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BBC Ar-lein a’r Botwm Coch  
 

 

Mae'r drwydded gwasanaeth hon yn disgrifio nodweddion pwysicaf BBC Ar-lein a Botwm Coch y 

BBC, gan gynnwys sut mae'n cyfrannu at ddibenion cyhoeddus y BBC. Trwyddedau Gwasanaeth yw 

sylfaen system lywodraethu’r BBC. Eu nod yw rhoi sicrwydd i gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid ynghylch 

beth ddylai pob un o wasanaethau'r BBC ei ddarparu. 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio trwyddedau gwasanaeth fel sail i’w gwaith yn asesu perfformiad 

ac fel sail i’w gwaith yn ystyried unrhyw gynigion am newid i wasanaethau cyhoeddus y DU oddi wrth 

Weithrediaeth y BBC. Ni fydd gwasanaeth yn cael newid mewn ffordd a fydd yn mynd yn groes i’w 

drwydded gwasanaeth heb gael cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth. Os bydd newid yn cael ei gynnig i 

un o Brif Nodweddion datganedig trwydded, mae’r Ymddiriedolaeth yn rhagdybio y bydd yn rhaid iddi 

gynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus. Os bydd yn penderfynu peidio â chynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus 

cyn cymeradwyo newid o’r fath, rhaid iddi gyhoeddi ei rhesymau’n llawn. 

 

 

Rhan l: Prif nodweddion y gwasanaeth 

 

1. Cylch Gwaith 

Cylch gwaith BBC Ar-lein a’r Botwm Coch (‘y Gwasanaeth’) yw hyrwyddo dibenion 

cyhoeddus y BBC, drwy ddarparu cynnwys ar-lein arloesol a nodedig ac arlwy 

nodedig a thrwy gefnogi cynnyrch darlledu’r BBC.   

Dylai’r Gwasanaeth gynnig mwy o ddewis a rheolaeth i ddefnyddwyr y DU dros sut 

maent yn defnyddio cynnwys y BBC drwy ddarparu cynnyrch byw a chynnyrch 

amrywiol sydd wedi’i ddarlledu’n ddiweddar ar-alw.  

Dylai’r Gwasanaeth alluogi’r BBC i ddatblygu perthynas ddyfnach â'r rhai sy’n talu ffi’r 

drwydded a chryfhau atebolrwydd cyhoeddus y BBC.  

Dylai’r Gwasanaeth, bob amser, sicrhau cydbwysedd rhwng y potensial ar gyfer creu 

gwerth cyhoeddus a’r perygl o effeithio’n negyddol ar y farchnad. 

 

2. Cwmpas y Drwydded 

Dylai BBC Ar-lein fod ar gael drwy’r amser a hynny am ddim yn y man defnyddio. 

Dylai anelu at fod yn hygyrch i holl ddefnyddwyr llwyfannau a dyfeisiau sydd â’r 

rhyngrwyd wedi’i alluogi arnynt. 

Caiff gynnig arlwy amrywiol iawn, gan gynnwys y canlynol: testun, delweddau, graffeg, 

clipiau neu bigion o raglenni, cynnwys sain a fideo ffurf hir byw ac ar-alw sydd wedi'i 

ddarlledu gan wasanaethau teledu a radio'r BBC,1 archif cyfyngedig o ddarllediadau a 

                                                 
1 Mae cymeradwyaeth sy’n ymwneud â sain a fideo ar-alw wedi’i chynnwys yn nogfen casgliadau 

terfynol y Prawf Gwerth Cyhoeddus ym maes Gwasanaethau Ar-alw. Mae hon ar gael ar wefan 

Ymddiriedolaeth y BBC. Mae'r Drwydded Gwasanaeth ar gyfer pob un o wasanaethau teledu a radio'r 

BBC yn egluro sut y gellir dosbarthu cynnwys y mae'n ei ddarlledu ar-lein. 
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rhywfaint o raglenni fideo a sain nas darlledwyd, a chynnwys a rhaglenni 

rhyngweithiol ac y gellir eu lawrlwytho. 

Dylai Botwm Coch y BBC fod yn wasanaeth parhaus, y gellir ei ddefnyddio am ddim, 

sydd ar gael ar gyfer derbyniad cyffredinol ar bob llwyfan teledu digidol.  Gall lefelau 

mynediad a gweithrediad amrywio rhwng mathau o lwyfannau teledu digidol.  Dylai 

geisio bod yn gyson yn yr hyn y mae’n ei gynnig ar draws y gwahanol lwyfannau 

teledu digidol, cyn belled ag y bo modd. Dylai Botwm Coch y BBC fod yn fan 

cychwyn ar gyfer gwasanaethau teledu anllinellol a rhyngweithiol y BBC. 

 

3. Cyllideb y gwasanaeth 

Mae gan BBC Ar-lein a’r Botwm Coch gyllideb gwasanaeth o £118.0 miliwn yn 

2013/14.   

Rhaid i Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo unrhyw newid arfaethedig neu 

wirioneddol yn y gwariant blynyddol ar y gwasanaeth, sy’n fwy na 10% o'r gwerth 

gwirioneddol. Gall hefyd olygu amrywio’r Drwydded Gwasanaeth hon.  

Mae’r cyllidebau sydd wedi’u datgan yn y chwe atodiad i’r Drwydded Gwasanaeth 

hon yn dod i gyfanswm o £103.5 miliwn ar gyfer 2013/14. Dyrennir y rhan sy'n 

weddill o gyfanswm cyllideb y Drwydded Gwasanaeth i weithgareddau golygyddol 

canolog (e.e. y dudalen hafan), technolegau sydd ar waith ar draws y gwasanaeth a 

gorbenion.  

