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Polisi ar syndiceiddio 
cynnwys ar-alw'r BBC  

Syndiceiddio cynnwys ar-alw'r BBC  

Pwrpas 

1. Bwriedir i'r polisi hwn egluro'r sefyllfa i drydydd partïon, i Fwrdd Gweithredol 

y BBC (Y Bwrdd Gweithredol o hyn ymlaen) ac i dalwyr ffi'r drwydded ynglŷn 

â'r canlynol: 

 Y telerau a ddylai fod ar waith ar gyfer syndiceiddio cynnwys gwasanaeth 

cyhoeddus ar-alw'r BBC a'i ddata cysylltiedigi 

 Y broses a ddefnyddir gan Ymddiriedolaeth y BBC i asesu'r trefniadau 

newydd 

2. Mae'n disodli polisi syndiceiddio ar-alw blaenorol 2007 a bydd y Bwrdd 

Gweithredol yn paratoi set o ganllawiau gweithredol yn gefn iddo. 

3. Mae syndiceiddio'n cyfeirio at ddarparu cynnwys gan y BBC ar gyfer 

platfformau trydydd parti (e.e. darlledwyr eraill sy'n defnyddio cêbl, IPTC, 

DTT neu loeren i ddosbarthu), dyfeisiau (e.e. blychau pen-set, ffonau 

symudol, chwaraewyr MP3, cyfrifiaduron tabled, setiau teledu, chwaraewyr a 

chonsolau gemau integredig), yn ogystal â phlatfformau ar lein (e.e. 

rhaglenni rhyngrwyd megis Facebook ac YouTube) er mwyn i dalwyr ffi'r 

drwydded allu defnyddio'r platfformau a'r dyfeisiau hyn i gael gafael ar 

gynnwys ar-alw'r BBC. 

4. Rôl Ymddiriedolaeth y BBC (Yr Ymddiriedolaeth o hyn ymlaen) yw cynrychioli 

buddiannau talwyr ffi'r drwydded ac asesu eu barn yn ofalus ac yn briodol. 

Wrth gyflawni ei swyddogaethau, rhaid i'r Ymddiriedolaeth weithredu er budd 

y cyhoedd a sicrhau bod dibenion cyhoeddus y BBC yn cael eu hyrwyddo'n 

effeithiol. Mae'r Siarter yn gosod dyletswyddau penodol eraill ar yr 

Ymddiriedolaeth; rhaid iddi roi sylw i effaith gystadleuol gweithgareddau'r 

BBC ar y farchnad ehangach a sicrhau bod y BBC yn cadw at safonau uchel o 

ran bod yn agored ac yn dryloyw.  

5. Bwriada'r Ymddiriedolaeth fabwysiadu datganiad polisi ynglŷn â syndiceiddio 

cynnwys ar-alw'r BBC a dal y Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am gydymffurfio 

ag ef. Gwaith y Bwrdd Gweithredol yw ystyried a gwneud trefniadau 

syndiceiddio gyda thrydydd partïonii fesul achos, yn unol â'r polisi. 

6. Bwriedir i'r egwyddorion a'r gweithdrefnau sydd yn y polisi hwn sicrhau bod 

materion perthnasol yn cael eu hystyried yn briodol gyda golwg ar yr holl 

weithgarwch syndiceiddio newydd a bod effaith unrhyw drefniadau'n cael ei 

hasesu'n iawn. 
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Cwmpas 

7. Mae'r polisi hwn yn ymwneud â threfniadau ar gyfer syndiceiddio holl 

gynnwys y BBC, yn benodol: 

 Cynnwys teledu hyd-llawn, a ddarlledwyd eisoes ar wasanaethau llinellol y 

BBC ac y bwriedir iddo gael ei weld ar ei haeddiant ei hun (e.e. ystod y 

rhaglenni a ddarlledir ar sianelau teledu'r BBC) 

 Cynnwys radio hyd-llawn, a ddarlledwyd eisoes ar wasanaethau llinellol y 

BBC (e.e. cynnwys a ddarlledwyd ar wasanaethau radio'r BBC ac y 

gwrandewir arno drwy gyfrwng cynhyrchion megis yr iPlayer, neu ar ffurf 

podlediadau ac ati) 

