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Rhan l: Nodweddion allweddol y gwasanaeth 
 
1. Cylch gwaith 
Cylch gwaith CBeebies yw cynnig rhaglenni o ansawdd uchel a 
gynhyrchwyd yn y DU yn bennaf i addysgu a difyrru cynulleidfa 
ieuengaf y BBC. Dylai'r gwasanaeth ddarparu amrywiaeth o raglenni a 
luniwyd i annog plant 6 oed ac iau i ddysgu drwy chwarae mewn 
amgylchedd sydd bob tro’n ddiogel. 

 
2. Cwmpas y Drwydded 
Dylai CBeebies fod ar gael o 06.00 i 19.00 bob dydd. Dylid ei 
drosglwyddo am ddim ar gyfer derbyniad cyffredinol yn y DU fel 
darllediad byw ar deledu digidol a gellir ei ddarlledu’n gydamserol ar 
rwydweithiau protocol rhyngrwyd sefydlog a symudol.   

Gall hefyd gynnig ei ddeunydd darlledu ar rwydweithiau protocol 
rhyngrwyd sefydlog a symudol neu drwy lwyfannau eraill1 am saith 
niwrnod wedi iddo gael ei ddarlledu. Ar yr un llwyfannau, gall ganiatáu i 
ddefnyddwyr lawrlwytho sawl pennod o gyfresi darllediad cyntaf ar ôl 
eu darlledu (‘stacio cyfresi’)2 tan ddyddiad heb fod yn hwyrach na 
saith niwrnod ar ôl pennod olaf y gyfres dan sylw. Ni chaiff y cyfanswm 
hwn fod yn fwy na 15% o’r holl ddeunydd teledu a gynigir ar-alw. 
rhyngrwyd, gall ganiatáu 30 diwrnod i ddefnyddwyr wylio deunydd am 
y tro cyntaf ar ôl ei lawrlwytho a gall ganiatáu i ddefnyddwyr wylio 

Ar y 

                                             
1 Mae darpariaeth gan ddarparwyr penodol dros lwyfannau arbennig wedi’i 
chymeradwyo’n benodol gan yr Ymddiriedolaeth yn ei chasgliadau terfynol ar y 
Prawf Gwerth Cyhoeddus yn Ebrill 2007.  Gall deunydd gael ei syndicetio yn y dyfodol i 
ddarparwyr a llwyfannau eraill dros y rhyngrwyd, yn unol â Pholisi Syndicetio’r 
Ymddiriedolaeth ar gyfer deunydd y BBC ar-alw. 
2 Canllawiau’r Ymddiriedolaeth ar gyfer pa raglenni y gellir eu cynnwys yn y 
ddarpariaeth stacio cyfresi yw’r rhaglenni hynny lle mae gan y gyfres gyfnod darlledu 
pendant, gyda dechrau a diwedd a stori eglur, neu rai ag effaith eithriadol. Dylai’r 
rhain gynnwys amrediad eang o raglenni, o ran math ac apêl.   
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deunydd a lawrlwythwyd dro ar ôl tro am hyd at saith niwrnod ar ôl ei 
wylio am y tro cyntaf. 

Dylai gynnig deunydd sy’n ymwneud â’r rhaglenni ar bbc.co.uk. Dylai 
rhai rhaglenni gynnwys nodweddion teledu rhyngweithiol ar lwyfannau 
digidol. Gall ddarparu rhywfaint o gynnwys sain yn uniongyrchol ar-lein 
ar gyfer ffrydio a llwytho i lawr heb gael ei ddarlledu yn gyntaf3. 

