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Rhan l: Nodweddion allweddol y gwasanaeth 
 
1. Cylch gwaith 
 

Cylch gwaith BBCi yw cynnig newyddion, gwybodaeth, addysg ac 
adloniant parhaus a ddiweddarir yn gyson i gynulleidfaoedd teledu 
digidol ar ffurf fideo, sain, darluniau a thestun rhyngweithiol. 

Dylai BBCi gynnig cynnwys sy'n ategu ac yn gwella rhai rhaglenni teledu 
llinellol. Dylai fod yn fodd o gael gafael ar gynnwys teledu a radio'r BBC 
nad yw'n llinellol ynghyd â'i lywio, a dylai gynnig deunydd ategol a 
gwelliannau i allbwn darlledu llinellol. 

 

2. Cwmpas y Drwydded hon 
 

Dylai BBCi fod yn wasanaeth parhaus sydd am ddim pan y'i defnyddir 
ac y gellir ei dderbyn yn gyffredinol ar bob llwyfan teledu digidol. Gall 
lefelau argaeledd ynghyd â'i weithrediad amrywio rhwng mathau o 
lwyfannau teledu digidol. 

 
3. Cyllideb y gwasanaeth 
 

Mae gan BBCi gyllideb gwasanaeth o £19.6 miliwn yn 2006/07.  
Gellir ei haddasu’n flynyddol yn unol â Chwyddiant Prisiau Manwerthu. 
Mae angen i unrhyw newid arfaethedig neu wirioneddol o ran gwariant 
blynyddol ar y gwasanaeth sy’n fwy na 10% mewn gwerth real gael ei 
gymeradwyo gan Ymddiriedolaeth y BBC a gall olygu bod angen 
newid y Drwydded Gwasanaeth hon. 
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4. Trosolwg o nodau ac amcanion 
 

Dylai BBCi feddu ar rai o’r nodweddion canlynol neu bob un ohonynt: 
ansawdd uchel, gwreiddiol, heriol, arloesol ac yn ymgysylltu â’r 
gynulleidfa, a dylai feithrin talent ledled y DU. 

Dylai BBCi godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o fanteision teledu 
rhyngweithiol, a gweithredu fel man cychwyn ar gyfer gwasanaethau 
teledu rhyngweithiol y BBC a'r rhai nad ydynt yn llinellol. Dylai anelu at 
sicrhau bod y broses lywio yn gyson ar draws llwyfannau teledu digidol 
gwahanol a dylai geisio gwelliant cyson yn y maes hwn. 

Dylai BBCi gyflawni ei gylch gwaith drwy ddarparu deunydd sy'n 
cynnwys newyddion, chwaraeon a'r tywydd rhanbarthol, cenedlaethol 
a rhyngwladol cywir, diduedd ac annibynnol a ddiweddarir yn gyson, 
ynghyd â chynnwys sy'n gysylltiedig ag allbwn darlledu'r BBC, fel 
gwybodaeth ychwanegol neu ddarn o ffilm.  

Dylai hefyd ddarparu cynnwys unigryw neu a wnaed yn arbennig gan 
gynnwys fformatau dysgu anffurfiol, gemau, cynnwys a grëwyd gan 
ddefnyddwyr a chynnwys sy'n gysylltiedig â digwyddiadau a rhaglenni 
penodol.  

Yn amodol ar unrhyw gymeradwyaeth angenrheidiol, dylai BBCi geisio 
datblygu gwasanaethau newydd nodedig ac arloesol sy'n ategu 
pwrpasau cyhoeddus y BBC. 
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Rhan II: Cyfraniad i werth cyhoeddus  
 
5. Cyfraniad i hyrwyddo pwrpasau cyhoeddus y BBC1 
5.1 Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas waraidd  
Dylai BBCi wneud cyfraniad pwysig i’r pwrpas hwn ymhlith ei 
gynulleidfa, trwy ddarparu newyddion a gwybodaeth gywir, ddiduedd 
ac annibynnol a ddiweddarir yn gyson. Dylai darllediadau gynnwys 
materion a digwyddiadau rhyngwladol a'r rhai sydd o bwys i'r DU a'i 
gwledydd a'i rhanbarthau. 

 
5.2 Hyrwyddo addysg a dysgu   
Dylai BBCi gyfrannu at y pwrpas hwn ymhlith ei gynulleidfa, drwy 
ddarparu cynnwys addysgol a dysgu anffurfiol rhyngweithiol, sy'n 
annibynnol ac sy'n ategu ac yn gwella rhaglenni teledu a ddarlledir. 

Dylai ddarparu ystod eang o wasanaethau i blant, gan gynnwys 
gemau datblygiadol i blant ifanc iawn ac allbwn sy'n seiliedig ar y 
cwricwlwm i fyfyrwyr hŷn. Dylai cynnwys BBCi i blant anelu at greu 
profiad dysgu a rennir i blant a'u rhieni neu eu gofalwyr.  

Dylai BBCi hefyd ddarparu amrywiaeth o gynnwys dysgu anffurfiol ar 
draws amrywiaeth o bynciau ac, yn arbennig, i ategu allbwn teledu 
ffeithiol newydd. 

 

5.3 Adlewyrchu gwledydd, rhanbarthau a chymunedau’r DU 
Dylai BBCi gyfrannu at y pwrpas hwn ymhlith ei gynulleidfa. Dylai anelu 
at fanteisio i'r eithaf ar fuddsoddiad y BBC mewn hawliau chwaraeon 
drwy wella ei ddarllediadau gyda dewis ychwanegol a nodweddion 
rhyngweithiol. 

