BBC yn y WoCC  

 Gwir % 2013/14 Gwir % 2012/13 Gwir % 
2011/12 

 Annib.  
gwarant 

Annib. - 
WoCC 

Mewnol 
– WoCC 

Cyfan -  
WoCC 

Cyfan – 
Annib. 

Annib. 
gwarant 

Annib. 
- WoCC 

Mewnol - 
WoCC 

Cyfan -  
WoCC 

Cyfan – 
Annib. 

Cyfanswm  – 
Annibynnol 

Radio 1 9 8 4 12 17 10 8 4 12 18 (11) 

Radio 2 12 24 1 25 36 11 23 1 24 34 (30) 

Radio 3 13 5 6 12 19 13 6 0 6 19 (19) 

Radio 4 10 5 7 12 15 10 4 6 11 14 (14) 

5 Live 13 9 0 10 22 10 7 2 9 17 (22) 

1Xtra 18 0 2 2 18 15 0 1 1 15 (11) 

6 Music 17 9 0 9 26 16 8 0 8 24 (25) 

4 Extra 9 7 3 10 17 15 3 3 7 18 (22) 

Asian 
Network 

12 2 7 9 14 11 1 3 4 12 (14) 

Cyfanswm 13 9 3 12 22 12 8 2 10 20 (19) 

Targed 10   10  10   10  10 

Sylwer: Nid yw’r ffigurau’n cyfateb i’r cyfanswm bob tro gan eu bod wedi cael eu talgrynnu 
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5.3.5. Trydedd flwyddyn y WoCC radio yw hon, felly mae’n rhy fuan i wneud casgliadau 

pendant ynglŷn â’i llwyddiant. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth hyd yn hyn yn 

dangos bod canran y cynnwys a gomisiynir oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol 

gan bob un o rwydweithiau unigol BBC Radio yn amrywio. Gallai amrywiadau o’r 

fath fod yn rhannol oherwydd safon cyflwyniadau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd 

mewn gwahanol genres a rhwydweithiau, neu oherwydd bod y rhaglenni ar rai 

rhwydweithiau’n cael eu diweddaru’n amlach na’i gilydd. Mae’n amlwg hefyd bod 

natur y cynnyrch ar draws y rhwydweithiau’n wahanol, er enghraifft: 

 Gwasanaeth archif yn bennaf yw Radio 4 Extra felly mae nifer y 

comisiynau newydd yn isel.  

 Yn yr un modd, fel darpariaeth arbenigol, ni ddisgwylid i Asian Network 

gomisiynu cyfran uchel o oriau’n allanol.  

 Mae cyfran helaeth o amserlen Radio 3 wedi’i neilltuo ar gyfer 

cerddoriaeth gan grwpiau perfformio’r BBC ei hun felly mae cyfleoedd ar 

gyfer comisiynau oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol yn brin. Er hyn 

mae’r orsaf yn defnyddio cynhyrchwyr annibynnol i gyflenwi cynnyrch 

arbenigol megis cynnwys jazz yn ogystal â chyfresi o raglenni ar themâu 

penodol yn y bore bob diwrnod.  

 Mae defnydd Radio 1 o gynhyrchwyr annibynnol wedi cynyddu er 

2011/12 ac ymddengys y bydd yn cynyddu eto gan fod gan y 

rhwydwaith wasanaeth iPlayer pwrpasol erbyn hyn sy’n ceisio cael 

cynnwys arloesol gan gyflenwyr amrywiol.     

5.3.6. Er bod angen gwneud rhagor o waith er mwyn deall yr amrywiadau hyn mewn 

perfformiad yn well, efallai y byddai’n well canolbwyntio ar berfformiad WoCC ar 

lefel grŵp BBC Radio yn y dyfodol, ac nid fesul rhwydwaith.  

5.3.7. Mae’r data’n dangos yn glir bod Radio 2 yn gwneud cyfraniad pwysig er mwyn 

bodloni’r cwotâu. Mae ei gyfran o’r oriau a gomisiynwyd yn y WoCC wedi bod 

bron deirgwaith cymaint ag unrhyw orsaf arall ym mhob un o’r ddwy flynedd 

ddiwethaf. Mae’r Weithrediaeth yn dweud bod hyn oherwydd bod Radio 2 wedi 

bod yn gwneud defnydd sylweddol o gwmnïau annibynnol yn y gorffennol gan 

ragori ar y warant wreiddiol o 10%.  