 

4. Crynodeb o nodau ac amcanion 

Dylai cynnwys BBC Ar-lein a’r Botwm Coch ddangos rhai o'r nodweddion canlynol, 

neu'r cyfan ohonynt: ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac apelgar, a dylai 

feithrin doniau’r DU. Dylai pob rhan o’r Gwasanaeth fod yn unigryw, drwy gadw at y 

rhan fwyaf, neu'r cyfan, o’r gwerthoedd o ran uchelgais creadigol a golygyddol, 

safonau golygyddol uchel, ystod a dyfnder a chael eu gwneud ar gyfer cynulleidfaoedd 

yn y DU. 

Dylai’r Gwasanaeth roi gwybodaeth, addysgu a diddanu cynulleidfaoedd gan gyfrannu 

hefyd at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC.  

Dylai darpariaeth gynhwysfawr o newyddion a dadansoddiadau diduedd, cywir ac 

annibynnol fod yn rhan ganolog o’r Gwasanaeth. Dylai gynnig newyddion a chynnwys 

arall ar gyfer gwledydd a rhanbarthau’r DU. 

Dylai’r Gwasanaeth fod yn brif lwyfan ar gyfer darpariaeth dysgu ffurfiol y BBC i blant 

ac oedolion sy’n dysgu. Dylai annog mabwysiadu’r rhyngrwyd a llythrennedd yn y 

cyfryngau digidol drwy amryw o gynigion. 

Dylai’r Gwasanaeth gynnig modd i gael mynediad ar-alw at rai o raglenni teledu a 

radio’r BBC. Yn ogystal â chlipiau, caiff ddarparu rhywfaint o gynnwys sain a fideo 

ffurf hir o archifau'r BBC at ddefnydd addysgol ffurfiol ac anffurfiol, er mwyn rhoi 
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newyddiaduraeth a materion cyfoes mewn cyd-destun a rhoi mynediad i 

gynulleidfaoedd at ddetholiad o bigion thematig o amrywiaeth o gynnyrch y BBC.2   

Dylai’r Gwasanaeth fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hygyrch i bawb. Dylai sicrhau 

bod cynnwys y BBC yn hawdd i ddefnyddwyr chwilio drwyddo a chanfod eu ffordd 

o'i gwmpas, a dylid bod posib ei bersonoli lle bo hynny’n briodol, er mwyn eu 

galluogi i ganfod yr hyn y maent yn chwilio amdano'n gyflym a dod o hyd i gynnwys 

arall gan y BBC sydd o werth iddynt. Wrth ganiatáu i ddefnyddwyr bersonoli’u 

defnydd o’r gwasanaeth, dylai geisio sicrhau na fydd eu defnydd wedi’i gyfyngu’n 

ddiangen. Dylai hefyd annog defnyddwyr i ehangu’u defnydd o gyfryngau drwy gynnig 

dolenni i wefannau allanol a swyddogaethau eraill sy'n caniatáu i ddefnyddwyr we-

lywio y tu hwnt i BBC Ar-lein. 

Caiff y Gwasanaeth roi lle i gynnwys sydd wedi’i gynhyrchu gan ddefnyddwyr, yn 

enwedig deunydd sy’n helpu i gyfrannu at hyrwyddo’r dibenion cyhoeddus drwy 

annog cynulleidfaoedd i gymryd rhan, gan gynnwys cyfrannu at drafodaethau ar-lein 

am faterion pwysig. Dylai hefyd ganiatáu i'r rhai sy'n talu ffi’r drwydded roi eu barn i'r 

BBC am raglenni, gwasanaethau a strategaeth, a cheisio cynnwys defnyddwyr mewn 

deialog agored pryd bynnag y bo modd. Ni ddylai werthu data defnyddwyr na 

throsglwyddo data defnyddwyr i drydydd parti heb gael caniatâd penodol y 

defnyddwyr, oni bai fod yn rhaid iddo wneud hynny dan gyfraith y DU. 

Ceir syndicetio cynnwys ar-lein y BBC i ddarparwyr eraill yn unol â pholisi 

syndicetio'r BBC. Mae modd creu fersiynau eraill o gynnwys ar y Gwasanaeth ar 

gyfer dyfeisiau a llwyfannau Protocol Rhyngrwyd penodol, fel dyfeisiau symudol. 

Dylai’r Gwasanaeth gomisiynu lefel isafswm o gynnwys a gwasanaethau gan gyflenwyr 

allanol. Dylai fynd ati’n rhagweithiol i ffurfio partneriaethau â chyrff allanol, yn 

enwedig os gall y rhain helpu i hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC yn fwy effeithiol. 

 

 

                                                 
2 Rhaid wrth gymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC i unrhyw ehangu sylweddol ar gwmpas yr archif 
sain a fideo sydd ar gael ar-lein. Caniateir eithriadau penodol ar gyfer Radio 3, Radio 4 a BBC Four er 
mwyn datblygu casgliad parhaol o gynnwys ar-alw. 
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Rhan II: Cyfraniad at werth cyhoeddus  

 

5. Cyfraniad at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC 

 

5.1 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

Dylai’r Gwasanaeth wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei 

ddefnyddwyr, yn bennaf drwy ddarparu newyddion cywir, diduedd ac annibynnol sy'n 

gynhwysfawr ac a ddiweddarir yn gyson, ac sy’n ceisio ennyn diddordeb cynulleidfa 

eang mewn newyddion a materion cyfoes.  

