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1. Rhagarweiniad a'r prif 
ganfyddiadau 

1.1. Rhagarweiniad 

1.1.1. Ym mis Rhagfyr 2014, cyflwynodd Bwrdd Gweithredol y BBC (y Bwrdd Gweithredol o 

hyn ymlaen) gynigion i Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer pecyn o newidiadau i 

wasanaethau cyhoeddus y Deyrnas Unedig, sy'n cynnwys: 

 cau BBC Three fel sianel ddarlledu a'i hailddyfeisio'n gynnig ar-lein yn unig1 
 esblygu BBC iPlayer o fod yn wasanaeth dal i fyny yn bennaf i fod yn 

wasanaeth sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau’r BBC ar-lein yn gyntaf ynghyd 
â chynnwys dethol gan drydydd partïon. 

 lansio sianel +1 ar gyfer BBC One 
 estyn oriau CBBC 
 buddsoddi rhagor mewn drama ar BBC One 

1.1.2. Er nad oes gofyn cael cymeradwyaeth y BBC er mwyn buddsoddi mewn drama, mae 

hyn yn gysylltiedig â'r pecyn o gynigion. Felly, adlewyrchwyd y buddsoddiad hwn yn y 

cynigion a'u cynnwys yn ein hasesiad. Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth fod y cynigion 

yn newid sylweddol2 i Wasanaethau Cyhoeddus y Deyrnas Unedig a bod gofyn iddi3 

gynnal prawf gwerth cyhoeddus cyn penderfynu a ddylid cymeradwyo'r newid neu 

beidio. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys ein penderfyniad terfynol. 

1.2. Crynodeb o'r canfyddiadau 

1.2.1. Wrth lunio’i phenderfyniad terfynol, ystyriodd yr Ymddiriedolaeth yr asesiad o’r gwerth 

cyhoeddus, yr asesiad o'r effaith ar y farchnad, ymateb y Bwrdd Gweithredol i'r 

casgliadau dros dro, canfyddiadau'r ymgynghori a’r cyhoedd a'r farn a fynegwyd gan 

randdeiliaid.  

1.2.2. Nid oedd yr Ymddiriedolaeth yn credu bod gwerth cyhoeddus tebygol BBC One +1 yn 

ddigon i wneud iawn am yr effaith niweidiol y byddai'n debygol o'i chael ar y farchnad. 

Felly, gwrthododd ganiatáu'r newid hwnnw. Serch hynny, casglodd fod gweddill y 

cynigion ar gyfer BBC Three, BBC iPlayer a CBBC yn pasio'r prawf gwerth cyhoeddus ac 

y dylid eu cymeradwyo. Mae'r penderfyniad terfynol yn adlewyrchu casgliadau dros dro 

ar gyfer pob elfen o'r pecyn ond mae'n cynnwys diwygiadau i'r amodau ar gyfer BBC 

Three a BBC iPlayer.  Crynhoir y prif ddiwygiadau isod ac fe’u trafodir yn llawn yn 

adran chwech. 

1.3. Cau BBC Three a'i hailddyfeisio ar lein. 

1.3.1. Pwysau ariannol oedd y cymhelliant i symud BBC Three ar lein ynghyd â newid  

strwythurol ym mhatrwm gwylio rhaglenni teledu ymhlith oedolion ifanc. Ond mae cau 

                                                 
1 Roedd y cynnig gwreiddiol yn rhagweld y byddai’r newidiadau’n cael eu rhoi ar waith o hydref 2015. Mae’r dyddiad wedi 
newid bellach. 
2 Wrth benderfynu a yw’r newidiadau arfaethedig yn sylweddol, rhoddodd yr Ymddiriedolaeth sylw i’r pedair ystyriaeth yng 
nghymal 25(20 o’r Cytundeb Fframwaith, sef effaith, goblygiadau ariannol, newydd-deb a hyd. 
3 Gweler cymal 25(1) o’r Cytundeb Fframwaith. 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/tools_we_use/new_services/new_services.html
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gwasanaeth yn benderfyniad anodd ac, wrth inni asesu, gwelwyd bod y dafol o blaid 

ac yn erbyn yn weddol gytbwys. 

1.3.2. Rydym yn cydnabod cryfder gwrthwynebiad y cyhoedd i'w chau ond yn meddwl bod 

grym greddfol i'r cynnig hwn. Rydym wedi cael tystiolaeth glir bod y defnydd ar 

wasanaethau arlein yn tyfu ac rydym yn rhagweld y bydd y duedd hon yn parhau wrth 

iddi ddod yn haws cael gafael ar fand eang ac wrth i bobl ddefnyddio dyfeisiau 

symudol fwyfwy i wylio cynnwys (a nodwn gynlluniau'r Llywodraeth yn y cyswllt 

hwnnw). Mae'n debygol mai ar lein y bydd dyfodol darlledu yn y tymor hir ac mae 

angen i'r BBC ddod o hyd i ffyrdd arloesol o helpu'r gynulleidfa i symud i'r cyfeiriad 

hwnnw. Bydd gwylwyr iau yn croesi’r bont yn gyflymach am eu bod eisoes yn gwylio 

llai o deledu a ddarlledir, yn gwylio rhagor ar lein ac yn defnyddio gwasanaethau 

digidol newydd mewn gwahanol ffyrdd.  

1.3.3. Credwn fod potensial amlwg ynghlwm wrth gynnig arlein sy'n fwy gwahanol na'r sianel 

bresennol, gan ganolbwyntio ar arlwy o safon uchel mewn meysydd lle mae'r 

perfformiad yn gryf, yn enwedig ym maes comedi a rhaglenni ffeithiol. Credwn y bydd 

llai o deitlau ond teitlau sy’n fwy arloesol o fudd i'r cyhoedd, yn enwedig gan fod y 

genrau hyn yn addas ar gyfer gwylio ar gais. At hynny, bydd y newid hwn yn rhyddhau 

tua £30m y flwyddyn y gellir ei ailfuddsoddi yn rhywle arall. 

1.3.4. Serch hynny, sylweddolwn fod symud i wasanaeth arlein yn digwydd yn gynharach nag 

y byddai'r Bwrdd Gweithredu wedi’i gynllunio’n ddelfrydol. Nid oes gan bawb gysylltiad 

rhyngrwyd dibynadwy ac nid yw pawb yn gallu fforddio cysylltiad o’r fath. I lawer o 

bobl ifanc, mae teledu'n bwysig o hyd. Nodwn hefyd, y gallai colli'r platfform llinellol 

olygu bod sioeau newydd yn cael llai o sylw gan ei gwneud yn anodd i'r BBC ddenu a 

meithrin doniau newydd. 

1.3.5. Er mwyn mynd i'r afael â phryderon am golli cyrhaeddiad ymhlith oedolion ifanc a'r 

effaith ar fentro creadigol, rydym felly wedi gosod yr amodau a ganlyn. Adlewyrchir y 

rhain yn y trwyddedau gwasanaeth perthnasol a byddant yn ofynion parhaus.  

Amodau 

 

Defnyddio slotiau ar BBC One a BBC Two 

 
 Bydd holl gynnwys ffurf hir BBC Three yn cael ei ddarlledu ar slotiau ar BBC 

One a BBC Two yn barhaus, gan ddechrau cyn gynted ag y bydd BBC Three yn 
cau fel sianel linellol. 

 

 Bydd cynnwys ffurf hir BBC Three ar gael ar BBC One ac ar BBC Three ar 
adegau amrywiol ar draws yr amserlen ac ymhob rhan o'r Deyrnas Unedig  

 

Ymrwymiad i fentro'n greadigol ac apelio at gynulleidfaoedd iau. 
 

 Bydd ymrwymiad i ddarparu lle i fentro'n cael ei gynnwys yn nhrwyddedau 
gwasanaeth BBC One a BBC Two, sef y dylai'r ddwy sianel: 

 

Fentro'n greadigol ac arbrofi'n rheolaidd gyda doniau newydd a syniadau 

newydd 

 

https://www.gov.uk/government/news/government-plans-to-make-sure-no-one-is-left-behind-on-broadband-access
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 Bydd ymrwymiad i raglenni sydd wedi'u targedu at gynulleidfaoedd iau'n cael 
ei gynnwys yn nhrwyddedau gwasanaeth BBC One a BBC Two fel a ganlyn: 

 

Er bod BBC One a BBC Two yn anelu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni at 

gynulleidfaoedd o bob oed, dylent gynnig rhai rhaglenni unigryw eu natur  

sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd iau. Dylent hefyd ddangos  

yr holl raglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC Three.  Dylid dangos 

y rhain ar adegau amrywiol ar y ddwy sianel a dylent fod ar gael ym 

mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. 

 

Cyfnod pontio graddol 

 

 Bydd cyfnod byr o newid fesul cam i wasanaeth arlein o fis Ionawr 2016 tan 
ddiwedd Chwefror 2016, gan ddefnyddio’r gallu dosbarthu a adewir yn wag yn 
sianel hyrwyddo yn ystod y cyfnod pontio. Bydd honno’n rhedeg ochr yn ochr â 
BBC Three Arlein yn ystod y cyfnod hwnnw. Rhaid i bob gweithgarwch 
trawshyrwyddo fod yn niwtral ei blatfform (gan gyfeirio at god trawshyrwyddo'r 
BBC) er mwyn sicrhau nad oes dim gweithgarwch amhriodol. 

 

Hygyrchedd 

 
 Dylai fod yn ofynnol i'r cynnig arlein arddel yr un safonau o ran hygyrchedd ag 

a arddelir ar deledu llinellol lle bynnag y bydd hynny'n ymarferol 

 

 Dylai'r Bwrdd Gweithredol annog platfformau trydydd parti sy'n cludo cynnwys 
BBC Three i weithio tuag at hygyrchedd llawn. 

 
Canllawiau ychwanegol 
 

 Bydd gofyn i'r Bwrdd Gweithredol baratoi cynnig llawn ar gyfer defnyddio'r 
gallu darlledu a adewir yn wag o fewn tri mis i'r penderfyniad terfynol hwn, a 
bydd yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod hyn yn cael ei asesu’n annibynnol. 

 

 Byddwn yn adolygu'n barhaus negodi'r telerau masnach ac yn gofyn i'r Bwrdd 
Gweithredol roi gwybod beth yw'r sefyllfa ddiweddaraf cyn lansio'r gwasanaeth 
newydd.    

 

Cydymffurfio parhaus 

 

 Bydd monitro'r cydymffurfio â'r amodau hyn yn rhan o'n goruchwyliaeth arferol 
dros berfformiad gwasanaethau'r BBC.4 Mae'r amodau wedi'u cynnwys yn rhan 
o fframwaith y drwydded gwasanaeth ac yn amlwg o fewn ein cylch gwaith 
monitro parhaus. Maent hefyd yn rhoi rhagor o bwyslais ar yr angen i 
wasanaethu cynulleidfaoedd ifanc drwy wasanaethau llinellol y brif ffrwd yn 
ogystal ag ar lein. 

 
 Fel rhan o hyn, byddwn yn cynnal adolygiad o fewn 18 mis ar ôl gwneud y 

penderfyniad hwn i fesur cynnydd y gwasanaeth newydd ac i sicrhau bod y  
Bwrdd Gweithredol yn cydymffurfio â'r amodau. Os credwn fod y perfformiad 
yn anfoddhaol gyda golwg ar amodau newydd y drwydded, bydd gan yr 

                                                 
4Prif ddull rheoli'r Ymddiriedolaeth fydd monitro'r cydymffurfio a'r gofynion newydd hyn yn y drwydded gwasanaeth fel rhan o'n 
goruchwyliaeth barhaus dros BBC One a BBC Two. 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fair_trading_policies_framework.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fair_trading_policies_framework.pdf
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Ymddiriedolaeth y grym i orfodi cwotâu neu dargedau ffurfiol (er enghraifft 
drwy gynnwys ymrwymiadau yn y trwyddedau gwasanaeth i hyn a hyn o 
gynnwys sy'n apelio'n benodol at gynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol).5 Bydd yr 
adolygiad yn rhoi sylw penodol i'r canlynol: 

 

o maint y gynulleidfa a'r cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd ifanc ac 

amrywiol, yn enwedig gwylwyr iau (16-34 oed), oedolion C2DE a'r rheini 

o grwpiau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

o lefel y mentro creadigol 

o defnyddio doniau a fformatau newydd 

o perfformiad arlwy BBC Three ar BBC One a Two 

o lefel yr hygyrchedd i bobl sydd â nam ar eu clyw a namau synhwyraidd 

 

 Bydd gofyn i'r Bwrdd Gweithredol hefyd adrodd am berfformiad y cynnig 
newydd fel rhan o'r diweddariadau perfformiad chwarterol i'r Ymddiriedolaeth 
a'r adroddiad a'r cyfrifon blynyddol presennol. 

 

1.4. Lansio BBC One + 1 

1.4.1. Rydym yn sylweddoli bod angen darparu gwasanaethau mewn ffordd hyblyg a hwylus 

ond credwn fod y cynnig yn groes i’r newidiadau ehangach sydd ar waith i symud 

gwasanaethau arlein. I'r rheini sy'n dymuno gwylio rhaglenni ar ôl iddynt gael eu 

darlledu, mae BBC iPlayer yn cynnig llawer mwy o hyblygrwydd ac mae annog 

cynulleidfaoedd i ddal i fyny ar lein yn ffordd bwysig o annog pobl i groesi’r bont i 

ddefnyddio gwasanaethau arlein. Serch hynny, nid yw pawb yn gallu manteisio ar fand 

eang ac fe allai sianel +1 o bosibl gynnig opsiwn dal i fyny cost effeithiol. 

1.4.2. Mae'r cynnig serch hynny'n cynnwys sawl cyfaddawd anodd. Ni fyddai'r gwasanaeth ar 

gael i bawb ym mhobman ar deledu daearol digidol o'r adeg y câi ei lansio a byddai 

angen i oddeutu 24% o aelwydydd uwchraddio'u hoffer er mwyn ei gael. O'r holl 

blatfformau digidol, teledu daearol digidol sy'n cael ei ddefnyddio gan y gyfran uchaf o 

aelwydydd grwpiau DE (34%) a'r rheini sydd dros 65 (29%) ac mae'r nifer ymhlith y 

ddau grŵp hyn sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd yn is na'r cyfartaledd. Wrth asesu'r 

gwerth cyhoeddus, gwelwyd y byddai angen i 33% o'r grŵp cymdeithasol-economaidd 

DE neu 41% o'r rheini sydd dros 65 oed yn gorfod uwchraddio'u hoffer er mwyn cael y 

gwasanaeth, ond mae’r nifer sy’n gwylio sianel +1 yn gyfrannol is ymhlith y grwpiau 

hyn. Ac ystyried bod pobl dros 65 oed yn llai tebygol o wylio sianel +1, efallai na fydd 

gan y rheini sydd â'r modd i uwchraddio'r cymhelliant i wneud hynny.  Ymhlith 

aelwydydd DE yn y cyfamser, a llawer ohonynt ymhlith y rhai sy'n wynebu'r anfantais 

economaidd fwyaf yn y wlad, efallai y bydd rhai'n dewis peidio ag ysgwyddo'r gost. 

1.4.3. Roedd diffyg (am resymau technegol) rhaglenni eithrio rhanbarthol a chenedlaethol 

hefyd yn gwanhau gwerth y cynnig cyffredinol. Rhan o gylch gwaith BBC One yw 

adlewyrchu'r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd yn ei harlwy a dyma un o nodau ac 

amcanion y gwasanaeth. At hynny, mae ein hasesiad yn awgrymu na fyddai'r sianel 

                                                 
5 Mae gan yr Ymddiriedolaeth yr hawl i orfodi nifer o sancsiynau os bydd y gwasanaeth yn methu â chydymffurfio â thelerau ei 
thrwydded gwasanaeth neu os bernir bod ei pherfformiad yn wael mewn ffyrdd eraill. 
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ond yn gwella'i chyrhaeddiad ymhlith oedolion ifanc ryw fymryn bach ac y byddai'n 

annhebygol o liniaru'n sylweddol effaith tymor byr cau BBC Three fel sianel linellol.6  

1.4.4. Er bod rhywfaint o werth cyhoeddus i'r cynnig, mae'r mân enillion hyn yn cael eu 

gwrthbwyso gan y ffaith fod y cyrhaeddiad ymhlith grwpiau allweddol o'r gynulleidfa'n 

isel ac effaith er gwaeth ar sianelau masnachol. Casgliad yr asesiad o’r effaith ar y 

farchnad oedd y byddai’r cynnig yn debygol o amharu ar allu’r sianelau masnachol i 

wneud elw, naill ai oherwydd bod eu marchnadoedd yn dirywio, gan arwain at 

ostyngiad disgwyliedig yn eu refeniw hysbysebu, neu’n fwy deinamig, at gynnydd yn 

eu costau wrth iddynt fuddsoddi yn eu cynnwys er mwyn ceisio adennill gwylwyr a 

gollwyd. 

1.4.5. Ac ystyried y ffactorau hyn, casgliad yr Ymddiriedolaeth oedd nad oedd y cynnig yn 

pasio’r prawf gwerth cyhoeddus ac na ddylid ei gymeradwyo.  

1.5. Esblygu BBC iPlayer 

1.5.1. Credwn y byddai datblygu'r BBC iPlayer y tu hwnt i'w gylch gwaith gwreiddiol yn beth 

gwerthfawr. Mae'r cynigion yn cyfrannu at ddiben digidol y BBC ac fe allent gynnig 

manteision ehangach o ran eu gallu i ysgogi creadigrwydd. At hynny, drwy wella 

gwasanaeth sy'n darparu mynediad at ystod lawn cynnwys y BBC ac ehangu ei apêl  i 

bob defnyddiwr, bydd y newidiadau'n help i sicrhau bod yr holl ddibenion cyhoeddus, 

yn enwedig y chweched, yn cael eu cyflawni mewn byd arlein.   Bydd y cynigion yn 

adeiladu ar enw da BBC iPlayer ac yn help i gynnal ei gyrhaeddiad ymhlith cynulleidfa 

iau. Er y bydd y cyrhaeddiad fesul cam yn isel, mae’r effaith gyffredinol serch hynny’n 

gadarnhaol, gan arwain at gynnig cryfach a mwy perthnasol ar delerau mwy hyblyg a 

hwnnw’n cael ei ddarparu heb ormod o gost. 

1.5.2. Rydym yn fodlon hefyd fod y newidiadau arfaethedig yn rhy gyfyng i gael effaith 

nodedig ar y farchnad. Canfu'r Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, er bod BBC iPlayer yn 

cael ei ddefnyddio fwyfwy i ddarganfod cynnwys, mai dal i fyny yw ei swyddogaeth 

graidd o hyd. Ym marn Ofcom, mae hyn yn cyfyngu ar effaith y cynigion er ei fod yn 

nodi, petai'r newid yn ymddygiad defnyddwyr yn cyflymu (er enghraifft yn sgil cynigion 

BBC Three arlein) y gallai'r effaith fod yn fwy ar sianelau masnachol a darparwyr 

gwasanaethau ar gais. 

1.5.3. Roedd yr Ymddiriedolaeth felly’n fodlon bod y gwerth cyhoeddus yn gwneud iawn am 

yr effaith negyddol debygol ar y farchnad. Cymeradwyodd y cynnig ar yr amod bod y 

Bwrdd Gweithredol yn ymgynghori â’r diwydiant ynghylch y meini prawf Teg, Rhesymol 

ac Anwahaniaethol ar gyfer cynnwys deunydd trydydd parti yn BBC iPlayer.7  

1.6. Estyn oriau CBBC 

1.6.1. Mae CBBC yn gwneud cyfraniad pwysig at y dibenion cyhoeddus gydag ystod o 

raglenni unigryw i'r Deyrnas Unedig a chydbwysedd da rhwng addysg ac adloniant. 

Dyma un o’r sianelau plant sy’n cael ei gwylio fwyaf yn y Deyrnas Unedig ond mae'r 

                                                 
6Amcangyfrifwn gynnydd o 0.2% yn y cyrhaeddiad ar gyfer cyfanswm y boblogaeth ac 0.35% ar gyfer y rheini sydd rhwng 16 
a 34 oed. Cyfeirier at yr Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus, atodiad II, 'asesu'r cyrhaeddiad'. 
7Byddai trydydd partïon yn cael eu cyfyngu i gyrff heb fryd ar wneud elw a sefydliadau diwylliannol a chelfyddydol, megis 
Cyngor y Celfyddydau. 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/service_changes/pva/public_value_assessment.pdf
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perfformiad o dan bwysau.8   Mae patrwm gwylio CBBC yn gyffredinol ymhlith y rheini 

sy’n 6-12 oed yn dirywio. Rhwng 2010 a 2014, gwelwyd gostyngiad cyfartalog yn eu 

munudau gwylio dyddiol o 10.9 i 7.1. Mae hyn yn adlewyrchu tuedd ehangach ym 

mhatrymau gwylio gwylwyr iau ac fe ellir ei olrhain i’r newid ym mhatrymau defnyddio 

cyfryngau a mwy o ddewis. 

1.6.2. Er bod diffyg buddsoddi newydd yn cyfyngu ar y cynnig i ryw raddau, rydym yn 

sylweddoli y gallai er hynny helpu i gynnal y gwylio drwy gynnig rhagor o ddewis ar 

adeg pan fydd plant yn fwy tebygol o wylio.  Gallai estyn yr oriau hefyd helpu i annog 

gwylwyr iau i groesi’r bont i CBBC drwy gynnig rhaglenni pan fydd Cbeebies yn cau am 

7pm. Er bod ymateb cynulleidfaoedd i’r cynnig yn gymysg, a bod y cyrhaeddiad fesul 

cam yn debygol o fod yn isel, mae’n bosibl ei roi ar waith heb ormod o gost ac ni chaiff 

effaith niweidiol sylweddol ar sianelau masnachol9.   Barn yr Ymddiriedolaeth oedd bod 

y gwerth cyhoeddus tebygol yn gwneud iawn am yr effaith niweidiol debygol ar y 

farchnad. Felly cymeradwyodd y cynnig.  

                                                 
8 Ymddiriedolaeth y BBC (2013) Review of BBC Children’s Services, tt6.   
9
 Nodwn fod rhai o’r rheini yr ymgynghorwyd â hwy’n anghytuno ond casgliad Ofcom oedd mai bach iawn 

mae’n debyg fyddai effaith y cynnig 



 

9 
 

2. Rhoi’r prawf gwerth 
cyhoeddus ar waith 

2.1. Rhagarweiniad 

2.1.1. Ym mis Rhagfyr 2014, cyflwynodd y Pwyllgor Gwaith gynigion i’r Ymddiriedolaeth ar 

gyfer pecyn o newidiadau i wasanaethau cyhoeddus y Deyrnas Unedig, gan gynnwys:: 

(i) cau BBC Three fel sianel ddarlledu a’i hailddyfeisio fel cynnig arlein yn unig10 

(ii) esblygu BBC iPlayer o fod yn wasanaeth dal i fyny’n bennaf i fod yn un sy’n 
cynnig cynnwys y BBC arlein yn gyntaf ynghyd â chynnwys dethol gan drydydd 
partïon 

(iii) lansio sianel +1 ar gyfer BBC One 

(iv) estyn oriau CBBC 

(v) buddsoddi rhagor mewn drama ar BBC One, tua £30m, a hynny’n cael ei 
ariannu’n rhannol drwy’r arian a arbedid drwy gau BBC Three fel sianel 
ddarlledu 

2.1.2. Roedd y Bwrdd Gweithredol yn bwriadu defnyddio’r arian a arbedid drwy gau BBC 

Three fel sianel linellol i dalu am y newidiadau eraill. Er nad yw’r buddsoddi mewn 

drama yn gorfod cael cymeradwyaeth gan yr Ymddiriedolaeth, mae’n gysylltiedig â’r 

pecyn o gynigion: mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cadarnhau bod y buddsoddiad, o 

safbwynt ariannol, yn dibynnu ar gau BBC Three fel sianel ddarlledu. Felly, 

adlewyrchwyd y buddsoddiad yn y cynigion ac fe’i hystyriwyd yn ein hasesiad.  

2.1.3. Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth fod y cynigion yn newid sylweddol11 i Wasanaethau 

Cyhoeddus y Deyrnas Unedig ac felly bod gofyn iddi12 gynnal prawf gwerth cyhoeddus 

cyn penderfynu a ddylid cymeradwyo’r newid neu beidio.  

2.1.4. Mae’r Prawf Gwerth Cyhoeddus yn elfen allweddol o system lywodraethu’r BBC. Mae’r 

Cytundeb Fframwaith yn dweud y dylai’r BBC allu newid ei gwasanaethau cyhoeddus 

yn y Deyrnas Unedig, er enghraifft er mwyn ymateb i newidiadau ym maes technoleg 

diwylliant, amgylchiadau farchnad a disgwyliadau’r cyhoedd.  

2.1.5. Serch hynny, rhaid craffu’n llawn ac yn briodol ar unrhyw gynigion gan y Bwrdd 

Gweithredol ar gyfer newid sylweddol, a hynny drwy gynnal Prawf Gwerth 

Cyhoeddus.13 Proses drwyadl, seiliedig ar dystiolaeth yw hon sy’n cynnwys dau gyfnod 

ymgynghori, ac fe’i defnyddir i asesu’r gwerth cyhoeddus ac effaith y cynigion ar y 

farchnad. Mae’n cynnwys:  

(i) asesiad o’r gwerth cyhoeddus, sy’n asesu’r gwerth cyhoeddus y disgwylir i’r 
cynnig ei greu. Cynhelir y prawf hwn gan yr Ymddiriedolaeth; ac 

                                                 
10 Roedd y cynnig gwreiddiol yn rhagweld y byddai’r newidiadau’n cael eu rhoi ar waith yn hydref 2015 Mae’r dyddiad wedi cael 
ei ddiwygio ers hynny. 
11 Wrth benderfynu a yw’r newidiadau arfaethedig yn sylweddol, rhoddodd yr Ymddiriedolaeth sylw i’r pedair ystyriaeth yng 
nghymal 25(20 o’r Cytundeb Fframwaith, sef effaith, goblygiadau ariannol, newydd-deb a hyd.. 
12 Gweler cymal 25(1) o’r Cytundeb Fframwaith   
13 Siarter y BBC a’i Chytundeb ag Ysgrifennydd Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Ei Mawrhydi (2006) cymal 23, tt. 11 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/tools_we_use/new_services/new_services.html
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(ii) asesiad o’r effaith ar y farchnad sy’n asesu effaith y cynigion ar ddarparwyr 
cynhyrchion a gwasanaethau amgen, ac Ofcom sy’n cynnal hwn. 

2.1.6. Wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo’r cynigion neu beidio, rhaid i’r Ymddiriedolaeth 

farnu a yw’r gwerth cyhoeddus tebygol yn sgil y cynigion yn gwneud iawn am unrhyw  

effaith niweidiol debygol ar y farchnad14. Bydd y ddau asesiad yn cael eu cyhoeddi, a 

rhaid i’r Ymddiriedolaeth lunio’i chasgliadau dros dro ac ymgynghori yn eu cylch. Bydd 

yr Ymddiriedolaeth yn ystyried pob sylw a gaiff cyn penderfynu’n derfynol ynghylch y 

newid arfaethedig a all wrth gwrs fod yn wahanol i’w chasgliadau dros dro. Wrth 

gyflawni ei swyddogaethau yng nghyswllt Prawf Gwerth Cyhoeddus, bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn gweithredu’n unol â gofynion y Siarter Frenhinol a’r Cytundeb 

Fframwaith. Rhaid iddi hefyd gydymffurfio â’i holl ddyletswyddau cyfreithiol eraill gan 

gynnwys ei dyletswyddau cyffredinol yn Erthygl 23 o’r Siarter a’r gyfraith gyffredinol, 

ac felly rhaid iddi fod yn fodlon bod ei phenderfyniad yn gyson â’r dyletswyddau hynny. 