5.3.8. Mae ein dadansoddiad o’r math o genres y mae’r BBC yn eu trefnu drwy 

gontractau allanol (Ffigur 12) yn dangos bod cynhyrchwyr annibynnol yn ennill 

comisiynau ar gyfer rhaglenni amrywiol, gwaith gwerth isel ac uchel fel ei gilydd, 

gan gynnwys rhaglenni dogfen a dramâu Radio 4 yn ogystal â materion cyfoes. 

Fodd bynnag, yn bennaf oherwydd y defnydd sylweddol o gynhyrchwyr 

annibynnol a wneir gan Radio 2, mae cerddoriaeth boblogaidd yn amlwg yn cael 

lle blaenllaw. Yn 2013/14, rhaglenni o’r fath oedd dros 87% o gyfanswm yr oriau 

a enillwyd gan gwmnïau annibynnol. Mae llawer o’r cynnyrch hwn yn gynnyrch 

nifer uchel a chost isel, yn cael ei ddarlledu fel arfer ar amserlenni nos Radio 2.  
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Ffigur 12: Cyfran yr oriau radio a gynhyrchwyd yn annibynnol (WoCC a 

gwarant) yn ôl genre 

5.3.9. Yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, mae RIG yn dadlau bod angen i BBC Radio 

wneud mwy i gefnogi’r uchelgais o gomisiynu’r syniadau gorau o ble bynnag 

maent yn dod. Ar sail eu data eu hunain, maent yn amcangyfrif, ers cyflwyno’r 

WoCC, bod nifer yr oriau sydd ar gael i gynhyrchwyr annibynnol wedi cynyddu’n 

sylweddol ond mai cynnydd bach yn unig a welwyd mewn gwariant cyffredinol ar 

y Rhwydweithiau. Maent yn dweud bod cyfran sylweddol o’r oriau y mae rhai 

Rhwydweithiau wedi’u darparu yn y WoCC yn gyfresi o raglenni ar themâu 

penodol sydd ar gyrion yr amserlen, ac yn rhai y mae’r BBC yn dyrannu’r 

cyllidebau isaf iddynt ar hyn o bryd.   

5.3.10. Mae ein dadansoddiad o’r data ar amrediad comisiynau wedi’u cynhyrchu gan 

gwmnïau annibynnol ar draws rhwydweithiau BBC Radio drwy gydol y dydd yn 

dangos, er bod y nifer fwyaf o’r comisiynau’n cael eu dyfarnu yn y slot hwyr cost 

isaf yn draddodiadol, bod amrediad y comisiynau yn ystod rhannau eraill o’r 

diwrnod yn weddol wastad (gweler Ffigur 13). 

  

82.5% 

87.7% 

2.5% 

3.5% 

2.7% 

2.5% 

1.8% 

1.5% 

2.3% 

1.7% 

3.8% 

2.2% 

4.2% 

0.7% 

0.2% 

0.2% 

2012/13

2013/14

Cerddoriaeth Chwaraeon Ffeithiol Drama

Celfyddydau Adloniant Crefydd Materion cyfoes
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Ffigur  13: Cyfran comisiynau rhwydwaith BBC Radio oddi wrth gynhyrchwyr 

annibynnol yn ôl slot amser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwer: Nid yw’r dadansoddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer 5 Live Sports Extra. Gan fod y gwasanaeth yn 

un rhan-amser, ac yn gwbl ddibynnol ar y calendr chwaraeon, gall lefelau comisiynu’r orsaf amrywio’n fawr y 

naill flwyddyn ar ôl y llall. 