 Cynnwys ffurf-fer, (e.e. rhagflasau hyrwyddo, clipiau newyddion a chynnwys 

o fath arall ar BBC ar lein) 

 Nodweddion, swyddogaethau a metadata cysylltiedig 

8. Mae'r polisi wedi'i gyfyngu i ddarparu deunyddiau a ganiateir o dan 

drwyddedau gwasanaeth presennol (h.y. nid yw'n ehangu cwmpas trwydded 

o'r fath).iii 

9. Nid yw'r polisi hwn ond yn berthnasol i syndiceiddio cynnwys gwasanaeth 

cyhoeddus ar-alw'r BBC. Nid yw ond yn ymwneud â chynnwys y Deyrnas 

Unedig ac nid yw'n berthnasol i ddeunydd a ddarperir drwy weithgareddau 

masnachol y BBC. 

 

Amcanion - gwasanaethu buddiannau talwyr ffi'r drwydded 

10. Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu er budd y cyhoedd ac mae'n cynrychioli 

buddiannau talwyr ffi'r drwydded. Felly, bwriedir i'r polisi hwn sicrhau bod 

syndiceiddio'n digwydd er budd cyffredinol talwyr ffi'r drwydded a bod y 

deunydd y mae'r polisi'n ymwneud ag ef yn cael ei syndiceiddio lle bo hynny 

er budd iddynt.  

11. Credwn fod gwerth cyhoeddus yn gyffredinol i syndiceiddio a'i bod er budd 

talwyr ffi'r drwydded i allu cael gafael ar gynnwys ar-alw'r BBC ar gynifer o 

blatfformau a dyfeisiau ag sy'n bosibl, yn unol â'r polisi hwn. Yn y cyswllt 

hwn, mae gan y BBC ddyletswyddau penodol o dan Gymal 12 o Gytundeb y 

BBC: 

Rhaid i'r BBC wneud popeth sy'n rhesymol ymarferol i sicrhau bod gwylwyr, 
gwrandawyr a defnyddwyr eraill (a dibynnu ar yr amgylchiadau) yn gallu cael 
gafael ar Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig a fwriedir ar eu cyfer, neu 
elfennau o'u cynnwys, mewn ystod o ffyrdd hwylus a chost-effeithiol sydd ar 

gael neu a all fod ar gael yn y dyfodol. 

12. Nid yw hyn yn golygu ei bod yn rhaid i'r BBC ddarparu ei chynnwys ar bob 

platfform a dyfais: byddai hynny'n anymarferol (yn anad dim oherwydd na 

fyddai hynny'n golygu bod arian ffi'r drwydded yn cael ei ddefnyddio yn y 

ffordd orau). Serch hynny, dylai ymagwedd gyffredinol y BBC at syndiceiddio 

gael ei thywys bob tro gan y gred y dylai'r trefniadau anelu at wasanaethu 
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talwyr ffi'r drwydded, drwy eu galluogi i gael gafael yn hwylus ar ystod lawn 

cynnwys llinellol y BBC sydd wedi'i ddarlledu'n ddiweddar, ni waeth pa 

blatfform neu ddyfais a ddewisir ganddynt. 

13. Rhaid ystyried ffactorau eraill hefyd, megis gwerth am arianiv a'r effaith 

gystadleuol.v Yn benodol, ac ystyried sut mae platfformau a dyfeisiau'n 

cynyddu ac yn datblygu'n gyflym, ni fyddai darparu ei chynnwys ar bob 

platfform a dyfais yn sicrhau gwerth am arian iddi. Er mwyn gwneud hynny 

mewn unrhyw un achos penodol, bydd gofyn cael cyfiawnhad clir a chryf.  

14. Felly, mae'r polisi hwn yn dweud beth y byddai'r Ymddiriedolaeth yn ei 

ystyried yn 'rhesymol ymarferol' o ran trefniadau syndiceiddio, gan roi sylw i 

ystod lawn y dibenion, y dyletswyddau a'r amcanion cyhoeddus. 