2.2. Asesu’r gwerth cyhoeddus 

Cau BBC Three a’i hailddyfeisio ar lein 

2.2.1. Dywedodd y Bwrdd Gweithredol fod y cynnig ar gyfer BBC Three wedi’i gynllunio i 

ymateb i dair her benodol 

(i) Incwm yn gostwng 

(ii) Tirwedd teledu’n newid 

(iii) Y gynulleidfa’n newid ei phatrymau gwylio 

2.2.2. Nid oedd y Bwrdd Gweithredol yn credu y gallai gynnal ansawdd ei wasanaethau 

craidd drwy dorri cyllidebau presennol ar y cyrion ac roedd yn cynnig cau sianel 

deledu. Ond cymhelliant arall i’r cynnig oedd tystiolaeth bod patrymau gwylio’n newid. 

Mae’r patrwm a welir yn dangos gostyngiad yn y nifer sy’n gwylio ar lein ac mae hynny 

ar ei amlycaf ymhlith pobl 16-34 ac yn enwedig ymhlith y rheini sydd o dan 25 oed. 

2.2.3. Serch hynny, byddai cau’n golygu bod y BBC cyrraedd nifer lai o’r grŵp hwn (o leiaf yn 

y tymor byr) ac roedd angen i’r Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus benderfynu a oedd y 

newid yn y patrymau gwylio’n ddigon cryf dros gyfnod digon hir i gyfiawnhau effaith 

ddilynol tymor byr ar gyrhaeddiad ac asesu’r risg tymor hwy (a mwy sylfaenol) bod 

grŵp demograffig penodol yn cael ei golli’n gyfan gwbl.  

2.2.4. Roedd yr Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus yn cydnabod bod gwerth mewn ymateb i’r 

newid strwythurol, ond roedd yn gweld bod tri rhwystr rhag defnyddio cynnig arlein ar 

raddfa ehangach: 

Ymwybyddiaeth  mae safle fideo ar gais llwyddiannus yn dibynnu nid dim ond ar y 

cynnwys y mae’n ei gludo ond hefyd ar lefel yr ymwybyddiaeth. Yn yr ystyr hwn, mae 

brand yn bwysig. Mae'r amserlen darlledu'n dal i chwarae rhan ganolog yn cyfeirio 

gwylwyr at gynigion ar gais a fyddai fel arall yn straffaglu i gystadlu..  

Derbynioldeb: i lawer o bobl iau, mae teledu'n bwysig o hyd, am ei fod wedi'i leoli 

mewn profiad a ffordd o wylio sy'n ddiymdrech, yn gyfarwydd ac yn gymdeithasol. Er 

bod pobl iau'n fwy tebygol na grwpiau oedran eraill o ddefnyddio gwasanaethau ar 

                                                 
14

 Cytundeb, cymal 26(6) 

http://www.ofcom.org.uk/
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gais, nid yw’r rhain yn debygol o gynnig profiad sy'n atgynhyrchu'r nodweddion 

hanfodol hyn sy'n perthyn i'r gwasanaeth darlledu.  

Hygyrchedd: mae gan dros 90% o bobl 16-34 oed gysylltiad band eang ar yr aelwyd 

ond mae cyflymder a pherfformiad y cysylltiad hwn yn dal i amrywio. Mae dimensiwn 

cymdeithasol-economaidd a daearyddol i'r broblem ac mae'n codi ystyriaethau 

ynghylch darparu gwasanaeth cyflawn i bawb ym mhobman.  

2.2.5. Wedi ystyried y materion hyn, roedd yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus yn rhagweld 

gostyngiad yng nghyrhaeddiad cyffredinol teledu'r BBC a fyddai rhwng 1.3-1.5%. I'r 

rhai 16-24 oed, roedd y gostyngiad yn fwy, sef 3-3.5%. At hynny, byddai 80% o'r 

gynulleidfa unigryw y mae BBC Three yn ei chyrraedd yn cael ei cholli.15 Mae 

cyrhaeddiad unigryw'n gyfrannol uwch ymhlith gwylwyr iau, oedolion C2DE a 

chymunedau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac mae hyn yn bwysig, ac 

ystyried bod cyrraedd y grwpiau hyn yn fwy o her yn gyffredinol i'r BBC. Gallai'r cynnig 

felly effeithio'n anwastad ar y garfan hon o'r gynulleidfa.  

2.2.6. Casgliad yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus oedd bod y cynnig yn rhoi gwerth isel am 

arian oherwydd bod y gynulleidfa'n llai ond roedd yn cydnabod y byddai'r cau'n arbed 

swm net gwerth tua £30m y flwyddyn i wrthbwyso'r pwysau ariannol neu i'w ail-

fuddsoddi mewn meysydd eraill. 

2.2.7. Y farn oedd, er y byddai nifer y teitlau'n llai, y byddai rhagor o deitlau arloesol o fudd 

i'r cyhoedd. Roedd yn cydnabod hefyd fod gan y BBC hanes llwyddiannus o ddatblygu 

cynigion digidol a gwerthoedd cynhyrchu o safon uchel y gallai ei chynnig i 

amgylchedd arlein. Serch hynny, nodwyd pryderon y gallai cau'r sianel ddarlledu 

arwain at lai o sylw i sioeau newydd a'i gwneud yn fwy anodd i'r BBC ddenu a meithrin 

doniau newydd. Codwyd pryderon hefyd am ddarparu gwasanaethau hygyrch i'r rheini 

sydd â nam ar eu clyw a namau synhwyraidd. 

2.2.8. Casgliad yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus yw mai gwerth cyhoeddus isel i ganolig 

fyddai i'r cynnig, ac ystyried y ffactorau canlynol: 

(i) mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn annog arloesi digidol 

(ii) mae ei pherfformiad fel sianel ddarlledu o dan bwysau 

(iii) mae gan ei chynulleidfa gryn allu i gysylltu â'r rhyngrwyd ac mae’n fwy tebygol 
na grwpiau oedran eraill o ddefnyddio gwasanaethau fideo arlein  

Serch hynny, roedd hefyd yn cydnabod: 

(i) nad oes gan bawb gysylltiad band eang dibynadwy nac yn gallu fforddio 
cysylltiad o’r fath sy'n ddigon cyflym i ddarparu gwasanaethau fideo ar gais 

(ii) i lawer o bobl iau, mae teledu sy'n cael ei ddarlledu'n dal yn bwysig 

(iii) felly, yr amserlen linellol sy'n dal i sbarduno'r defnydd arlein; ac  

(iv) oherwydd hyn, mae'r sylfaen ddefnyddio'n debygol o fod yn isel ar gyfer y 
gwasanaeth newydd  

                                                 
15 Y rheini nad ydynt yn gwylio'r un gwasanaeth teledu arall ar y BBC; mae cyrhaeddiad unigryw yn cyfeirio at deledu'n unig, ac 
nid yw'n cynnwys radio'r BBC na gwasanaethau arlein.   
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2.2.9. Y casgliad oedd y gallai fod yn bosibl lleihau'r rhwystrau rhag defnyddio'r gwasanaeth 

yn ehangach a lliniaru'r pryderon am fynediad,  gwasanaeth cyflawn i bawb a sylw i 

dalent newydd drwy sicrhau cyfnod pontio sy'n cael ei reoli'n dda a bod arlwy BBC 

Three yn dal ar gael ar yr amserlen linellol. 

 

 

Lansio BBC One +1 

2.2.10. Roedd yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus yn cydnabod bod angen darparu 

gwasanaethau mewn ffordd hyblyg a hwylus ond yn casglu bod y cynnig yn groes i 

symudiad ehangach tuag at ddefnyddio gwasanaethu arlein a bod BBC iPlayer yn 

ffordd bwysig o sbarduno'r pontio hwn.  

2.2.11. Roedd yn cydnabod y gallai sianel +1 ddarparu opsiwn dal i fyny cost effeithiol ond 

credai y byddai’r rheini na allent gael gafael ar BBC  iPlayer yn annhebygol o elwa'n 

ymarferol. Ni fyddai'r sianel newydd ar gael i bawb ar deledu daearol digidol pan 

fyddai'n cael ei lansio a byddai angen i bron chwarter (24%) holl aelwydydd y Deyrnas 

Unedig uwchraddio'u set deledu neu eu blwch pen-set er mwyn cael gafael ar y 

sianel.16 Serch hynny, o blith yr holl blatfformau digidol, teledu daearol digidol sy'n cael 

ei ddefnyddio gan y gyfran uchaf o aelwydydd DE (34%) a'r rheini sydd dros 65 oed 

(29%) ac mae'r gallu i gysylltu â'r rhyngrwyd yn is na'r cyfartaledd ymhlith y ddau 

grŵp hyn. Canfu'r Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus y byddai angen i 33% o oedolion yn 

y grŵp cymdeithasol-economaidd DE neu 41% o'r rheini sydd dros 65 oed 

uwchraddio'u hoffer er mwyn cael y gwasanaeth. Ond mae’r nifer sy’n gwylio sianel +1 

yn gyfrannol is ymhlith y grwpiau hyn. Ac ystyried bod y rheini sydd dros 65 oed yn llai 

tebygol o wylio sianel +1, efallai na fyddai gan hyd yn oed y rheini sydd â'r modd i 

uwchraddio'r cymhelliant i wneud hynny. Ymhlith aelwydydd DE yn y cyfamser, a llawer 

ohonynt ymhlith y rhai sy'n wynebu'r anfanteision economaidd mwyaf yn y wlad, efallai 

y bydd rhai'n dewis peidio ag ysgwyddo'r gost. 

2.2.12. Roedd diffyg rhaglenni eithrio hefyd yn gwanhau gwerth y cynnig cyffredinol. Rhan o 

gylch gwaith BBC One yw adlewyrchu'r Deyrnas Unedig drwyddi draw yn ei harlwy a 

dyma un o nodau ac amcanion y gwasanaeth. Mae cynulleidfaoedd yn rhoi pwys ar 

arlwy cenedlaethol a rhanbarthol ac mae'n cael effaith gadarnhaol ar berfformiad BBC 

One. Er y byddai'r sianel yn gwneud rhywfaint o gyfraniad at y gyfran a'r cyrhaeddiad, 

ni fyddai'n bodloni un maen prawf pwysig, sef bod yn unigryw, ac mae ffi'r drwydded 

wedi'i chynllunio'n benodol i ryddhau'r BBC rhag yr angen i weithredu mewn ffordd 

sy'n sicrhau'r gyfran fwyaf posibl o'r gynulleidfa.  

2.2.13. Roedd yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus serch hynny'n cydnabod bod BBC One yn 

denu nifer fawr o wylwyr iau ac felly, gallai sianel +1 helpu i liniaru effaith tymor byr 

cau BBC Three. Serch hynny, canfu'r dadansoddiad na fyddai sianel +1 ond yn gwella'r 

cyrhaeddiad ymhlith oedolion ifanc ryw fymryn.  

2.2.14. Casgliad yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus oedd bod rhywfaint o werth cyhoeddus i'r 

cynnig, ac ystyried tystiolaeth y gefnogaeth gyhoeddus ynghyd ag enillion posibl o ran 

                                                 
16 Y rheswm dros hyn yw oherwydd y byddai'n rhaid i cludo'r sianel ar amlbleth PSB-3, sy'n defnyddio system drawsgludo 
wahanol er mwyn iddi allu cludo gwasanaethau HD. 
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cyrhaeddiad (er eu bod yn fach) manteision sicrhau bod cynnwys BBC One ar gael yn 

ehangach a'r buddsoddiad lleiaf posibl. Serch hynny, roedd yr enillion bychain posibl 

hyn yn cael eu gwrthbwyso gan ddiffyg rhaglenni eithrio cenedlaethol a rhanbarthol a'r 

cyrhaeddiad isel ymhlith grwpiau allweddol o'r gynulleidfa. Ac ystyried y ffactorau hyn, 

casglodd nad oedd y cynnig ond yn darparu gwerth cyhoeddus isel i ganolig.  

Esblygu BBC iPlayer 

2.2.15. Barn yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus oedd y byddai'n werth datblygu'r BBC iPlayer y 

tu hwnt i'w gylch gwaith gwreiddiol. Mae'r cynigion yn cyfrannu at y diben digidol ac fe 

allai gynnig manteision ehangach o ran eu gallu i ysgogi creadigrwydd. At hynny, drwy 

wella gwasanaeth sy'n darparu mynediad at ystod lawn cynnwys y BBC, bydd y 

newidiadau'n help i sicrhau bod yr holl ddibenion yn cael eu cyflawni mewn byd arlein.  

2.2.16. Canfu'r Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus y byddai'r cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar 

ddefnyddwyr y gwasanaeth er bod honno'n effaith gymharol fach. Mae gwylwyr iau'n 

fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau dal i fyny a gallai detholiad sydd wedi'i 

guradu'n dda o raglenni sy'n cael eu rhyddhau'n fuan helpu i wella cyrhaeddiad y BBC 

ymhlith y grŵp hwn. Mae darlledu rhaglenni ar lein yn gyntaf yn ffordd newydd o 

feithrin cynulleidfa ac mae'r cynnig yn ffordd ymarferol a chost-effeithiol o ennyn 

diddordeb ynghyd ag o ymgysylltu’n ddyfnach a chynnig mwy o hyblygrwydd.  

2.2.17. Ond, er y gallai amserlennu mewn modd newydd fod yn help i ddenu cynulleidfaoedd 

newydd at gynnwys y BBC, yr amserlen linellol sy'n sbarduno defnydd arlein ac, heb 

hyrwyddo cryf, fe allai teitlau newydd straffaglu i ddenu gwylwyr. Roedd yr Asesiad o'r 

Gwerth Cyhoeddus yn sylweddoli bod y maes hwn yn newydd ac, i'r BBC, yn faes sydd 

heb ei brofi fawr ddim, ond roedd y canfyddiadau'n awgrymu diddordeb yn y cynnig 

ymhlith carfan iau, a'r potensial ar gyfer dangosiadau cyntaf arlein i ategu'r gwylio 

llinellol ynghyd â mwy o ddewis a rhagor o reolaeth. Gall newidiadau yn ymddygiad 

pobl helpu hefyd: er mai dal i fyny o hyd yw swyddogaeth graidd BBC iPlayer a bod y 

rhan fwyaf o bobl yn ei defnyddio i ddod o hyd i deitlau penodol, fe'i defnyddir gan 

nifer fach i bori drwy raglenni a dod o hyd i deitlau newydd. 

2.2.18. Ystyriwyd y manteision ehangach hefyd yn yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus. Mae'r 

duedd o ran gwylio'n symud i gyfeiriad gwasanaethau arlein ac mae'r BBC iPlayer yn 

gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni'r dibenion cyhoeddus. Mewn gofod gorlawn, 

cystadleuol, serch hynny, nid yw cynnig rhaglenni o safon yn ddigon. Rhaid i 

gynulleidfaoedd allu dod o hyd i gynnwys a chael eu cymell i'w wylio. Mae gallu'r BBC 

iPlayer i guradu cynnwys a thywys pobl at deitlau sydd o werth iddynt o bosibl, ond na 

fyddent fel arall yn dod o hyd iddynt, yn help i'r BBC gyflawni ei chylch gwaith 

gwasanaeth cyhoeddus mewn amgylchedd arlein. Ond er mwyn tywys cynulleidfaoedd 

at gynnwys, rhaid i'r BBC iPlayer eu denu yn gyntaf. Rhaid iddo sicrhau ei fod yn 

berthnasol o hyd a chynnal ei apêl. Rhaid iddo barhau i esblygu, gan fanteisio'n llawn 

ar y rhyngrwyd i arloesi a gwella. Nod y cynigion yw gwneud yr union beth hwnnw a 

barn yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus oedd y byddent yn helpu'r BBC i wireddu ei 

chenhadaeth mewn amgylchedd heriol.  

2.2.19. Roedd effaith cynnwys trydydd parti fymryn yn fwy anodd ei mesur a barn yr Asesiad 

o'r Gwerth Cyhoeddus oedd mai o ddiddordeb i gylch cyfyng yn hytrach nag i'r 

farchnad dorfol fyddai hyn. 
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2.2.20. Roedd yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus yn nodi pryderon y byddai'r rheini sydd heb 

gysylltiad band eang ar eu colled ac yn rhagweld risg gysylltiedig y gallai dangos 

darllediadau cyntaf ar lein ar raddfa eang danseilio cysyniad gwasanaeth cyflawn i 

bawb. Ac ystyried bod y cynigion hyn yn rhai ar raddfa fach, y casgliad oedd bod yr ail 

risg yn fach iawn. Cesglid y byddai'r newidiadau'n arwain at gynnig cryfach a mwy 

perthnasol a hwnnw’n cael ei ddarparu ar delerau mwy hyblyg am y gost leiaf posibl. 

Yr asesiad cyffredinol oedd bod y cynnig yn darparu gwerth cyhoeddus canolig.  

Estyn oriau CBBC 

2.2.21. Mae CBBC yn gwneud cyfraniad pwysig at y dibenion cyhoeddus gydag ystod o 

raglenni unigryw i'r Deyrnas Unedig a chydbwysedd da rhwng addysg ac adloniant ond 

mae'r perfformiad o dan bwysau. Mae'r Bwrdd Gweithredol am ddefnyddio'r capasiti a 

fydd ar gael yn sgil cau BBC Three i estyn oriau darlledu CBBC ddwy awr, o 7pm tan 

9pm er mwyn ail-ddangos rhaglenni a ddangoswyd yn gynharach yn ystod y dydd. 

2.2.22. Casgliad yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus oedd ei bod yn werth ehangu'r dewis i 

wylwyr iau ond roedd yn cydnabod bod y diffyg buddsoddi mewn rhaglenni newydd yn 

cyfyngu ar hyn. Gwelwyd bod amrywiaeth o safbwyntiau ac ychydig iawn o gonsensws 

ynghylch y cynigion. Roedd y sawl a ymatebodd i'r ymgynghoriad, ar y cyfan, yn 

gwrthwynebu estyn yr oriau. Roedd llawer o'r gwrthwynebiadau wedi'u seilio ar bryder 

cyffredinol am yr effaith ar batrymau byw ond roedd eraill yn gweld gwerth cynnig 

rhaglenni a ddangosid yn gynharach yn y dydd i blant oedran ysgol, rhaglenni na 

fyddent fel arall yn eu gweld ar y teledu. 

2.2.23. Y casgliad cyffredinol felly oedd mai gwerth cyhoeddus canolig fyddai i hyn. Er bod yr 

enillion o ran cyrhaeddiad yn gymharol fach, barn yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus 

oedd bod effaith y ddwy awr ychwanegol yn debygol o fod yn gadarnhaol. Er bod y 

diffyg buddsoddi mewn cynnwys newydd yn cyfyngu i ryw raddau ar y cynnig, fe allai 

helpu i gynnal y gwylio, drwy gynnig mwy o ddewis i blant ar yr adeg y byddant fwyaf 

tebygol o wylio. Gallai oriau estynedig hefyd helpu i sicrhau bod gwylwyr iau'n croesi'r 

bont i CBBC17 a sicrhau bod cymaint o gynnwys â phosibl ar gael am y gost leiaf. 

2.2.24. Serch hynny, roedd yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus yn nodi pryderon am effaith 

estyniad ar y trothwy gan ofyn i'r Bwrdd Gweithredol ystyried hyn eto os digwydd iddo 

gael ei gymeradwyo.  

2.3. Asesu’r effaith ar y farchnad 

2.3.1. Yn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad a gynhaliwyd gan Ofcom, aseswyd effaith y 

cynigion ar y farchnad, ar ddefnyddwyr ac ar ddarparwyr gwasanaethau eraill (h.y. o 

ran pris a dewis, cystadleuaeth a datblygu'r farchnad). Nodwyd mai darparwyr y 

cynhyrchion a'r gwasanaethau a ganlyn oedd y rhai mwyaf perthnasol: 

(i) sianelau darlledu masnachol 

(ii) gwasanaethau fideo ar gais a fideo drwy danysgrifiad  

(iii) manwerthwyr teledu am dâl 

(iv) cwmnïau cynhyrchu annibynnol 

                                                 
17 Drwy gynnig rhaglenni i wylwyr iau pan fydd Cbeebies yn cau. 
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2.3.2. Yn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad ystyriwyd effeithiau statig (h.y. effeithiau 

uniongyrchol ar y sawl yr effeithir arnynt heb ystyried sut y gallai eraill yn y farchnad 

ymateb) ac effeithiau deinamig (h.y. effeithiau wrth i eraill yn y farchnad newid eu 

hymddygiad). Ystyriwyd hefyd effeithiau ehangach (h.y. effeithiau'n uwch yn y 

gadwyn werthoedd, megis yn y farchnad ar gyfer hawliau cynnwys) ond nodwyd bod 

ansicrwydd ynghylch effeithiau o'r fath (h.y. oherwydd bod trafodaethau ar y gweill 

ynghylch hawliau).  

Newidiadau i BBC Three a BBC iPlayer 

2.3.3. Casgliad yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad oedd y byddai'r newidiadau arfaethedig i 

BBC Three yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar y sianelau teledu sy'n cystadlu â hi. 

Y farn oedd na fyddai'r newidiadau i BBC iPlayer yn cael effaith amlwg ar y farchnad 

oherwydd mai newidiadau ar raddfa fach oedd y rhain. 

2.3.4. Nododd yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, er bod BBC iPlayer yn cael ei ddefnyddio 

fwyfwy i bori am gynnwys, bod defnyddwyr yn ei weld yn bennaf yn rhywle i chwilio 

am deitlau penodol. Barn Ofcom oedd y byddai hyn yn cyfyngu ar effaith y cynigion ar 

gyfer BBC iPlayer. Serch hynny, petai defnyddwyr yn dechrau pori fwyfwy (ac fe 

nododd Ofcom y gallai hyn ddigwydd petai pobl yn gweld BBC iPlayer yn wahanol yn 

sgil lansio BBC Three arlein) yna, fe allai hynny gael mwy o effaith ar sianelau 

masnachol a darparwyr gwasanaethau ar gais.  

2.3.5. Roedd ymchwil yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad yn awgrymu bod BBC Three yn cael 

ei gweld yn bennaf yn 'sianel fflicio' lle byddai gwylwyr yn baglu ar draws cynnwys. Ac 

ystyried y cynlluniau i drosglwyddo rhai o raglenni BBC Three i sianelau eraill y BBC, y 

cyhoeddiad diweddar am golli sioeau poblogaidd (Family Guy ac American Dad), a bod 

'sianelau fflicio' eraill ar gael (megis E4 neu Dave), roedd Ofcom yn meddwl y gallai 

cynulleidfaoedd BBC Three fod yn llai tebygol o ddilyn cynnwys BBC Three arlein (neu i 

BBC iPlayer).  

2.3.6. O ran cynnwys deunydd a gomisiynir gan drydydd partïon dethol ar BBC iPlayer, 

casglodd Ofcom nad oedd y meini prawf a gynigiwyd gan y Bwrdd Gweithredol ar gyfer 

dethol partneriaid trydydd parti'n fanwl a'u bod yn agored i'w dehongli. Heb gynnig 

eglurach (a mwy o fanylder ynghylch y meini prawf ar gyfer dethol partneriaid trydydd 

parti), gwelai Ofcom risg o wahaniaethu'n annheg a allai arwain at eithrio cynnwys 

darpar bartneriaid o BBC iPlayer.  

Lansio BBC One +1 a buddsoddi mewn drama. 

2.3.7. Ym marn Ofcom, roedd cyflwyno sianel BBC One +1 ynghyd â rhagor o fuddsoddi 

mewn drama ar BBC One yn debygol o gynyddu cyfran y BBC o'r gynulleidfa. At hynny, 

barn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad oedd mai lansio BBC One+1 fyddai'n cael yr 

effaith fwyaf niweidiol ar y sianelau masnachol o blith yr holl newidiadau arfaethedig 

a'i bod yn debygol o amharu ar eu gallu i wneud elw oherwydd naill ai fod y gyfran o'r 

gynulleidfa'n gostwng gan arwain at ostyngiad disgwyliedig mewn refeniw hysbysebu 

neu, yn fwy deinamig, at gynnydd yn y costau wrth i'r sianelau hynny ddewis 

buddsoddi mewn cynnwys sydd wedi'i gynllunio i adennill cynulleidfaoedd a gollwyd.18 

                                                 
18 Amcangyfrifa Ofcom y gallai lansio BBC One+1 gyfateb i oddeutu 0.3% i 0.6% o'r refeniw hysbysebu net. 
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2.3.8. Casgliad Ofcom oedd y byddai'r effaith yn annhebygol o gael ei thaenu'n wastad ar 

draws y gwahanol sianelau. Er enghraifft, roedd yr effaith ar ITV yn debygol o fod yn 

fwy oherwydd y byddai mwy o gystadleuaeth uniongyrchol rhwng ei phrif sianel hi a 

BBC One. 

2.3.9. Roedd yr asesiad o'r effaith ar y farchnad yn dweud y gallai'r buddsoddi arfaethedig 

mewn drama ar BBC One arwain at gymysgedd gymhleth o effeithiau. Wrth 

ddadansoddi'r sefyllfa, gwelwyd y byddai'n dwysáu effaith y cynlluniau i gyflwyno BBC 

One+1. Nododd Ofcom hefyd ddata hanesyddol a oedd yn ei farn ef yn dangos bod y 

gwariant cyffredinol gan BBC One a chan ITV yn tueddu i ddilyn ei gilydd. Byddai 

cynnydd yng nghyfanswm gwariant BBC One ar raglenni mae'n eu dangos am y tro 

cyntaf felly'n achosi i ITV i wneud yr un fath, er mwyn cynnal ei refeniw hysbysebu, 

ond nid o anghenraid drwy gynyddu ei gwariant ar ddrama.   

Estyn oriau CBBC 

2.3.10. Barn Ofcom oedd mai bach iawn mae'n debyg fyddai effaith estyn yr oriau ar y 

farchnad. 

Y pecyn cyffredinol 

2.3.11. Casgliad Ofcom oedd bod y cynigion (yn enwedig BBC One+1) yn arwain at effaith 

negyddol net ar ddarlledwyr masnachol, yn enwedig ar Ddarlledwyr Gwasanaeth 

Cyhoeddus masnachol, ac y gallai fod goblygiadau i fuddsoddi mewn cynnwys yn sgil 

hyn. Gwnaeth gyfres o argymhellion: 

(i) comisiynu cynhyrchu cynnwys ar gais 

(ii) syndiceiddio cynnwys ar gais y BBC 

(iii) cynnwys deunydd trydydd parti ar BBC iPlayer; a 

(iv) thrawshyrwyddo rhwng sianelau darlledu'r BBC a'r cynnwys ar gais 

Cynhyrchu cynnwys ar gais: nid yw fframwaith presennol y BBC ar gyfer comisiynu 

cynnwys gan gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn eithrio cynnwys ar gais yn unig. Wrth 

i gyllidebau comisiynu symud oddi wrth ddarlledu ar gais fe allai hynny felly arwain at 

golli gwarchodaeth reoleiddio i gwmnïau cynhyrchu annibynnol, a allai arwain at 

gomisiynu llai o gynnwys gan y sector cynhyrchu annibynnol a/neu delerau llai ffafriol i 

gwmnïau cynhyrchu annibynnol.  