Dylai geisio hybu’r gynulleidfa i sgwrsio a thrafod newyddion, materion cyfoes a 

phynciau amserol, a hynny ar-lein ac yn fwy cyffredinol. Dylai gynnig adnoddau 

penodol sy’n helpu i feithrin dealltwriaeth defnyddwyr o brosesau democrataidd a 

sefydliadau gwleidyddol y DU. 

Dylai’r Gwasanaeth gynnig amryw o fentrau ac adnoddau ym maes llythrennedd yn y 

cyfryngau digidol a fydd yn ceisio galluogi cynulleidfaoedd i ddefnyddio, i ddeall ac i 

greu gwahanol fathau o gyfryngau. Gall hyn gynnwys cefnogi defnyddwyr newydd a 

chynlluniau ar gyfer grwpiau penodol nad ydynt yn ddefnyddwyr ac ar gyfer 

defnyddwyr newydd.  

 

5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu 

Dylai’r Gwasanaeth wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymysg ei 

ddefnyddwyr drwy gynnig rhywbeth o werth addysgol i bobl o bob oed.  

Dylai fod yn brif lwyfan ar gyfer darparu cynnyrch dysgu ffurfiol y BBC ar gyfer plant 

ac oedolion sy'n dysgu ac ar gyfer rhieni ac athrawon. Dylai geisio defnyddio 

nodweddion ar-alw llwyfannau y mae’r rhyngrwyd wedi’i alluogi arnynt, a'r 

nodweddion y gellir eu personoli, i gynnig dysgu sydd wedi’i deilwra i anghenion 

defnyddwyr. 

Dylai hefyd geisio ysgogi dysgu anffurfiol mewn amryw o bynciau drwy arlwy nodedig 

a thrwy ymestyn cynnyrch darlledu’r BBC ar gyfer oedolion a phlant. Drwy ddarparu 

dolenni a gwe-lywio clir, dylai annog defnyddwyr i ehangu ystod eu defnydd o 

gynnyrch sy’n ychwanegu at eu gwybodaeth. Dylai gefnogi mentrau ac ymgyrchoedd y 

BBC ym maes dysgu a gweithredu cymdeithasol. 

 

5.3 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 

Dylai’r Gwasanaeth wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei 

ddefnyddwyr drwy ddarparu cynnwys i’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded yng 

ngwledydd gwahanol a chymunedau lleol y DU. Yr elfennau canolog y dylid eu cynnig 

yw newyddion, chwaraeon, y tywydd a theithio, ynghyd â chynnwys mewn meysydd 

eraill sy’n adlewyrchu nodweddion neilltuol pob gwlad neu ardal ac yn cefnogi 

mentrau, rhaglenni a gwasanaethau mwy cyffredinol y BBC.  
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Dylai gynnig darpariaeth yn Gymraeg, Gaeleg, Gwyddeleg a Sgoteg Ulster ac mewn 

ieithoedd eraill a ddefnyddir gan bobl sy'n talu ffi’r drwydded lle bo’n briodol. 

Gall y BBC feithrin a chefnogi cymunedau annaearyddol o ddefnyddwyr lle mae’n 

amlwg bod y rhain yn ategu cyfraniad y BBC at gyflawni ei ddibenion cyhoeddus. 

 

5.4 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 

Dylai’r Gwasanaeth wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymysg ei 

ddefnyddwyr, drwy gyflwyno'r byd i'r DU drwy roi sylw helaeth i newyddion 

rhyngwladol, a hwnnw o safon uchel, a thrwy gynnwys arall sy'n ceisio gwella 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o faterion, bywyd a diwylliant 

rhyngwladol.  

Er bod modd cael mynediad i BBC Ar-lein y tu allan i'r DU, a thrwy hynny helpu i 

gyflwyno'r DU i'r byd, dylid ei anelu at bobl sy'n talu ffi'r drwydded yn y DU.  

 

5.5 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

Dylai’r Gwasanaeth wneud cyfraniad pwysig at y diben hwn ymhlith ei ddefnyddwyr 

drwy gynnig dewis o gynnwys nodedig ac arloesol a thrwy gefnogi’r cynnyrch a 

ddarlledir gan y BBC.  

Dylai’r Gwasanaeth roi sylw i amrywiaeth o weithgareddau diwylliannol, gan gynnwys 

y celfyddydau a chwaraeon a diwylliant poblogaidd, gan gynnwys rhoi sylw i 

chwaraeon lleiafrifol. Dylai annog pobl i gyfrannu at weithgareddau chwaraeon a 

diwylliannol, a hynny'n aml drwy weithio mewn partneriaeth â chyrff allanol. 

Dylai’r Gwasanaeth hyrwyddo mathau newydd o greadigrwydd a diwylliant drwy 

arloesi wrth ddatblygu arlwy ryngweithiol ac wedi’i galluogi ar y rhyngrwyd sy'n 

manteisio ar ei nodweddion unigryw. Dylai feithrin doniau a gweithgarwch creadigol 

a thechnegol, a hynny’n cynnwys cefnogi arloesedd yn sector cyfryngau newydd y DU 

a thrwy gomisiynu cynnwys a gwasanaethau gan gyflenwyr allanol. Dylai arwain 

cymunedau cydweithredol o arloeswyr proffesiynol ac amaturiaid ymroddedig. Dylai 

gefnogi creadigrwydd ymysg ei ddefnyddwyr drwy eu hannog i greu a rhannu eu 

cynnwys eu hunain.  