 

5.3.11. Mae dadansoddiad o farn y gynulleidfa ynglŷn â safon (sy’n cael ei fesur â sgorau 

AI) wedi’i gyfyngu gan mai ychydig iawn o raglenni y gellir eu defnyddio i wneud 

cymhariaeth deg, ond ni welsom dystiolaeth o wahaniaeth mawr mewn safon 

rhwng cynyrchiadau mewnol ac annibynnol ar gyfer rhaglenni tebyg. Yn eu 

cyflwyniad, cyflwynodd RIG ddadansoddiad i ddangos y gyfran o wobrau’r 

diwydiant a enillwyd gan gynhyrchwyr annibynnol am eu cynnwys.  

Sicrhau ystod ac amrywiaeth addas 

5.3.12. Mae ein dadansoddiad yn dangos bod comisiynau’r rhwydwaith oddi wrth y 

sector annibynnol yn dod o nifer ac ystod dda o gwmnïau.  

5.3.13. Mae   

22% 

18% 

26% 

34% 

22% 

18% 

22% 

38% 

Bore (0600 - 1159)

Prynhawn (1200 - 1859)

Gyda'r Nos (1900 - 2359)

Hwyr (0000 - 0559)

2012/13 2013/14
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5.3.14. Ffigur 14 yn dangos nifer y gwahanol gynhyrchwyr annibynnol a gomisiynwyd yn 

ôl gorsaf rhwydwaith. Mae Radio 4, sydd wedi bod â tharged rhwydwaith-

benodol er mwyn sicrhau bod 20% o’r cynnyrch cymwys ar gael i’r sector 

annibynnol er 2007, yn comisiynu rhaglenni oddi wrth nifer ac ystod gymharol 

fawr o gynhyrchwyr. Mae’r Weithrediaeth yn dweud bod hyn oherwydd mai Radio 

4 yw’r rhwydwaith â’r nifer mwyaf o raglenni ‘adeiledig’ wedi’u recordio ymlaen 

llaw sy’n cynnig mwy o gyfleoedd i gynhyrchwyr annibynnol.  
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Ffigur 14: Nifer y gwahanol gynhyrchwyr radio annibynnol sy’n ennill 

comisiynau yn ôl gorsaf rhwydwaith 

 Radio 

1 

Radio 

2 

Radio 3 Radio 4 1Xtra 6 Music 4 Extra Asian 

Network 

5 live 

2012/13 13 35 34 77 12 9 14 3 20 

2013/14 
19 24 32 79 10 7 19 3 23 

 

5.3.15. Mae’r Weithrediaeth hefyd wedi comisiynu cyfran resymol o gyflenwyr o’r tu allan 

i Lundain. Yn 2013/14, comisiynwyd tua 32% o’r cynnwys radio rhwydwaith oddi 

wrth gynhyrchwyr annibynnol wedi’u lleoli yn y gwledydd a’r rhanbarthau; roedd 

y ffigur yn 33% yn 2012/13. Ar sail canlyniadau eu harolwg eu hunain o’u 

haelodau, mae RIG yn credu bod proses gomisiynu BBC Radio’n canolbwyntio 

gormod ar Lundain ac yn dadlau bod angen mwy o gyfleoedd i gwmnïau 

annibynnol sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r M25 gyflenwi cynnwys rhwydwaith. 

Tegwch a thryloywder yn y prosesau comisiynu 

5.3.16. Yn adolygiad diwethaf yr Ymddiriedolaeth o’r trefniadau ar gyfer cyflenwi 

cynnwys radio daethom i’r casgliad bod perthynas y BBC â’r sector annibynnol yn 

gallu bod dan bwysau ac argymhellwyd newidiadau ym mhrosesau comisiynu’r 

BBC er mwyn gwella cyfathrebu ac ymgysylltu â chyflenwyr. 

5.3.17. Yn y cyfnod ers hynny, mae Gweithrediaeth y BBC wedi cymryd nifer o gamau 

cadarnhaol er mwyn gwella’i harferion comisiynu, ac mae’r rhain wedi cael eu 

croesawu gan y sector annibynnol. Mae’r gwelliannau hyn yn cynnwys penodi 

uwch weithredwyr yn benodol er mwyn cysylltu a chydgysylltu camau gweithredu 

gyda’r sector, dechrau gwneud hysbysiadau ar-lein ynglŷn â chynlluniau ar gyfer 

y dyfodol ac amserlenni comisiynu, a chyflwyno cyfarfodydd rheolaidd gyda RIG 

er mwyn datrys nifer o faterion yn ymwneud â’r broses gomisiynu. Mae’r 

Weithrediaeth a RIG hefyd wedi ailnegodi’r Telerau Masnach ar gyfer radio. Fodd 

bynnag, mae RIG yn dweud na ellir cael cyfle cyfartal i bob cyflenwr tra mae’r 

comisiynu’n cael ei oruchwylio gan y staff sy’n gyfrifol am dimau mewnol.  