At hynny, mae'r cynigion presennol ar gyfer comisiynu gwasanaethau arlein yn disgyn 

y tu allan i'r trefniadau masnachol presennol ar gyfer ailddangos rhaglenni. Gallai'r 

cynigion i ailddyfeisio BBC Three arlein arwain at fwy o sylw ar lein i gynnwys, gan 

gynyddu mewn gwirionedd nifer yr ailddangosiadau o'u cymharu â darllediadau, gyda 

gostyngiad cyfatebol yng ngwerth hawliau cynnwys eilaidd. 

Nododd yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad fod y telerau masnach wedi'u sefydlu drwy 

drafodaethau masnachol a bod trefniadau newydd yn dal i gael eu trafod. Barn yr 

Asesiad oedd bod y rhain yn drafodaethau masnachol pwysig ac argymhellir y dylai'r 

Ymddiriedolaeth fonitro'r cynnydd yn ofalus cyn ystyried a oedd angen cymryd camau 

pellach. 
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Syndiceiddio cynnwys ar gais y BBC; mae'r fframwaith dosbarthu yn argymell 

defnyddio cynnyrch safonol BBC iPlayer yn hytrach na datblygu datrysiadau arbennig 

ar gyfer pob platfform. Nododd yr Asesiad fod y cynhyrchion safonol hyn, o safbwynt 

ymarferol, yn borth at gynnwys y BBC. Er bod Ofcom yn meddwl y gallai mynd ati fel 

hyn fod yn fwy cost effeithiol i'r BBC, mewn ambell achos, gallai olygu nad oedd 

cynnwys y BBC yn cael ei integreiddio'n llawn â phlatfformau eraill, gan ei gwneud yn 

fwy anodd i ddefnyddwyr ddarganfod cynnwys y BBC a llywio rhyngddo a chynnwys 

arall.   

Ac ystyried cwmpas y newidiadau i BBC iPlayer, roedd Ofcom yn meddwl bod y risgiau 

hyn yn debygol o fod yn weddol fach. Serch hynny, roedd yn meddwl bod y telerau 

sy’n llywodraethu sut mae platfformau’n gallu cael gafael  ar gynnwys ar gais y BBC a’i 

integreiddio’n debygol o dyfu o ran eu pwysigrwydd. Roedd yn nodi bod yr 

Ymddiriedolaeth wedi agor ymgynghoriad ynglŷn â’r fframwaith dosbarthu ac yn tynnu 

sylw at bwysigrwydd yr adolygiad o ran sicrhau nad oedd platfformau masnachol dan 

anfantais annheg yn sgil y ffordd yr oedd y BBC yn darparu ei chynnwys.  

Cynnwys trydydd parti ar BBC iPlayer: casgliad yr Asesiad o'r Effaith ar y 

Farchnad oedd bod angen datblygu rhagor ar y cynigion ar gyfer cynnwys trydydd 

parti ar BBC iPlayer, yn enwedig o ran y meini prawf ar gyfer dethol partneriaid trydydd 

parti, er mwyn sicrhau bod y rhain yn glir, yn wrthrychol ac nad oeddent yn arwain at 

eithrio darpar bartneriaid mewn ffordd annheg.  

Trawshyrwyddo gwasanaethau'r BBC: roedd yr Asesiad yn tybio bod 

trawshyrwyddo rhwng gwasanaethau darlledu'r BBC a gwasanaethau BBC iPlayer yn 

cyflawni rôl debyg i'w rôl ar hyn o bryd. Serch hynny, roedd yn dweud y dylai'r 

Ymddiriedolaeth nodi y gallai trawshyrwyddo helaeth gan y BBC ddwysáu'r effeithiau 

hyn gan annog yr Ymddiriedolaeth i ystyried rôl trawshyrwyddo fel rhan o'i hasesiad. 

2.3.12. Barn yr asesiad oedd y byddai'r argymhellion uchod yn helpu'r Ymddiriedolaeth i 

sicrhau cydbwysedd rhwng galluogi'r BBC i gyflwyno gwasanaethau gwell a newydd er 

budd y sawl sy'n talu ffi'r drwydded a lleihau'r risg o ganlyniadau niweidiol ar gyfer 

datblygu gwasanaethau masnachol. Nid oedd Ofcom yn argymell addasiadau penodol 

i'r cynigion y tu hwnt  i'r BBC yn egluro'i chynigion penodol ar gyfer cynnwys trydydd 

parti ar BBC iPlayer. Serch hynny, os oedd y BBC yn dymuno estyn cwmpas cynigion 

BBC iPlayer yn sylweddol, argymhelliad Ofcom oedd y dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried 

a fydd angen cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus arall. 

  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/on_demand/2012/on_demand_syndication.pdf#http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/distribution_framework/2015/distribution_framework.pdf
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3. Crynodeb o'r casgliadau 
dros dro 

3.1. Rhagarweiniad 

3.1.1. Wrth lunio’i chasgliadau dros dro, roedd yr Ymddiriedolaeth yn ymwybodol bod y BBC 

yn bodoli i wasanaethu'r budd cyhoeddus, mai ei phrif amcan yw hyrwyddo'r dibenion 

cyhoeddus ac, am ei bod yn cael ei hariannu drwy ffi'r drwydded, bod ganddi 

ddyletswydd gyffredinol i wasanaethu pob cynulleidfa, gan gynnwys yn benodol 

grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd. 

3.1.2. Ystyriodd yr ymddiriedolaeth yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus a'r Asesiad o'r Effaith ar 

y Farchnad yn llawn. Rhoddwyd sylw i'r casgliadau a'r materion sylfaenol yn y ddau, 

gan roi gofynion Cymal 26(6) yn y Cytundeb Fframwaith ar waith yn benodol, drwy 

ystyried a oes modd cyfiawnhau'r effaith niweidiol debygol yn sgil y newid drwy 

gyfeirio at y gwerth cyhoeddus tebygol. Casglodd yr Ymddiriedolaeth, yn amodol, fod y 

cynigion i gyd yn bodloni'r prawf gwerth cyhoeddus, ac eithrio'r cynnig ynghylch BBC 

One +1. Penderfyniad dros dro’r Ymddiriedolaeth oedd na fyddai’n cymeradwyo’r 

cynnig hwnnw. 

3.2. Cau BBC Three a'i hailddyfeisio ar lein. 

3.2.1. Rhoddodd yr Ymddiriedolaeth ei chymeradwyaeth dros dro i’r newidiadau i BBC Three. 

Casglodd fod grym greddfol i'r cynnig ac ystyried tystiolaeth glir o newid strwythurol o 

ran patrymau gwylio, ond roedd yn sylweddoli nad oedd gan bawb gysylltiad band 

eang digonol a bod teledu'n dal yn bwysig. Ystyriwyd y ddadl ariannol hefyd, oherwydd 

roedd cyd-destun ariannol i'r cynnig ac roedd yr angen i sicrhau arbedion yn sail i 

hynny i raddau. 

3.2.2. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn sylweddoli y byddai cau BBC Three a'i hail-lansio ar lein 

yn arbed tua £30m y flwyddyn.19 Ei barn gyffredinol oedd bod y ddadl gwerth 

cyhoeddus yn weddol gytbwys ond bod y cynnig yn debygol o sicrhau gwerth 

cyhoeddus ac y byddai'r effaith ar y farchnad yn debygol o fod yn gadarnhaol yn 

gyffredinol, ac felly, bod hyn yn golygu bod y cynnig yn pasio'r prawf gwerth 

cyhoeddus. 

3.2.3. Serch hynny, roedd yr Ymddiriedolaeth yn nodi peryglon allweddol o ran colli 

cynulleidfa anodd ei chyrraedd a'r effaith niweidiol y gallai'r sianel arlein ei chael ar 

allu'r BBC i feithrin doniau newydd. Nododd y casgliadau yn yr Asesiad o’r Gwerth 

Cyhoeddus y gellid lliniaru'r peryglon hyn drwy fynd i'r afael â'r rhwystrau rhag llwyddo 

a nodwyd ac felly cynigiwyd rhoi'r amodau a ganlyn ynghlwm wrth y gymeradwyaeth:  

(i) Cyfnod pontio graddol sy'n cael ei reoli'n dda: byddai hyn yn caniatáu i'r 
BBC feithrin ymwybyddiaeth o'r newid a byddai'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i 
hyn gynnwys cynnal y gwasanaeth darlledu a'r cynnig arlein newydd ochr yn 
ochr â'i gilydd am gyfnod. 

                                                 
19

 Ar ôl ystyried costau’r lansio arlein. 
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(ii) Rhaglenni ar gyfer cynulleidfa BBC Three ar deledu sy'n cael ei 
ddarlledu: byddai hyn yn golygu defnyddio slotiau darlledu ar gyfer rhaglenni 
ffurf hir BBC Three ar BBC One a/neu BBC Two yn barhaus ac ymrwymiad clir i 
raglennu a fyddai'n apelio'n benodol at y rheini sydd rhwng 16 a 34 oed yn 
amserlennu'r sianelau darlledu sy'n weddill er mwyn helpu i gynnal y 
cyrhaeddiad ymhlith y grŵp hwn a sicrhau bod cymaint o ddarpariaeth â 
phosibl o fewn y cyllidebau presennol ar gyfer y rheini nad oes ganddynt 
gysylltiad band eang digonol. 

(iii) Ymrwymiad i sicrhau lle i fentro'n greadigol ar deledu lle bydd modd 
profi a datblygu doniau a syniadau newydd. 

3.2.4. Cynigiodd yr Ymddiriedolaeth y dylid rhoi'r amodau hyn ar waith drwy ddiwygio 

trwyddedau gwasanaethau, gan ymgynghori ynghylch y rhain ar eu ffurf ddrafft ochr 

yn ochr â'r Casgliadau Dros Dro. 

3.2.5. Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth y canllawiau ychwanegol a ganlyn i'r Bwrdd 

Gweithredol hefyd. 

(i) Buddsoddi mewn drama: os bydd y Bwrdd Gweithredol yn dewis buddsoddi 
rhywfaint o'r £30m a arbedid mewn drama, canolbwyntio ar arlwy a fyddai'n 
apelio'n benodol at gynulleidfa iau. 

(ii) Gwarchod y trothwy: er mwyn mynd i'r afael â phryderon am golli'r 
warchodaeth i'r 'trothwy’ a'r perygl y gallai gwylwyr iau weld cynnwys anaddas 

(iii) Priodoli ar safleoedd trydydd parti: rhoi rhagor o wybodaeth am sut mae’r 
Bwrdd Gweithredol yn bwriadu mynd i’r afael â phriodoli gwan i gynnwys y BBC 
ar blatfformau trydydd parti. 

(iv) Defnyddio capasiti darlledu: i ddarparu rhagor o wybodaeth am sut y gellid 
defnyddio'r capasiti i sicrhau gwerth cyhoeddus. 

3.2.6. Fel rhan o'i chasgliadau dros dro, cynigiodd yr Ymddiriedolaeth y dylid cynnal adolygiad 

o fewn 12 mis i'w benderfyniad terfynol i asesu a oedd y Bwrdd Gweithredol yn 

llwyddo i apelio at gynulleidfaoedd iau, gyda golwg yn benodol ar y cyrhaeddiad 

cyffredinol ymhlith oedolion ifanc a niferoedd y gynulleidfa ar gyfer y gwasanaeth 

arlein newydd.  

3.2.7. Roedd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn dymuno'i bodloni ei hun am effeithiolrwydd tebygol 

yr amodau arfaethedig a'r canllawiau ac felly gofynnodd am ragor o wybodaeth gan y 

Bwrdd Gweithredol i fynd i'r afael ag effeithiau ariannol a gweithredol yr amodau 

arfaethedig a'r effaith a gaent ar y gynulleidfa.  Cyhoeddwyd y wybodaeth ychwanegol 

a ddarparwyd gan y Bwrdd Gweithredol gyda'r casgliadau dros dro yn ystod yr ail 

rownd ymgynghori.  

3.3. Lansio BBC One +1 

3.3.1. Casgliad yr Ymddiriedolaeth oedd nad oedd y gwerth cyhoeddus tebygol yn gwneud 

iawn am yr effaith negyddol bosibl ar y farchnad. Ei chasgliad dros dro felly oedd 

peidio â chymeradwyo'r cynnig. Mae Ofcom wedi casglu mai lansio BBC +1 fyddai'n 

cael yr effaith fwyaf niweidiol ar y farchnad o blith yr holl gynigion, gan gipio'r gyfran o 

wylwyr i'r BBC ar draul sianelau masnachol a lleihau eu gallu i wneud elw, yn benodol 

felly, ITV a Sianel 5.  
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3.3.2. Prin fyddai'r gwerth cyhoeddus yn sgil y cynnig ac ystyried y byddai angen i 24% o 

aelwydydd teledu'r Deyrnas Unedig ddiweddaru eu hoffer er mwyn ei chael; yr anallu i 

gynnig rhaglenni 'eithrio' ar gyfer y cenhedloedd a'r rhanbarthau; diffyg unigrywedd; 

a'r effaith gyfyngedig ar gyrhaeddiad ymhlith pobl 16 i 34 oed, sy'n golygu y byddai'n 

annhebygol o liniaru effaith y newidiadau i BBC Three. 

3.4. Esblygu BBC iPlayer 

3.4.1. Casgliad dros dro yr Ymddiriedolaeth oedd y byddai'r cynnig yn arwain at gynnig 

cryfach ar delerau mwy hyblyg, a hynny am y gost leiaf. 

3.4.2. Bydd cynulleidfaoedd yn elwa o ddatblygu BBC iPlayer y tu hwnt i'w gylch gwaith 

gwreiddiol i gynnwys rhagor o gynnwys a ddangosir yn gyntaf ar lein a chynnwys 

trydydd parti, a hwnnw wedi'i ddarparu am y gost leiaf. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn 

fodlon hefyd ar gasgliad Ofcom fod y newidiadau arfaethedig yn rhy gyfyngedig t i gael 

effaith nodedig ar y farchnad. Drwyddi draw, roedd felly'n cymeradwyo'r newidiadau ar 

y sail y byddai'r gwerth cyhoeddus yn debygol o wneud iawn am unrhyw effaith 

negyddol ar y farchnad.  

3.4.3. Nododd Ofcom y posibilrwydd petai defnyddwyr yn dechrau defnyddio BBC iPlayer 

fwyfwy i bori a darganfod cynnwys (er enghraifft drwy wasanaeth arlein newydd BBC 

Three) yn hytrach na'i ddefnyddio er mwyn dal i fyny, y gallai hynny ddylanwadu mwy 

ar sianelau masnachol ac ar ddarparwyr gwasanaethau ar gais. Er bod hyn y tu allan i 

asesiad yr Ymddiriedolaeth o'i chasgliadau dros dro, nododd yr Ymddiriedolaeth hyn 

gan ddweud y byddai angen iddi ei ystyried yn y dyfodol, yn enwedig petai'r BBC yn 

cynnig newidiadau sylweddol i'r iPlayer.  Yn y cyfamser, nododd yr Ymddiriedolaeth mai 

cyfyngedig iawn fyddai’r cynnwys BBC Three a fyddai ar gael o'i gymharu â’r prif 

wasanaethau ar gais masnachol 

3.4.4. Cytunai'r Ymddiriedolaeth hefyd ag argymhelliad Ofcom y dylai'r BBC osod meini prawf 

clir, gwrthrychol ar gyfer unrhyw gynnwys trydydd parti ar BBC iPlayer, ac felly 

penderfynodd dros dro y dylid gosod hyn yn amod ar gyfer rhoi ei chymeradwyaeth. 

Gofynnodd yr Ymddiriedolaeth i'r Bwrdd Gweithredol hefyd egluro sut y byddai'n safoni 

cynnwys trydydd parti. 

3.5. Estyn oriau CBBC 

3.5.1. Cymeradwyodd yr Ymddiriedolaeth y cynnig dros dro. Ei chasgliad oedd mai bychan i 

bob golwg fyddai'r effaith ar y farchnad ac y byddai'r newidiadau'n caniatáu i'r BBC 

sicrhau mwy o werth cyhoeddus yn sgil y cynnwys presennol am y buddsoddiad lleiaf 

ac y gallai hyn helpu i liniaru'r dirywiad cyffredinol yn y gwylio.  

3.5.2. Byddai'r cynnig yn ehangu'r dewis i wylwyr iau, gellid ei roi ar waith am gost fechan, a 

byddai’n ffordd dda o ddefnyddio ffi'r drwydded. Mae'r cynnig hwn yn dibynnu (o ran 

sbectrwm) ar symud BBC Three ar lein ac felly roedd cymeradwyaeth dros dro y BBC 

hefyd yn dibynnu ar y penderfyniad terfynol ynglŷn â BBC Three. 

3.6. Yr ail ymgynghoriad 

3.6.1. Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth ei chasgliadau dros dro ym mis Mehefin gan ofyn am 

ragor o wybodaeth gan y Bwrdd Gweithredol i fynd i'r afael ag effaith yr amodau 
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arfaethedig a oedd yn gysylltiedig â chau BBC Three. Cyhoeddwyd y wybodaeth a 

gyflwynwyd gan y Bwrdd Gweithredol ar 12 Awst, ochr yn ochr â diwygiadau drafft i'r 

trwyddedau gwasanaeth, ac fe'i crynhoir yn yr adran a ganlyn.20 Dechrau'r ymgynghori 

cyhoeddus ar y canlyniadau dros dro oedd hyn, a fu ar waith am 50 o ddiwrnodau tan 

30 Medi.21 

3.6.2. Nodwn, y dylid gan amlaf gwblhau'r broses asesu gyffredinol o fewn cyfnod o chwe 

mis, ond y gellid estyn y cyfnod hwn os yw’r amgylchiadau'n cyfiawnhau hynny. 

Oherwydd cymhlethdodau'r Prawf Gwerth Cyhoeddus hwn, ac oherwydd nifer y 

cynigion, yr angen i sicrhau a chyhoeddi rhagor o wybodaeth gan y Bwrdd 

Gweithredol, ac estyn y cyfnod ymgynghori, rydym wedi penderfynu bod yr 

amgylchiadau hyn yn cyfiawnhau estyn yr amserlen ar gyfer proses y Prawf Gwerth 

Cyhoeddus.  

 

  

                                                 
20

 Ar gyfer pob elfen o’r pecyn, roedd gofyn newid y trwyddedau gwasanaeth perthnasol ac roeddem yn bwriadu 

rhoi’r amodau hyn ar waith drwy ddiwygio’r trwyddedau gwasanaeth. Cyhoeddwyd geiriad arfaethedig y 

diwygiadau ar ddechrau’r ail ymgynghoriad ar 12 Awst 2015. 
21

 Fel rheol bydd yr Ymddiriedolaeth yn ymgynghori ar gasgliadau dros dro am gyfnod o 28 diwrnod, ond 

penderfynodd Estyn y cyfnod yn y cyswllt hwn i adlewyrchu’r ffaith bod rhan o’r cyfnod ymgynghori’n 

digwydd dros yr haf. 
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4. Crynodeb o ymateb y Bwrdd 
Gweithredol 

4.1. Rhagarweiniad 

4.1.1. Roedd y Bwrdd Gweithredol yn croesawu'r casgliadau dros dro yn gyffredinol, ac yn 

cytuno â llawer o'r dadansoddi, ond roedd yn siomedig ynghylch BBC One +1. Crynhoir 

ei ymateb isod; cyhoeddir y papur llawn ochr yn ochr â'r ddogfen hon. 

4.2. Cau BBC Three a'i hailddyfeisio ar lein. 

4.2.1. Gyda golwg ar y cynnig ar gyfer BBC Three, cadarnhaodd y Bwrdd Gweithredol ei farn 

y byddai symud BBC Three ar lein yn caniatáu iddi ailddiffinio darlledu gwasanaeth 

cyhoeddus yn oes y rhyngrwyd drwy ymateb i newidiadau sylweddol mewn technoleg 

ac yn ymddygiad y gynulleidfa, ac y byddai'n caniatáu iddi arloesi ac adeiladu ffurfiau 

cynnwys newydd ac ehangu'r farchnad ar gyfer darparu adloniant, gwybodaeth ac 

addysg ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc. O ran yr amodau a awgrymwyd gan yr 

Ymddiriedolaeth a'i diwygiadau a gynigid i'r trwyddedau gwasanaeth, ystyriodd yr 

Ymddiriedolaeth dri opsiwn ar gyfer cynnal cynnig llinellol ac arlein BBC Three ochr yn 

ochr â'i gilydd, sef:  

(i) cynnal BBC Three ar ei ffurf bresennol ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan 
ddiwedd Chwefror 2015/16 (31 Mawrth 2016) 

(ii) cynnal fersiwn gost is o BBC Three a dangos llai o oriau o gynnwys deilliedig 
am y tro cyntaf  ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan ddiwedd Chwefror 
2015/16 

(iii) cael cyfnod pontio fesul cam sy'n seiliedig ar gau BBC Three fel sianel 
ddarlledu ym mis Ionawr 2016 a defnyddio'r capasiti dosbarthu a fydd wedi'i 
adael yn wag ar gyfer sianel i hyrwyddo'r cyfnod pontio tan ddiwedd Chwefror 
201622 

4.2.2. Ei farn oedd mai opsiwn (iii) fyddai’r orau o symud cynulleidfaoedd at y cynnig arlein 

heb effeithio'n sylweddol ar y costau a arbedid yn sgil y cynnig nac ar sut y gwelai'r 

gynulleidfa  BBC Three.  Soniodd hefyd am ei gynlluniau i ddatblygu BBC Three arlein 

o fewn cylch gwaith y trwyddedau gwasanaeth presennol, gan gyflwyno cynllun 

marchnata wedi’i chyllidebu ar gyfer y lansio. 

4.2.3. Roedd y Bwrdd Gweithredol hefyd am sicrhau digon o hyblygrwydd yn nhrwydded 

gwasanaeth BBC Three i alluogi'r gwasanaeth newydd i esblygu er mwyn ymateb i 

adborth y gynulleidfa. Cadarnhaodd eto ei ymrwymiad i gynulleidfa iau a'i fod o blaid 

defnyddio slotiau ar BBC One a BBC Two gan drosglwyddo’r rheini (yn gyffredinol) ar ôl 

10.30pm.23 Serch hynny, roedd yn rhybuddio rhag defnyddio cwotâu gan awgrymu y 

                                                 
22 Seiliwyd cynlluniau pontio'r Bwrdd Gweithredol, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2015 fel rhan o'i ymateb, ar y dybiaeth y 
byddai'r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ei chasgliadau terfynol ym mis Hydref 2015. 
23 Mae'r fframwaith hawliau y mae'r Bwrdd Gweithredol wedi bod yn ei drafod gyda deiliaid hawliau gwasanaeth arlein BBC 
Three yn caniatáu ar gyfer cyfnod pontio ar BBC One neu BBC Two a ragwelir ar hyn o bryd ar gyfer ar ôl 10.30pm o fewn 
pecyn hawliau arlein a darlledu. 
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byddai hynny'n cyfyngu ar ryddid creadigol ac yn tanseilio cylch gwaith golygyddol y 

sianel.   

4.2.4. Roedd y Bwrdd Gweithredol yn sylweddoli bod angen sicrhau lle i fentro'n greadigol ar 

gyfer doniau a syniadau newydd ond yn meddwl bod y BBC Three arlein newydd yn 

ymrwymiad cryfach yn y maes hwn oherwydd y byddai’n defnyddio cynnwys ffurf fer a 

ffurf newydd, ynghyd â throsglwyddo rhaglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC 

Three ar BBC One a BBC Two.  

4.2.5. Gofynnodd y Bwrdd Gweithredol i'r Ymddiriedolaeth ystyried a oes gofyn newid 

Trwydded Gwasanaeth BBC Arlein i sicrhau eglurdeb ynghylch sut y bydd cynnwys 

arlein yn unig (yn ogystal â hwnnw a gomisiynir gan BBC Three) yn cael ei ystyried o 

fewn fframwaith y drwydded gwasanaeth. 

4.2.6. Darparwyd rhagor o wybodaeth gan y Bwrdd Gweithredol am warchod y trothwy, gan 

gynnwys defnyddio nodweddion cloi i rieni a labelu priodol. Dywedodd hefyd ei fod 

wrthi'n paratoi canllawiau brandio ar gyfer comisiynu cynnwys ffurf newydd a ffurf fer 

ac am briodoli i'r brand.  

4.2.7. Esboniodd y Bwrdd Gweithredol ei fod wedi ystyried nifer o opsiynau ar gyfer y capasiti 

darlledu a adewid yn wag wrth gau BBC Three, gan gynnwys defnyddio'r capasiti 

hwnnw ar gyfer gwasanaethau eraill y BBC neu ei ryddhau i'r farchnad. Dywedodd y 

Bwrdd Gweithredol fod rhai cymhlethdodau ynghlwm wrth yr opsiwn olaf, oherwydd 

natur gyfyngol yr amser dechrau 9pm a'r ffaith fod amlbleth 1 (lle mae Cydraniad 

Safonol BBC Three wedi'i leoli ar hyn o bryd) yn cyfyngu ar ddefnyddio'r capasiti y tu 

allan i'r BBC oherwydd mai amlbleth sydd wedi'i neilltuo i'r BBC yw hwn. Felly, nid yw 

wedi penderfynu eto ynglŷn â defnyddio capasiti darlledu ar deleru daearol digidol neu 

ar loeren yn y dyfodol. 

4.3. Lansio BBC One +1 

4.3.1. Dywedodd y Bwrdd Gweithredol ei fod yn siomedig ynglŷn â’r casgliadau dros dro am 

BBC One +1 ac awgrymodd fod Ofcom wedi gorddatgan yr effaith ar ddarlledwyr 

masnachol.24 Dadleuai y byddai lansio BBC One +1 yn help i liniaru rhywfaint o'r 

effaith tymor byr yn sgil cau BBC Three gan ddweud bod cefnogaeth gref o blaid dewis 

syml, cost-effeithiol amgen i BBC iPlayer. 

4.4. Esblygu BBC iPlayer 

4.4.1. Roedd y Bwrdd Gweithredol yn cytuno â'r casgliad dros dro bod gwerth cyhoeddus 

ynghlwm wrth ddatblygu BBC iPlayer y tu hwnt i'w gylch gwaith gwreiddiol. Soniodd 

am gynlluniau i gynnig dangosiadau ar lein yn gyntaf, gan feddwl y byddai hynny'n 

help i ddod â chynulleidfaoedd at raglenni na fyddent yn eu gwylio fel arall yn ogystal 

â chynnig rhagor o ddewis a chryfhau'r cynnig drwyddo draw. Pwysleisiodd y Bwrdd 

Gweithredol hefyd ei farn y byddai dangosiadau cyntaf yn cynnig gwasanaeth gwell i 

gynulleidfa ifanc ac anodd ei chyrraedd. 

4.4.2. O ran cynnwys trydydd parti, soniodd y Bwrdd Gweithredol am ei brofiad o bartneru â 

chyrff diwylliannol gan ddweud y byddai'r agwedd hon ar y cynnig yn darparu ystod 

                                                 
24 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three. 



 

24 
 

ehangach o gynnwys ac yn meithrin twf yn y diwydiannau creadigol. Roedd yn 

sylweddoli bod angen sefydlu meini prawf clir, gwrthrychol ar gyfer dethol cynnwys 

trydydd parti a darparodd set ddrafft o feini prawf yn ei ymateb. 