 

Amodau 

Dylai’r Gwasanaeth: 

 Gomisiynu o leiaf 25% (yn ôl gwerth) o gynnwys a gwasanaethau cymwys gan 

gyflenwyr allanol 

 Anelu at gynyddu nifer y trosglwyddiadau i wefannau allanol, drwy glicio ar 

ddolenni, o bob rhan o BBC Ar-lein flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

 

5.6 Dulliau cyfathrebu newydd 

Yn y Siarter, disgrifir chweched diben cyhoeddus y BBC fel hyn: “wrth hyrwyddo ei 

dibenion eraill, helpu i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu elwa ar y technolegau a’r 
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gwasanaethau cyfathrebu sy’n egino ac, yn ogystal, dylai afael yn yr awenau wrth 

newid i deledu digidol”.  

Dylai’r Gwasanaeth gyfrannu at hyrwyddo’r diben hwn mewn amryw o ffyrdd gan 

gynnwys sicrhau bod ei gynnyrch ar gael ar ystod eang o lwyfannau a dyfeisiau drwy 

gyfrwng protocol y rhyngrwyd (IP).  

Dylai gefnogi twf llwyfannau digidol, gan gynnwys ar-lein, teledu digidol, a radio DAB, 

drwy gynnal ymgyrchoedd a dal adnoddau parhaol sy'n hyrwyddo'u manteision i'r 

rheini sy'n talu ffi'r drwydded.  

Dylai weithio mewn partneriaeth â chyrff allanol i helpu i feithrin dealltwriaeth a 

defnydd y cyhoedd o fathau newydd o gynnwys a dulliau dosbarthu. Dylai holl 

elfennau’r Gwasanaeth gyfrannu mewn rhyw fodd at gyflawni’r diben hwn. 
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6. Atodiadau a rhannau ychwanegol i’r Drwydded hon 

 

6.1  Rhan III – disgrifiad o brif feysydd golygyddol BBC Ar-lein a’r Botwm Coch 

Mae trydedd ran y drwydded hon yn cynnwys disgrifiad o gwmpas gweithgareddau 

pob un o’r prif feysydd golygyddol sy’n rhan o’r Gwasanaeth.  

Oherwydd y cysylltiadau a’r cydgyfeirio rhwng meysydd golygyddol, mae’n bosibl y 

bydd pob un o feysydd y Gwasanaeth, fel y’i disgrifir yn yr atodiad ar ei gyfer, yn 

defnyddio cynnyrch o nifer o wahanol ffynonellau cynhyrchu.  Fodd bynnag, er mwyn 

eglurder, nid yw cyllidebau wedi'u dyblygu rhwng atodiadau. 

Mae'r disgrifiad o iPlayer yn yr atodiad wedi'i ddynodi'n rhan o brif nodweddion BBC 

Ar-lein. Nid yw disgrifiadau o feysydd golygyddol eraill wedi’u dynodi felly a cheir eu 

newid os bydd yr Ymddiriedolaeth yn cymeradwyo hynny ond heb i’r 

Ymddiriedolaeth ystyried yn awtomatig yr angen am Brawf Gwerth Cyhoeddus.  

 

6.2  Atodiad 1 – Asesu perfformiad 

Bydd perfformiad y Gwasanaeth yn cael ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth gan 

ddefnyddio'r fframwaith a ddisgrifir yn Atodiad 1. Bydd cydymffurfiaeth y Gwasanaeth 

ag unrhyw Amodau a ddisgrifir yn adran 5 hefyd yn cael ei fesur yn flynyddol a bydd 

adroddiad arno yn yr Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol. 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl i BBC Ar-lein a’r Botwm Coch gydymffurfio 

â’r ymrwymiadau a ddisgrifir yn y Drwydded Gwasanaeth hon. Bydd Ymddiriedolaeth 

y BBC yn monitro cydymffurfiaeth â’r ymrwymiadau hyn yn ôl-weithredol fel rhan o’i 

harolygon cyfnodol o’r gwasanaeth a/neu fel achos eithriadol os ceir tystiolaeth neu 

honiad o ddiffyg cydymffurfio. 

 

7. Gweithredu’r drwydded hon gan Ymddiriedolaeth y BBC 

Am fanylion am sut mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithredu’r Drwydded 

Gwasanaeth hon, edrychwch ar brotocol C1 yr Ymddiriedolaeth ar wasanaethau 

cyhoeddus y DU. Mae ar gael yn www.bbc.co.uk/bbctrust neu ar gais gan Uned 

Ymddiriedolaeth y BBC. 

 

  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust
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RHAN III: Cwmpas y gweithgareddau a'r cyllidebau ar gyfer prif rannau 

BBC Ar-lein a’r Botwm Coch  

 

BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – radio 

a cherddoriaeth 
 

Cwmpas y gweithgareddau 

Dylai arlwy radio a cherddoriaeth y Gwasanaeth hyrwyddo dibenion cyhoeddus y 

BBC ymysg ystod eang o gynulleidfaoedd, drwy ddarparu arlwy arloesol a nodedig 

ar-lein ar draws genres, a thrwy gefnogi’r cynnyrch radio a cherddoriaeth a ddarlledir 

gan y BBC (ar y radio a’r teledu). 

Dylai’r Gwasanaeth gefnogi pob gorsaf radio a chrynhoi ac ategu cynnwys o wahanol 

wasanaethau radio, rhaglenni a ffynonellau eraill y BBC, ar sail themâu fel artistiaid 

neu genres cerddorol. 

Dylai’r Gwasanaeth gynnig rhaglenni radio llinellol ac ar-alw yn unol â’r cwmpas sydd 

wedi’i ddatgan yn rhan I o’r drwydded hon a’r Trwyddedau Gwasanaeth ar gyfer pob 

gorsaf radio. Gall ganiatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho penodau lluosog o gynnwys sain 

ar-alw (a elwir yn ‘stacio cyfresi’), ar ôl eu darlledu neu cyn eu darlledu, drwy 

ragarchebu.  