5.3.18. Mae’r system amcanbrisiau newydd a gyflwynwyd gan y BBC ar gyfer comisiynau 

radio (sy’n lleihau’r angen i gytuno ar gyllidebau manwl) hefyd wedi gwella 

cysylltiadau ond mae’r sector annibynnol yn dal yn bryderus nad yw’r ffordd y 

mae timau cynhyrchu mewnol yn mesur costau yn ddigon tryloyw. Dywedodd 

RIG nad yw’r BBC yn datgelu ‘gwir’ gostau cynyrchiadau mewnol nac yn 

dosrannu gorbenion. 

5.3.19. Mae’r Weithrediaeth yn dadlau y byddai’n anodd sicrhau tryloywder ariannol llwyr 

oherwydd sensitifrwydd masnachol. Mae hefyd yn dweud ei bod yn anodd 

dosrannu a chyflwyno’r costau canolog hyn mewn ffordd a fyddai’n galluogi 

cymariaethau ystyrlon rhwng cynyrchiadau mewnol ac annibynnol. Er enghraifft, 

yn ychwanegol at y ffi gynhyrchu a delir gan y BBC am gynyrchiadau annibynnol, 

mae’r BBC yn talu costau hawlfraint pob cerddoriaeth sydd wedi’i recordio ac ar 

gyfer y rhan fwyaf o’r perfformiadau byw, y costau rheoli gorsaf sy’n gysylltiedig 
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â phob rhaglen annibynnol, yn ogystal â chostau talentau mewn rhai meysydd 

rhaglenni.  

5.3.20. Fodd bynnag, mewn partneriaeth â chynhyrchwyr annibynnol a ddewisodd 

gymryd rhan, mae’r Weithrediaeth wedi cynnal ymarfer meincnodi yn ddiweddar 

er mwyn cymharu costau rhaglenni a’r adnoddau sy’n mynd i mewn iddynt ar 

gyfer sampl o raglenni tebyg gyda’r bwriad o nodi cyfleoedd i gynyddu 

effeithlonrwydd cynhyrchiol. 

 

5.4. Perfformiad trefniadau cyflenwi ar gyfer cynhyrchu 
cynnwys a gwasanaethau ar-lein 

Cydymffurfio â chwotâu 

5.4.1. Mae’n ofynnol i BBC Online gomisiynu 25% o’i wariant ar-lein cymwys ar 

gynnwys a gwasanaethau oddi wrth gyflenwyr annibynnol. Mae’r BBC yn 

bodloni’r cwota hwn yn gyson. Roedd ei wariant cymwys yn 2013/14 yn £19.5 

miliwn; neu 30.4% o’r sail gymwys o £64.2 miliwn. Ers ein hadolygiad diwethaf 

yn 2011, mae gwerth y gwariant wedi aros yn weddol gyson mewn termau real 

er gwaethaf newidiadau y naill flwyddyn ar ôl y llall i’r sail gymwys wrth i ofynion 

y BBC mewn perthynas â chynnwys a gwasanaethau ar-lein newid ( 

5.4.2. Ffigur 15). 

 

Ffigur 15: Cyfran y gwariant ar-lein cymwys ar gyflenwyr annibynnol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau ystod ac amrywiaeth addas 

5.4.3. Mae Ffigur 16 yn cyflwyno dadansoddiad o gyfraniadau pob un o adrannau BBC 

Online i’r cwota dros y pedair blynedd diwethaf. Mae’n dangos mai Future Media 

wnaeth y cyfraniad mwyaf tuag at y cwota mewn termau real ac mae ei wariant 

(ar gaffael technoleg yn bennaf) wedi cynyddu o’i gymharu â’r rhan fwyaf o’r 

meysydd eraill. Fodd bynnag, gwasanaethau Plant a Radio a Cherddoriaeth oedd 

ar y brig o ran gwir wariant allanol fel cyfran o’r sail gymwys ar gyfer pob adran a 