 

Syndiceiddio cynnwys ar-alw'r BBC 

15. Mae'r adran hon (paragraffau 16-22) yn rhestru'r prif egwyddorion a'r meini 

prawf y dylai'r BBC seilio syndiceiddio'i chynnwys ar-alw arnynt. Yna, amrywir 

yr egwyddorion a'r meini prawf hyn fymryn, a dibynnu ar y math o gynnwys 

fel y'i disgrifir isod (paragraffau 28-33). 

16. Er mwyn sicrhau gwerth cyhoeddus a hyrwyddo'r dibenion cyhoeddus, dylai'r 

holl drefniadau syndiceiddio gael eu cynllunio er mwyn i dalwyr ffi'r 

drwydded: 

a) Allu cael gafael yn rhwydd ar adeg hwylus ar holl ystod cynnwys y BBCvi 

b) Gallu dod o hyd i gynnwys y BBC yn gyflym ac yn rhwydd ar blatfformau a 

dyfeisiau trydydd partïon, er enghraifft, drwy gysylltu â chynnwys neu gael 

gafael arno drwy gyfrwng systemau llywio trydydd parti, megis EPG neu 

chwilio. 

c)  Profi cynnwys sydd o dan reolaeth olygyddol gan y BBC, ac sy'n caniatáu i'r 

BBC eu tywys at gynnwys arall na fyddent o reidrwydd yn cael eu denu ato'n 

naturiol ond a allai fod yn gyfrwng gwybodaeth a mwynhad iddynt 

d) Gallu gweld yn rhwydd mai cynnwys y BBC ydyw a gallu gwahaniaethu 

rhyngddo a chynnwys o ffynonellau eraill 

e)  Profi cynnwys y BBC mewn mannau ac mewn cyd-destunau priodol yn unig 

f)  Cael profiad o safon uchel (e.e. rhwydd ei ddefnyddio, ansawdd y lluniau 

a'r sain) 

g) Gallu cael gafael ar gynnwys yn ddi-dâl (sy'n golygu ar lefel yr haen 

mynediad neu'r hyn sy'n cyfateb iddi yng nghyswllt gwasanaethau 

tanysgrifio), a chynnwys sydd heb hysbysebion a nawdd 

h)  Gallu cael gafael ar nodweddion rheolaeth rhieni a hygyrchedd, megis 

isdeitlau a sainddisgrifio, a'r rheini sy'n gysylltiedig â'r ddewislen a'r 

rhyngwyneb defnyddiwr  
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17. A hithau'n gwarchod ffi'r drwydded, rhaid i'r Ymddiriedolaeth sicrhau 

stiwardiaeth gadarn dros arian cyhoeddus; felly rhaid i'r holl drefniadau 

syndiceiddio ddangos gwerth am arian i dalwyr ffi'r drwydded.  

18. Yn ogystal â'r egwyddorion wynebu'r-cyhoedd hyn, mae'r Ymddiriedolaeth yn 

cydnabod bod ffactorau eraill yn berthnasol hefyd wrth ystyried unrhyw 

drefniant syndiceiddio arbennig, yn benodol, bod angen sicrhau: 

 Cwmpas digonol i'r BBC gyflwyno gwelliannau ac arloesi wrth i 

ddisgwyliadau'r gynulleidfa esblygu a thechnoleg ddatblygu, yn gyson â 

thelerau'r polisi hwn a lle y gall gwelliannau ac arloesi o'r fath sicrhau 

gwerth clir i'r cyhoedd 

 Bod y BBC yn dileu cynnwys ar-alw'n ddi-oed lle bydd gofyn am resymau 

cyfreithiol neu er mwyn cydymffurfio 

 Bod data cywir a phrydlon am ddefnyddwyr yn cael ei ddarparu ar gyfer y 

BBC (e.e. niferoedd gwylio) 

19. Mae'r Ymddiriedolaeth yn mynnu hefyd bod y Bwrdd Gweithredol yn 

cydymffurfio â phob gofyniad cyfreithiol a rheoleiddiol, gan gynnwys cyfraith 

cymorth gwladol a chanllawiau golygyddol y BBC a'r fframwaith masnachu 

teg. Yn benodol, dylai sicrhau ei bod yn gweithredu ar sail deg, resymol heb 

wahaniaethu wrth wneud trefniadau syndiceiddio. 