 
3. Cyllideb y gwasanaeth 
Mae gan CBeebies gyllideb gwasanaeth o £30.9 miliwn.  

Mae angen i Ymddiriedolaeth y BBC gymeradwyo unrhyw newid 
arfaethedig neu wirioneddol i’r gwariant blynyddol ar y gwasanaeth 
sy’n fwy na 10% o’r gwerth gwirioneddol a gall olygu newidiadau i’r 
Drwydded Gwasanaeth hon. Mae’r trothwy hwn ar gyfer newid yn cael 
ei bennu er mwyn caniatáu newidiadau mewn gwariant sy’n deillio o 
ffactorau rheolaidd a chylchol fel gwario ar ddigwyddiadau 
chwaraeon mawr, lefel resymol o hyblygrwydd gweithredol (e.e. 
amserlen rhaglenni) a newidiadau yn y polisi cyfrifyddu. Gan ganiatáu 
ar gyfer y ffactorau hyn, efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn 
penderfynu bod angen eu cymeradwyaeth ar gyfer newid arfaethedig 
neu wirioneddol mewn gwariant blynyddol sy’n llai na 10% os yw 
goblygiadau hynny’n arwyddocaol i gymeriad y gwasanaeth neu’i 
farchnad. 
 
4. Trosolwg o nodau ac amcanion 

Dylai rhaglenni CBeebies ddangos rhai neu bob un o’r nodweddion 
canlynol: ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac apelgar, a 
dylent feithrin doniau ledled y DU. 

Dylai CBeebies gyflawni ei gylch gwaith drwy ddarlledu cymysgedd 
unigryw o raglenni newydd o ansawdd uchel sydd â thema addysgol 
gref ac sy'n annog rhyngweithiol. Dylai gynnig cynnwys gwreiddiol, 
gyda'r rhan fwyaf ohono’n gysylltiedig â’r cwricwlwm cyn ysgol a’r 
cwricwlwm ysgol.  

 
3 Rhaid cael cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer ymestyn y cynnig hwn 
yn sylweddol. 
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Dylai'r allbwn gynnwys rhaglenni sy'n ymwneud â'r pynciau canlynol yn 
rheolaidd: cerddoriaeth a symud, adrodd storïau, creu pethau, 
gwyddoniaeth syml, byd natur, posau ac animeiddio.  

Dylai CBeebies ategu sianeli eraill i blant sy'n cynnig rhaglenni a 
brynwyd yn bennaf.  

Dylai CBeebies geisio bod yn flaenllaw o ran datblygu cynnwys a 
rhaglenni rhyngweithiol cyfryngau newydd ar gyfer y grŵp oedran 
targed. Dylai ategu ei raglenni llinol gyda chynnwys digidol, 
rhyngweithiol ar draws yr holl ddeunydd ar gyfer plant cyn oed ysgol, 
gan alluogi cynulleidfaoedd i gymryd rhan neu gyfoethogi eu profiad o 
raglen. Dylai adnoddau ar-lein a rhyngweithiol ategu'r gwasanaeth, 
gan gynnwys gwybodaeth ysgrifenedig ychwanegol i rieni a gofalwyr 
yn ogystal â straeon, gemau a phosau difyr ar gyfer plant cyn oed 
ysgol. Dylai fod elfen ryngweithiol gref drwy gydol y dydd, sy’n datblygu 
wrth i dechnoleg wella. 

Er mwyn amlygu manteision teledu digidol i gynulleidfa nad yw’n 
ddigidol, dylai CBeebies ddangos rhywfaint o’i raglenni gorau ar BBC 
One neu BBC Two. Dylai hyrwyddo newid i lwyfannau digidol. Ni ddylai 
gael ei ddatblygu ar draul rhaglenni i blant 6 oed neu iau ar BBC One 
neu BBC Two.   

Mae CBeebies yn ymrwymedig i gomisiynu rhaglenni o du hwnt i ardal 
yr M25, a chan gyflenwyr annibynnol, yn unol ag ymrwymiadau 
statudol4 y BBC a gweithredu Gwarant Mewnol a Ffenestr 
Cystadleuaeth Greadigol y BBC. 