26.9 

29.5 

27.5 

30.4 

2010/11 2011/12 2012/13 20123/14

Y cwota gwariant allanol (%)
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chyfrannodd y meysydd comisiynu cynnwys ym maes Teledu, gan gynnwys 

Gwybodaeth a Dysgu, lawer llai tuag at fodloni’r cwota yn gyffredinol yn 2013/14 

o’i gymharu â 2010/11.  

Ffigur 16: Perfformiad wrth fodloni’r cwota gwariant allanol gan Adrannau BBC 

Online  

 

2010/11   2011/12   2012/13   2013/14 

 

Gwariant 
£000 %   

Gwariant 
£000 %   

Gwariant 
£000 %   Gwariant £000 % 

Future Media 5,735 20.5   5,786 24.15   8,441 22.3   8,807 27.5 

Teledu (gan 
gynnwys 
Gwybodaeth a 
Dysgu) 7,135 31.2   6,684 29.83   5,798 31   3,692 25.9 

Plant 1,988 31.31   1,955 35.51   2,259 39   2,974 50 

Y Gwledydd a’r 
Rhanbarthau 872 22.4   806 18.64   1,065 23.8   658 17.9 

Radio a 
Cherddoriaeth 3,780 33.2   4,487 41.93   3,293 36.6   3,346 40.5 

Cyfanswm y 
gwariant allanol 19,510 26.9   19,719 29.48   20,856 27.49   19,477 30.4 

 

5.4.4. Mae’r duedd hon i wario llai na’r cwota yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tuag at 

dechnoleg ac oddi wrth gynnwys digidol, yn unol â strategaeth y BBC i wella 

ansawdd ei gynnyrch Ar-lein drwy fuddsoddi yn y seilwaith sylfaenol i gefnogi’r 

cynigion hyn.35 Yn y dyfodol, mae’r Weithrediaeth yn disgwyl i wariant ar 

gynnwys digidol gynyddu wrth i’r BBC geisio darparu mwy o gynnwys ar-lein (e.e. 

cynnwys iPlayer yn unig). 

5.4.5. O safbwynt daearyddol, mae   

                                           

35 Yn Ionawr 2011, cymeradwyodd Ymddiriedolaeth y BBC strategaeth dair blynedd BBC Online, a oedd yn cynnwys ad-

drefnu BBC Online o amgylch deg cynnyrch. Am ragor o fanylion gweler 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/online_strategy/online_strategy.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/online_strategy/online_strategy.pdf
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5.4.6. Ffigur 17 yn dangos bod nifer y cyflenwyr ar-lein sydd gan y BBC y tu allan i 

Lundain yn dal i gynyddu. Yn 2013/14 roedd 66% o’u cyflenwyr wedi’u lleoli y tu 

allan i Lundain, o’i gymharu â 44% yn 2010/11. Mae’r cynnydd hwn yn cyd-daro 

â symud nifer o swyddogaethau BBC Online a Future Media i Salford, gan 

gynnwys gwasanaethau Plant a Gwybodaeth a Dysgu. Dywedodd y Weithrediaeth 

wrthym fod y rhan fwyaf o wariant y cwota erbyn hyn yn cael ei gomisiynu oddi 

wrth Adrannau’r BBC sydd wedi’u lleoli y tu allan i Lundain sy’n ceisio datblygu 

perthynas â chyflenwyr lleol. 
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Ffigur 17: Cyflenwyr ar-lein y tu allan i Lundain Fwyaf  

 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Cyflenwyr (%) 44% 46% 52% 66% 