4.5. Estyn oriau CBBC 

4.5.1. Roedd y Bwrdd Gweithredol yn croesawu'r casgliadau dros dro gan ddweud y byddai 

estyn yr oriau'n rhoi mwy o gyfle i wylwyr ifanc wylio'r sianel.  
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5. Crynodeb o'r atebion i'r 
ymgynghori 

5.1. Rhagarweiniad 

5.1.1. Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch ei chasgliadau dros 

dro am 50 niwrnod, rhwng 12 Awst tan 30 Medi 2015. Cafodd yr ymgynghoriad: 

(i) 12 o ymatebion sylweddol gan randdeiliaid yn y diwydiant25 

(ii) tri chyflwyniad gan y Cynghorau Cynulleidfa (ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon) 

(iii) tua 13k o lythyrau gan ymgyrch SaveBBCThree a 28,768 o lofnodion eraill i'r 
ddeiseb sy'n golygu bod y cyfanswm dros 300k.  

(iv) 5383 o ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus gan y cyhoedd26 

5.1.2. Rydym wedi ystyried yr holl ymatebion hyn wrth benderfynu'n derfynol. Mae'r 

ymatebion gan y cynghorau cynulleidfa, cyflwyniadau agored gan randdeiliaid ac 

adroddiad gan ICM am yr ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus wedi'u cyhoeddi ochr 

yn ochr â'r ddogfen hon. Dadansoddir yr ymatebion unigol i bob cynnig isod. 

5.2. Cau BBC Three a'i hailddyfeisio ar lein. 

5.2.1. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghori'n perthyn i wyth categori'n fras. Crynhoir y rhain 

isod yn nhabl 1. 

Tabl 1: crynodeb o'r ymatebion i'r cynnig ar gyfer BBC Three 

CYNNIG PRIF BWYNTIAU 

BBC Three  

Defnyddio slotiau ar 
BBC One a BBC Two 
 

 Cymeradwyo cyfnod pontio graddol  
 Cefnogi defnyddio slotiau 

Ond 
 Pryder bod y BBC yn poeni'n bennaf am gyfran y gwylwyr ac y 

bydd yn neilltuo rhaglenni BBC Three  i slotiau llai gweladwy a 
slotiau amhoblogaidd yn yr amserlen. 

 Pryder nad yw'r gofyniad i ddefnyddio'r slotiau'n ofyniad parhaol 
 Pryder am yr effaith ar raglenni eithrio i’r cenhedloedd 
 Pryder y bydd trosglwyddo sioeau i BBC One a BBC  Two yn 

arwain at ostyngiad dramatig yn y ffigurau gwylio 
 Pryder bod rhaglenni sy'n cael eu trosglwyddo'n cael eu 

hailfformatio ar gyfer cynulleidfa hŷn (ar sail fformat newydd 
Don't tell the Bride) 
 

Ymrwymiad i raglenni 
sy'n apelio'n arbennig 
at  
bobl 16-34 oed 

 Cefnogaeth i fwy o ymrwymiad i gynulleidfa iau 
Ond 

 Pryder cyffredinol am y gostyngiad yn nifer y rhaglenni i'r 
gynulleidfa hon, yn enwedig arlwy ffeithiol a cholli 60 Second 

                                                 
25 Gan gynnwys llythyr gan Avalon a gyrhaeddodd ar 9 Medi 2015, sydd wedi cael ei gategoreiddio'n gyflwyniad , er ei fod yn 
rhan o gyfres o ohebiaeth. 
26Gan gynnwys ymatebion i ymgynghoriad Delib arlein, negeseuon ebost a llythyrau.  
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 News 
 Pryder bod y diwygiadau i'r trwyddedau gwasanaeth yn 

sylweddol wannach na'r casgliadau dros dro 
 Galw ar i'r Ymddiriedolaeth ddiffinio a monitro'r gofyniad 
 Galwadau am gwotâu rhaglenni  

 

Ymrwymiad i fentro 
creadigol  

 Cefnogaeth i ymrwymiad i fentro creadigol 
Ond 

 Pryder cyffredinol bod fformiwla'r drwydded gwasanaeth ddrafft 
yn annigonol, ac yn annhebygol o sicrhau mwy o ymrwymiad i 
fentro creadigol ar y sianelau darlledu eraill 

 

Rheoli'r cyfnod 
pontio'n dda 

 Cefnogaeth i gyfnod pontio hwy a phryderon am gau'n sydyn 
Ond 

 Awgrym bod y Bwrdd Gweithredol yn profi effeithiolrwydd y 
gwasanaeth newydd cyn caniatáu iddo gau'r sianel linellol  

 Galwadau ar i'r Ymddiriedolaeth roi camau ar waith i adolygu'r 
gwasanaeth newydd 

 Cais ar i'r holl weithgarwch trawshyrwyddo fod yn niwtral o ran 
platfform 
 

Defnyddio'r sbectrwm   Galwadau ar i'r BBC esbonio sut y bydd yn defnyddio'r 
sbectrwm a adewir yn wag 

 Galwadau am adolygiad annibynnol cynhwysfawr i bennu  
gwerth posibl y sbectrwm hwn ar y farchnad petai'n cael ei 
fasnacheiddio. 
 

Yr achos ariannol 
 

 Pryderon bod yr achos ariannol yn wan (o hyd) ac yn golygu 
cryn risg er mwyn arbed swm cymharol fach 

 Amheuon nad oes tystiolaeth i brofi y gellid arbed y £30m. 
 Beirniadaeth fod y cynigion yn niwtral o ran eu cost ac yn 

golygu gwariant sylweddol mewn meysydd eraill 
 Galwadau am fwy o fanylder ynghylch sut y gellir defnyddio'r 

arbediad.  
 Pryderon bod dosbarthu drwy Brotocol y Rhyngrwyd yn 

ddrutach na thrwy deledu daearol digidol  
 Pryderon y byddai cau naill ai'n cynyddu cost cyrraedd y 

gynulleidfa bresennol neu'n gostwng maint y gynulleidfa 
 Beirniadaeth fod y cynnig yn golygu costau uwch i farchnata'r 

gwasanaeth newydd pan fyddai'r Bwrdd Gweithredol yn gallu 
marchnata llai er mwyn arbed arian  

 Pryderon y bydd y cynnig yn golygu llai o incwm masnachol yn 
sgil ymelwa ar gynnwys BBC Three 
 

Hygyrchedd   Pryderon ynghylch yr effaith ar wylwyr sydd â nam ar eu clyw a 
nam synhwyraidd sy'n gwylio yn ystod y parth arwyddo neu'n 
defnyddio sainddisgrifio  

 Galw ar i'r Bwrdd Gweithredol ddarparu manylion ac 
amserlennu ar gyfer sicrhau'r un lefel o hygyrchedd ag sydd ar 
gael ar hyn o bryd ar deledu a ddarlledir 

 Galw ar i'r Ymddiriedolaeth fynnu bod platfformau trydydd parti 
sy'n lletya cynnwys y BBC naill ai'n cynnig hygyrchedd llawn 
neu'n gweithio tuag at hynny 

 Pryderon y bydd y symudiad yn cosbi'r aelwydydd tlotaf ym 
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Mhrydain (mae oddeutu 18% o oedolion heb gysylltiad â'r 
rhyngrwyd), ac mae nifer fawr o bobl ifanc mewn ardaloedd 
gwledig a rhai ardaloedd trefol heb gysylltiad digonol ac eraill â 
chap ar lefel eu defnyddio.27 
 

Telerau Masnachu  Pryderon y bydd y symudiad ar lein yn cael effaith niweidiol ar 
gynhyrchwyr annibynnol a all golli rhai mathau o warchodaeth 
reoleiddiol 

 Galw ar i'r penderfyniad terfynol ddibynnu ar sicrhau cytundeb â 
PACT 
 

Ystyried y prif faterion 

5.2.2. Mae'r adran a ganlyn yn cynnig golwg gyffredinol ar y materion o sylwedd a godwyd 

yn yr ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r prif faterion yn gymharol gyson â'r rheini a 

nodir yn yr ymgynghoriad cyntaf. Roedd gwrthwynebiad o hyd i gau BBC Three, a dim 

ond lleiafrif yr ymatebwyr oedd o blaid y cynnig. 

5.2.3. Roedd rhanddeiliaid a'r ymatebion i'r ymgynghori ill dau'n dal i boeni am ba mor 

gyflawn fyddai’r gwasanaeth, yr effaith bosibl ar y rheini sydd heb gysylltiad dibynadwy 

â'r rhyngrwyd a chyrraedd llai o gynulleidfa iau. Roedd yr ymatebwyr yn pwysleisio’r 

pryderon blaenorol ei bod yn well gan gynulleidfaoedd yn gyffredinol wylio rhaglenni ar 

y teledu a hynny'n rhannol oherwydd yr elfen o gyd-wylio ond hefyd oherwydd eu bod 

yn fwy tebygol o ddarganfod sioeau newydd a doniau o Brydain. 

5.2.4. Mae rhai'n awgrymu na fydd cynnig arlein yn gydradd o ran ei statws â sianel sy’n cael 

ei darlledu ac na fydd y BBC yn darparu ar gyfer y rheini sydd rhwng 16 a 34 oed. Dadl 

PACT oedd bod cau yn gamgymeriad strategol sy'n tanseilio'n berthynas rhwng y BBC 

a chyfran fawr o'i chynulleidfa ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Mae llawer yn dadlau y 

bydd colli'r platfform llinellol yn golygu llai o sylw i sioeau newydd ac yn ei gwneud yn 

anodd i'r BBC ddenu doniau, ac mae eraill yn awgrymu y bydd gormod o bwyslais ar 

drosglwyddo i gyfryngau digidol a’r symud at wasanaethau ar lein yn digwydd yn rhy 

fuan. 

5.2.5. Roedd y prif gorff ymgyrchu, SaveBBC328 yn dadlau nad oedd digon o bwys wedi'i roi 

ar farn gwylwyr ac nad oedd y casgliadau dros dro’n rhoi digon o sylw i gynulleidfa iau 

a mwy amrywiol. Nid oedd wedi'i 'argyhoeddi' gan y dystiolaeth am newid ymddygiad 

ymhlith gwylwyr ac roedd yn feirniadol bod y symudiad hwn yn 'hapchwarae' â dyfodol 

BBC Three. 

5.2.6. Roedd sawl rhanddeiliad a chyfran o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn awgrymu y 

collid gwylwyr yn sgil y symud at wasanaethau arlein ac y byddai hyn yn effeithio'n 

benodol ar gynulleidfaoedd ifanc, C2DE a phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a'r 

rheini sydd ag anableddau. Roedd eraill yn poeni am y gynrychiolaeth i grwpiau 

lleiafrifol: 

Wrth daflu BBC Three o'r neilltu fel sianel deledu mae hynny’n taflu unrhyw 

ymdeimlad o werth yr ifanc, menywod, pobl dan anfantais , lleiafrifoedd ethnig, 

                                                 
27 Fel y nodir yn yr Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus. 
28 Y grŵp ymgyrchu a gyflwynodd y ddeiseb â 270,000 + o lofnodion mewn ymateb i ymgynghoriad cyntaf yr Ymddiriedolaeth. 
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hiwmor da neu'n syml y rhai cydwybodol a dewr - ac mae hyn yn adlewyrchu'n 

erchyll ar y BBC drwyddi draw. 

(Menyw, 16-24) 

5.2.7. Roedd rhywfaint o gefnogaeth gan randdeiliaid o blaid y casgliadau dros dro, er bod 

hyn yn aml yn cael ei wrthbwyso gan bryderon am hygyrchedd a chyrhaeddiad. Roedd 

Cyngor Cynulleidfa Gogledd Iwerddon yn deall rhesymwaith strategol y penderfyniad 

ond roedd yn pwysleisio’r pryderon am yr effaith ar oedolion ifanc ac yn galw am roi 

amodau ar waith yn ddi-oed ac yn gyflawn er mwyn helpu i liniaru'r risg.  

5.2.8. Roedd   yn cytuno â gwahanol agweddau ar y casgliadau dros dro ac yn nodi bod y 

Dadansoddiad o’r Gwerth Cyhoeddus yn benodol yn glir ac yn ddadansoddol gadarn 

ond yn mynegi pryderon am effeithiolrwydd yr amodau a gynigid ar gyfer BBC Three. 

5.2.9. Roedd y Sefydliad Cyfryngau Plant yn casglu bod y penderfyniad yn rhesymol o dan 

amgylchiadau arbennig y gynulleidfa 16-24 oed, ond yn dadlau y dylid buddsoddi'r 

arian a arbedid mewn rhaglenni i blant hŷn, yn hytrach nag mewn drama ar BBC One.  

5.2.10. Denodd yr achos ariannol gryn sylw. Roedd Avalon yn feirniadol am lefel y datgelu gan 

y Bwrdd Gweithredol am yr effaith ariannol a gaiff ei gynlluniau a'i fethiant i esbonio 

sut yr oedd wedi cyfrifo’r arbedion. Roedd yn mynnu bod yr Ymddiriedolaeth heb 

lwyddo i ddarparu digon o wybodaeth i'r ymgyngoreion allu cynnig sylwadau ystyrlon 

am y cynigion. Honnai rhanddeiliaid eraill fod cau'n gamgymeriad strategol a fyddai'n 

dieithrio'r gynulleidfa ac na fyddai ond yn sicrhau ychydig o arbedion.  

5.2.11. Ond, roedd rhai ymatebwyr unigol yn feirniadol o ansawdd y cynnig darlledu a 

dadleuai ambell un nad oedd BBC Three yn ddigon da i'w chadw ar agor, fel y nododd 

un:  

Nid oes digon o gynnwys o safon i lenwi amser rhaglennu ar BBC Three 

(dyn, 35-44) 

5.2.12. Dadleuai rhanddeiliaid eraill nad oedd y Bwrdd Gweithredol wedi ystyried dewisiadau 

eraill yn hytrach na chau ac roedd nifer yn amheus o'r arbedion ac yn feirniadol nad 

oedd y rhain yn cyfiawnhau’r posibilrwydd o golli cyrhaeddiad.  

5.2.13. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o blaid egwyddor gosod amodau ac roedd rhai'n 

credu eu bod yn mynd i'r afael â’u pryderon blaenorol. Roedd Cyngor Cynulleidfa 

Lloegr yn cefnogi'r amodau gan nodi eu bod: 

Yn ystyried safbwynt y gynulleidfa ac yn ymateb  yn effeithiol [i'n] pryderon a'n 

sylwadau blaenorol. 

5.2.14. Serch hynny, roedd nifer (gan gynnwys , Voice of the Listener and Viewer a 

SaveBBC3) yn dadlau nad oeddent yn ddigon clir a phenodol ac roedd ambell un yn 

feirniadol bod ymateb y Bwrdd Gweithredol yn wan o ran ei ymrwymiad. 

5.2.15. Ymateb cymysg a gafwyd i'r cynnig i ddefnyddio slotiau ar BBC One a Two. Roedd rhai 

rhanddeiliaid yn dadlau y byddai arlwy BBC Three yn cael ei neilltuo i slotiau llai 

gweladwy yn yr amserlen ac roedd eraill yn mynegi pryderon y byddai rhaglenni'n cael 
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eu hailfformatio i ddenu cynulleidfa ehangach (a hŷn) ar y prif sianelau.29 Er bod 

amodau'n cynnig rhywfaint o sicrwydd, nid oeddent yn newid barn y cyhoedd.  

5.2.16. Cododd nifer o ymatebwyr faterion rheoleiddiol. Awgrymodd PACT y byddai'r newid yn 

cael effaith niweidiol ar gynhyrchwyr annibynnol,30 a nododd Sky y dylai cynnwys BBC 

Three fod ar gael ar bob allfa a phlatfform. 

5.2.17. Mae'r adran a ganlyn yn ystyried y prif themâu sy'n codi o'r ymgynghoriad yn eu tro: 

(i) Yr achos ariannol 

(ii) Dewisiadau eraill yn hytrach na chau 

(iii) Hygyrchedd 

(iv) Yr amodau a gynigir 

(v) Telerau masnach 

(vi) Diffyg gwybodaeth 

(a) Yr achos ariannol 

5.2.18. Mae'r Bwrdd Gweithredol yn dadlau mai rheidrwydd ariannol yw'r cymhelliant dros y 

newid a’i fod  yn gwneud hyn yn gynharach nag y byddai'n bwriadu’n ddelfrydol.31 

Serch hynny, roedd nifer o randdeiliaid yn feirniadol iawn o'r achos ariannol, gan 

ddadlau nad oedd yn cyfiawnhau colli cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfa iau sy'n cael ei 

thanwasanaethu.  

5.2.19. Roedd rhai rhanddeiliaid yn feirniadol o'r rhesymwaith sy'n gefn i'r cynnig - 

Awgrymodd SaveBBC3 fod yr arbedion yn dod nid yn sgil cau'r sianel linellol ond drwy 

haneru'r gyllideb ar gyfer rhaglenni.32 Ochr yn ochr â'r ymatebwyr eraill, roedd yn galw 

am arbed arian mewn mannau eraill gan gyfeirio at gyflogau Swyddogion Gweithredol 

a'r gwariant ar farchnata.  

5.2.20. Byrdwn y ddadl a fynegwyd gan Avalon (ond yr oedd eraill yn cytuno) oedd bod y 

Bwrdd Gweithredol yn gofyn i'r Ymddiriedolaeth gymeradwyo cynlluniau i ddarparu llai 

o gynnwys i lai o bobl am gost uwch ar blatfform sydd heb ei brofi ac nad oedd ar gael 

i bawb, a dileu £1bn o fuddsoddi cyhoeddus mewn sianel lwyddiannus. Roedd Avalon 

yn amau cost sefydlu'r gwasanaeth newydd a dosbarthu ei gynnwys. Roedd yn amau'r 

farchnad fasnachol ar gyfer cynnwys ffurf fer ac yn feirniadol o'r gwariant arfaethedig 

ar farchnata (byddwn yn ymdrin â'r pwyntiau hyn yn eu tro isod). 

Cost sefydlu'r gwasanaeth arlein 

5.2.21. Roedd Avalon yn amau a oedd y Bwrdd Gweithredol wedi cynnwys wrth gyfrifo'r 

arbedion disgwyliedig gostau sefydlu'r gwasanaeth arlein ac a fyddai’r rhain yn cael eu 

hamorteiddio.  

                                                 
29Roedd ail-lansio Don't tell the Bride yn peri dryswch i rai ymatebwyr a oedd yn tybio y byddai pob un o raglenni BBC Three yn 
cael ei hailfformatio i ddenu cynulleidfa ehangach ar y prif sianelau. Nodwn nad yw hyn yn fwriad gan y Bwrdd Gweithredol. 
30 Cododd PACT bryder penodol am newidiadau i delerau hawliau cynnwys digidol ar gyfer y cynnig arlein newydd gan alw am 
un corff o delerau newydd, a oedd yn cynnwys cyfnod trwydded ar gyfer syndiceiddio cynnwys arlein sy'n cael ei gomisiynu ar 
gyfer BBC Three. 
31 Asesiad Gwerth Cyhoeddus Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) o Ailddyfeisio BBC Three arlein a'r Cynigion Cysylltiedig, tt.2. 
32Teimlwn fod y sylw hwn fymryn yn amherthnasol. Er ei fod yn wir yn ei hanfod - ni fydd costau dosbarthu llinellol, er 
enghraifft, yn cael eu 'harbed' ond bydd rhywle arall yn y BBC yn eu hysgwyddo - y pwynt yw y bydd fersiwn arlein BBC Three 
yn wasanaeth o fath gwahanol sy'n hyfyw gyda chyllideb lai ar gyfer cynnwys nag sydd ei angen ar y gwasanaeth llinellol. 
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Costau dosbarthu 

5.2.22. Roedd rhai rhanddeiliaid yn poeni bod darlledu llinellol yn fwy effeithlon na'r 

ddarpariaeth drwy Brotocol y Rhyngrwyd ac y byddai'n rhaid i'r BBC wario mwy i 

gyrraedd cynulleidfa arlein. Roedd SaveBBC3 ac Avalon ill dau'n mynnu y byddai'r gost 

fesul defnyddiwr ac fesul awr yn cynyddu (o 8.1c i 23c) oherwydd y byddai’r  

gynulleidfa'n llai a’r dull darparu’n newid.  

5.2.23. Un o'r ffactorau a ystyriwyd wrth Asesu'r Gwerth Cyhoeddus oedd cost darparu 

cynnwys arlein. Er bod y costau dosbarthu (yn fras) yn sefydlog ar gyfer darlledu 

llinellol, byddant yn amrywio ar gyfer Protocol y Rhyngrwyd, ac yn cael eu sbarduno 

gan lefelau defnyddio. Yn ôl y Bwrdd Gweithredol, adeg ei lansio, bydd y rhan fwyaf o'r 

cynnwys fideo arlein ar gael ar gais yn hytrach nag yn fyw.33 Bydd llif wedi'i guradu o 

gynnwys fideo ar gael ar ddolen barhaus.34 Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi rhagweld 

cost dosbarthu flynyddol o oddeutu  erbyn 2017-18 ond bydd hyn yn amrywio a 

dibynnu ar faint sy’n defnyddio’r gwasanaeth.  

Marchnad fasnachol ar gyfer cynnwys ffurf fer 

5.2.24. Awgrymodd Avalon nad oes marchnad fasnachol ar gyfer cynnwys ffurf fer ac y dylai'r 

Ymddiriedolaeth gadw mewn cof y gostyngiad dilynol yn refeniw BBC Worldwide yn sgil 

manteisio ar gynnwys BBC Three wrth asesu'r arbediad o £30m.  

5.2.25. Cynnwys ffurf fer fydd oddeutu 20% neu £6m o'r gyllideb arfaethedig gyffredinol ar 

gyfer cynnwys BBC Three arlein. Er bod y potensial masnachol efallai’n gyfyngedig, nid 

yw'r Bwrdd Gweithredol wedi ffactora hyn i'w ddadansoddiad oherwydd - mae'n dadlau 

- mae'r buddsoddiad o tua £30m mewn drama ar BBC One yn debygol o fwy na 

gwneud iawn am unrhyw niwed i’r refeniw masnachol o BBC Three.35 Mae'n cyfeirio at 

ymchwil gan Ofcom sy'n dweud bod y rhan fwyaf o'r gwerth a gynhyrchir yn sgil 

hawliau eilaidd (e.e. drwy werthu DVDs ac allforio rhaglenni) i bob golwg ym maes 

arlwy drama.36 Dyma pam nad yw'n rhagweld gostyngiad cyffredinol sylweddol mewn 

refeniw eilaidd yn sgil cau BBC Three.  

Gwariant arfaethedig ar farchnata 

5.2.26. Dadleuai SaveBBC3 y byddai cyfnod pontio byr yn golygu mwy o hysbysebu a chostau 

hyrwyddo ac roedd Avalon yn feirniadol o lefel y gwariant ar farchnata. Awgrymai mai'r 

gyllideb farchnata, ac nid BBC Three, a ddylai wynebu toriadau.  

Gwastraffu’r buddsoddiad yn y sianel linellol 

5.2.27. Roedd rhai rhanddeiliaid yn dadlau bod y casgliad dros dro yn afresymol oherwydd nad 

oedd y cynnig yn rhoi gwerth am arian. Hawliai Avalon y byddai tua £1bn o 

fuddsoddi'n cael ei wastraffu a bod pobl sy'n talu ffi'r drwydded yn haeddu gwerth am 

eu harian. Rydym wedi tybio bod Avalon wedi cyfrifo'r ffigur hwn drwy gyfuno cost 

                                                 
33 Bydd ffrydio byw'n dibynnu ar dechnoleg amlbleth, sy'n ddrutach. Nid yw gwasanaethau dal i fyny'n dibynnu ar y dechnoleg 
hon. 
34 Bydd elfennau fideo BBC Three arlein yn debyg i wasanaeth ar gais (tebyg i BBC iPlayer) yn hytrach nag yn wasanaeth 
ffrydio byw. 
35 Mae'r Bwrdd Gweithredol yn awgrymu, ni waeth a yw'n cynhyrchu unrhyw refeniw masnachol yn sgil manteisio eilaidd ar 
gynnwys ffurf fer, y disgwylir i refeniw masnachol a gynhyrchir yn sgil ei gydfuddsoddi mewn rhaglenni ffurf hir ar draws BBC 
Three arlein a drama ychwanegol ar BBC One  wneud iawn am unrhyw ostyngiad mewn refeniw masnachol a ddaeth yn sgil 
cynnwys a gomisiynwyd i BBC Three fel sianel linellol. 
36 Ofcom (2014) Public Service Content in a Connected Society.  
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flynyddol cynnwys BBC Three ers ei chychwyn yn 2003, ac ymdrin â’r cyfanswm fel 

petai’n 'fuddsoddiad mewn brand'. 

(b) Dewisiadau eraill yn hytrach na chau 

5.2.28. Roedd SaveBBC3 ac Avalon yn poeni nad oedd y Bwrdd Gweithredol wedi mynd ar 

drywydd pob dewis arall yn hytrach na chau ac nad oedd yr Ymddiriedolaeth wedi 

ystyried y rhain yn ei hasesiad. Rhestrodd SaveBBC3 nifer o opsiynau amgen gan 

gynnwys uno BBC Two a Four; ailddosbarthu arian o sianelau eraill; cwtogi oriau 

darlledu BBC Three; gwerthu capasiti dros ben; arddangos cynnwys arlein neu 

ailbecynnu deunydd archif ar BBC Three; gweithio gyda sefydliadau eraill i gynnal y 

sianel; neu ostwng costau mewn mannau eraill.  

5.2.29. Cynigiodd Avalon gynnig i feddu BBC Three am bris teg, gan ailddatgan hynny yn 

ystod y cyfnod ymgynghori hwn. Roedd y Bwrdd Gweithredol wedi ymateb i'r cynnig 

yn ystod yr ymgynghoriad cyntaf mewn llythyr agored a oedd yn esbonio nad oedd y 

cynnig yn hyfyw oherwydd: 

(i) ni allai werthu i Avalon enw brand BBC Three oherwydd mai sianel gwerth 
cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig â brand y BBC arni ydyw;  

(ii) ni allai werthu'r slot EPG, am ei bod wedi'u neilltuo ar gyfer sianelau 
gwasanaeth cyhoeddus; 

(iii) ni allai roi mynediad i Avalon at y rhan fwyaf o'i hawliau rhaglenni, sydd naill 
ai'n eiddo i gwmnïau cynhyrchu a dosbarthu annibynnol  neu wedi'u trwyddedu 
eisoes i sianelau digidol; ac  

(iv) ni fyddai modd ei thrawshyrwyddo ar unrhyw un o wasanaethau eraill y BBC 

(c) Hygyrchedd 

5.2.30. Roedd nifer o randdeiliaid yn poeni am effaith y cynigion ar wylwyr sydd â nam ar eu 

clyw a namau synhwyraidd. Awgrymodd SaveBBC3 y byddai'r newid yn dieithrio'r 

rheini sy'n gwylio yn ystod y parth arwyddo ac yn defnyddio sainddisgrifio, a galwodd 

yr RNIB ar y Bwrdd Gweithredol: 

I gadarnhau ei fod yn bwriadu cydymffurfio â'r un safonau hygyrchedd, codau a 
chwotâu ar gyfer BBC Three arlein ag yr oedd ar gyfer y gwasanaeth llinellol (gan 
gynnwys cod Ofcom). 