 
4 Mae’r ymrwymiadau statudol i’w gweld yn Atodiad II y drwydded hon 
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Rhan II: Cyfraniad at werth cyhoeddus  
 
5. Cyfraniad at hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC5 
5.1 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
Dylai CBeebies wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei 
gynulleidfa. Yn unol ag ymrwymiadau statudol6 y BBC, dylai ddangos 
canran uchel o gynyrchiadau gwreiddiol. Ynghyd â chomisiynu 
cynnwys newydd, dylai wneud cyfraniad sylweddol at sector 
cynyrchiadau plant y DU bob blwyddyn. 

Dylai ei allbwn gynnwys y mathau canlynol o raglenni: cerddoriaeth a 
symud, adrodd storïau, creu pethau, gwyddoniaeth syml, byd natur, 
rhaglenni posau ac animeiddio. 

Dylai CBeebies fuddsoddi'n uniongyrchol mewn cyd-gynhyrchu 
animeiddio er mwyn ysgogi sector animeiddio'r DU, a thrwy hynny 
gynyddu nifer y prosiectau yn y DU. Dylai dysgu drwy chwarae lywio'r 
arddull a'r cynnwys, gan roi pwyslais cryf ar Nodau Dysgu Cynnar y 
llywodraeth. 
 

5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu   
Dylai CBeebies wneud cyfraniad pwysig iawn at y diben hwn ymhlith ei 
gynulleidfa a dylai fod gan y gwasanaeth lawer iawn o raglenni 
addysgol, yn cynnwys ei elfen ryngweithiol. 

Dylai cynnwys CBeebies gael ei ddatblygu a'i gynhyrchu'n bennaf gan 
ddefnyddio arbenigwyr cyn ysgol. Dylai bron holl raglenni CBeebies 
gynnwys y Nodau Dysgu Cynnar ac ategu'r cwricwlwm ysgol a chyn 
ysgol - gan gynnwys datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol;  
cyfathrebu, iaith a llythrennedd; datblygiad mathemategol; 
gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd; datblygiad corfforol; a datblygiad 
creadigol.   

                                             
5 Pan gaiff Cylchoedd Gwaith Diben eu mabwysiadu gan Ymddiriedolaeth y BBC yn 
2007, bydd y Drwydded Gwasanaeth hon yn nodi sut y bydd y gwasanaeth hwn yn 
cyfrannu at y gwaith o hyrwyddo blaenoriaethau perthnasol a nodir mewn 
Cylchoedd Gwaith Diben.   
6 Mae’r ymrwymiadau statudol i’w gweld yn Atodiad II y drwydded hon 
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Dylai CBeebies gynorthwyo rhieni a gofalwyr drwy ei wasanaethau ar-
lein a rhyngweithiol gan eu galluogi i archwilio a dysgu mwy am ofal 
plant a dysgu cynnar. 

 

5.3 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 
Dylai CBeebies wneud cyfraniad pwysig at y diben hwn ymhlith ei 
gynulleidfa drwy gynnig cynnwys o sawl rhan wahanol o'r DU a thrwy 
ysgogi, cefnogi ac adlewyrchu'r amrywiaeth o weithgarwch 
diwylliannol yn y DU. Dylai CBeebies adlewyrchu amrywiaeth eang o 
blant a chyflwynwyr o ran anabledd, rhyw ac ethnigrwydd. Dylai ei 
raglenni dynnu sylw at wyliau crefyddol a diwylliannol mewn modd sy'n 
apelio at y gynulleidfa ac sy’n cynnwys pawb. 

Dylai CBeebies gyfrannu at ymrwymiad statudol y BBC i gomisiynu 
cyfran sylweddol o’r holl raglenni o du hwnt i'r M25. 