Gall hefyd gynnig cynnwys a ddarlledwyd ar y radio i’w lawrlwytho am gyfnod 

diderfyn ar ôl ei ddarlledu, er na chaiff hyn gynnwys darlleniadau cyflawn o weithiau 

sydd wedi’u cyhoeddi na thraciau llawn o gerddoriaeth fasnachol na cherddoriaeth 

glasurol (hyd yn oed os y BBC a’i recordiodd).3 

Dylai’r ddarpariaeth radio a cherddoriaeth ar-lein adlewyrchu’r egwyddorion sy’n sail 

i bolisi cyffredinol y BBC ar gerddoriaeth drwy arlwy sy’n manteisio ar nodweddion 

unigryw’r rhyngrwyd a thrwy ganolbwyntio ar gerddoriaeth newydd, cerddoriaeth y 

DU a cherddoriaeth fyw yn ei ddarpariaeth o ran newyddion, adolygiadau a 

gwybodaeth arall. Dylai gwmpasu ystod eang o genres cerddorol, rhai prif ffrwd a 

rhai arbenigol.  

 

Cyllideb 

Mae cyllideb BBC Ar-lein a’r Botwm Coch - radio a cherddoriaeth – yn £12.8 miliwn 

yn 2013/14. 

  

                                                 
3 Caniateir lawrlwytho cerddoriaeth glasurol ar ffurf cerddoriaeth gefndir neu arwydd-donau. 
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BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – 

gwybodaeth a dysgu 
 

Cwmpas y gweithgareddau 

Dylai’r Gwasanaeth fod yn brif lwyfan y BBC ar gyfer cynnyrch dysgu ffurfiol. Dylai 

gynnig cynnwys sy’n creu gwerth addysgol i blant, rhieni, athrawon ac oedolion sy’n 

dysgu ledled y DU.  

Dylai adnoddau dysgu ffurfiol ar-lein y BBC gael eu datblygu mewn cydweithrediad 

agos â phartneriaid allanol, yn cynnwys cyrff cwricwla, academyddion ac athrawon. 

Dylai’r Gwasanaeth ddarparu adnoddau dysgu ffurfiol sydd wedi’u hanelu at blant yn 

bennaf. Gall y rhain ymdrin ag ystod eang o bynciau a sgiliau a dylent gynnwys 

darpariaeth i helpu plant ysgol i adolygu. Dylid cael adnoddau hefyd i gefnogi rhieni ac 

athrawon, gan gynnwys y rheini sy’n defnyddio cynnwys darlledu o’r archif. Dylai 

gynnwys deunydd dysgu ffurfiol i gefnogi cwricwla addysgol pob un o’r gwledydd 

datganoledig.   

Yn achos dysgu ffurfiol ar gyfer oedolion, dylid canolbwyntio'n bennaf ar sgiliau 

hanfodol megis llythrennedd a rhifedd, ieithoedd a hybu llythrennedd yn y cyfryngau 

digidol a'r rhyngrwyd. 

Dylai’r Gwasanaeth ddarparu cynnwys ar-lein arloesol a nodedig mewn genres sy'n 

datblygu gwybodaeth, drwy arlwy nodedig a thrwy gefnogi ystod y BBC o 

wasanaethau darlledu. Weithiau dylai weithio mewn partneriaeth â chyrff allanol yn y 

meysydd hyn.  

Dylai gynnig ystod eang o gynnwys sy’n datblygu gwybodaeth, gan ganolbwyntio ar 

feysydd ffeithiol arbenigol fel gwyddoniaeth, byd natur a’r celfyddydau, yn ogystal â 

rhai diddordebau hamdden (a ddylai fod â chysylltiad amlwg â dibenion cyhoeddus y 

BBC). Dylai’r Gwasanaeth adlewyrchu bywyd cyfoes a'r diddordebau gwahanol 

ymhob un o'r gwledydd datganoledig. 

 

Cyllideb 

Mae cyllideb BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – gwybodaeth a dysgu – yn £16.4 miliwn 

yn 2013/14. 

 

 



Trwydded Gwasanaeth BBC Ar-lein a’r Botwm Coch. Cyhoeddwyd Medi 2013 

 

10 

 

  

BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – 

iPlayer a Theledu 
 

Prif nodweddion 

 

1.  Cylch Gwaith 

Dylai iPlayer a Theledu anelu at gynnal cyrhaeddiad, lefelau defnydd a gwerth am 

arian cynnyrch gwasanaeth cyhoeddus y BBC ar radio a theledu, a dylai hefyd 

gynyddu dylanwad y cynnyrch. Dylai wneud hyn drwy gynnig mwy o ddewis a 

rheolaeth i’r rhai sy'n talu ffi’r drwydded dros y modd y maent yn defnyddio cynnwys 

y BBC a thrwy arlwy nodedig sy’n adlewyrchu ac yn ymestyn ystod y gwasanaethau a 

ddarlledir gan y BBC.   Dylai geisio denu mwy o gynulleidfa at gynnwys arbenigol a 

‘niche’ y mae’n ei ddarlledu. Wrth wneud hynny, dylai helpu i sicrhau bod y rhai sy’n 

talu ffi’r drwydded yn dal i weld bod y BBC yn berthnasol wrth i batrymau eu 

defnydd o’r cyfryngau newid. 