5.2.31. Dywedodd yr RNIB ei fod yn poeni am allu platfformau trydydd parti i gyrraedd yr un 

safonau hygyrchedd â'r BBC gan awgrymu y dylid gosod amod wrth iddynt ddarparu 

cynnwys ar gyfer y BBC bod y platfform yn darparu, neu'n dangos ei fod yn gweithio 

tuag at hygyrchedd llawn, ac y byddai hyn yn unol â dyletswyddau'r BBC o dan adran 

149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Cyfeiriodd nifer o ymatebwyr at ddarpariaeth 

anwastad o ran isdeitlau a sainddisgrifio ar wahanol blatfformau, ond roedd eraill yn 

poeni am ddiffyg isdeitlau ar gyfer cynnwys ffurf fer.37 

5.2.32. Aeth SaveBBC3 yn ei flaen i ddadlau y byddai'r newid yn cosbi'r aelwydydd tlotaf a'r 

rheini sydd heb gysylltiad band eang digonol. Awgrymodd mai ychydig o ystyriaeth a 

oedd wedi'i rhoi i'r grwpiau hyn yn y dadansoddiad cydraddoldeb. 

                                                 
37Er bod y rhan fwyaf o'r rhaglenni ar BBC iPlayer yn cynnig isdeitlau, oherwydd cyfyngiadau technegol, mae 'na wahaniaeth 
rhwng yr isdeitlau a'r rhaglenni â sainddisgrifio sydd ar gael rhwng gwahanol fersiynau BBC iPlayer.   

http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/b19391ea-4522-43ba-9c0e-c3ab44af36da
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5.2.33. Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi cadarnhau y byddai pob fideo ffurf hir yn cael ei isdeitlo 

ynghyd â detholiad o gynnwys fideo ffurf fer.38 Serch hynny, ni fyddai modd cynnig 

isdeitlau ar gyfer cynnwys newyddion ffurf fer (oherwydd ei fod yn cael ei gynhyrchu, 

ei gyhoeddi a'i ddiweddaru o fewn amserlen fer iawn). Ni fyddai sainddisgrifio yn y 

cyfamser ond ar gael ar gyfer detholiad o gynnwys fideo ffurf hir ar ôl ei ddarlledu ar 

BBC One neu Two.  

(d) Yr amodau a gynigir 

5.2.34. Roedd y casgliadau dros dro yn nodi risgiau allweddol yn y meysydd hyn a chynigiwyd 

nifer o amodau i'w lliniaru: 

Defnyddio slotiau ar BBC One a BBC Two 

5.2.35. Byddai defnyddio slotiau yn sicrhau mynediad parhaus at arlwy BBC Three ar deledu a 

ddarlledir. Y bwriad oedd helpu i gynnal y cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfa iau a sicrhau 

bod y rheini sydd heb gysylltiad band eang digonol yn cael cymaint o ddarpariaeth â 

phosibl. 

5.2.36. Roedd rhai ymatebwyr serch hynny'n amau effeithiolrwydd tebygol yr amod hwn, gan 

ddadlau bod y Bwrdd Gweithredol yn poeni gormod am sicrhau'r gyfran fwyaf o’r 

gynulleidfa ac y byddai rhaglenni BBC Three, heb warchodaeth effeithiol, yn cael eu 

neilltuo i slotiau llai gweladwy (a hwyrach o lawer) yn yr amserlen. Dadleuai SaveBBC3 

nad oedd yr amodau drafft yn darparu gwarchodaeth effeithiol i gynulleidfaoedd iau a 

bod y slotiau amser a gynigid gan y Bwrdd Gweithredol yn rhy hwyr ac yn agored i'w 

newid. Nododd   yn y cyfamser nad yw'r Bwrdd Gweithredol:  

Yn ennyn dim hyder y caiff cynnwys BBC Three a ddangosir ar sianelau'r brif 

ffrwd ei ddangos mewn slotiau arbennig o weladwy ac nad oes dim gwarant y 

caiff dim ohono'i ddangos ar BBC One. Yn ei hanfod, mae'r Bwrdd Gweithredol yn 

ceisio cael cymaint o ryddid â phosibl i barhau â'r hyn y mae'n ei wneud, gan 

sicrhau'r gyfran fwyaf o wylwyr ni waeth faint fydd y gost, a chan osgoi unrhyw 

rwymedigaeth i newid ei hymagwedd yn sgil dirwyn BBC Three i ben. 

5.2.37. Roedd rhai rhanddeiliaid yn awgrymu bod y perfformiad yn dioddef pan fydd sioeau'n 

cael eu trosglwyddo i BBC One a BBC Two. Dadleuai ymatebwyr unigol fod slotiau’n 

hwyr yn y nos yn golygu bod llai o bwys yn cael ei roi ar y rhaglenni hyn. Gan 

adlewyrchu barn gymharol gyffredin, awgrymodd un y byddai rhaglenni'n anodd dod o 

hyd iddynt: 

Wrth ddarparu cynnwys i gynulleidfa iau yn y gorffennol, mae BBC One a Two 

gan amlaf wedi dangos y rhaglenni hyn mewn slotiau hwyr yn y nos, neu mewn 

slotiau anghyson, gan olygu y gall llawer o wylwyr iau eu colli a rhoi'r gorau i 

chwilio am y math hwnnw o gynnwys yn gyfan gwbl. 

(Dyn, 35-44) 

5.2.38. Roedd rhai ymatebwyr yn ofni y byddai defnyddio slotiau'n llurgunio cymhellion i 

wneud rhaglenni ac yn arwain at lai o fentro creadigol. Cyfeiriodd llawer at Don't tell 

the Bride, a gafodd ei hailfformatio ar ôl ei throsglwyddo i BBC One, ac roedd eraill yn 

poeni y byddai'r amod yn arwain at lai o gynyrchiadau arloesol. Dadleuai un 

                                                 
38 Disgwylir iddo ddenu cynulleidfa fawr. 
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ymatebydd y bydd sioeau BBC Three yn cael eu gwthio i'r cyrion er mwyn gwneud lle i 

raglenni sy'n denu cynulleidfaoedd mawr a rhybuddiodd un arall y bydd rhaglenni'n 

colli eu hapêl wrth roi pwrpas newydd iddynt. 

5.2.39. Roedd rhanddeiliaid eriall yn poeni nad oedd y Bwrdd Gweithredol wedi ymrwymo i 

ddefnyddio slotiau'n barhaus, ac roedd Cyngor Cynulleidfa Cymru yn rhybuddio y 

byddai'r slotiau'n cyd-daro â rhaglenni eithrio cenedlaethol.  

Ymrwymiad i fentro'n greadigol ar y teledu 

5.2.40. Yn ystod yr ymgynghoriad cyntaf, dadleuai rhanddeiliaid y byddai cau'r sianel a 

ddarlledir yn arwain at lai o sylw i sioeau newydd ac yn ei gwneud yn anodd i'r BBC 

ddenu a meithrin doniau. Felly, ymrwymiad i fentro'n greadigol ar deledu lle y gellid 

rhoi doniau a syniadau ar brawf a'u datblygu oedd un o'r amodau allweddol yn y 

casgliadau dros dro, gyda'r nod o liniaru'r risg hon.   

5.2.41. Er bod llawer o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn croesawu'r ymrwymiad, roedd rhai’n 

poeni nad oedd darpariaethau’r drwydded gwasanaeth arfaethedig yn ddigonol:  

Dylai BBC One a BBC Two hefyd gyflawni eu cylch gwaith drwy fentro'n greadigol 

ac arbrofi gyda doniau newydd a syniadau newydd. 

5.2.42. Mae gwerth yn cael ei roi ar BBC Three am fod ei harlwy’n wahanol ac un o'r prif 

themâu a gododd o'r ymgynghoriad oedd y byddai ei chau'n gadael bwlch yn y 

ddarpariaeth. Gan adlewyrchu barn llawer, dywedodd un ymatebydd: 

BBC Three yw'r unig sianel sydd wedi ymrwymo i ddangos rhaglenni sydd wedi'u 

hanelu at y cenedlaethau iau, ac mae hefyd yn fwy creadigol ac arbrofol o lawer 

o ran y math o raglenni a ddarlledir.  

(Menyw, 16-24) 

5.2.43. Yn y cyfamser, roed  yn meddwl ei bod yn annhebygol bod mentro'n elfen gynhenid 

o BBC One gan ddadlau bod hyn yn broblem ac ystyried bod gan y sianel gyllideb sydd 

bron iawn yn cyfateb i hanner holl ffi'r drwydded. Roedd yn ymwrthod ag ymateb y 

Bwrdd Gweithredol gan ddweud mai ateb generig a diystyr ydoedd ac (ac ystyried y 

pryderon a fynegwyd droeon gan yr Ymddiriedolaeth am natur unigryw y BBC) roedd 

yn galw am amodau penodol a oedd yn uchelgeisiol, yn glir ac yn fesuradwy.  

Ymrwymiad i raglenni sy’n apelio’n benodol at bobl 16-34 oed 

5.2.44. Roedd yr Ymddiriedolaeth mynnu cael ymrwymiad clir i raglenni sy’n apelio’n benodol 

at bobl 16-34 oed yn amserlenni gweddill y sianelau darlledu. Diwygiwyd y trwyddedau 

gwasanaeth ar gyfer BBC One a BBC Two i adlewyrchu'r ymrwymiad newydd a'u 

cyhoeddi fel rhan o'r ail ymgynghoriad:  

Er bod BBC One a BBC Two yn anelu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni at 

gynulleidfaoedd o bob oed, dylent gynnig rhai rhaglenni unigryw eu natur  

sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd iau. Dylent hefyd ddangos  

yr holl raglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC Three.  Dylid dangos 

y rhain ar adegau amrywiol ar y ddwy sianel a dylent fod ar gael ym 

mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. 
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5.2.45.  Roedd y rhan fwyaf o'r rhanddeiliaid a'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad cyhoeddus yn 

croesawu ymrwymiad i gynulleidfaoedd iau. Barn Cyngor Cynulleidfa Lloegr oedd bod 

yr amodau a gynigir ar gyfer BBC Three: 

Wedi ystyried yn briodol bryderon y gynulleidfa a'r hyn a ddisgwylid gan y  

gwasanaeth yn y dyfodol ar gyfer cynulleidfaoedd iau.   

5.2.46. Serch hynny, roedd sawl rhanddeiliad yn poeni bod yr amodau a gynigid yn brin o  

sylwedd, yn aneglur neu'n anfesuradwy. Roedd eraill yn dadlau bod y diwygiadau i'r 

trwyddedau gwasanaeth yn sylweddol wannach na'r casgliadau dros dro. Awgrymodd 

 fod y Bwrdd Gweithredol wedi ystyfnigo rhag gwneud unrhyw fath o ymrwymiad 

clir' ac roedd am gadw'r gyfran o'r gwylwyr yn hytrach na gwasanaethu cynulleidfa 

ifanc yn iawn. Roedd yn dadlau bod ffurf y drwydded bresennol yn annigonol ac yn 

anghyson â'r casgliadau dros dro: 

Oni fydd yr Ymddiriedolaeth yn diffinio'n ofalus ac wedyn yn monitro’r cysyniad o 

neilltuo rhywfaint o'i hamserlen, yna ni fyddem yn disgwyl i lawer ddigwydd yn 

sgil cynnwys yr amod hwn. At hynny, wrth gwrs, er mwyn bod yn effeithiol, 

byddai angen hefyd sicrhau rhagor o fanylion ynghylch pa ran o'r amserlen y 

byddai'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl gweld y cynnwys yn ymddangos ynddi, beth 

yw ystyr 'apelio’n benodol' ac ati. 

5.2.47. Roedd rhanddeiliaid yn poeni am golli buddsoddiad ac yn amheus a fyddai'r 

gwasanaethau a fyddai'n weddill yn cyfateb i arlwy presennol BBC Three. Roedd hyn 

yn cael ei adlewyrchu mewn pryder mwy cyffredinol ynghylch crebachu rhaglenni i 

wylwyr iau (ar ei amlycaf mewn arlwy ffeithiol, megis y posibilrwydd o golli 60 Second 

News). Nodwn, er y bydd BBC Three ar lein yn gweithredu ar gyllideb gynnwys sy’n llai 

o lawer (£30m) yn 2018/18),39 fod y Bwrdd Gweithredol am ailganolbwyntio hyn ar 

nifer lai o raglenni o safon uchel, yn enwedig ym maes rhaglenni ffeithiol difrifol a 

chynlluniau i ddyblu'r gyllideb ar gyfer y genre hwn. Bydd y gwasanaeth arlein hefyd 

yn cynnig bwletinau newyddion arlein bob dydd wedi'u hanelu at gynulleidfaoedd iau 

(drwy gydweithredu â Newsbeat). 

5.2.48. Roedd llawer o randdeiliaid yn galw am gyflwyno cwotâu rhaglenni ond roedd eraill am 

weld yr arbedion o tua £30m yn cael eu buddsoddi mewn rhaglenni i oedolion ifanc. 

Dadleuai SaveBBC3: 

Os yw'r Arglwydd Hall mewn gwirionedd am wario'r gyllideb ar raglenni sy'n 

gadael gwaddol, byddai'n buddsoddi mewn cynnwys ffurf hir i BBC Three - yn 

hytrach na chanolbwyntio ar gynnwys ffurf fer - sy'n cael dylanwad o gwmpas y 

byd, yn ennill gwobrau ac, yn achos drama a rhaglenni dogfen yn denu 

canmoliaeth fawr. Mae papur gwyn y llywodraeth wedi galw ar i'r BBC gynnig 

rhywbeth gwahanol - sef yn union yr hyn y mae BBC Three yn ei wneud. 

Cynyddu cyllidebau ar gyfer drama BBC One er mwyn ennill nifer fwy o wylwyr 

yw'r hyn y mae'r papur gwyrdd yn cynghori yn ei erbyn, yn enwedig gan fod y 

BBC yn cyfaddef ei bod yn gwneud hyn er mwyn cystadlu â gwasanaethau sy’n 

codi tâl. 

                                                 
39Bydd y gwasanaeth arfaethedig yn cynnig rhwng awr a dwy awr o raglenni ffurf hir newydd ar gyfartaledd bob wythnos (ar 
sail cyllideb ar gyfer rhaglenni ffurf hir o ryw £24m). Mae hyn yn cymharu â gwasanaeth llinellol presennol BBC Three, sydd ar 
gyfartaledd yn cynnig rhyw bedair awr yr wythnos o gomisiynau ffurf hir newydd.   
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5.2.49. Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gwrthsefyll cyflwyno cwotâu ac yn gyndyn o neilltuo arian 

ar y sail y byddai ymrwymiad penodol yn tanseilio cylch gwaith ac ymagwedd 

olygyddol BBC One a BBC Two. Mae'n dadlau bod angen iddo gadw rhyddid creadigol, 

ac mae'n cyfeirio at boblogrwydd sioeau megis EastEnders a The Great British Bake Off 

ymhlith gwylwyr iau. 40  

Rheoli'r cyfnod pontio'n dda 

5.2.50. Roedd y casgliadau dros dro yn mynnu bod angen cyfnod pontio graddol sydd wedi'i 

reoli'n dda i feithrin ymwybyddiaeth o'r newid. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn sylweddoli 

y gallai hyn olygu cyfnod o gydredeg ochr yn ochr a gofynnodd am ragor o fanylion 

gan y Bwrdd Gweithredol am y goblygiadau gweithredol ac ariannol. Yn ei ymateb, 

ystyriodd y Bwrdd Gweithredol yr opsiynau a ganlyn:41 

(i) Rhedeg BBC Three ar ei ffurf bresennol ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan 
ddiwedd 2015/16 

(ii) Rhedeg fersiwn gost is o BBC Three a llai o oriau o gynnwys deilliedig a 
ddangosir am y tro cyntaf ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan ddiwedd 
2015/16. 

(iii) Cael cyfnod pontio fesul cam sy'n seiliedig ar BBC Three fel sianel ddarlledu ym 
mis Ionawr 2016 a defnyddio'r capasiti dosbarthu a fydd wedi'i adael yn wag ar 
gyfer sianel i hyrwyddo'r cyfnod pontio tan ddiwedd Chwefror 2016  

5.2.51. Y casgliad oedd mai opsiwn III oedd y ffordd orau o symud cynulleidfaoedd at y cynnig 

arlein newydd, ac, ac ystyried yr hinsawdd ariannol bresennol, roedd yn cynllunio ar 

gyfer cyfnod pontio fesul cam a fyddai'n cynnwys: 

(i) Cynnydd graddol yng ngweithgarwch arlein BBC Three gan ddechrau yn haf 
201542 

(ii) Mwy o raglenni BBC Three ar BBC One a Two yn hydref 2015  

(iii) Mwy o farchnata a defnyddio rhagor ar gyfryngau cymdeithasol  

(iv) Sianel dros dro i redeg o fis Ionawr tan ddiwedd Chwefror 201643 

5.2.52. Serch hynny, roedd nifer o randdeiliaid yn dal i boeni am gau'r gwasanaeth yn sydyn 

ac yn dadlau nad oedd cynigion y Bwrdd Gweithredol yn mynd yn ddigon pell. Roedd 

rhai'n galw am gyfnod hwy o gydredeg ochr yn ochr neu ddarlledu am lai o oriau ac 

awgrymodd un y dylid defnyddio cynnwys archif i lenwi'r amserlen ac ystyried bod y 

cyllidebau o dan bwysau. Dadleuai SaveBBC3 fod llawer o bobl ifanc nad oeddent yn 

gwybod am y newid44 ac y byddai unrhyw ymgais i frysio'r cyfnod pontio'n cosbi'r 

aelwydydd tlotaf a'r rheini mewn ardaloedd gwledig a rhai ardaloedd trefol sydd heb 

gysylltiad band eang digonol. 

5.2.53. Dadleuai'r Bwrdd Gweithredol y byddai cyfnod pontio hwy'n cynyddu'r ddibyniaeth ar 

ailddangos a chaffael rhaglenni a allai wneud niwed i'r brand, prysuro'r dirywiad yng 

                                                 
40 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three, tt.10. 
41 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three, tt.5. 
42 Mae'r Bwrdd Gweithredol yn awr yn bwriadu gohirio rhagor o ddatblygu 'busnes fel arfer' gwefan BBC Three (sef cam cyntaf 
symud cynulleidfaoedd arlein) tan ar ôl y casgliadau terfynol er mwyn osgoi unrhyw ddryswch ymhlith y gynulleidfa. 
43 Ar yr amod ei bod yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y platfform teledu. 
44Rydym yn derbyn y pwynt ond yn nodi bod cyhoeddusrwydd helaeth wedi'i roi i'r ymgynghoriad cyntaf am y newidiadau 
arfaethedig gan roi hysbysrwydd ar yr awyr ar wasanaethau'r BBC. Cafwyd 23,849 o ymatebion gan aelodau'r cyhoedd a 
deiseb â 272,000 o lofnodion arni gan ymgyrch SaveBBC3.  
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nghyfran y gynulleidfa ac o bosibl yn golygu y byddai llai o wylwyr yn croesi'r bont i 

ddefnyddio'r cynnig arlein newydd.  

5.2.54. Aeth y Bwrdd Gweithredol ati i baratoi amcangyfrifon ar gyfer pob un o'r tri opsiwn, a 

gynhwyswyd yn ei ymateb i'r casgliadau dros dro (tabl 2). Bydd cyfnod o gydredeg yn 

golygu costau cynnwys ychwanegol (rhes un). Serch hynny, bydd cyllideb gynnwys y 

cynnig arlein newydd yn talu am gyfran sylweddol o'r costau hyn (rhes dau). Felly, 

bydd y gost ychwanegol net  yn amrywio rhwng rhyw £4m ar gyfer opsiwn I i ar 

gyfer opsiwn III (rhes tri). 

Tabl 2: amcangyfrif o'r effaith ar gost y cynnwys ar gyfer pob un o'r opsiynau45 

£m Opsiwn I Opsiwn II Opsiwn III 

Cost cynnwys sianel linellol ar gyfer 
cydredeg 

(llai na 

£15m) 
c.  c.  

 

Cynnwys ffurf hir a gomisiynwyd ar 
gyfer BBC Three arlein i'w ddefnyddio 
ar sianel linellol gyfochrog. 

(llai nag 

£11m) 
c.  dim 

Cost ychwanegol  c.4.0 c.   
(c. 25% o gost 

opsiwn 1) 

c.   
(c. 5% o gost 

opsiwn 1) 

5.2.55. Mae'r Bwrdd Gweithredol ers hynny wedi awgrymu mai prin yw ei allu i gomisiynu 

teitlau newydd i'w darlledu ddechrau 2016 ar fyr rybudd ac felly efallai y bydd yn 

gorfod dibynnu rhagor ar ailddarllediadau a chaffael rhaglenni nag yr oedd wedi'i 

ragweld yn wreiddiol o dan opsiwn 1.46 Byddai costau ychwanegol y cynnwys mewn 

sefyllfa o'r fath fymryn yn is , sef c.  yn hytrach na'r £4m a ragwelwyd uchod.  

5.2.56. Nid yw'r costau ychwanegol yn cynnwys gwariant ar farchnata ac awgrymodd rhai 

rhanddeiliaid y byddai cyfnod pontio hwy'n golygu costau is yn y maes hwn. Dadleuai 

SaveBBC3 y byddai cyfnod pontio byrrach  

Yn costio swm afresymol i'r BBC ar hysbysebu wrth iddi geisio cyfleu'r neges dros 

y cyfryngau cymdeithasol er mwyn denu'r gynulleidfa ehangaf bosibl. Petai hyn 

wedi'i wneud dros gyfnod hwy, byddai rhagor o wylwyr yn ymwybodol o'r 

newidiadau, ac efallai y byddent wedi cael eu hennill heb orfod gwario rhagor. 

Byddai cael gwasanaethau teledu  sy'n gwasanaethu cynulleidfaoedd ifanc yn dda 

eisoes yn gatalydd da ar gyfer cludo cynulleidfa BBC Three arlein. 

5.2.57. Nid oedd y Bwrdd Gweithredol yn dadansoddi'r sefyllfa'n fanwl ond mae'n awgrymu y 

byddai lefel y gwariant ar farchnata drwyddi draw yr un fath ar gyfer pob opsiwn. 

Mae'n dadlau mai cyd-drefnu pethau yw'r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod gwylwyr 

yn croesi'r bont i'r gwasanaeth newydd ac mae'r opsiynau ar gyfer rhedeg y ddwy'n 

gyfochrog yn glastwreiddio hyn yn sylweddol. Gofynnodd yr Ymddiriedolaeth am ragor 

o eglurhad am y gwariant arfaethedig ar farchnata ac fe gadarnhaodd y Bwrdd 

Gweithredol wedyn ei fod fwy neu lai yr un fath o dan bob opsiwn.47 

Defnyddio'r capasiti darlledu a adewir yn wag 

                                                 
45Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi cadarnhau bod y costau a ddangosir yn y tabl yn ychwanegol at y costau a roddwyd i'r 
Ymddiriedolaeth eisoes ar gyfer e.e. hawliau i BBC Three ar BBC One a BBC Two, costau untro a chostau dosbarthu Protocol y 
Rhyngrwyd. Mae'r tabl yn canolbwyntio ar gostau cynnwys BBC Three ac nid yw'n cynnwys costau sydd wedi'u dyrannu (e.e. 
hawlfraint), sy'n cael eu rhannu ar draws gwasanaethau'r BBC.  
46Oherwydd yr amser a gymer i wneud rhaglenni newydd e.e. rhwng tri a phedwar mis ar gyfer cynnwys ffeithiol. 
47

 Cyfanswm gwariant marchnata BBC Three 2015-16 fydd oddeutu , a bydd tua , o hynny’n gostau lansio. 
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5.2.58. Rhoddwyd sylw mawr i ddefnyddio'r capasiti darlledu a adewir yn wag ond mae'n 

debygol y bydd yr amser cychwyn 9pm yn cyfyngu ar sut y gellir defnyddio’r slotiau ac 

yn cyfyngu ar ddulliau amgen o’u defnyddio ar wahân i gan y BBC. Nid oes gan y 

Bwrdd Gweithredol ddim cynlluniau cadarn ar gyfer sut y gellid defnyddio'r capasiti a 

adewir yn wag yn y dyfodol nes bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud ei phenderfyniad 

terfynol ac arfarnu costau a buddion gwahanol opsiynau. Serch hynny, dywedodd rhai 

rhanddeiliaid eu bod yn dymuno caffael y capasiti gwag neu roeddent yn galw am 

adolygiad annibynnol cynhwysfawr o'r sbectrwm a fyddai'n cael ei ryddhau a'i werth 

posibl ar y farchnad (gan gynnwys costau defnyddio'r capasiti gwag ar gyfer 

gwasanaethau BBC, o'i gymharu â'r costau a arbedid drwy gau'r sianel). 

(e) Telerau masnachu 

5.2.59. Roedd PACT yn poeni'n benodol am newidiadau i delerau'r hawliau cynnwys digidol ar 

gyfer y cynnig arlein newydd: 

Un o'r prif faterion y byddai angen cytuno yn ei gylch fyddai newidiadau i delerau 
hawliau cynnwys digidol, sydd ar hyn o bryd yn cael eu neilltuo am byth ar gyfer 
cynnwys digidol. Gan fod hyn yn groes i ofynion y telerau masnachu, bydd angen 
i'r BBC gytuno ar delerau newydd ar y cyd sy'n cynnwys cyfnod trwydded newydd 
ar gyfer syndiceiddio'r cynnwys ar lein a gomisiynir ar gyfer BBC Three.  

5.2.60. Roedd PACT hefyd yn gwrthwynebu defnyddio slotiau ar BBC One neu BBC Two gan 

ddadlau na ddylai'r BBC ddefnyddio BBC Three i ariannu cynnwys sydd wedi'i anelu'n 

bennaf at gynulleidfaoedd hwyr y nos ar BBC One a BBC Two:  

Mae'r dull hwn o 'gomisiynu drwy'r drws cefn', lle byddai cyllidebau cynnwys yn 

cael eu hymestyn ac felly, mae'n debyg, yn golygu ffioedd trwydded is - yn un y 

gellid ei ddefnyddio gan y BBC i dorri costau, ond ni fyddai hyn er budd gorau 

gwylwyr na chyflenwyr y BBC. 

5.2.61. Awgrymodd PACT petai'r BBC yn dymuno trosglwyddo cynnwys a gomisiynwyd yn 

wreiddiol ar gyfer BBC Three ar BBC One neu BBC Two, yna, rhaid iddi negodi 

pecynnau hawliau ychwanegol gyda chynhyrchwyr er mwyn gwneud hynny.  

(f) Diffyg gwybodaeth 

5.2.62. Cododd nifer o ymatebwyr bwyntiau am y weithdrefn a'r amserlen yn eu cyflwyniadau. 

Roedd rhai'n feirniadol am lefel y datgelu ac am amseru'r ymgynghoriad. Dadleuai 

Avalon a SaveBBC3 nad oedd y Bwrdd Gweithredol wedi bod yn ddigon tryloyw ynglŷn 

ag effaith ariannol ei gynigion a sut yr oedd yr arbedion wedi'u cyfrifo. Roedd eraill yn 

gwrthwynebu'r ffaith fod rhai ffigurau wedi'u celu yn y ddogfen a gyhoeddwyd.  

5.3. Lansio BBC One +1 

5.3.1. Roedd y diwydiant a'r cynghorau cynulleidfa'n gefnogol iawn i'r casgliadau dros dro i 

wrthod y cynnig ochr yn ochr â newid bach ym marn y cyhoedd. Yn sail i hyn, y farn 

gyffredinol oedd nad +1 oedd y ffordd orau o ddefnyddio ffi'r drwydded, yn enwedig 

ac ystyried diffyg y cyfleoedd i eithrio, y ffaith na fyddai ar gael i bawb adeg ei lansio, 

bod cynifer o wasanaethau dal-i-fyny ar gael48 a'r effaith bosibl ar y farchnad.  