20. Mae'r Ymddiriedolaeth yn mynnu hefyd bod y BBC yn darparu metadata ar 

gyfer rhanddeiliaid fel rhan o'r trefniant syndiceiddio, er mwyn hwyluso 

darganfod cynnwys ar-alw'r BBC, ac mewn modd sy'n gyson â'r egwyddorion 

ym mharagraffau 16-18. 

21. Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn pennu un dull penodol ar gyfer y mecanwaith 

darparu sydd i'w ddefnyddio mewn trefniadau syndiceiddio, ond mae'n 

disgwyl i bob trefniant o'r fath gydymffurfio â'r egwyddorion a'r gofynion sydd 

ym mharagraffau 16-20 a'i fod yn cydymffurfio â thelerau'r polisi hwn. 

22. Yn olaf, ni ddylai unrhyw ddeunydd sy'n cael ei syndiceiddio gan y BBC ond 

gynnwys dolennu allanol at ddarparwyr eraill lle y caniateir hyn gan y 

platfform. 

 

Dull 

23. Wrth restru'r egwyddorion hyn, nid yw'r Ymddiriedolaeth yn ceisio gorfodi un 

ateb technegol yn unig. Serch hynny, mae'n credu mai'r ffordd orau o 

wireddu'r egwyddorion hyn fydd cynnig llwybr uniongyrchol i ddarpar 

bartneriaid at holl ystod cynnwys y BBC, drwy eu platfform neu eu dyfais, o 

fewn amgylchedd y BBC. Mae hyn yn golygu, ar hyn o bryd, un o gynhyrchion 

safonol y BBC, megis yr iPlayer, a ddarperir dros y rhyngrwyd, ond mae'r 

egwyddorion a restrir yn y polisi hwn yr un mor berthnasol i unrhyw 

gynhyrchion syndiceiddio yn y dyfodol. 

24. Gwaith y Bwrdd Gweithredol fydd penderfynu sut mae syndiceiddio'i gynnwys 

o fewn telerau'r polisi hwn, ond wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â gwneud 

hynny, rhaid iddo roi sylw llawn i'r ffaith bod angen sicrhau bod y rhan fwyaf 
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helaeth o blatfformau a dyfeisiau ar y farchnad yn gallu cael gafael 

uniongyrchol ar un o gynhyrchion safonol yr iPlayer neu ar unrhyw gynnyrch 

syndiceiddio yn y dyfodol.  

25. Fodd bynnag, fe all amgylchiadau godi o bryd i'w gilydd, sy'n cyfiawnhau 

trefniadau arbennig sy'n gwyro oddi wrth y model hwn. Wrth benderfynu a 

ddylid gwneud trefniant o'r fath, dylai'r Bwrdd Gweithredol ystyried pob 

ffactor perthnasol, gan gynnwys y gwahanol amgylchiadau sy'n wynebu pob 

parti ac unrhyw ffactorau cyfyngol, sy'n golygu nad yw'n dechnegol ymarferol 

neu'n economaidd ymarferol mabwysiadu un o gynhyrchion safonol y BBC. 

26. Bydd angen i'r sail ar gyfer unrhyw drefniant arbennig fod yn glir iawn ac nid 

yw'r Ymddiriedolaeth yn rhagweld y bydd achosion o'r fath nac yn gyffredin 

nac ychwaith yn hawdd eu cyfiawnhau. At hynny, bydd unrhyw ddatblygiad 

o'r fath, gan gynnwys penderfyniad ynglŷn â phwy fydd yn talu'r costau 

cysylltiedig, yn gorfod cydymffurfio'n barhaus â'r egwyddorion a'r gofynion 

sydd ym mharagraffau 16-20. 

27. Lle bydd cynigion ar gyfer trefniant arbennig wedi'u hystyried ond heb eu 

cymeradwyo, rhaid i'r Bwrdd Gweithredol egluro i'r parti perthnasol ar ba sail 

y gwnaeth ei benderfyniad. 

 

Rhoi egwyddorion a meini prawf ar waith ar gyfer cynnwys ar-alw'r 

BBC: 

Cynnwys teledu hyd-llawn  

28. Disgwyliwn i'r trefniadau syndiceiddio sy'n ymwneud â chynnwys teledu hyd-

llawn gydymffurfio â'r holl egwyddorion a'r gofynion sydd ym mharagraffau 

16-20.  