Nifer y cyflenwyr 104 98 131 170 

Nifer y comisiynau 178 166 203 329 

 Sylwer: Mae’r ffigur hwn yn cynnwys yr holl gyflenwyr sy’n cael comisiynau ar-lein oddi wrth y BBC yn 

ychwanegol at gomisiynau gwariant cwota  

Tegwch a thryloywder mewn prosesau comisiynu 

5.4.7. Yn ein hadolygiad diwethaf o’r trefniadau cyflenwi cynnwys ar-lein nodwyd nifer o 

gamau y dylai’r Weithrediaeth eu cymryd er mwyn gwella’r ffordd y mae’n 

ymwneud â chyflenwyr a gwneud i’r broses gomisiynu ar-lein weithio’n well yn 

gyffredinol er mwyn helpu i hybu cystadleuaeth. Roedd y gwelliannau hyn yn 

cynnwys egluro’n well wrth randdeiliaid sut y mae’r cwota gwasanaethau ar-lein 

yn cael ei lunio, cyfathrebu cyfleoedd i’r farchnad yn gliriach, gwella’r ffordd y 

mae’r rhestr cyflenwyr a gymeradwywyd yn gweithio ac adrodd am ddata 

canlyniadau yn rheolaidd ac yn gyson.  

5.4.8. Wrth ymateb i’r adolygiad diwethaf, bu’r Weithrediaeth yn ystyried diddymu’r sail 

gymwys ar gyfer y cwota ar-lein yn gyfan gwbl, yn unol â chais rhai 

rhanddeiliaid. Fodd bynnag, yn ei hymgynghoriad ehangach â’r diwydiant yn dilyn 

ein hadolygiad diwethaf gwelodd nad oedd consensws ynglŷn â’r dewisiadau 

addas yn lle hynny. Nodwyd risg hefyd y byddai gwaith allanol yn drifftio tuag at 

ôl-dechnolegau ar draul cynhyrchu cynnwys a welir gan gynulleidfaoedd. Yn lle 

hynny, cynigiodd y Weithrediaeth newidiadau i’r ffordd y mae’n adeiladu ac yn 

cyfathrebu pa wariant sy’n gymwys ar gyfer y cwota. Roedd y newidiadau hyn yn 

seiliedig ar yr egwyddor y dylai holl wariant BBC Online ar gynnwys a welir gan 

gynulleidfaoedd fod yn gymwys, ac eithrio newyddion a chwaraeon am resymau 

golygyddol.  

5.4.9. Yn ein hasesiad dilynol ar ddechrau 2013, cefnogodd yr Ymddiriedolaeth y 

newidiadau hyn a’r diffiniadau diwygiedig o’r cwota. Mae’r sail gymwys newydd 

wedi arwain at nifer o fanteision gan gynnwys cynyddu swm y gwariant sy’n cael 

ei ystyried yn gymwys erbyn hyn, canolbwyntio mwy ar wasanaethau a welir gan 

gynulleidfaoedd a diffiniadau symlach er mwyn bod yn fwy tryloyw.36 

5.4.10. O ran gwneud i’r system gomisiynu weithio’n well, ers yr adolygiad diwethaf 

mae’r Weithrediaeth wedi cyflwyno cytundebau fframwaith gyda nifer o gyflenwyr 

allweddol. Mae’r cytundebau hyn wedi cynyddu cyfleoedd ar gyfer cystadleuaeth 

gan eu bod wedi galluogi’r BBC i roi prosiectau ar-lein mwy allan i’r farchnad. 

Byddant yn cael eu haildendro yn rheolaidd er mwyn annog ceisiadau gan 

gyflenwyr newydd. Mae’r Weithrediaeth hefyd wedi cyflwyno’r rhaglen Connected 

Studios, cyfres o gyfleoedd strwythuredig sy’n agored i dimau mewnol a 

chyflenwyr allanol wedi’u cynllunio er mwyn datblygu syniadau ar gyfer 

nodweddion a fformatau arloesol a meithrin cystadleuaeth greadigol. 

                                           

36
 Mae rhagor o fanylion ynglŷn â’r camau a gymerwyd gan y Weithrediaeth mewn ymateb i’r adolygiad diwethaf i’w 

gweld yn www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/online/other/online_independent_supply.html  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/online/other/online_independent_supply.html
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5.4.11. Yn eu hymateb i’n hymgynghoriad, mae Pact yn teimlo nad oes digon o eglurder 

ynglŷn â chyfansoddiad y cwota ar-lein allanol o 25%, yn fwyaf arbennig rhwng 

yr hyn sy’n cael ei wario gan gyflenwyr annibynnol o’i gymharu â thimau mewnol 

ar gynnwys ac ar wasanaethau ar-lein. Maent yn dadlau bod hyn yn ei gwneud 

hi’n anodd i randdeiliaid wneud sylwadau ynglŷn ag effeithiolrwydd trefniadau. 