5.4 Dangos y DU i'r byd a dangos y byd i’r DU 
Dylai CBeebies wneud ei ran i gefnogi’r diben hwn ymysg ei gynulleidfa, 
yn bennaf drwy ddangos y byd i'r DU. Dylai dynnu sylw at syniadau 
newydd i ehangu profiadau ei gynulleidfa ifanc o ddiwylliannau, pobl, 
bywyd gwyllt neu amgylcheddau gwahanol ym mhedwar ban byd. Yn 
benodol, dylai CBeebies roi sylw i blant ifanc o gymdeithasau eraill, gan 
ddangos i gynulleidfaoedd y DU sut maent yn debyg ac yn wahanol 
iddynt. Dylai CBeebies hefyd gyflwyno cynnwys rhyngwladol o 
ansawdd uchel i'w gynulleidfaoedd yn y DU, a gwaith creadigol arall 
sy'n cyfrannu at y diben cyhoeddus hwn.  

5.5 Dulliau cyfathrebu newydd  
Chweched diben cyhoeddus y BBC yn y Siarter yw "wrth hyrwyddo ei 
ddibenion eraill, helpu i gyflwyno manteision technolegau a 
gwasanaethau cyfathrebu newydd i’r cyhoedd ac, yn ogystal, bod yn 
rhan flaenllaw o’r broses o newid i deledu digidol".  

Dylai CBeebies gyfrannu at y gwaith o hyrwyddo’r diben hwn mewn 
ffyrdd amrywiol sydd wedi’u disgrifio yn y Drwydded Gwasanaeth hon. 
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6.  Atodiadau i’r Drwydded hon 
6.1 Atodiad I – Asesu perfformiad 
Caiff perfformiad CBeebies ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth drwy 
ddefnyddio’r fframwaith sydd wedi’i ddisgrifio yn Atodiad I. Bydd 
cydymffurfiaeth CBeebies gydag unrhyw Amodau, fel y’u disgrifir yn 
adran 5, hefyd yn cael ei mesur yn flynyddol a’i chyflwyno yn yr 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. 

Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn disgwyl i CBeebies gydymffurfio â’r 
ymrwymiadau a ddisgrifir yn adrannau 4 a 5 y Drwydded Gwasanaeth. 
Bydd Ymddiriedolaeth y BBC yn monitro cydymffurfiaeth â’r 
ymrwymiadau hyn yn ôl-weithredol fel rhan o’i harolygon cyfnodol o’r 
gwasanaeth ac/neu dan amgylchiadau eithriadol os oes tystiolaeth 
neu honiad o ddiffyg cydymffurfio. 

 
6.2. Ymrwymiadau statudol 
Mae manylion cwotâu statudol a rhwymedigaethau eraill i’w cyflawni 
gan CBeebies, ar y cyd â gwasanaethau eraill y BBC, wedi’u nodi yn 
Atodiad II. 

 
7. Gweithredu’r Drwydded Gwasanaeth hon gan Ymddiriedolaeth y BBC 
Mae manylion am sut mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithredu’r 
Drwydded Gwasanaeth hon i’w gweld yn y Fframwaith Gweithredu 
Trwyddedau Gwasanaeth. Mae hwn i’w weld yn 
www.bbc.co.uk/bbctrust neu ar gais gan Uned Ymddiriedolaeth y BBC. 
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Atodiad I: Fframwaith mesur perfformiad 
 

Cyflwyniad 
Mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gyfrifol am asesu perfformiad y Bwrdd 
Gweithredol yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau a 
gweithgareddau’r BBC ac yn ystyried mai’r Bwrdd Gweithredol sy’n 
gyfrifol am ei berfformiad.7 Bydd yn defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir 
isod fel sail ar gyfer ei asesiad o CBeebies. 

Mae’r fframwaith wedi’i seilio ar bedair elfen gwerth cyhoeddus: 
Cyrhaeddiad, Ansawdd, Effaith a Gwerth am arian ac mae’n cynnwys 
mesur y pum nodwedd cynnwys fel y’u disgrifir yng Nghytundeb y BBC8: 
ansawdd uchel, heriol, gwreiddiol, arloesol ac apelgar. Nid yw plant 
ifanc wedi’u cynnwys yn arolygon cynulleidfa arferol y BBC felly bydd 
Ymddiriedolaeth y BBC yn mesur perfformiad CBeebies yn rhai o’r 
meysydd canlynol o bryd i’w gilydd. 