Cynnwys radio hyd-llawn  

29. Wrth ystyried syndiceiddio cynnwys radio, rydym wedi ystyried y gwahanol 

ffyrdd o ddefnyddio cynnwys o'r fath. Mae gwahaniaethau amlwg ym 

mhrofiad y defnyddiwr wrth iddo ddefnyddio cynnwys teledu hyd-llawn ar-

alw, o'i gymharu â chynnwys radio ar-alw. Un agwedd yw bod cynnwys sain 

yn fwy tebygol o gael ei ddefnyddio mewn amgylchedd symudol, megis 

gwrando ar bodlediad drwy chwaraewr MP3, er enghraifft. Er ein bod yn 

mynnu y dylid ei gynnwys o fewn trefniant syndiceiddio ar un o gynhyrchion 

safonol y BBC, rydym hefyd yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd yng 

nghyswllt trefniadau radio yn unig, er mwyn cydnabod sut mae'r farchnad 

hon wedi datblygu.  

30. Er mwyn sicrhau gwerth cyhoeddus a hyrwyddo'r dibenion cyhoeddus, dylai 

pob trefniant ar gyfer cynnwys radio hyd-llawn gael ei gynllunio i sicrhau ei 

fod yn gyson â'r egwyddorion sydd ym mharagraffau 16-20 Serch hynny, ac 

ystyried natur y ffordd y defnyddir radio ar-alw, nid yw'r egwyddorion (a), (c) 

ac (h) ym mharagraff 16 yn berthnasol i'r trefniadau syndiceiddio hyn. 
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31. Er bod radio'n perthyn i fframwaith gwahanol i deledu, ac y gellir felly ei 

syndiceiddio mewn gwahanol ffyrdd, mae gwerth cyhoeddus sylweddol 

ynghlwm wrth gynnwys deunydd o'r fath yn un o gynhyrchion safonol y BBC. 

Felly, disgwyliwn i'r Bwrdd Gweithredol ei ddarparu hefyd fel rhan o'i gynnig 

safonol ar iPlayer.  

Cynnwys ffurf-fer 

32. Mae ein hagwedd at syndiceiddio cynnwys ffurf-fer, gan gynnwys clipiau 

newyddion, cynnwys hyrwyddo a rhagflasau, a chynnwys o fath arall ar wefan 

y BBC, yn cynnig mwy o hyblygrwydd. Mae'r agwedd hyblyg hon wedi'i seilio 

ar y llu o wahanol ffyrdd y gellir defnyddio'r cynnwys hwn, o glipiau byrion ar 

safleoedd fideo i rannu erthyglau newyddion drwy safleoedd rhwydweithio 

cymdeithasol. 

33. Mae trefniadau syndiceiddio sy'n cynnwys deunydd ffurf-fer yn dal i ddod o 

dan ddarpariaethau perthnasol y polisi hwn (sydd ym mharagraffau 16-20). 

Er hynny, oherwydd natur y ffordd y defnyddir cynnwys ffurf-fer ar-alw a'r 

amgylcheddau lle y bydd hyn yn digwydd, nid yw'r egwyddorion (a), (b), (c) 

ac (h) ym mharagraff Error! Reference source not found. yn berthnasol i 

drefniadau o'r fath. 

 

Y broses ar gyfer trefniadau newydd  

34. Mae gofyn i'r Ymddiriedolaeth roi'r Prawf Gwerth Cyhoeddus ar waith ar bob 

newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig. Felly, mae'n 

gyfrifol yn y pen draw am benderfynu a fyddai trefniadau syndiceiddio 

newydd yn golygu newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas 

Unedig. 

35. Barn yr Ymddiriedolaeth yn gyffredinol yw bod trefniadau syndiceiddio sy'n 

cydymffurfio â'r egwyddorion uchodvii, yn debygol o ddod o fewn telerau 

trwyddedau gwasanaeth sy'n bodoli eisoes ac nad ydynt yn debygol o olygu 

newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig. 