                                                 
48

Er gwaetha’r pryderon am gysylltiadau band eang. 
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5.3.2. Nododd  y byddai'r gwasanaeth yn dwyn cyfran o'r gynulleidfa gan ddarlledwyr 

masnachol ac yn amharu ar eu gallu i fuddsoddi mewn cynnwys newydd. Soniwyd am 

ffactorau deinamig ac effaith sianel +1 ar benderfyniadau amserlennu darlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus llai:  

Ar hyn o bryd, mae amserlennu rhaglenni newyddion am 10pm gan y ddwy 

sianel fwyaf poblogaidd, BBC One ac ITV, yn darparu ffenestr amserlennu ar 

gyfer y sianelau gwasanaeth cyhoeddus llai sy’n darlledu cynnwys, megis Sianel 5 

a Sianel 4, i fodloni'r galw am gynnwys adloniant o safon uchel. Gallai BBC One 

+1 leihau gwerth opsiynau amserlennu o'r fath ac arwain at ecoleg ddarlledu 

gwasanaeth cyhoeddus sy’n llai ffrwythlon. 

5.3.3. Cododd rhanddeiliaid nifer o bryderon ychwanegol am hyfywedd ariannol y cynnig ac a 

ddylai fod yn flaenoriaeth dan amgylchiadau lle mae'n rhaid i'r BBC arbed arian. Roedd 

Cyngor Cynulleidfa Cymru'n pwysleisio'i gefnogaeth i'r casgliadau dros dro gan gytuno 

nad oedd digon o dystiolaeth ynglŷn â’r gwerth cyhoeddus. Fel y nododd yn ei 

gyflwyniad blaenorol, roedd yn hollol wrthwynebus i unrhyw wasanaeth nad oedd yn 

cynnwys amrywiadau’r cenhedloedd ynddo. 

5.3.4. Er bod yr ymatebwyr unigol yn gwahaniaethu o ran eu barn, roedd llawer yn cytuno yn 

y pen draw â'r casgliadau dros dro. I rai, roedd y gwasanaeth yn ddiangen, ac ystyried 

bod dulliau amgen ar gael i ddal i fyny ar gael megis BBC iPlayer, Sky+ a TiVo. Roedd 

eraill yn feirniadol o'r diffyg darpariaeth gyflawn ar deledu daearol digidol adeg ei 

lansio. Serch hynny, roedd cefnogaeth gymedrol i BBC One +1 ac roedd hyn wedi'i 

angori yn ei hyblygrwydd a’r ffaith ei bod yn well gan bobl wylio ar set deledu.  

5.4. Esblygu BBC iPlayer 

5.4.1. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghori'n disgyn i ddau brif gategori, sydd wedi'u crynhoi 

yn nhabl 3 ac fe'u trafodir yn llawn isod. 

Tabl 3: crynodeb o'r ymatebion i'r cynnig ar gyfer BBC iPlayer 

CYNNIG PRIF BWYNTIAU 

BBC iPlayer  

Meini prawf dethol ar 
gyfer cynnwys trydydd 
parti 

 Pryderon am sut y bydd y BBC yn curadu ac yn monitro 
cynnwys trydydd parti 

 Galwadau am ddiffinio 'trydydd partïon addas' i'w cynnwys 
yn briodol yng nghwmpas y drwydded. 

 Galwadau am fanylion clir ynglŷn â meini prawf 
gwrthrychol a phroses glir ar gyfer cwynion 

 Galwadau ar i'r Bwrdd Gweithredol ymgysylltu â'r 
diwydiant ynghylch llunio’r meini prawf 

 Awgrym y dylai Ofcom ymgynghori ynghylch y meini 
prawf arfaethedig maes o law 

 Galwadau ar i'r meini prawf fod yn glir, yn wrthrychol a’u 
bod yn cael eu defnyddio mewn adolygiadau rheolaidd, 
annibynnol 

 Galwadau ar i'r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi ar gyfer 
ymgynghori a chymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth, y 
'meini prawf gwrthrychol' a ddefnyddir gan y BBC i 
ddethol sefydliadau trydydd parti a'u cynnwys. 

 Mae'n destun pryder, oni fyddai pethau’n cael eu diffinio’n 
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ofalus y gallai'r BBC fod yn rhydd i letya pob math o 
gynnwys trydydd parti a dod yn gyd-gasglwr. 
 

Cynnwys arlein yn unig  Galwadau am fwy o fanylder yn y drwydded gwasanaeth 
ynghylch faint o gynnwys 'arlein yn unig' a ganiateir a 
phryder ynghylch swm y cynnwys sy'n cael ei ddarparu ar 
hyn o bryd 

 Galwadau ar i'r Ymddiriedolaeth ystyried eto y fframwaith 
y mae BBC iPlayer yn gweithredu ac yn datblygu ynddo 

5.4.2. Er bod llawer o randdeiliaid yn cefnogi'r casgliadau dros dro, roedd nifer debyg nad 

oeddent o’u plaid nac yn eu herbyn.  

5.4.3. Meini prawf y Telerau Teg, Rhesymol ac Anwahaniaethol ar gyfer dethol partneriaid 

oedd un o'r prif ystyriaethau i lawer o randdeiliaid. Er bod y Bwrdd Gweithredol wedi 

cynnig meini prawf yn ei ymateb,49 dim ond un neu ddau o randdeiliaid sy'n mynd i'r 

afael â'r rhain ac mae'r rhan fwyaf i bob golwg yn anymwybodol ohonynt. Roedd rhai'n 

galw am ymgysylltu â'r diwydiant wrth eu llunio ac roedd eraill yn awgrymu y dylai 

Ofcom gael rhan yn hyn. Mynegodd Sky bryderon am newidiadau fesul cam i BBC 

iPlayer a'u heffaith ar y farchnad ehangach. Roedd yn annog yr Ymddiriedolaeth i'w 

gwneud yn ofynnol i'r Bwrdd Gweithredol gyhoeddi'r meini prawf arfaethedig ac 

ymgynghori yn eu cylch. 

5.4.4. Roedd y datblygiadau a ganiateir o dan delerau trwydded gwasanaeth arlein y BBC nad 

oeddent yn rhan o'r Prawf Gwerth Cyhoeddus yn destun pryder penodol i'r 

RadioCentre a oedd yn cyfeirio at swm y cynnwys nad yw'n gynnwys darlledu ar BBC 

iPlayer gan ofyn i'r Ymddiriedolaeth ystyried eto y fframwaith y mae'n gweithredu 

ynddo. Roedd  yn y cyfamser yn poeni am ddiffyg eglurder yn nhrwydded 

gwasanaeth BBC arlein o ran pwrpas a chwmpas 'rhywfaint o'r cynnwys nad yw'n cael 

ei ddarlledu a chynnwys dethol gan drydydd partïon': 

 Mae'n destun pryder, oni fyddai' pethau’n cael eu diffinio’n yn ofalus y gallai'r 

BBC fod yn rhydd i letya pob math o gynnwys trydydd parti a dod yn gydgasglwr 

cynnwys.  

5.4.5. Awgrymodd  y dylai'r drwydded gwasanaeth gynnwys ym mharagraff dau 

droednodyn i bennu mai dim ond cynnwys sefydliadau heb fryd ar wneud elw a 

sefydliadau diwylliannol a'r celfyddydau a ragwelid. 

5.4.6. Holodd dau randdeiliad pa drefn reoleiddio fyddai'n berthnasol i gynnwys trydydd parti, 

er enghraifft a fyddai canllawiau golygyddol y BBC yn berthnasol i gynnwys trydydd 

parti a sut y byddai cwynion yn cael eu hasesu.  

5.4.7. Roedd VLV yn croesawu'r cynnig ond nododd na ddylai'r BBC ganolbwyntio'i phrif 

ymdrechion ar lein ac ystyried nad oedd y platfform ar gael i bawb ym mhobman:  

Mae angen pwysleisio'n barhaus mai dim ond ychydig dros 80% o'r boblogaeth 

sydd â chysylltiad band eang...dylai'r BBC gynhyrchu cynnwys sydd ar gael i 

bawb ym mhobman, yn unol â'r Siarter a'r Cytundeb. Ar y sail hon y mae pobl 

sy'n talu ffi'r drwydded yn cefnogi'r BBC.  

                                                 
49

 Ar dudalen 16. 
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5.4.8. Roedd ymatebwyr unigol yn tueddu i amrywio mwy o ran eu barn. Er bod llawer yn 

ffafrio rhagor o welliannau, roedd eraill yn ddryslyd am gynnwys deunydd trydydd parti 

a'r hyn y byddai hyn yn ei olygu'n ymarferol, ac roedd rhai'n poeni na fyddai rhaglenni 

a ddangosid am y tro cyntaf ar lein yn cael eu darlledu ar y teledu. Er bod llawer yn 

cefnogi'r casgliadau dros dro, roedd rhai'n poeni am ddarparu gwasanaeth cyflawn i 

bawb ym mhobman a chanfyddiad bod dangos rhaglenni'r tro cyntaf ar lein yn 

gwahaniaethu'n annheg. Roedd eraill yn dadlau y dylai cynnwys trydydd parti lynu 

wrth ganllawiau'r BBC. Gan adlewyrchu barn gyffredin, dywedodd un: 

Mae angen i'r cynnwys gyrraedd safonau y mae'r BBC yn gyfforddus â hwy er 

mwyn cadw a chynnal dilysrwydd y brand.  

(Dyn, 35-44) 

5.5. Estyn oriau CBBC 

5.5.1. Roedd rhanddeiliaid yn y diwydiant bron yn unfrydol eu gwrthwynebiad i'r 

penderfyniad hwn. Roedd llawer yn dadlau, er mai bach fyddai’r effaith ar y farchnad 

fod drwyddi draw o bosibl, fod yr effaith honno wedi'i dosbarthu'n anwastad ac y gallai 

fod yn fwy sylweddol ar ddarlledwyr unigol.  

5.5.2. Roedd rhai'n amau a oedd yr Ymddiriedolaeth wedi ystyried digon y diffyg buddsoddi 

mewn rhaglenni newydd a nododd un fod yr amserlen bresennol yn cynnwys llawer 

iawn o gynnwys sydd wedi'i feddu a chyfeiriwyd at ymrwymiadau yn nhrwydded y 

gwasanaeth, sy'n dweud mai un elfen o natur unigryw'r sianel yw sicrhau cyfran uchel 

o gynnwys sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig a chaffael cyfran isel o 

raglenni. Roedd eraill yn galw ar i'r Ymddiriedolaeth ailystyried ei phenderfyniad ac 

ystyried newid y cyd-destun, y risg sydd heb ei mesur i sianelau eraill a diffyg gwerth 

cyhoeddus ychwanegol amlwg. 

5.5.3. Serch hynny, roedd PACT yn croesawu'r penderfyniad ond yn dadlau bod diffyg 

buddsoddi newydd yn cyfyngu ar estyn yr oriau. Roedd yn mynegi siom nad oedd y 

cynnig yn cynnwys ymrwymiad i warchod y gyllideb bresennol: 

Mae rhaglenni plant wrth galon cylch gwaith y BBC ac felly mae'n bwysig iawn eu 

bod yn cael eu hariannu'n iawn yn y dyfodol. 

5.5.4. Adleisiwyd ei bryderon gan y Sefydliad Cyfryngau Plant a oedd yn meddwl bod diffyg 

cyllido'n fater pwysig ac yn adlewyrchiad rhesymol o'r hyn y mae cynulleidfaoedd yn ei 

ddisgwyl:  

Yr unig ffordd o ehangu dewis mewn ffordd ystyrlon yw darparu rhywfaint o 

raglenni newydd yn yr amser hwn ar yr awyr. 

5.5.5. Roedd COBA yn feirniadol o'r penderfyniad hefyd gan gasglu: 

Mae estyn oriau llinellol, ac yn y broses, glastwreiddio ansawdd y gwasanaeth 

drwy ailddarlledu mwy o raglenni, yn gam yn ôl ac yn y pen draw'n ymateb 

digyfeiriad. 
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5.5.6. Roedd Cyngor Cynulleidfa Lloegr yn feirniadol o'r penderfyniad a barn ei aelodau'n 

bendant oedd nad oedd yr estyniad nac yn werthfawr nac yn briodol. Serch hynny, 

roedd yn cydnabod barn y lleiafrif sef: 

I blant y mae eu rhieni’n meddwl y byddai'r estyniad hwn yn cynnig gwasanaeth 

defnyddiol, byddai cynnig cynnwys o safon i blant gan y BBC ar yr adeg hon yn 

cynnig dewis ac fe allai fod o fudd i blant a'u rhieni, i ofalwyr neu warchodwyr 

sy'n talu ffi'r drwydded.   

5.5.7. Roedd Cyngor Cynulleidfa Cymru'n gweld dwy ochr y ddadl ond roedd yn deall yr 

awydd i estyn y ddarpariaeth ar adeg pan oedd ystod a nifer y rhaglenni i blant gan 

ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn crebachu'n gyflym. 

5.5.8. Cymysg oedd yr ymateb i'r penderfyniad gan aelodau'r cyhoedd ac roedd y gefnogaeth 

yn tueddu i fod yn wannach ymhlith y rheini a oedd yn gwrthwynebu cau BBC Three. 

Roedd llawer yn feirniadol o’r diffyg buddsoddi newydd ac ailddarlledu rhaglenni. 

Roedd rhai'n dadlau bod hyn yn groes i’r ymrwymiad i fod yn unigryw. Roedd 

rhanddeiliaid ac ymatebwyr i’r ymgynghori yn meddwl y byddai'r gwerth cyhoeddus 

mwyaf yn cael ei ddatgloi petai'r cynnig yn ymrwymo i gynnwys newydd sydd wedi'i 

dargedu at bobl yn eu harddegau neu raglenni i deuluoedd.  

5.5.9. Roedd ymdeimlad cryf ymhlith yr ymatebwyr i'r ymgynghori y byddai'r cynnig yn tarfu 

ar batrwm byw teuluoedd. Roedd y mwyafrif yn gwrthwynebu'r casgliadau dros dro er 

mai'r gwrthwynebiad i gau BBC Three yn bennaf oedd yn sbarduno'r farn hon, yn 

hytrach nag unrhyw wrthwynebiad sylfaenol i estyn yr oriau. Serch hynny, roedd 

rhywfaint o gefnogaeth i'r penderfyniad. Roedd llawer o'r ymatebwyr yn rhoi gwerth ar 

CBBC ac yn dweud y byddai plant hŷn yn enwedig yn elwa o estyn yr oriau. Y farn 

gyffredinol serch hynny oedd na ddylid defnyddio oriau estynedig i ailddarlledu 

rhaglenni.  

5.5.10. Dadl rhai rhanddeiliaid oedd y byddai'r buddsoddi lleiaf un hyd yn oed yn anodd ei 

gyfiawnhau ac ystyried y cyd-destun ariannol presennol. Roedd nifer lai'n anghytuno 

â'r Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad gan awgrymu y gallai'r effeithiau serch hynny, am 

eu bod yn anwastad, fod yn sylweddol i ddarlledwyr unigol. Eglurodd Ofcom adrannau 

perthnasol yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad ond ni wnaeth ragor o waith 

dadansoddi.  

5.5.11. Dadleuai COBA nad oedd digon o eglurdeb ynghylch effaith yr estyniad ar sianelau 

masnachol. Roedd yr asesiad yn cydnabod pwysigrwydd dylanwad y gyfran o'r 

gynulleidfa ar refeniw hysbysebu a'r ffioedd a delid gan blatfformau sy’n darparu 

teledu am dâl. Ni allai Ofcom fesur yr effaith bosibl oherwydd nad oedd digon o 

wybodaeth ar gael, ond casglodd fod unrhyw effaith yn debygol o fod yn fach. Byddai 

mynd ymhellach na'i ddadansoddiad presennol i gyfrifo'r effaith ariannol bosibl yn 

gofyn am waith ychwanegol ac nid oedd Ofcom yn meddwl bod modd cyfiawnhau hyn.  

Mae'n dadlau bod yr Asesiad yn cynnig awgrym rhesymol mai ychydig o effaith fyddai'r 

cynnig yn debygol o'i chael ar unrhyw ddarlledwr unigol - gan gynnwys darlledwyr i 

blant - ac ystyried maint effaith gyffredinol y cynnig. 

5.5.12. Roedd yr Asesiad hefyd yn trafod yr effaith ar ragor o fuddsoddi mewn rhaglenni plant 

petai unrhyw golled ariannol i sianelau masnachol gan gredu bod y berthynas yn un 

ansicr oherwydd y gwahanol strategaethau y gallai darlledwyr eu harddel er mwyn  
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ymateb, ond credai mai isel fyddai'r risg i fuddsoddi oherwydd maint yr effaith debygol 

yn gyffredinol. 

5.5.13. Awgrymodd COBA ffordd amgen o fodelu dosbarthiad y gwylio. Awgryma Ofcom na 

fyddai'r ymagwedd hon yn effeithio ar faint yr effaith bosibl drwyddi draw ar y gyfran 

wylio, er y byddai'n effeithio ar ddosbarthiad yr effaith honno.50 Yn ei farn ef, mae 

maint effaith gyffredinol y cynigion ar gyfer CBBC yn golygu nad yw unrhyw bryderon 

posibl am ddosbarthiad yr effaith honno mor sylweddol. 

5.5.14. Dadleuai  y byddai effaith estyn yr oriau’n anwastad ei dosbarthiad. Roedd yr 

Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad yn cydnabod y gallai'r cynnig effeithio ar sianelau 

plant ond ac ystyried maint yr effaith a ragwelir ar y gyfran gyffredinol o'r gynulleidfa, 

nid oedd yn disgwyl i'r effaith hon fod yn sylweddol ei maint. Ni allai Ofcom gynnig 

sylw am faterion penodol y refeniw yr oedd yn rhagweld ei golli oherwydd nad 

oedd y dadansoddiad gwaelodol ar gael iddo ond nododd fod ei gyflwyniad i'r Asesiad 

o'r Effaith ar y Farchnad hefyd wedi cyfeirio at golli refeniw gwerth . Nododd fod y 

ffigur hwn yn agos at ben uchaf yr amcangyfrif ar gyfer y golled gyffredinol o warged 

cynhyrchwyr yng nghyswllt y cynnig ar gyfer CBBC, ar draws pob sianel (sef £1.1m 

drwyddi draw). Mae Ofcom yn disgwyl i sianelau plant golli cyfran o'r dirywiad 

cyffredinol yn y ddarpar gynulleidfa (cyfanswm 0.04%) ond nid yw ond yn rhagweld 

colled ariannol o'r swm  a nodwyd gan   os bydd y berthynas rhwng ffioedd 

platfform teledu a chyfran sianel sy’n codi tâl o'r gwylio'n arbennig o sensitif i 

newidiadau.51 

  

                                                 
50 Er enghraifft, ni fyddai'n effeithio ar y tybiaethau modelu perthnasol ac yn awgrymu y byddai CBBC yn denu mwy o wylwyr. 
51

 Trafodir pwynt  am y berthynas rhwng y gyfran wylio a ffioedd platfformau teledu sy’n codi tal ym mharagraff 10.33, 

t.104 o’r Asesiad o’r Effaith ar y Farchnad. 
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6. Penderfyniad terfynol yr 
Ymddiriedolaeth 

6.1. Rhagarweiniad 

6.1.1. Cyn casglu y dylid cymeradwyo unrhyw un o'r cynigion, naill gydag amodau neu 

hebddynt, rhaid i'r Ymddiriedolaeth fod yn fodlon bod modd cyfiawnhau unrhyw effaith 

niweidiol ar y farchnad oherwydd bod y newid yn debygol o gynnig gwerth cyhoeddus 

(Cymal 2(6) o'r Cytundeb Fframwaith). Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddyletswyddau 

cyfreithiol eraill hefyd gan gynnwys y rheini yn Erthygl 23 o'r Siarter a'i 

rhwymedigaethau yn y gyfraith gyffredinol, ac felly rhaid iddi fod yn fodlon y byddai ei 

phenderfyniad yn gyson â'r rheini.  

6.1.2. Rydym wedi ystyried yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus, yr Asesiad o'r Effaith ar y 

Farchnad, ymateb y Bwrdd Gweithredol a'r ymateb cyhoeddus i ddau gam yr 

ymgynghoriad. Rhoddir ein casgliadau terfynol isod. Byddwn yn edrych yn gyntaf ar 

bob elfen o'r cynigion fesul un ond cyflwynwyd y cynigion fel pecyn, felly mae angen 

inni hefyd ystyried yr holl elfennau gyda'i gilydd, yn eu crynswth. Mae ein 

hystyriaethau ynghylch y cwestiwn hwn yn adran 6.6. 

6.2. Cau BBC Three a'i hailddyfeisio ar lein. 

6.2.1. Yn ein casgliadau dros dro, roeddem yn cydnabod cryfder y cynnig fel ymateb i newid 

yn strwythur y patrwm defnyddio. Tuedd i symud tuag at wasanaethau arlein a welwyd 

gydag oedolion ifanc ar flaen y gad. Yn sgil  hyn, gwelwyd dirywiad sydyn yn y nifer 

dan 35 oed sy'n gwylio ar set deledu, a hynny ar ei amlycaf ymhlith y rheini sydd o 

dan 25 oed. Mae'r grŵp hwn yn defnyddio’r rhyngrwyd yn helaeth ac yn fwy tebygol 

na grwpiau oedran eraill o ddefnyddio gwasanaethau fideo arlein  

6.2.2. Cymhelliant arall i’r cynnig hwn hefyd oedd bod angen arbed arian. Oherwydd bod 

ariannu dan bwysau, mae angen canfod arbedion o hyd o fewn y portffolio presennol. 

Nid yw'r Bwrdd Gweithredol yn credu ei fod yn gallu cynnal ansawdd y prif 

wasanaethau teledu drwy dorri ar ymylon y cyllidebau presennol. Ochr yn ochr â'r 

arbedion effeithlonrwydd parhaus, mae'n awgrymu mai dim ond drwy gau gwasanaeth 

teledu y gellir dod o hyd i ddigon o arbedion o fewn y portffolio. Mae arbed arian yn 

bwysig felly a bydd cau BBC Three a'i hail-lansio ar lein yn arbed amcangyfrif net o 

£30m y flwyddyn. 

6.2.3. Wrth gymeradwyo'r rhesymeg strategol ar gyfer y cynnig serch hynny, roedd 

ansicrwydd ynghylch ein casgliadau dros dro o ran pa mor gyflym y byddai'r duedd i 

wylio ar lein yn datblygu, yn enwedig am fod darlledu ar deledu'n dal yn bwysig i bobl 

iau, a chan ystyried y risg y byddai cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd iau'n 

crebachu, o leiaf yn y tymor byr. Roeddem yn poeni'n benodol hefyd a fyddai'r rheini 

nad oes ganddynt gysylltiad dibynadwy â'r rhyngrwyd (boed hynny oherwydd na allant 

ei fforddio neu am resymau daearyddol) yn cael eu gwthio i'r cyrion ac a fyddai'r 

mentro creadigol sydd wedi nodweddu BBC Three fel sianel ddarlledu'n parhau wrth ei 

symud ar lein.   
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6.2.4. Ein casgliad ni oedd bod y ddadl o blaid ac yn erbyn o ran gwerth cyhoeddus yn 

weddol gytbwys ond bod y cynnig yn debygol o sicrhau gwerth cyhoeddus, ac o'i 

bwyso yn erbyn yr effaith gadarnhaol debygol ar y farchnad; ein casgliad dros dro 

oedd ei fod yn pasio'r prawf. Serch hynny, roedd yn fwriad gennym orfodi amodau i 

liniaru pryderon ynglŷn â cholli cyrhaeddiad ymhlith oedolion ifanc a'r effaith ar fentro 

creadigol a diogelu'r gwerth cyhoeddus. Gofynnwyd felly am ragor o wybodaeth gan y 

Bwrdd Gweithredol i fynd i'r afael ag effeithiau ariannol, gweithredol ac effaith yr 

amodau arfaethedig ar y gynulleidfa.  

6.2.5. Ystyriwn isod ein hasesiad o'r achos gwerth cyhoeddus, gan ddechrau gyda'r rhesymeg 

a oedd yn sail i'n casgliadau dros dro. 

Newid o ran tueddiadau gwylio 

6.2.6. Mae tuedd gynyddol i bobl wylio ar lein, yn enwedig oedolion ifanc, ac mae'r cynnig 

hwn yn ymateb rhesymol i'r newid hwnnw.  

6.2.7. Rhaid i'r BBC ddod o hyd i ffordd o foderneiddo'i phortffolio mewn amgylchedd 

ariannol heriol a chredwn fod gwerth cyhoeddus ynghlwm wrth ganolbwyntio ar arlwy 

o safon uchel mewn meysydd lle mae'r perfformiad yn gryf, yn enwedig mewn 

rhaglenni ffeithiol a chomedi. Credwn y bydd llai o deitlau ond rhai mwy arloesol o 

fudd i'r cyhoedd, yn enwedig am fod y genrau hyn yn addas iawn ar gyfer gwylio ar 

gais. 

6.2.8. Gallwn weld rhagor o werth posibl i BBC Three Arlein drwy fod yn borth at ystod lawn 

cynnwys y BBC a chryfhau ei chysylltiad â chynulleidfa iau lle bydd patrymau 

defnyddio'n newid yn gyflym. Bydd y cynigion yn caniatáu i'r BBC feithrin perthynas 

uniongyrchol â chynulleidfaoedd i warchod rhag effeithiau defnyddio llai ar gyfryngu. 

At hynny, mae'r BBC wedi profi ei gallu i ddatblygu cynigion digidol (BBC iPlayer yn 

benodol) a gwerthoedd cynhyrchu o safon uchel y mae'n gallu eu cynnig i amgylchedd 

arlein. 

6.2.9. Ar y llaw arall, rydym yn cydnabod nerth gwrthwynebiad y cyhoedd i'r cynnig, yn 

enwedig oherwydd perygl colli cyrhaeddiad yn ymhlith cynulleidfa iau a mwy amrywiol 

yn y tymor byr a phwysigrwydd parhaus teledu a'r effaith bosibl ar allu'r BBC i ddenu a 

datblygu doniau. Rydym ninnau'n poeni am hyn, ac yn sylweddoli bod angen diogelu 

cynulleidfa bwysig, ond credwn y gellir lliniaru'r risgiau drwy ddefnyddio amodau. 

(Byddwn yn ystyried y rhain yn fanylach isod). Rydym wedi rhoi sylw penodol i'r rheini 

nad oes ganddynt gysylltiad band eang dibynadwy (oherwydd, er enghraifft eu bod yn 

byw mewn ardal wledig neu ar aelwyd dlotach) ac rydym yn sylweddoli na fyddai’r un 

amod a osodid yn gallu sicrhau bod ystod lawn cynnwys BBC Three ar gael i'r 

gynulleidfa hon ar ôl iddi gael ei symud ar lein. 