Dylai ei wasanaethau newyddion a gwybodaeth ymdrin â materion a 
digwyddiadau allweddol yn y gwledydd a'r rhanbarthau. Dylai'r 
gwasanaeth hefyd gefnogi a hwyluso twf cymunedau o ddiddordeb 
drwy ddarparu fforymau rhyngweithiol a gymedrolir. 

                                            
1 Pan gaiff Cylchoedd Gwaith Pwrpas 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'r blaenoriaethau perthnasol a nodir mewn 
Cylchoedd Gwaith Pwrpas.   
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5.4 Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 
Dylai BBCi chwarae ei ran yn y gwaith o gyfrannu at  y pwrpas hwn 
ymhlith ei gynulleidfa. Dylai gynnig cynnwys arloesol sy'n ategu ac yn 
gwella rhaglenni teledu a ddarlledir. Gallai hefyd annog defnyddwyr i 
gyflwyno eu cynnwys eu hunain a chynnig mannau wedi'u cymedroli 
i'w ddangos. 

Er nad yw'n ddarostyngedig i unrhyw gwotâu'n ymwneud â chomisiynu 
cynnwys gan gynhyrchwyr annibynnol, dylai BBCi anelu at weithio gyda 
phartneriaid allanol i ddatblygu gwasanaethau a chynnwys newydd 
sy'n arloesol a nodedig. 
 

5.5 Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU  
Dylai BBCi chwarae ei ran yn y pwrpas hwn ymhlith ei gynulleidfa, yn 
bennaf drwy gyflwyno’r byd i’r DU, drwy sicrhau bod ei wasanaeth 
newyddion yn darlledu digwyddiadau a materion rhyngwladol mewn 
modd cynhwysfawr. 
 

5.6 Dulliau cyfathrebu newydd   
Diffinnir chweched pwrpas cyhoeddus y BBC yn y Siarter fel a ganlyn sef 
wrth hyrwyddo ei bwrpasau eraill, helpu i gyflwyno i’r cyhoedd 
fuddiannau technolegau a gwasanaethau cyfathrebu newydd ac, yn 
ogystal, chwarae rhan flaenllaw yn y broses o newid i deledu digidol.   

Dylai BBCi gyfrannu at y gwaith o hyrwyddo’r pwrpas hwn mewn amryw 
o ffyrdd a ddisgrifir yn y Drwydded Gwasanaeth hon. 
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6.  Atodiadau i’r Drwydded hon 
6.1 Atodiad I – Asesu perfformiad 
Caiff perfformiad BBCi ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth drwy 
ddefnyddio’r fframwaith a ddisgrifir yn Atodiad I. Bydd cydymffurfiaeth 
BBCi ag 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 BBCi gydymffurfio â’r 
ymrwymiadau a ddisgrifir yn adrannau 4 a 5 o’r 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 fel eithriad os oes tystiolaeth neu honiad o 
ddiffyg cydymffurfio. 

 
7. Gweithredu’r Drwydded Gwasanaeth hon gan Ymddiriedolaeth y BBC 
Am fanylion ynghylch sut mae Ymddiriedolaeth y BBC yn gweithredu’r 
Drwydded Gwasanaeth hon, gweler y Fframwaith ar gyfer Gweithredu 
Trwyddedau Gwasanaeth. Mae hwn ar gael 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 mae’n dal y Bwrdd Gweithredol i gyfrif am ei 
berfformiad.2 Bydd yn defnyddio’r fframwaith a ddisgrifir isod fel sail i’w 
hasesiad o BBCi. 

Mae’r fframwaith yn seiliedig ar bedair elfen gwerth cyhoeddus: 
Cyrhaeddiad, Ansawdd, Effaith a Gwerth am arian ac mae’n cynnwys 
mesur y pum nodwedd o ran cynnwys fel y’u disgrifir yng Nghytundeb y 
BBC3: ansawdd uchel, heriol, gwreiddiol, arloesol ac yn ymgysylltu â’r 
gynulleidfa.  

Gall yr Ymddiriedolaeth newid y fframwaith hwn heb i hyn fod yn 
gyfystyr â newid y Drwydded Gwasanaeth hon yn ffurfiol. 
 
Fframwaith mesur perfformiad 
 
Cyrhaeddiad: Dylai BBCi gyfrannu at gynnal cyrhaeddiad wythnosol 
cyfun y BBC4 o dros 90% drwy anelu at gynnal ei gyrhaeddiad wythnosol  
ei hun. 
Ansawdd: cymeradwyaeth y gynulleidfa o BBCi a chanfyddiadau 
ohono fel gwasanaeth o ansawdd uchel ac arloesol. Hefyd pa mor 
gyflym y gellir cysylltu â BBCi. 
Effaith: ymwybyddiaeth talwyr ffi'r drwydded o BBCi a chanfyddiadau'r 
gynulleidfa o BBCi fel gwasanaeth sy'n ymgysylltu â'r gynulleidfa ac sy'n 
heriol. 
Gwerth am arian: Cost BBCi fesul defnyddiwr a gyrhaeddir. 
 
 

                                            
2 Siarter, erthygl 24 (c) 
3 Cytundeb, cymal 14 
4 Ar gyfer holl wasanaethau'r BBC 