36. Serch hynny, mae'n bosibl y bydd rhai cynigion mor fawr eu cwmpas nes y 

gallent olygu newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig.viii  

37. Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am benderfynu pa mor arwyddocaol neu 

beidio yw trefniant syndiceiddio yn y lle cyntaf. Os bydd yn meddwl bod 

cynnig yn golygu newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas 

Unedig, rhaid iddo'i gyfeirio at yr Ymddiriedolaeth. Yr Ymddiriedolaeth sydd 

â'r penderfyniad terfynol ynglŷn ag a yw trefniant yn golygu newid sylweddol 

i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig. Wrth farnu hynny, rhaid iddi 

ystyried effaith, newydd-deb, hyd a chost yn unol â'r hyn sydd yng Nghymal 

25 o'r Cytundeb. Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu nad oes angen 

Prawf Gwerth Cyhoeddus, yna, rhagwelir na fydd gofyn cael rhagor o 

gymeradwyaeth gan yr Ymddiriedolaeth (oni fydd rheolau, protocolau, 

polisïau neu godau eraill yr Ymddiriedolaeth yn berthnasol). 
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38. Mae'r Ymddiriedolaeth yn meddwl hefyd ei bod yn bwysig peidio â rhoi 

gormod o weithdrefnau biwrocrataidd diangen ar waith neu rai a fydd yn 

llesteirio ac yn rhwystro'r Bwrdd Gweithredol a'i bartneriaid masnachol yn 

ddiangen rhag gwneud trefniadau syndiceiddio newydd a all fod o werth 

sylweddol i'r cyhoedd, yn enwedig yn y farchnad hon sy'n datblygu'n gyflym a 

lle y gallai oedi leihau gwerth y trefniadau arfaethedig yn sylweddol. Felly, ni 

fyddai'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol geisio 

cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth o flaen llaw ar gyfer trefniadau o'r fath, ac 

eithrio o dan yr amgylchiadau uchod.   

39. Er mwyn monitro gweithgarwch yn briodol felly, mae'r Ymddiriedolaeth yn 

gofyn i'r Bwrdd Gweithredol: 

 Roi gwybod iddi am unrhyw drefniant syndiceiddio newydd sydd, yn ei farn 

ef, yn golygu newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig, 

naill ai ynddo'i hun neu yn sgil ei effaith gronnus, er mwyn i'r 

Ymddiriedolaeth ei ystyried  

 Rhoi diweddariad bob chwe mis ynglŷn â phob trefniant syndiceiddio a 

ystyrir yn y cyfnod hwnnw, gan gynnwys ar ba sail y gwnaethpwyd unrhyw 

drefniadau arbennig. Lle bydd trefniant arbennig wedi'i ystyried neu fod cais 

am drefniant o'r fath gan drydydd parti ond nad yw wedi'i gymeradwyo gan 

y Bwrdd Gweithredol, bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn gofyn am 

ddiweddariad ynglŷn â'r rheswm dros benderfyniad y Bwrdd Gweithredol i'w 

wrthod 

 O fewn 12 mis i'r adeg pan ddaw'r polisi newydd i rym, cyflwyno adroddiad 

i'r Ymddiriedolaeth ynglŷn â'r trefniadau gweithredol, ar lefel gydgrynhoi, yn 

y meysydd a ganlyn: 

 Dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer datblygu, cymorth, profi, 

monitro a chydymffurfio 

 Costau, gan gynnwys y rheini sy'n gysylltiedig â dosbarthu  

40. Fe all yr Ymddiriedolaeth fynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn gohirio neu'n 

canslo unrhyw drefniadau syndiceiddio (neu gasgliad o drefniadau o'r fath), a 

allai yn ei barn hi olygu newid sylweddol i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas 

Unedig ac nad yw wedi cael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth ar eu cyfer o 

flaen llaw. Lle na cheisir cymeradwyaeth o flaen llaw cyn cwblhau'r trefniadau 

hynny, rhaid i'r Bwrdd Gweithredol sicrhau ei fod yn gallu atal darparu'r 

deunydd os digwyddir rhoi Prawf Gwerth Cyhoeddus ar waith, ac y gall 

derfynu darparu'r deunydd yn llwyr os digwydd i'r Ymddiriedolaeth 

benderfynu peidio â chymeradwyo'r trefniant, heb i hynny arwain at 

ganlyniadau ariannol niweidiol i'r BBC. 