 

2.  Cwmpas y gweithgareddau 

Gall BBC iPlayer ddarlledu cynnyrch gwasanaethau teledu a radio’r BBC ar yr un 

pryd dros rwydweithiau protocol rhyngrwyd sefydlog a symudol. Gall hefyd gynnig 

cynnwys a ddarlledwyd gan y BBC ar y teledu a’r radio ar y rhyngrwyd am saith 

niwrnod ar ôl iddo gael ei ddarlledu (wedi’i ffrydio ac ar gyfer ei lawrlwytho), a rhoi 

30 diwrnod i ddefnyddwyr fynd at y cynnwys am y tro cyntaf ar ôl ei lawrlwytho.  

Gall ganiatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho penodau lluosog o hyd at 15% o gyfresi 

teledu ar-alw ar ôl iddynt gael eu darlledu neu cyn eu darlledu drwy ragarchebu 

(‘stacio cyfresi’)4 i fynd atynt o fewn 30 diwrnod i’w lawrlwytho. Gall ganiatáu i 

ddefnyddwyr wylio neu wrando droeon ar ddeunydd a lawrlwythwyd am hyd at saith 

niwrnod ar ôl mynd ato gyntaf. Gall hefyd ganiatáu i ddefnyddwyr, drwy ragarchebu 

cyn neu ar ôl iddynt gael eu darlledu, ffrydio penodau lluosog o hyd at 15% o raglenni 

radio ar-alw, hyd at ddyddiad nad yw ddim hwyrach na saith niwrnod ar ôl y bennod 

olaf yn y gyfres dan sylw. Mae hyn yn cynnwys cyfres lle ceir toriad yn yr amserlen 

rhwng isadrannau'r gyfres. 

Gall hefyd gynnig cynnwys a ddarlledwyd ar y radio i’w lawrlwytho am gyfnod 

diderfyn ar ôl ei ddarlledu, er na chaiff hyn gynnwys darlleniadau cyflawn o weithiau 

sydd wedi’u cyhoeddi na thraciau llawn o gerddoriaeth fasnachol na cherddoriaeth 

glasurol (hyd yn oed os y BBC a’i recordiodd).5  

                                                 
4
 Rhoddir manylion y math o raglenni a all gael eu cynnwys yn y broses stacio cyfresi yn y Trwyddedau 

Gwasanaeth ar gyfer pob gwasanaeth teledu.   
5 

Caniateir lawrlwytho cerddoriaeth glasurol ar ffurf cerddoriaeth gefndir neu arwydd-donau. 
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Hefyd, mae modd defnyddio iPlayer a Theledu i ddarparu cynnyrch a ddarparwyd 

eisoes gan BBC Ar-lein ar 1 Ionawr 2007 nad oedd yn destun y gymeradwyaeth a 

roddwyd gan Ymddiriedolaeth y BBC ym mis Ebrill 2007. Nid yw darpariaethau’r 

Atodiad hwn yn berthnasol i’r cynnyrch hwnnw6. 

Dylai iPlayer a Theledu hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC ymhlith ystod eang o 

gynulleidfaoedd drwy ddarparu cynnwys ar-lein arloesol a nodedig a thrwy arlwy 

nodedig sy’n adlewyrchu ac yn ymestyn ystod gwasanaethau darlledu’r BBC.  

Dylai iPlayer a Theledu geisio meithrin creadigrwydd a doniau creadigol newydd 

mewn sawl ffordd.  Caiff ymchwilio i ffyrdd o fanteisio ar nodweddion unigryw y 

rhyngrwyd er mwy cynnig arlwy adloniant sydd wedi’i gynhyrchu’n benodol ar gyfer y 

rhyngrwyd sy’n helpu’r BBC i gyflawni ei ddibenion cyhoeddus.  

 

3.  Cyllideb 

Mae’r gyllideb ar gyfer iPlayer a Theledu yn £16.0 miliwn yn 2013/14.   

 

4.  Crynodeb o nodau ac amcanion 

Dylai iPlayer a Theledu alluogi’r rhai sy’n talu ffi’r drwydded i fynd at raglenni’r BBC 

yn gyflym ac yn rhwydd ac mewn fformat o ansawdd uchel a dylai gefnogi cynnyrch 

darlledu’r BBC gan gyfrannu’r un pryd at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC. 

Wrth wneud hynny, dylai anelu at gael ei ystyried yn wasanaeth BBC o ansawdd 

uchel gan ei ddefnyddwyr, a chyfrannu drwy hynny at eu cymeradwyaeth o’r BBC.   

Dylai iPlayer y BBC anelu at gynnal lefelau cyrhaeddiad a defnydd cyffredinol y BBC, 

wrth i’r cydbwysedd rhwng defnydd o wasanaethau llinellol y BBC a’r gwasanaethau 

ar-alw esblygu gydag amser. Wrth wneud hynny, dylai gyfrannu yn y tymor hir at 

uchelgais y BBC i ddarparu gwasanaethau sydd o werth i bawb sy’n talu ffi’r 

drwydded.  Dylai anelu o leiaf at gynnal y defnydd a wna oedolion iau (y rhai 16-34 

oed) o gynnwys y BBC. 

Dylai rhyngwyneb defnyddiwr BBC iPlayer a’r hyn y mae’n ei gynnig fel cyd-destun 

anelu at hyrwyddo cynnwys gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys deunydd o 

ddiddordeb arbenigol, a helpu’r BBC i godi lefelau cyrhaeddiad a defnydd y rhaglenni 

hyn. Dylai geisio cyflawni hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys swyddogaethau 

chwilio, gwe-lywio ac argymell, y swyddogaeth stacio cyfresi a gweithgareddau 

hyrwyddo. 