6.2.10. Rydym yn rhagweld y bydd nifer yr aelwydydd sydd heb gysylltiad band eang digonol 

yn gostwng dros amser a nodwn gynlluniau diweddar y Llywodraeth i sicrhau bod gallu 

cael cysylltiad band eang yn cael ei ystyried yr un fath â chael gafael ar wasanaethau 

sylfaenol eraill megis dŵr a thrydan. Mae'r Llywodraeth yn awyddus i weld 95% o 

aelwydydd a busnesau'n gallu cael gafael ar fand eang cyflym iawn erbyn diwedd 2017 

fel rhan o'i chynllun economaidd tymor hir i greu twf.52 Rydym yn sylweddoli serch 

                                                 
52Mae'r Llywodraeth yn buddsoddi £530 miliwn i ysgogi buddsoddi masnachol ac i ddod â band eang cyflym i gymunedau 
gwledig a chyrraedd 90% o aelwydydd a busnesau'r Deyrnas Unedig a £250 miliwn arall i estyn manteision band eang cyflym 

https://www.gov.uk/government/news/government-plans-to-make-sure-no-one-is-left-behind-on-broadband-access
https://www.gov.uk/government/news/government-plans-to-make-sure-no-one-is-left-behind-on-broadband-access
https://www.gov.uk/government/news/government-plans-to-make-sure-no-one-is-left-behind-on-broadband-access
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hynny nad yw'r ymrwymiad hwn o anghenraid yn golygu y bydd aelwydydd ar incwm 

is yn gallu fforddio band eang cyflym iawn.  

6.2.11. Rydym hefyd yn poeni am effaith y cynigion ar wylwyr sydd â nam ar eu clyw neu nam 

synhwyraidd, gan gynnwys y materion a godwyd gan ymatebwyr i'r ymgynghoriad am 

ddarpariaeth anwastad isdeitlau a sainddisgrifio ar wahanol blatfformau ac ar gyfer 

gwahanol fathau o gynnwys. Dylai fod yn ofynnol cael yr un safonau ag sydd ar deledu 

llinellol, lle bynnag y bo hynny'n bosibl a dylai'r Bwrdd Gweithredol annog platfformau 

trydydd parti sy'n cludo cynnwys BBC Three i weithio tuag at hygyrchedd llawn. 

Yr achos ariannol 

6.2.12. Rhan o'r rhesymwaith dros symud BBC Three fesul cam i gynnig arlein yn awr (yn 

hytrach na disgwyl i bobl symud ar raddfa fwy helaeth i wylio ar gais) yw'r cyd-destun 

ariannol a bod angen i'r BBC arbed arian. Roedd hyn yn ffactor pwysig wrth inni 

benderfynu. Craffwyd ar yr agwedd hon ar ein casgliadau dros dro gan randdeiliaid yn 

ystod ail gam yr ymgynghori, yn enwedig gan Avalon, a gododd nifer o bryderon am 

ddibynadwyedd yr achos ariannol a'r arbedion a amcangyfrifwyd sef £30m. 

Dadansoddir manylion y dadleuon hynny isod. 

Costau dosbarthu  

6.2.13. Dadleuai rhai ymatebwyr y bydd yn rhaid i'r Bwrdd Gweithredol wario rhagor i 

gyrraedd cynulleidfa arlein, oherwydd yr arbedion effeithlonrwydd a gynigir gan 

ddarlledu llinellol o'u cymharu â darpariaeth Protocol y Rhyngrwyd ac y bydd yr 

arbedion a amcangyfrifir felly'n is o lawer. Mae'r costau dosbarth wedi'u pennu (fwy 

neu lai) ar gyfer darlledu llinellol, ond maent yn amrywio ar gyfer darpariaeth Protocol 

y Rhyngrwyd. Yr elfen allweddol sy'n sbarduno costau dosbarthu yw faint o ddefnydd a 

ragwelir ac fe seiliodd y Bwrdd Gweithredol hyn ar waith modelu gan Communications 

Chambers. Yna, lluoswyd y defnydd a ragwelwyd â’r gost fesul uned dosbarthu i 

broffwydo'r gost dosbarthu flynyddol, sef  erbyn 2017-2018.53 Nodwn mai canran 

fach iawn yw hyn o'r arbedion o £30m a amcangyfrifwyd erbyn 2017-2018, ac felly nid 

yw'n arwyddocaol. At hynny, ni fydd cynnydd sylweddol yn y defnydd hyd yn oed o 

reidrwydd yn arwain at gynnydd cyfatebol yng nghostau dosbarthu Protocol y 

Rhyngrwyd, oherwydd bod y BBC yn gyffredinol yn gallu negodi prisiau is fesul uned 

am newidiadau mawr yn y traffig arlein. 

6.2.14. Awgrymau SaveBBC3 ac Avalon y bydd cost fesul awr a fesul defnyddiwr y gwasanaeth 

yn cynyddu os bydd lefelau'r gynulleidfa'n gostwng. Er ein bod yn derbyn y gallai hyn 

ddigwydd yn y tymor byr, byddem yn disgwyl i'r gost ostwng wrth i'r gynulleidfa dyfu, 

a thrwy hynny, ddarparu gwell gwerth am arian dros gyfnod.  

Gwastraffu’r buddsoddi yn y sianel linellol 

6.2.15. Roedd rhai rhanddeiliaid yn dadlau bod y casgliad dros dro yn afresymol oherwydd nad 

oedd y cynnig yn rhoi gwerth am arian. Honna Avalon y bydd tua £1bn o fuddsoddi 

(h.y; cyfanswm cost flynyddol cynnwys BBC Three ers ei chychwyn yn 2003) yn cael ei 

wastraffu a bod gan y sawl sy'n talu ffi'r drwydded yr hawl i ad-daliad teg.  

                                                                                                                                                        
iawn i 95% o'r Deyrnas Unedig gan archwilio dulliau i sicrhau band eang cyflym iawn i weddill yr ardaloedd anhawsaf eu 
cyrraedd, i ddechrau drwy gyfrwng cronfa gystadleuol newydd gwerth £10 miliwn. 

 
53 Dyma oedd sail y dadansoddiad Prawf Cyhoeddus a chredwn fod y ffordd hon o fynd o'i chwmpas hi'n rhesymol. 



 

46 
 

6.2.16. Nid ydym yn cytuno y bydd y gwariant yn y gorffennol yn cael ei 'wastraffu' wrth newid 

i wasanaeth arlein. Yn hytrach, mae buddion a gwerth BBC Three eisoes wedi'u 

gwireddu wrth i raglenni gael eu darlledu a'u mwynhau gan y gynulleidfa.54 Nid oes 

asedau 'brand' BBC Three i'w dileu yn sgil cau'r sianel linellol. Mae'r arbedion a 

gynhyrchir felly'n cynrychioli arbedion absoliwt y gellir eu hailddosbarthu mewn 

mannau eraill. 

 

 

Cost sefydlu BBC Three fel gwasanaeth arlein 

6.2.17. Roedd Avalon yn amau a oedd yr arbedion a ragwelwyd wedi'u goramcangyfrif, er 

enghraifft, oherwydd bod y Bwrdd Gweithredol wedi methu â chynnwys yn ei 

gyfrifiadau gost sefydlu'r ddarpariaeth arlein ac wedi methu ag ystyried sut y byddai’r 

gost hon yn cael ei hamorteiddio. Serch hynny, nodwn fod y Bwrdd Gweithredol wedi 

cyfrifo'r costau gweithredu untro, gan gynnwys y costau amorteiddio, a'u ffactora yn yr 

arbedion yr oedd yn eu hamcangyfrif. 

Marchnad fasnachol ar gyfer cynnwys ffurf fer 

6.2.18. Awgrymodd Avalon nad oes dim marchnad fasnachol ar gyfer cynnwys ffurf fer (sef 

oddeutu 20% neu £6m o gyllideb arlein arfaethedig BBC Three) ac y dylai'r 

Ymddiriedolaeth roi sylw i'r gostyngiad dilynol yn refeniw'r BBC yn sgil ymelwa ar 

gynnwys BBC Three wrth asesu'r arbedion £30m a amcangyfrifir. Ar y llaw arall, mae'r 

Bwrdd Gweithredol yn dadlau, ni waeth a yw'n cynhyrchu refeniw masnachol yn sgil 

ymelwa eilaidd ar gynnwys ffurf fer neu beidio, fod buddsoddi mewn rhaglenni ffurf hir 

ar draws BBC Three arlein a hefyd ar BBC One fwy neu lai yr un fath ag yr oedd ar 

BBC Three fel sianel linellol (ac felly na fydd effaith negyddol ar yr arbedion). Mae'n 

rhagweld hefyd y bydd ei gynlluniau i fuddsoddi mewn drama, gan gynnwys drwy greu 

hawliau eilaidd (e.e. gwerthu DVDs ac allforio rhaglenni), yn gwneud iawn am unrhyw 

golled o ran refeniw masnachol gan BBC Three. 

6.2.19. Cytunwn ag Avalon fod y farchnad fasnachol heb ei phrofi. Nid yw hynny'n golygu na 

fydd un yn datblygu - nodwn er enghraifft fodolaeth marchnadoedd ar gyfer clipiau 

newyddion. Serch hynny, mae'r Bwrdd Gweithredol wedi ystyried ffyrdd o liniaru 

unrhyw refeniw a golir wrth ymelwa ar gynnwys BBC Three. Serch hynny, hyd yn oed 

petai refeniw'r BBC yn gostwng fel yr awgryma Avalon, mae gwerth anariannol 

ynghlwm wrth gynnwys ffurf fer oherwydd ei bod yn addas iawn ar gyfer mentro 

creadigol (sy'n rhywbeth rydym yn ceisio'i warchod). Credwn hefyd fod gwerth 

cyhoeddus i'r cynnwys hwn ynddo'i hyn, yn ogystal â gwerth uniongyrchol ac 

anuniongyrchol  

Gwariant arfaethedig ar farchnata 

                                                 
54 Yn unol ag arferion cyfrifyddu safonol y diwydiant mae felly wedi cael ei wario adeg y darllediad ac nid yw wedi'i ddwyn 
ymlaen fel ased buddsoddi. 
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6.2.20. Dadleuai SaveBBC3 y byddai cyfnod pontio byr yn cynyddu hysbysebu a chostau 

hyrwyddo ac roedd Avalon yn feirniadol o lefel y gwariant ar farchnata. Awgrymai mai'r 

gyllideb farchnata, ac nid BBC Three, a ddylai wynebu toriadau.55  

6.2.21. Mae dwy elfen i wariant y BBC ar farchnata:  

(i) Gwariant ar gyfryngau y telir amdanynt: gall hyn gynnwys hyrwyddo 
cynnwys marchnata digidol ar YouTube, Twitter, Facebook a hyrwyddo awyr 
agored megis ar fysiau a phosteri ar fyrddau mawr 

(ii) Gwariant mewnol: megis rhagflas o raglenni teledu ar wasanaethau'r BBC 

6.2.22. Er y gallai fod rhagor o doriadau oherwydd y cyfyngiadau cyffredinol ar y gyllideb, 

cyfanswm y gwariant marchnata yn y gyllideb ar gyfer y BBC yn 2015-16 yw . Mae 

hyn yn cynnwys gweithgarwch y telir amdano a gweithgarwch mewnol. O’r cyfanswm 

hwn, mae  (oddeutu 4%) ar hyn o bryd wedi'i neilltuo i BBC Three, gan gynnwys 

cyllideb lansio o  (oddeutu 2%). Ac eithrio'r gyllideb lansio, y gellir ei thrin yn wariant 

untro, y gwariant parhaus ar farchnata sydd wedi'i gyllidebu ar gyfer BBC Three ar hyn 

o bryd yw .  Nid yw hyn yn sylweddol wahanol i'r gyllideb farchnata 'busnes fel arfer' 

ar gyfer y sianel linellol, sef, yn ôl y Bwrdd Gweithredol, . Felly, ni chredwn fod y 

gwariant marchnata ar gyfer y sianel arlein arfaethedig yn debygol o ostwng yr 

arbedion a ragwelir yn sgil cau'r sianel linellol. 

Dewisiadau eraill yn hytrach na chau 

6.2.23. Awgrymodd rhai ymatebwyr opsiynau amgen yn hytrach na'r cynnig, gan ddadlau y 

byddent yn sicrhau arbedion sylweddol heb orfod cau BBC Three fel sianel 

linellol. Cynigiodd Avalon gynnig hefyd i feddu BBC Three am bris teg (mae manylion 

yr awgrymiadau hyn wedi'u crynhoi uchod).  

6.2.24. Fel rhan o broses y Prawf Gwerth Cyhoeddus,56 cyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yw 

cyflwyno cynigion strategol neu ariannol i'r Ymddiriedolaeth lle bydd goblygiadau 

sylweddol ar gyfer cylch gwaith y dibenion neu'r strategaethau, neu ar gyfer sefyllfa 

ariannol cyffredinol y BBC.57 Swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth yw gwerthuso a chraffu 

ar gynigion gan y Bwrdd Gweithredol a phenderfynu a ddylid eu cymeradwyo neu 

beidio. Mae proses y Prawf Gwerth Cyhoeddus yn cadw’r ddysgl yn wastad rhwng rhoi 

rhyddid i’r Bwrdd Gweithredol gyflawni ei gyfrifoldebau golygyddol a gweithredol yn 

unol â blaenoriaethau strategol y BBC (fel y'u pennir gan yr Ymddiriedolaeth) a bod yn 

ddarostyngedig i oruchwyliaeth a chraffu'r Ymddiriedolaeth er mwyn sicrhau bod digon 

o werth cyhoeddus ynghlwm wrth gynnig ac er mwyn atal effaith nad oes modd ei 

chyfiawnhau neu effaith anghymesur ar y farchnad.   

6.2.25. Ni chyflwynwyd y dewisiadau amgen a gynigiwyd gan Avalon neu Save BBC3 gan y 

Bwrdd Gweithredol fel rhan o'i gais. Serch hynny, ystyriodd ambell ddewis arall ar 

wahân i gau cyn iddo gyflwyno'i gynigion, gan gynnwys cau gwasanaeth arall (neu 

wasanaethau eraill) neu roi toriadau ar waith ar draws ystod o wasanaethau, ond 

gwrthododd y rhain oherwydd yr effaith ar berfformiad sianelau teledu'r BBC ac 

oherwydd bod cynulleidfaoedd BBC Three yn fwy tebygol na grwpiau eraill o symud i 

                                                 
55 Rydym yn ystyried yn fwy manwl isod y costau cysylltiedig â'r opsiynau pontio gwahanol, gan gynnwys y costau hysbysebu a 
hyrwyddo. 

 
56 Darperir ar gyfer hyn yn Siarter a Chytundeb Fframwaith y BBC ac yn y canllawiau perthnasol. 
57 Cymal 8(1)(f) o Siarter Frenhinol y BBC. 
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wasanaeth arlein.58 Nodwn hefyd fod y Bwrdd Gweithredol wedi ystyried cynnig Avalon 

i brynu BBC Three ac wedi'i wrthod mewn llythyr agored gan roi rhesymau'n ymwneud 

a'i hyfywedd. 

6.2.26. Dan amgylchiadau lle bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno cynnig sy'n pasio proses 

y Prawf Gwerth Cyhoeddus, byddai'n rhaid cael rhesymau clir iawn, a thystiolaeth yn 

gefn iddynt, er mwyn i’r Ymddiriedolaeth benderfynu gwrthod cymeradwyo'r cynnig 

hwnnw ar y sail bod ateb amgen ar gael a bod yr Ymddiriedolaeth wedi casglu y gallai 

hwnnw gyrraedd y nod yn well.  Mae'r Ymddiriedolaeth yn nodi hefyd na allai, o dan 

amgylchiadau o'r fath, fynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn cyflwyno cynnig penodol 

amgen. Byddai unrhyw gynnig amgen gan y Bwrdd Gweithredol beth bynnag yn 

gorfod mynd drwy broses y Prawf Gwerth Cyhoeddus eto er mwyn ei gymeradwyo.  

6.2.27. Nododd ac ystyriodd yr Ymddiriedolaeth ddadl sylfaenol Avalon a SaveBBC3 y dylid 

gwrthod y cynnig oherwydd ei bod yn amlwg bod ffyrdd gwell o wireddu amcanion y 

BBC. Er na chraffwyd ar y cynigion eraill a awgrymwyd gan randdeiliaid yn yr un 

manylder oherwydd nad oeddent yn destun cais, nodwn yng nghyswllt cynnig Avalon, 

er enghraifft, fod y Bwrdd Gweithredol wedi codi nifer o bwyntiau ynglŷn â’i hyfywedd 

sydd i bob golwg yn rhesymol a nodwn hefyd fod cynnig amgen Avalon heb fynd i'r 

afael â'r rhesymwaith strategol yn ei gyfanrwydd a'r trywydd ar gyfer y dyfodol sy'n 

sail i gynigion y Bwrdd Gweithredol. 

Diffyg gwybodaeth 

6.2.28. Roedd nifer o'r ymatebwyr yn feirniadol o lefel y wybodaeth a ddatgelwyd gan y Bwrdd 

Gweithredol, yn enwedig o ran tryloywder y wybodaeth ariannol; sut yr oedd yr 

arbedion wedi'u cyfrifo; a faint o wybodaeth a gelwyd o ran y ffigurau a gyhoeddwyd. 

Er bod y sawl yr ymgynghorwyd â hwy'n gallu gweld y costau cyffredinol, roedd rhai 

eitemau o'r llinellau wedi'u celu am resymau sy'n ymwneud â gwybodaeth fasnachol 

(e.e. eu bod yn datgelu cyllideb y BBC, naill ai ar gyfer hawliau neu ddarn o waith yr 

oedd yn bwriadu ei feddu gan y farchnad allanol). Serch hynny, ni chelwyd y 

disgrifiadau o'r eitemau hyn, er mwyn i'r bobl yr ymgynghorwyd â hwy allu gweld yr 

hyn a oedd wedi'i gynnwys yn y cyfrifiad. 

6.2.29. Ar ôl ystyried y pryderon hyn, ein barn yw bod y sawl yr ymgynghorwyd â hwy wedi 

cael digon o wybodaeth yn y ffigurau a oedd heb eu celu. Nodwn hefyd fod nifer o'r 

ymgyngoreion wedi trafod dadleuon ariannol y Bwrdd Gweithredol yn helaeth, sy'n 

dangos eu bod wedi gallu ymateb i’r ymgynghoriad yn ddirwystr er bod gwybodaeth 

wedi'i chelu, oherwydd mai dim ond cyfran fach iawn o ffigurau'r costau cyffredinol a 

gadwyd rhagddynt.  

Asesiad cyffredinol o'r gwerth cyhoeddus  

6.2.30. Ein barn gyffredinol yw bod y cynnig yn sicrhau gwerth cyhoeddus drwy ddiwallu 

anghenion oedolion ifanc ac ymateb i'r newid strwythurol yn eu patrymau defnyddio a 

gwylio.  Ac ystyried yr uchod, rydym yn casglu hefyd fod yr arbedion a broffwydir yn 

ategu’r rhesymwaith dros gau BBC Three yn awr (yn hytrach na disgwyl i bobl 

ddechrau gwylio ar gais ar raddfa ehangach). Er ein bod yn sylweddoli bod cau 

gwasanaeth yn benderfyniad anodd, derbyniwn ei bod yn rhaid i'r BBC barhau i ddod o 

hyd i ffyrdd o ddarparu ei gwasanaethau wrth i'w chyllidebau grebachu.  

                                                 
58 Paragraff 2.2.6 o'r disgrifiad gwasanaeth. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/b19391ea-4522-43ba-9c0e-c3ab44af36da
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6.2.31. Credwn fod moderneiddio portffolio'r BBC a datblygu cynnig digidol unigryw, ynghyd 

ag arbed arian yn y rhagolygon, o fudd i'r gynulleidfa ac yn cyflawni dibenion 

cyhoeddus y BBC. Er ein bod yn dal i boeni am golli cyrhaeddiad ymhlith cynulleidfa 

ifanc ac am effaith y cynnig ar fentro'n greadigol, credwn fod modd cyfiawnhau'r 

risgiau tymor byr hyn yn sgil y gwerth tymor hir, a bod modd i'n hamodau helpu i'w 

lliniaru yn y cyfamser.  

6.2.32. Nodwn fod Ofcom, yn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, yn meddwl y byddai 

datblygiadau i BBC Three arlein yn y dyfodol dros y tymor hwy, ar eu pen eu hunain 

neu'n gronnus, yn newid o sylwedd yn y cynigion a aseswyd yn yr Asesiad hwnnw, ac 

fe ddylai'r Ymddiriedolaeth felly osod terfynau clir ynghylch yr hyn y caniateir i'r BBC ei 

wneud ac yn ystod pa gam y bydd angen rhagor o gymeradwyaeth arni. Credwn fod 

trefn y trwyddedau gwasanaeth yn ffordd effeithiol o ddiffinio cwmpas unrhyw 

wasanaeth gan y BBC, ac felly eu bod yn help i fesur newid sylweddol. Wrth ddiwygio'r 

drwydded gwasanaeth ar gyfer BBC Arlein felly rydym wedi ystyried argymhelliad 

Ofcom ac wedi penderfynu pennu terfynau priodol. 

6.2.33. Ein casgliad cyffredinol felly yw bod y cynnig yn debygol o sicrhau gwerth cyhoeddus 

cadarnhaol. Ac ystyried asesiad Ofcom fod yr effaith ar y farchnad yn debygol o fod yn 

gadarnhaol, credwn fod y cynnig yn pasio'r prawf gwerth cyhoeddus ac y dylid ei 

gymeradwyo.  

Yr amodau a gynigir 

6.2.34. Yn y casgliadau dros dro, nodwyd risgiau sy'n gysylltiedig â cholli cynulleidfa bwysig 

sy'n cael ei thanwasanaethu ac effaith y newid ar allu'r BBC i feithrin doniau. Aethom 

yn ein blaen i gasglu dros dro y gellid lliniaru'r risgiau hyn drwy bennu amodau sydd 

wedi'u targedu at y pethau hynny sy’n rhwystro pobl rhag defnyddio’r cynnig ar lein ar 

raddfa ehangach, sef yn ôl yr Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus: 

(i) Ymwybyddiaeth: amlygrwydd mawr, brand cryf, gallu i ddenu defnyddwyr 
heb amserlen linellol i sbarduno defnyddio gwasanaeth arlein 

(ii) Derbyniadwyedd: bod yn gyfarwydd, hawdd ei defnyddio, gallu bodloni 
gwahanol hwyliau a galluogi gwylio ar y cyd a phrofiad cymunedol, 
cymdeithasol 

(iii) Hygyrchedd: cysylltiad dibynadwy, fforddiadwy â'r rhyngrwyd neu fynediad 
parhaus at raglenni ar yr amserlen linellol i'r rheini sydd heb gysylltiad o'r fath 

6.2.35. Rydym yn dal i boeni, ar ôl ail gam yr ymgynghoriad ac yn meddwl y gallai'r cynnig 

effeithio ar gynulleidfaoedd sy'n cael eu tanwasanaethu, gan gynnwys y rheini sydd 

heb gysylltiad band eang dibynadwy neu'r rheini sydd â gofynion o ran hygyrchedd. 

Mae hyn yn arbennig o wir ac ystyried proffil cynulleidfa BBC Three, sy'n tueddu i 

gynnwys grwpiau iau, mwy amrywiol eu hethnigrwydd a rhai sy'n ennill llai o incwm. 

Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau bod y BBC yn sicrhau lle i fentro ar deledu llinellol 

er mwyn cadw doniau newydd.   

6.2.36. Rydym yn esbonio isod yr amodau rydym wedi penderfynu eu pennu er mwyn lliniaru'r 

pryderon hyn, gan ystyried yr ymatebion i ddau gam yr ymgynghoriad. 

Slotiau ar BBC One a BBC Two 
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6.2.37. Roedd defnyddio slotiau ar gyfer cynnwys BBC Three ar BBC One a BBC Two yn amod 

pwysig a’i nod oedd sicrhau bod y rheini sydd heb gysylltiad dibynadwy â'r rhyngrwyd 

(boed hynny oherwydd rhesymau daearyddol neu ariannol) neu y mae'n well ganddynt 

wylio rhaglenni ar y teledu'n dal i allu gweld arlwy BBC Three ar deledu a ddarlledir.  

6.2.38. Rydym yn derbyn na fydd yr un amod yn datrys problem cysylltiadau band eang yn 

llwyr, ond credwn y bydd defnyddio slotiau'n lliniaru'r broblem. Bydd hefyd yn codi 

ymwybyddiaeth o'r cynnig arlein ac fe allai helpu i gadw rhai o wylwyr unigryw BBC 

Three a fyddai fel arall yn cael eu colli gan y BBC. Mae rhywfaint o dystiolaeth gan 

BARB sy'n awgrymu bod gwylwyr a gyrhaeddir mewn modd unigryw yn dal i wylio 

rhaglenni BBC Three pan fyddant yn symud i'r prif sianelau. Dros gyfnod, gallai 

defnyddio slotiau felly fod yn un ffordd o gyflwyno'r grŵp hwn i bortffolio ehangach y 

BBC.   

6.2.39. Roedd ein casgliadau dros dro yn rhagweld y defnyddid slotiau'n hwyrach yn y nos 

sydd ar y cyfan yn boblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd iau. Mae eu gwylio'n tueddu i 

frigo rhwng 9-10pm ond, yn wahanol i'r hyn a welir ymhlith gwylwyr eraill, - mae nifer 

fawr yn dal i wylio rhwng 10-11pm. Rydym ninnau, fel rhai o'r ymgyngoreion yn poeni 

y gallai cynnwys BBC Three, ar lefel ymarferol, gael ei ddarlledu mewn slotiau llai 

amlwg ac amhoblogaidd, neu y gallai rhaglenni gael eu darlledu ar BBC Two ond nid ar 

BBC One (neu'r gwrthwyneb). Awgrymodd rhai rhanddeiliaid hefyd fod y perfformiad 

yn dioddef pan fydd sioeau'n cael eu trosglwyddo o BBC Three er mai cymysg yw’r 

canlyniadau wrth edrych ar y data am berfformiad.59  

6.2.40. Felly, mae'r Ymddiriedolaeth wedi penderfynu tynhau'r amod drwy fynnu bod rhaglenni 

BBC Three ar gael ar amrywiaeth o amserau ar draws yr amserlen (gan gynnwys ar 

oriau brig ac ar 60 ymylon yr oriau brig). Credwn y bydd tynhau'r amod hwn yn y 

drwydded gwasanaeth yn cryfhau gwerth cyhoeddus y cynnig ac y bydd rhaglenni BBC 

Three yn debygol o gyrraedd cynulleidfa ehangach. Byddwn hefyd yn sicrhau bod yr 

amod yn mynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn defnyddio slotiau darlledu ar BBC One ac 

ar BBC Two, ond nid ydym yn credu bod angen mynd ymhellach drwy orfodi gofynion 

ynghylch gyfran y slotiau y dylid eu dangos ar bob sianel (er enghraifft, a ddylid 

dangos 50% ar y naill a'r llall), oherwydd credwn y gallai hyn gyfyngu ar grebwyll 

golygyddol y Bwrdd Gweithredol wrth iddo amserlennu cynnwys. Oni lwyddir i 

gyflawni'r nod o gyrraedd gwylwyr iau, byddwn yn ystyried eto a oes gofyn pennu 

amodau llymach yn y trwyddedau gwasanaeth.  