Gall yr Ymddiriedolaeth newid y fframwaith hwn heb i hynny fod yn 
gyfystyr â newid ffurfiol i’r Drwydded Gwasanaeth hon. 
 
Fframwaith mesur perfformiad 
 

Cyrhaeddiad: Dylai CBeebies gyfrannu at gynnal cyrhaeddiad 
wythnosol cyfunol y BBC9 dros 90% drwy geisio cynnal ei gyrhaeddiad 
wythnosol ei hun, yn enwedig ymhlith ei gynulleidfa darged. 

Dylai gyfrannu at y nifer o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth ar-alw. 
Mesurir hyn drwy gyfeirio at ffigurau:  

• dal i fyny ar deledu saith niwrnod dros y rhyngrwyd – 
cyrhaeddiad wythnosol ymhlith pob cartref sydd â theledu; 

• darlledu deunydd teledu’n gydamserol dros y rhyngrwyd – 
cyrhaeddiad wythnosol ymhlith pob cartref sydd â theledu; 

• dal i fyny ar deledu saith diwrnod dros gebl – cyrhaeddiad 
wythnosol ymhlith pob cartref sydd â theledu. 

Yn ogystal, dylai ei gyrhaeddiad cyffredinol gynnwys amcangyfrif o’r 
defnydd ar-alw. 
                                             
7 Siarter, erthygl 24 (c) 
8 Cytundeb, cymal 14 
9 Ar gyfer holl wasanaethau’r BBC 
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Ansawdd: cymeradwyaeth y gynulleidfa o CBeebies a’i safbwyntiau 
ynglŷn â CBeebies fel gwasanaeth o ansawdd uchel ac arloesol. Hefyd, 
cyfran y rhaglenni gwreiddiol yn ystod yr holl oriau.10 

Effaith: ymwybyddiaeth pobl sy’n talu ffi’r drwydded o CBeebies a 
safbwyntiau’r gynulleidfa ynglŷn â CBeebies fel gwasanaeth apelgar 
sy’n cynnig her. 

Gwerth am arian: Cost fesul awr gwyliwr CBeebies.

                                             
10 Yn cynnwys ailddarllediadau 
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Atodiad II: Ymrwymiadau statudol 
Yn ogystal â'r amodau a'r ymrwymiadau a ddisgrifir yn y Drwydded 
Gwasanaeth hon, mae gan CBeebies nifer o ymrwymiadau statudol 
bob blwyddyn galendr neu mae'n cyfrannu at eu cyflawni. Cyhoeddir 
union lefel pob ymrwymiad blynyddol gan y BBC yn ei Ddatganiad o 
Bolisi Rhaglenni bob blwyddyn. 

 
• Isafswm o’r holl oriau fel canran sy’n rhaglenni gwreiddiol 

(darllediadau cyntaf ac ailddarllediadau) 
• Rhaid gwario cyfran ofynnol o gyllidebau cynhyrchu rhaglenni 

perthnasol, sy’n cynrychioli cyfran o gyfanswm yr oriau o 
gynyrchiadau, y tu hwnt i’r M25 

• Cynnal yr amrywiaeth eang presennol o raglenni a gynhyrchir y tu 
hwnt i’r M25, a’r amrywiaeth o ganolfannau cynhyrchu gwahanol 
a ddefnyddir ledled y DU 

• Isafswm o oriau cymwys fel canran i’w darparu gan gynhyrchwyr 
annibynnol 

• Isafswm o oriau cymwys fel canran sy’n cynnwys isdeitlau, iaith 
arwyddion a llun ddisgrifio 

  