Dylai’r swyddogaeth stacio cyfresi ganolbwyntio ar gyfresi sydd â rhediad pendant 

iddynt, gyda dechrau a diwedd a thrywydd naratif, neu rai a gafodd effaith eithriadol o 

fawr.  Dylai ymdrin ag amrediad eang o gynnyrch. 

Dylai anelu at alluogi’r BBC i gynnal y gwerth am arian a gaiff am ei fuddsoddiad 

mewn cynnwys ar lefel uwch na phe na chynigid rhaglenni ar-alw.   

Dylai cynnwys gael ei gynnig yn rhad ac am ddim yn y pwynt defnydd heb unrhyw 

hysbysebu. Dylai BBC iPlayer ymgorffori swyddogaethau sy’n sicrhau y gellir 

                                                 
6
 Mae unrhyw ganiatâd penodol a roddwyd ar gyfer darpariaeth ar-alw heblaw’r telerau cyffredinol 

hyn yn ymddangos yn y Trwyddedau Gwasanaeth ar gyfer pob gwasanaeth radio a theledu. 
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gwarchod plant rhag cynnwys anaddas.  Dylai hefyd ddarparu mynediad digonol i bobl 

â nam synhwyraidd, gwybyddol neu gorfforol o fewn cyfnod rhesymol.   

Wrth gyflawni’i nodau a’i amcanion eraill, dylai iPlayer a Theledu anelu at gyfrannu at 

y twf yn y defnydd o gyfryngau cyfoethog mewn cartrefi band eang.  Dylai geisio 

sicrhau bod y ddarpariaeth dal-i-fyny saith niwrnod ar gael ar lwyfannau mewn modd 

sy’n gyson â pholisi syndicetio’r BBC a chanllawiau syndicetio’r Weithrediaeth. 
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BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – Plant 
 

Cwmpas y gweithgareddau 

Dylai’r Gwasanaeth adlewyrchu ac ymestyn arlwy darlledu’r BBC i blant gan roi 

pwyslais ar gynnwys o ansawdd uchel sy’n deillio o’r DU sy’n hybu dysgu anffurfiol, 

creadigrwydd a defnydd mwy diogel o’r rhyngrwyd. Wrth wneud hyn, dylai hefyd 

geisio hyrwyddo llythrennedd yn y cyfryngau. Dylai geisio cyflwyno dibenion 

cyhoeddus y BBC i blant mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys cynnig rhai 

darpariaethau a gynhyrchir yn benodol ar gyfer y rhyngrwyd. 

Dylai’r ddarpariaeth ar gyfer plant oed ysgol gynradd fod yn ysgogol ac yn un y mae 

defnyddwyr yn ymddiried ynddi, ac sy’n cyfrannu’n gadarn at gyflawni dibenion 

cyhoeddus y BBC. Lle bo hynny’n briodol, dylai geisio ategu a chysylltu â’r 

ddarpariaeth ddysgu ffurfiol ar gyfer y grŵp oedran hwn. Dylai adlewyrchu genres sy’n 

cynnig adloniant a’r rhai sy’n datblygu gwybodaeth, dylai gyflwyno newyddion i sylw 

plant a’u cymell i gyfrannu a chreu.  

Dylai’r cynnwys ar gyfer plant cyn-ysgol gwmpasu amryw o ddibenion cyhoeddus a 

genres gan ganolbwyntio ar nodau dysgu’r blynyddoedd cynnar yn Lloegr. Dylai’r 

deunydd ar gyfer rhieni a gofalwyr eu galluogi i ddysgu mwy am ofal plant a dysgu yn 

y blynyddoedd cynnar. 

Dylai’r Gwasanaeth ganiatáu i blant 6 – 12 oed gael mynediad at gynnwys ar-alw 

mewn amgylchedd sy’n gyfeillgar i blant a dylai gyflwyno cynnwys ar-alw i blant dan 6 

oed fel profiad i’w rannu sy’n cael ei weithredu gan rieni neu ofalwyr.  

Hefyd, caiff y Gwasanaeth gynnig arlwy sydd wedi’i anelu’n benodol at blant hŷn a rhai 

yn eu harddegau, gan gynnwys adloniant a chyngor ar bynciau sy’n berthnasol i’r rhai 

yn eu harddegau ac oedolion ifanc. 

 

Cyllideb 

Mae cyllideb BBC Ar-lein a’r Botwm Coch - Plant – yn £9.2 miliwn yn 2013/14. 
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BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – 

Newyddion, Teithio a’r Tywydd 
 

Cwmpas y gweithgareddau 

Dylai’r Gwasanaeth ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr o newyddion a 

dadansoddiadau diduedd, cywir ac annibynnol sy’n rhoi sylw i newyddion y DU a 

newyddion rhyngwladol a newyddion o wledydd ac ardaloedd lleol y DU.  Dylid 

gosod digwyddiadau allweddol yn y newyddion yn eu cyd-destun a dylai ymdrin â rhai 

meysydd pwnc arbenigol a rhoi arweiniad i faterion allweddol y dydd. Dylid 

defnyddio blogiau a dulliau eraill o weithredu er mwyn dyfnhau dealltwriaeth y 

defnyddwyr o bynciau newyddion pwysig. 

Dylai ategu darllediadau newyddion y BBC yn yr holl feysydd pwnc, ac adlewyrchu ac 

ymestyn prif raglenni newyddion a materion cyfoes y BBC ar-lein. Dylid cael deunydd 

newyddion wedi’i anelu’n benodol at blant oed ysgol gynradd, a fydd ar gael ar wefan 

y plant. 