 

Canllawiau syndiceiddio ar-alw 

41. Rhaid i'r Bwrdd Gweithredol baratoi canllawiau syndiceiddio ar-alw sy'n 

esbonio'n fwy manwl sut y bydd yn rhoi'r polisi ar waith ar lefel weithredol. Yn 

benodol, dylai'r rhain nodi'r gofynion ychwanegol ar gyfer gwarchod brand y 

BBC, sicrhau dilysrwydd technegol, cyflawni'r dibenion cyhoeddus hyd yr 
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eithaf a sicrhau profiad o safon i ddefnyddwyr. Rhaid i'r canllawiau ddilyn y 

dull, y rhesymeg a'r egwyddorion sydd yn y polisi. Dylid eu datblygu, ac ar ôl 

eu cyhoeddi, eu dehongli yn unol â'r polisi syndiceiddio.  

42. Wrth iddo lunio'r canllawiau, mae'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i'r Bwrdd 

Gweithredol roi sylw dyledus i farn rhanddeiliaid a fynegwyd yn ystod ein 

hadolygiad. Ar ôl eu cyhoeddi, disgwyliwn i'r Bwrdd Gweithredol barhau i 

ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn sicrhau bod y canllawiau'n dal i fod yn 

addas at y diben. 

43. Mae'r Ymddiriedolaeth yn credu hefyd ei bod yn hanfodol sicrhau bod 

trefniadau syndiceiddio'n cael eu rhoi ar waith mewn modd tryloyw. Rhaid i'r 

Bwrdd Gweithredol gyhoeddi digon o wybodaeth am weithrediad technegol yr 

iPlayer safonol (ac am unrhyw gynhyrchion syndiceiddio yn y dyfodol) sy'n 

cael eu cynllunio'n arbennig i'w defnyddio'n ymarferol gan wneuthurwyr, 

gweithredwyr platfformau a darpar bartneriaid eraill.  

44. Dylai hyn gynnwys digon o wybodaeth i alluogi trydydd partïon i gynllunio a 

rheoli eu mapiau datblygu a dylai gynnwys, ond nid hynny'n unig, set o feini 

prawf gwrthrychol a ddefnyddir i ddiffinio cynhyrchion safonol, mapiau 

datblygu a chymorth technegol (o ran maint a hyd) ar gyfer fersiynau safonol.  

45. Ar ôl eu cyhoeddi, bydd y canllawiau i'w gweld yn www.bbc.co.uk 

 

Proses adolygu'r polisi  

46. Mae cyd-destun y polisi hwn yn symud yn gyflym a bydd technoleg a 

disgwyliadau'r gynulleidfa'n dal i esblygu. Yn benodol, mae'r ffiniau rhwng 

gwylio/gwrando byw ac ar-alw, a rhwng cynnwys teledu, radio a ffurf-fer yn 

debygol o bylu fwyfwy. Felly, bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried a oes angen 

adolygu'r polisi (gan gynnwys unrhyw ofynion ar i'r Bwrdd Gweithredol 

baratoi adroddiadau) a'r canllawiau eto erbyn canol 2015 fan hwyraf. 

47. At hynny, rhaid i'r Bwrdd Gweithredol adolygu'n barhaus y canllawiau sy'n 

rhoi prif egwyddorion y polisi hwn ar waith. Rhaid cael cymeradwyaeth yr 

Ymddiriedolaeth cyn gwneud unrhyw newid sylweddol. Yr Ymddiriedolaeth 

sydd â'r penderfyniad terfynol ynglŷn ag a oes angen ei chymeradwyaeth cyn 

newid unrhyw beth. 

 

Cwynion  

48. Yn y lle cyntaf, dylid cyfeirio unrhyw gŵyn ynglŷn â methiant honedig gan y 

BBC i gydymffurfio â thelerau'r polisi hwn neu â'r canllawiau syndiceiddio ar-

alw at y Bwrdd Gweithredol.  