Mewn ymateb, mae’r Weithrediaeth yn dweud bod y rhaniad hwn yn cael ei 

egluro yn ei adroddiadau blynyddol ar ganlyniadau.37  

                                           

37 Mae adroddiad blynyddol y Weithrediaeth ar berfformiad o’i gymharu â’r cwota gwariant allanol ar-lein i’w weld yn 

www.bbc.co.uk/commissioning/online/articles/bbc-online-future-media  

http://www.bbc.co.uk/commissioning/online/articles/bbc-online-future-media
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Atodiad 1:  Y trefniadau cyflenwi ar 
gyfer cynhyrchu cynnwys teledu, 
cynnwys radio a chynnwys a 
gwasanaethau ar-lein y BBC  
 

Egwyddorion arweiniol  

 Egwyddor un: Sicrhau cynnwys creadigol o safon uchel ymhob 
genre  

Rhaid i’r BBC barhau’n sefydliad creadigol ac arloesol, sy’n ganolog i ddiwydiannau 

creadigol y DU. Mae’r Ymddiriedolaeth a’r cyhoedd yn disgwyl i’r BBC wneud y 

cynnyrch mwyaf 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 gael ei drefnu mewn ffordd 

sy’n ei alluogi i gael 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 nghyd-destun newidiadau yn y farchnad 

gyflenwi ac o ran dulliau digidol.  

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 gwasanaeth 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, gan gynnwys drwy gynyddu cystadleuaeth a sicrhau 

amrywiaeth priodol yn y sail gyflenwi. 

Mae’r gallu i ddefnyddio eiddo deallusol a hawliau cynnwys y BBC y tu hwnt i’r 

gwasanaeth cyhoeddus yn hollbwysig er mwyn sicrhau gwerth am arian yn y tymor 

hir. Mae’r model presennol yn caniatáu i’r BBC gadw gwerth llawn hawliau ar 

gynnwys sy’n cael ei wneud yn fewnol, a chyfran o werth hawliau lle mae cynnwys 

yn cael ei gomisiynu oddi wrth gynhyrchwyr annibynnol. Dylai unrhyw drefniadau 
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newydd sicrhau bod y BBC a chyrff eraill sy’n creu’r cynnwys yn derbyn cyfran deg o 

werth masnachol cynnwys sy’n cael ei gomisiynu gan y BBC. 

Er mwyn cyflawni’r egwyddor hon, dylai’r BBC hefyd ystyried ffactorau eraill ar 

wahân i’r pris a delir am gynnwys, megis cyfleoedd i sicrhau buddsoddiad gan eraill 

drwy ariannu cynyrchiadau ar y cyd a chreu refeniw o ffynonellau ar wahân i ffi’r 

drwydded, gan gynnwys manteisio i’r eithaf ar botensial incwm masnachol. 

 Egwyddor tri: Defnyddio cyflenwadau amrywiol ac eang â mynediad 
teg 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, diwylliannol 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  

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod rôl ganolog y BBC yn y gwaith o hyfforddi a 

datblygu 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 sylweddol mewn seilwaith (fel digwyddiadau mawr a chynyrchiadau 

ar draws cyfryngau y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl erbyn hyn).  

 Egwyddor pump: 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 wedi egluro’r 

rheolaethau hyn ymhellach yn ddiweddar 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 
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gynhyrchu fewnol yn gweithio drwy roi’r gweithgareddau, i gyd neu’n rhannol, ar 

sylfaen fasnachol, gael eu cymeradwyo gan yr Ymddiriedolaeth. Bydd angen iddynt 

hefyd gydymffurfio â pholisi masnachu teg yr Ymddiriedolaeth, gofynion cymorth 

gwladwriaethol a fframwaith masnachol newydd yr Ymddiriedolaeth.  

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. 