Dylai ymdriniaeth y Gwasanaeth o’r newyddion ymhob un o’r gwledydd datganoledig 

gynnwys rhoi sylw i sefydliadau gwleidyddol, ac adlewyrchu digwyddiadau diwylliannol 

a diddordebau gwahanol pob gwlad.  

Caiff BBC Ar-lein fod â safleoedd ar gyfer 53 o ardaloedd lleol7 ledled y DU sydd 

wedi’u cysylltu yn Lloegr â gwasanaethau radio lleol y BBC a gall grynhoi cynnwys o’r 

safleoedd hyn i sicrhau gwell perthnasedd lleol i ddefnyddwyr. Dylai’r rhain roi sylw i 

newyddion, y tywydd a theithio a chânt gynnwys rhai diddordebau lleol, fel 

chwaraeon, treftadaeth a digwyddiadau. 

Dylai safleoedd y gwledydd a safleoedd ardaloedd lleol geisio gweithio’n effeithiol ag 

eraill sy’n darparu gwybodaeth leol, gan gyrchu neu rannu cynnwys a darparu dolenni 

clir o bob un o wefannau’r BBC i eraill sy’n darparu gwybodaeth leol a chyfryngau 

lleol eraill. 

Dylai’r Gwasanaeth ddarparu newyddion teithio a data a rhagolygon tywydd, gan 

alluogi defnyddwyr i deilwra’r wybodaeth yn ôl ardal ledled y DU. 

                                                 
 
7 Mae BBC Online yn cynnig safleoedd lleol ar gyfer: Berkshire; Birmingham a’r Ardal Ddu; Bryste; 
Caeredin a Dwyrain yr Alban; Caerefrog a Gogledd Swydd Efrog; Caerlŷr; Caint; Canolbarth Cymru; 
Cernyw; Coventry a Swydd Warwick; Cumbria; De ddwyrain Cymru; De orllewin Cymru; De’r Alban; 
Derby; Dorset; Dyfnaint; Essex; Glasgow a Gorllewin yr Alban; Gogledd ddwyrain Cymru; Gogledd 
ddwyrain yr Alban; Gogledd orllewin Cymru; Guernsey; Gwlad yr Haf; Hampshire ac Ynys Wyth; 
Henffordd a Chaerwrangon; Humberside; Jersey; Leeds a Bradford; Lerpwl; Llundain; Manceinion; 
Norfolk; Northampton; Nottingham; Rhydychen; Sheffield a De Swydd Efrog; Stoke a Swydd Stafford; 
Suffolk; Surrey; Sussex; Swydd Amwythig; Swydd Gaergrawnt; Swydd Gaerhirfryn; Swydd Gaerloyw; 
Swyddi Bedford, Hertford a Buckingham; Swydd Lincoln; Tayside a Chanolbarth yr Alban; Tees; Tyne a 
Wear; Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban; Wiltshire; Ynys Manaw .   
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Dylai’r Gwasanaeth annog y gynulleidfa i gymryd rhan drwy hybu trafodaethau ar-lein 

am faterion pwysig a galluogi defnyddwyr i gyflwyno testun a fideo sy’n ymwneud â 

newyddion, gan sicrhau bod hyn yn bodloni safonau golygyddol uchel y BBC. 

 

Cyllideb 

Mae cyllideb BBC Ar-lein a’r Botwm Coch – newyddion a’r tywydd – yn £34.6 

miliwn yn 2013/14. 
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BBC Ar-lein a’r Botwm Coch - 

Chwaraeon 
 

Cwmpas y gweithgareddau 

Dylai cynnyrch chwaraeon y Gwasanaeth ddarparu arlwyo nodedig ac adlewyrchu ac 

ymestyn hyd a lled y rhaglenni y mae'r BBC yn eu darlledu ym myd chwaraeon. Dylai 

gynnig newyddiaduraeth chwaraeon, sylw i ddigwyddiadau, canlyniadau gemau ac 

amryw o fathau eraill o wybodaeth. 

Dylai’r Gwasanaeth roi sylw penodol i chwaraeon yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon ac ar lefel leol mewn rhai ardaloedd, gan adlewyrchu’r gwahanol 

ddigwyddiadau a diddordebau chwaraeon ledled y DU. 

Yn ogystal â rhoi sylw i ddigwyddiadau a chwaraeon pwysig, dylai cynnyrch 

chwaraeon ar-lein y BBC roi sylw i chwaraeon o ddiddordeb lleiafrifol sy’n llai 

tebygol o gael eu darlledu neu o gael sylw gan ddarparwyr eraill.  

 

Cyllideb 

Mae cyllideb BBC Ar-lein a’r Botwm Coch - chwaraeon – yn £14.5 miliwn yn 

2013/14. 
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Atodiad I: Fframwaith mesur perfformiad 

 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am asesu perfformiad y Bwrdd Gweithredol 

wrth iddo ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau'r BBC a dal y Bwrdd 

Gweithredol yn atebol am ei berfformiad.8 Mae’n defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir 

isod fel sail ar gyfer ei asesiad o BBC Ar-lein a’r Botwm Coch. 

Mae’r fframwaith yn defnyddio ystod o fesurau sy’n seiliedig ar bedwar sbardun 

perthnasol i werth cyhoeddus:  

 Ansawdd 

 Cyrhaeddiad 

 Effaith 

 Gwerth am arian.  

Gall yr Ymddiriedolaeth ddiwygio’r fframwaith hwn heb i hynny fod yn gyfystyr â 

newid ffurfiol i’r Drwydded Gwasanaeth hon. 

 

 

                                                 
8 Y Siarter, erthygl 24 (c) 