49. Os nad yw'r sawl sy'n cwyno'n fodlon ar yr ymateb a gaiff gan y Bwrdd 

Gweithredol, caiff apelio at yr Ymddiriedolaeth. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 

ymdrin ag apeliadau drwy'r broses a geir yn y fframwaith masnachu teg, 

cwynion ac apeliadau. Mae manylion y fframwaith hwnnw ar wefan yr 

Ymddiriedolaeth, www.bbc.co.uk/bbctrust 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/bbctrust


BBC Trust / Policy on the syndication of BBC on-demand content 

 

 9 

 

50. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried apeliadau, sef y cam terfynol yn y broses 

gwyno. 

 

Cyfnod pontio ar gyfer y trefniadau presennol 

51. Gyda golwg ar y trefniadau syndiceiddio presennol, mae'r Ymddiriedolaeth yn 

disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol wneud trefniadau pontio gyda thrydydd partïon 

perthnasol er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r polisi a'r canllawiau 

newydd. Dylai trefniadau o'r fath ganiatáu amser rhesymol ar gyfer unrhyw 

drefniadau pontio, ond ni ddisgwylir i'r rheini barhau'n hwy na 12 mis ar ôl i'r 

polisi newydd ddod i rym.ix 

 

 

                                           
i ‘Metadata’. 

ii Er bod trydydd partïon o'r fath yn debygol o fod yn gwmnïau darlledu, cyfryngau neu 
dechnoleg, fe allent hefyd fod yn fathau eraill o sefydliadau, megis sefydliadau heb fryd ar 

wneud elw, elusennau neu grwpiau eraill o'r fath. 

iii Ar wahân i gynnwys sydd wedi'i gomisiynu a'i osod at ddibenion marchnata. 
iv Mae'r Siarter yn gosod dyletswydd ar yr Ymddiriedolaeth i 'sicrhau stiwardiaeth gadarn dros 

arian cyhoeddus', sy'n golygu bod y polisi hwn yn ystyried bod angen i drefniadau 
syndiceiddio'r BBC sicrhau gwerth am arian. 

v Mae'r Siarter yn mynnu ei bod yn rhaid i'r Ymddiriedolaeth 'roi sylw i effaith gystadleuol 
gweithgareddau'r BBC ar y farchnad ehangach'; ac yn unol â hynny, drwy ei Datganiad Polisi 

ar Effaith Gystadleuol, mae'r Ymddiriedolaeth yn 'mynnu bod y BBC, tra'i bod bob amser yn 

sicrhau ei bod yn cyflawni ei Dibenion Cyhoeddus ac yn ystyried ei dyletswyddau eraill yn y 
Siarter a'r Cytundeb, yn ymdrechu i sicrhau cyn lleied o effaith gystadleuol negyddol ar y 

farchnad ehangach ag sy'n bosibl. Gelwir y gofyniad hwn yn "Egwyddor Effaith Gystadleuol". 

vi Fel rhan o'i strategaeth ehangach, gall y BBC syndiceiddio cynhyrchion eraill hefyd sy'n cael eu dethol yn olygyddol 
gan y BBC, sy'n ategu ei chynnig ehangach ac sy'n eistedd ochr yn ochr â mynediad at ystod lawn y rhaglenni sydd 
ar gael ar gynnyrch safonol yr iPlayer, er enghraifft un o gynhyrchion syndiceiddio newyddion y BBC. Byddai 
cynhyrchion o'r fath yn syndiceiddio cynnwys a ddetholid yn olygyddol gan y BBC yn ogystal â'r ystod lawn a 
ddarperid gan iPlayer y BBC. Rhaid iddynt gydymffurfio â fframwaith y trwydded gwasanaeth ac â'r asesiadau 
rheoleiddio perthnasol fel y maent yng Nghytundeb y BBC. 
vii Ym mharagraffau 16-20 

viii Wrth benderfynu a all trefniadau syndiceiddio newydd fod yn arwyddocaol, yr ystyriaethau 
perthnasol yw effaith, goblygiadau ariannol, newydd-deb a hyd ynghyd â'r rhagdybiaeth bod 

unrhyw newid y mae gofyn cael trwydded gwasanaeth newydd ar ei gyfer neu newid i brif 

nodweddion trwydded sy'n bodoli eisoes yn arwyddocaol. 

ix Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y bydd trefniadau pontio hwy yn dderbyniol. 