6.2.41. Roedd nifer o ymatebwyr yn ofni y byddai defnyddio slotiau ar y prif sianelau'n arwain 

at lai o fentro creadigol ac roedd eraill yn poeni y byddai rhaglenni BBC Three yn cael 

eu hailfformatio ar gyfer cynulleidfa hŷn (cyfeiriodd llawer at Don't tell the Bride, y 

rhoddwyd pwrpas newydd iddi wrth ei throsglwyddo i BBC One). Er ein bod yn deall 

nad dyma fwriad y Bwrdd Gweithredol, rydym yn rhagweld risg gysylltiedig y gallai'r 

amod hwn lurgunio’r cymhelliant i wneud rhaglenni ac arwain at arlwy sy'n gweddu 

fwy i gynulleidfa hŷn. Rhoddir sylw i'r pryder hwn fel rhan o adolygu'r gwasanaeth 

(trafodir hyn isod). 

                                                 
59Er enghraifft, gostyngodd cynulleidfa Family Guy dros 40% ar ol iddi gael ei throsglwyddo i BBC Two, ond cynyddodd gwylwyr 
Russell Howard's Good News bron 60%. Yn y cyfamser, mae Don't tell the Bride ar ei newydd wedd wedi perfformio'n dda ar ôl 
ei symud i BBC One, gan ddenu cynulleidfa fwy a chyfran uwch ymhlith y rheini sydd rhwng 16 a 34 oed. 
60Yr oriau sydd ar ymylon yr oriau brig yw'r cyfnod sydd cyn neu ar ôl oriau gwylio brig. 
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6.2.42. Rydym ninnau hefyd yn poeni, fel y mae Cyngor Cynulleidfa Cymru, y gallai cynnwys 

BBC Three gyd-daro â’r rhaglenni eithrio cenedlaethol. Er ein bod yn meddwl mai 

mater golygyddol i'r Bwrdd Gweithredol yw hyn, mae'n bwysig bod arlwy BBC Three ar 

gael ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. Rydym yn cytuno hefyd â'r farn a fynegwyd 

gan randdeiliaid y dylid defnyddio slotiau’n barhaus ac rydym wedi penderfynu rhoi 

sylw i'r pwyntiau hyn yn y trwyddedau gwasanaeth fel y'u hesbonnir isod. 

6.2.43. Ac ystyried yr uchod, rydym felly wedi penderfynu cryfhau'r amod i ddefnyddio slotiau 

ar BBC One a BBC Two drwy ei gwneud hi'n glir yn y trwyddedau gwasanaeth 

perthnasol:  

(i) Y caiff holl gynnwys ffurf hir BBC Three ei drosglwyddo i slotiau ar BBC One a 
BBC Two yn barhaus, gan ddechrau cyn gynted ag y caiff BBC Three ei chau fel 
sianel linellol 

(ii) Y bydd cynnwys ffurf hir BBC Three yn cael ei darparu ar BBC One a BBC Two 
ar amrywiaeth o amserau ar draws yr amserlen ac ym mhob rhan o'r Deyrnas 
Unedig  

6.2.44. Bydd yr amod hwn yn sicrhau bod arlwy BBC Three yn dal i fod ar gael ar deledu a 

ddarlledir ac yn help i dawelu pryderon ynghylch ymwybyddiaeth a derbyniadwyedd. 

Bydd hefyd yn help yn ystod cyfnod pontio'r sianel61 ac yn gymorth i gynnal y 

cyrhaeddiad ymhlith gwylwyr iau. Mae'r amod hefyd yn sicrhau bod yr egwyddor ei 

bod yn rhaid i BBC One a BBC Two wneud lle yn eu hamserlenni ac ar draws yr 

amserlenni hynny’n bwrw gwreiddiau er mwyn profi doniau newydd a sicrhau bod lle 

ar deledu a ddarlledir i bobl fentro'n greadigol. 

 

 

Ymrwymiad i fentro'n greadigol ar y teledu 

6.2.45. Yn ein casgliadau dros dro, penderfynwyd gorfodi ymrwymiad i ddarparu lle i fentro ar 

deledu lle bydd modd profi a datblygu doniau a syniadau newydd, er mwyn lliniaru 

pryderon a godwyd yn yr ymgynghoriad cyntaf ynghylch colli doniau yn sgil symud y 

sianel i wasanaeth ar lein. Dyma ein cynnig ar gyfer ffurf y drwydded gwasanaeth (ar 

gyfer BBC One a BBC Two):  

Dylai BBC One a BBC Two hefyd gyflawni eu cylch gwaith drwy fentro'n greadigol 

ac arbrofi gyda doniau newydd a syniadau newydd. 

6.2.46. Nodwn fod nifer o ymatebwyr ymgynghori'n croesawu'r ymrwymiad hwn mewn 

egwyddor, ond eu bod yn poeni nad oedd yn ddigon clir nac yn fesuradwy. Er ein bod 

yn sylweddoli y byddai'n well gan ymgyngoreion inni orfodi cwotâu (megis hyn a hyn o 

oriau o gynnwys fan leiaf) yn y trwyddedau gwasanaeth, credwn fod y ffurf bresennol 

yn ddigon cadarn, yng nghyd-destun yr amodau eraill: yn benodol drwy ddefnyddio 

slotiau darlledu, sy'n sicrhau bod yr egwyddor ei bod yn rhaid i BBC One a BBC Two roi 

lle i bobl fentro'n greadigol yn bwrw gwreiddiau yn eu hamserlenni ac ar draws yr 

amserlenni hynny. 

                                                 
61 Drwy gynnig rhaglenni i wylwyr iau pan fydd Cbeebies yn cau. 
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6.2.47. Serch hynny, credwn y gellid lliniaru pryderon rhanddeiliaid eto drwy estyn cwmpas yr 

adolygiad arfaethedig o'r gwasanaeth newydd (a ddisgrifir isod) i ystyried y maes 

penodol hwn, er mwyn sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn monitro sut mae hyn yn 

gweithio'n ymarferol. Os bydd yr Ymddiriedolaeth yn anfodlon ar lefel y mentro 

creadigol, gallai wedyn ystyried a ddylid gorfodi gofynion mwy llym, gan gynnwys 

cwotâu. 

Ymrwymiad i raglenni sy’n apelio’n benodol at bobl 16-34 oed 

6.2.48. Yn ein casgliadau dros dro, awgrymwyd y dylai fod yn ofynnol i'r Bwrdd Gweithredol 

ddarparu ymrwymiad i raglennu a fydd yn apelio'n benodol at y rheini sydd rhwng 16 a 

34 oed yn amserlenni gweddill y sianelau darlledu, er mwyn helpu i gynnal y 

cyrhaeddiad ymhlith y grŵp hwn a sicrhau bod y rheini sydd heb gysylltiad band eang 

digonol yn cael y ddarpariaeth fwyaf posibl o fewn y cyllidebau presennol. Felly, ein 

cynnig oedd y dylid diwygio trwyddedau gwasanaeth BBC One a Two i gynnwys y 

canlynol: 

Er bod BBC One a BBC Two yn anelu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni at 

gynulleidfaoedd o bob oed, dylent gynnig rhai rhaglenni unigryw eu natur  sydd 

wedi'u cynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd iau. Dylent hefyd ddangos  

yr holl raglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC Three.  Dylid dangos y rhain 

ar adegau amrywiol ar y ddwy sianel a dylent fod ar gael ym mhob rhan o'r 

Deyrnas Unedig. 

6.2.49. Nodwn fod llawer o ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn croesawu'r ymrwymiad hwn i 

gynulleidfaoedd iau ond galwai rhai am fwy o fanylder yng ngeiriad y drwydded 

gwasanaeth a chyflwyno cwotâu, neu fod y c. £30m a arbedir yn cael ei neilltuo i’w 

fuddsoddi mewn rhaglenni i oedolion ifanc. Roedd y rhanddeiliaid hefyd yn mynegi 

pryder mawr am y gostyngiad yn y rhaglenni i wylwyr iau (ar ei amlycaf mewn arlwy 

ffeithiol, megis y posibilrwydd o golli 60 Second News).  

6.2.50. Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gwrthwynebu cwotâu ac yn gyndyn o neilltuo arian ar y 

sail y byddai ymrwymiad penodol yn tanseilio cylch gwaith a chrebwyll golygyddol BBC 

One a BBC Two. Mae'n dadlau bod angen iddo gadw rhyddid creadigol, ac mae'n 

cyfeirio at boblogrwydd sioeau megis EastEnders a The Great British Bake Off ymhlith 

gwylwyr iau. 62 Mae dadl y Bwrdd Gweithredol bod BBC One a BBC Two yn bodoli i 

wasanaethu pob cynulleidfa'n anwybyddu'r ffaith nad yw pob cynulleidfa'n cael yr un 

gwasanaeth, a chofio proffil hŷn y prif sianelau (ffigur 1).63    

Ffigur 1 Poblogaeth y Deyrnas Unedig o'i chymharu â phroffil oedran BBC One a BBC 
Two 

 

                                                 
62 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three, tt.10. 
63Mae oddeutu 16 miliwn o bobl 16-34 oed yn y Deyrnas Unedig (tua 25% o'r boblogaeth) ac mae ychydig dan saith miliwn o'r 
rheini'n 24 oed neu'n iau. BARB (2015). 
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6.2.51. Er nad oes modd gwadu na wnaiff sioeau eang eu hapêl ddenu cynulleidfa iau, bydd 

cau'r sianel ddarlledu a chrebachu cyllideb y rhaglenni'n ei gwneud yn fwy anodd i'r 

BBC gyrraedd pobl 16-34 oed. Mae'r garfan hon o'r gynulleidfa'n strategol bwysig ond 

mae'n cael ei thanwasanaethu ac rydym ninnau, fel y rhanddeiliaid, yn poeni nad yw 

ymateb y Bwrdd Gweithredol yn mynd yn ddigon pell.  

6.2.52. Rydym felly wedi penderfynu diwygio trwyddedau gwasanaeth BBC One a BBC Two er 

mwyn gwneud yr ymrwymiad yn fwy clir a mesuradwy:  

Er bod BBC One a BBC Two yn anelu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni at 

gynulleidfaoedd o bob oed, dylent gynnig rhai rhaglenni unigryw eu natur  sydd 

wedi'u cynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd iau. Dylent hefyd ddangos  

yr holl raglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC Three.  Dylid dangos y rhain 

ar adegau amrywiol ar y ddwy sianel a dylent fod ar gael ym mhob rhan o'r 

Deyrnas Unedig. 

6.2.53. Rydym ninnau, fel yr ymgyngoreion, yn poeni am warchod cyrhaeddiad ymhlith 

cynulleidfaoedd iau, ac yn meddwl ei bod yn hanfodol cynnal a thyfu'r rhan honno o'r 

gynulleidfa a dal y Bwrdd Gweithredol yn atebol amdani. Nodwn alwadau gan 

randdeiliaid am gyflwyno dyletswyddau neu gwotâu penodol ond credwn fod ein 

hamod diwygiedig yn ddigon cadarn, gorfodadwy a mesuradwy heb orfod gosod 

cwotâu, yn enwedig ac ystyried yr adolygiad y cyfeirir ato isod. 

Rheoli'r cyfnod pontio'n dda 

6.2.54. Roedd y casgliadau dros dro yn mynnu bod angen cyfnod pontio graddol sydd wedi'i 

reoli'n dda i feithrin ymwybyddiaeth o'r newid i wasanaeth arlein. Roedd yr 

Ymddiriedolaeth yn sylweddoli y gallai hyn olygu cyfnod o gydredeg a gofynnodd am 

ragor o fanylion gan y Bwrdd Gweithredol am oblygiadau gweithredol ac ariannol 

trefniadau o'r fath. Yn ei ymateb, ystyriodd y Bwrdd Gweithredol yr opsiynau a ganlyn, 

ynghyd â chost lefel uchel yr amcangyfrifon ar gyfer pob opsiwn:64 

(i) Rhedeg BBC Three ar ei ffurf bresennol ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan 
ddiwedd 2015/16 (21 Mawrth 2016). 

(ii) Rhedeg fersiwn gost is o BBC Three a llai o oriau o gynnwys deilliedig 
dangosiad cyntaf ochr yn ochr â BBC Three Arlein tan ddiwedd 2015/16. 

                                                 
64 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three, t.5. 
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(iii) Cael cyfnod pontio fesul cam sy'n seiliedig ar BBC Three fel sianel ddarlledu ym 
mis Ionawr 2016 a defnyddio'r capasiti dosbarthu a adewir yn wag ar gyfer 
sianel i hyrwyddo'r cyfnod pontio tan ddiwedd Chwefror 2016  

6.2.55. Casgliad y Bwrdd Gweithredol yw mai opsiwn III oedd y ffordd orau o symud 

cynulleidfaoedd at y cynnig arlein newydd, ac, ac ystyried yr hinsawdd ariannol 

bresennol, ac roedd yn cynllunio cyfnod pontio fesul cam a fyddai'n cynnwys: 

(i) Cynnydd graddol yng ngweithgarwch arlein BBC Three gan ddechrau yn haf 
2015 65 

(ii) Mwy o raglenni BBC Three ar BBC One a Two yn hydref 2015 

(iii) Mwy o farchnata a defnyddio rhagor ar gyfryngau cymdeithasol  

(iv) Sianel bontio i redeg o fis Ionawr 2016 tan ddiwedd Chwefror 201666  

6.2.56. Serch hynny, mae nifer o randdeiliaid yn dal i boeni am gau'n sydyn ac yn dadlau nad 

yw cynigion y Bwrdd Gweithredol yn mynd yn ddigon pell. Mae rhai wedi galw am 

gyfnod hwy o gydredeg neu am lai o oriau darlledu ac awgrymodd un y dylid 

defnyddio cynnwys archif i lenwi'r amserlen ac ystyried bod y cyllidebau o dan bwysau. 

Mae’r Bwrdd Gweithredol serch hynny’n dadlau y byddai dibynnu mwy ar ailddangos a 

chaffael rhaglenni yn glastwreiddio’r cynnig ac y gallai wneud niwed i'r brand, prysuro'r 

dirywiad yng nghyfran y gynulleidfa ac o bosibl leihau nifer y gwylwyr sy'n croesi'r bont 

i ddefnyddio'r cynnig arlein newydd. 

6.2.57. Ac ystyried y risgiau hyn, credwn nad yw cael cyfnod pontio hwy o reidrwydd er budd 

gorau'r gynulleidfa ac rydym yn cytuno y byddai'n well mynd ati i gyd-drefnu pethau 

dros gyfnod byr. At hynny, nodwn gostau ychwanegol rhedeg BBC Three ar ei ffurf 

bresennol ochr yn ochr â'r cynnig arlein tan ddiwedd 2015/16.67 Drwyddi draw, credwn 

felly fod opsiwn III yn briodol, ac ystyried effaith niweidiol cau'n sydyn a chostau 

cynnal y cynnig llinellol (ar ba ffurf bynnag).  

6.2.58. Credwn y bydd cynllun y Bwrdd Gweithredol ar gyfer cyfnod mudo fesul cam, ynghyd â 

defnyddio slotiau ar BBC One a BBC Two, yn lleddfu ein pryderon ynglŷn ag 

ymwybyddiaeth o'r cynnig arlein. Bydd trawshyrwyddo priodol hefyd yn help i feithrin 

ymwybyddiaeth o'r cynnig newydd ond rydym yn ymwybodol bod angen ystyried 

effaith hyn ar y farchnad ehangach, fel y nododd Ofcom yn ei Asesiad o'r Effaith ar y 

Farchnad. Mae gan yr Ymddiriedolaeth god ymarfer ar waith ar gyfer trawshyrwyddo 

sydd wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd dim trawshyrwyddo amhriodol. Mae'r cod yn ei 

gwneud yn glir y dylai'r BBC hyrwyddo sut y gall gwylwyr gael gafael ar wasanaethau'r 

BBC ar gais, ond bod yn rhaid iddi wrth wneud hynny sicrhau nad yw'n ffafrio unrhyw 

blatfform penodol yn fwy nag eraill.68 

Cydymffurfio parhaus 

                                                 
65 Mae'r Bwrdd Gweithredol yn awr yn bwriadu gohirio rhagor o ddatblygu 'busnes fel arfer' gwefan BBC Three (sef cam cyntaf 
symud cynulleidfaoedd ar lein) tan ar ôl y casgliadau terfynol er mwyn osgoi unrhyw ddryswch ymhlith y gynulleidfa. Nodwn 
fod cynyddu gweithgarwch arlein yn raddol o fewn telerau'r drwydded gwasanaeth bresennol ac y byddai hyn yn angenrheidiol 
o dan bob opsiwn. 
66 Ar yr amod ei bod yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y platfform teledu.  
67Mae'r Bwrdd Gweithredol ers hynny wedi awgrymu mai prin yw ei allu i gomisiynu teitlau newydd i'w darlledu ddechrau 2016 
ar fyr rybudd ac felly efallai y bydd yn gorfod dibynnu rhagor ar ailddarllediadau a chaffael rhaglenni nag yr oedd wedi'i 

ragweld yn wreiddiol o dan opsiwn 1. Byddai costau ychwanegol y cynnwys mewn sefyllfa o'r fath fymryn yn is ,sef . yn 

hytrach na'r £4m a ragwelwyd uchod.  
68 Mae'r Ymddiriedolaeth wrthi'n adolygu ei fframwaith masnachu teg, sy'n cynnwys y cod. 
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6.2.59. Bydd monitro'r cydymffurfio â'r amodau hyn yn rhan o'n goruchwyliaeth arferol dros 

berfformiad gwasanaethau'r BBC.69 Mae'r amodau wedi'u cynnwys yn fframwaith y 

drwydded gwasanaeth ac yn golygu eu bod yn amlwg o fewn ein cylch gwaith monitro 

parhaus. Maent hefyd yn rhoi rhagor o bwyslais ar yr angen i wasanaethu 

cynulleidfaoedd ifanc drwy wasanaethau teledu llinellol y brif ffrwd yn ogystal ag ar 

lein. 

6.2.60. Fel rhan o hyn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cynnal adolygiad o fewn 18 mis i'w 

phenderfyniad terfynol a fydd yn canolbwyntio ar fesur cynnydd y gwasanaeth newydd 

ac i ba raddau mae’r Bwrdd Gweithredol yn cydymffurfio â'r amodau. Os credwn fod y 

perfformiad o'i gymharu ag amodau newydd y drwydded yn anfoddhaol, bydd gan yr 

Ymddiriedolaeth y pŵer i orfodi cwotâu neu dargedau ffurfiol (er enghraifft drwy 

gynnwys yn y trwyddedau gwasanaeth ymrwymiadau i lefelau gofynnol o ran cynnwys 

sy’n apelio'n benodol at gynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol).70  

6.2.61. Bydd yr adolygiad yn rhoi sylw'n benodol i'r canlynol: 

(i) maint y gynulleidfa a chyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol, 
yn benodol, gwylwyr iau (16-34 oed), oedolion C2DE a'r rheini o grwpiau pobl 
dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

(ii) lefel y mentro creadigol 

(iii) defnyddio doniau a fformatau newydd 

(iv) perfformiad arlwy BBC Three ar BBC One a BBC Two 

(v) i ba raddau y gall y rheini sydd â nam ar eu clyw a nam synhwyraidd fanteisio 
ar y gwasanaeth 

6.2.62. Bydd yr adolygiad hefyd yn ystyried a yw'r gofyniad i ddarlledu rhaglenni ar BBC One a 

BBC Two wedi gogwyddo arlwy BBC Three tuag at gynulleidfa hŷn.  

6.2.63. Bydd gofyn i'r Bwrdd Gweithredol hefyd adrodd am berfformiad y cynnig newydd fel 

rhan o'r diweddariadau perfformiad chwarterol i'r Ymddiriedolaeth a'r adroddiad a'r 

cyfrifon blynyddol presennol. 

Canllawiau ychwanegol 

6.2.64. Fel rhan o'n casgliadau dros dro, cyhoeddwyd canllawiau ychwanegol i'r Bwrdd 

Gweithredol, sydd y tu allan i'r amodau arfaethedig. 

Defnyddio'r capasiti darlledu 

6.2.65. Wrth gau BBC Three, rhyddheir capasiti darlledu, a gellir defnyddio rhywfaint ohono i 

estyn oriau darlledu CBBC. Mae'r Bwrdd Gweithredol wedi ystyried amrywiaeth o 

opsiynau ar gyfer gweddill y capasiti sydd heb ei ddefnyddio ac rydym wedi gofyn am 

ragor o fanylion am sut y gellir ei ddefnyddio i sicrhau gwerth cyhoeddus.  

                                                 
69Prif ddull rheoli'r Ymddiriedolaeth yw monitro'r cydymffurfio â gofynion newydd y drwydded gwasanaeth fel rhan o'n 
goruchwyliaeth barhaus dros BBC One a BBC Two. 
70 Mae gan yr Ymddiriedolaeth yr hawl i ddefnyddio nifer o sancsiynau os bydd y gwasanaeth yn methu â chydymffurfio â 
thelerau ei drwydded gwasanaeth neu os bernir bod ei berfformiad yn wael o ran agweddau eraill. 
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6.2.66. Rhoddwyd sylw mawr i ddefnyddio'r capasiti darlledu a adawyd yn wag ond mae'n 

debygol y bydd yr amser cychwyn 9pm yn cyfyngu ar ddefnyddio slotiau fel y bydd y 

cyfyngiadau ar ddefnydd amgen nad yw'n ddefnydd gan y BBC. Nid oes gan y Bwrdd 

Gweithredol ddim cynlluniau cadarn ar gyfer defnyddio'r capasiti a adewir yn wag yn y 

dyfodol nes bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud ei phenderfyniad terfynol cyn arfarnu 

costau a buddion gwahanol opsiynau. Serch hynny, dywedodd rhai rhanddeiliaid eu 

bod yn dymuno caffael y capasiti gwag neu roeddent yn galw am adolygiad annibynnol 

cynhwysfawr o'r sbectrwm a fyddai'n cael ei ryddhau a'i werth posibl ar y farchnad 

(gan gynnwys costau defnyddio'r capasiti gwag ar gyfer gwasanaethau’r BBC, o'u 

cymharu â'r costau a arbedid drwy gau'r sianel). 

6.2.67. Ac ystyried y cymhlethdodau a'r cyfaddawdau a'r ffaith nad yw cau'r sianel linellol yn 

golygu y bydd costau dosbarthu'r BBC yn is (byddant yn cael eu hailddyrannu ar draws 

y BBC, dyna'i gyd) ystyriwyd a ddylai'r BBC barhau i ddarlledu BBC Three os bydd y 

capasiti ar gael a bod modd ei ddefnyddio heb gost ychwanegol. Casglwyd serch hynny 

y byddai hyn yn golygu costau ychwanegol (hyd yn oed petai’r gyllideb ar gyfer 

rhaglenni'n llai) oherwydd y rhedeg ochr yn ochr ac y byddai hyn yn diraddio'r 

gwasanaeth gan leihau ar yr un pryd unrhyw gymhelliant i wylwyr droi at y cynnig 

arlein.  

6.2.68. Er nad oedd yr achos ariannol a gynigiwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn dibynnu ar 

fasnacheiddio'r capasiti dros ben, mae sbectrwm yn adnodd pwysig ac mae angen inni 

fod yn fodlon bod y cynlluniau ar gyfer y capasiti hwnnw'n briodol. Rydym felly'n 

mynnu bod y Bwrdd Gweithredol yn dychwelyd at yr Ymddiriedolaeth gyda chynnig 

llawn ar gyfer defnyddio’r capasiti dros ben o fewn tri mis i’r penderfyniad terfynol 

hwn, a bydd yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau y caiff hyn ei asesu'n annibynnol. 

Telerau masnach 

6.2.69. Y farn yn sgil Asesu'r Effaith ar y Farchnad oedd y gallai 'ailddyfeisio' BBC Three ar lein 

effeithio er gwaeth ar gynhyrchwyr annibynnol a allai golli rhywfaint o’r trefniadau 

rheoleiddio sy'n gwarchod eu telerau masnach â'r BBC ac roedd yn argymell y dylid 

monitro negodi ynghylch contractau cysylltiedig â chynnwys yn ofalus,  y dylid ymateb 

i'r ymgynghoriad yn ofalus, ac y dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried a oes angen cymryd 

camau pellach. Nodwn hefyd fod y mater hwn wedi'i godi gan PACT yn y broses 

ymgynghori.  Mater gweithredol yn ei hanfod yw negodi telerau masnach ond oni 

wnaiff y Bwrdd Gweithredol gytuno â deiliaid hawliau, ni fydd modd iddo roi ei 

gynlluniau tymor hir ar waith ar gyfer BBC Three.  

6.2.70. Er bod hyn yn fater ar wahân i'r penderfyniad polisi, mae'n ganolog i'r newid i 

wasanaeth arlein. Byddwn felly'n monitro negodi'r telerau masnach ac yn gofyn am 

ddiweddariad gan y Bwrdd Gweithredol cyn lansio'r gwasanaeth newydd.   

Buddsoddi mewn drama 

6.2.71. Er nad yw'n amod ar gyfer cymeradwyo’r cynnig, os bydd y Bwrdd Gweithredol yn 

dewis buddsoddi rhywfaint o'r £30m a arbedwyd mewn drama, yna, byddem yn ei 

annog i ganolbwyntio ar ddrama a fyddai'n apelio'n benodol at gynulleidfa iau. 

 

Gwarchod y trothwy 
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6.2.72. Yn ein casgliadau dros dro, ein hargymhelliad oedd y dylai'r Bwrdd Gweithredol fynd i'r 

afael â phryderon am golli'r warchodaeth i'r ‘trothwy’ a'r perygl y gallai gwylwyr iau 

weld cynnwys anaddas. Gofynnwyd i'r Bwrdd Gweithredol ddarparu rhagor o 

wybodaeth am hyn ac am unrhyw ffyrdd eraill o sicrhau nad yw gwylwyr iau'n agored i 

gynnwys anaddas. 

6.2.73. Nodwn o ymateb y Bwrdd Gweithredol ei fod yn bwriadu sicrhau bod holl gynnwys 

fideo BBC Three sy'n weladwy yn BBC iPlayer yn elwa o nodweddion y clo safonol i 

rieni ac y bydd yr holl gynnwys arlein sydd â chynnwys sy'n fwy addas i oedolion yn 

cynnwys label 'G am guidance' a fydd yn rhoi gwybodaeth am y math o gynnwys (e.e. 

iaith dramgwyddus a golygfeydd rhyw. At hynny, bydd safle BBC Three yn dangos 

gwybodaeth glir am gynnwys ac yn ofalus wrth safleoli cynnwys wrth ymyl sioeau sy'n 

denu lefelau uwch o blant. Roedd hefyd yn cadarnhau bod holl gynnwys arlein BBC 

Three yn cadw at y canllawiau golygyddol a Chod Ofcom. 

6.2.74. Rydym yn fodlon bod y camau diogelu hyn yn ymateb i'r pryderon am y risg y gallai 

gwylwyr iau weld cynnwys anaddas.  

Priodoli ar safleoedd trydydd parti  

6.2.75. Yn ein casgliadau dros dro, gofynnwyd i'r Bwrdd Gweithredol roi rhagor o wybodaeth 

am sut mae'n bwriadu mynd i'r afael â phriodoli gwan i gynnwys y BBC ar blatfformau 

trydydd parti. Yn ei ymateb, esboniodd y Bwrdd Gweithredol ei fod yn bwriadu 

sicrhau'r brandio gorau ar gyfer BBC Three ar blatfformau digidol, gan gynnwys 

safleoedd trydydd parti, a'i fod yn cynhyrchu canllawiau brandio ar gyfer timau  

comisiynu a chynhyrchu, yn enwedig o ran cynnwys ffurf newydd a ffurf fer am sut i 

gryfhau’r ffordd y caiff y brand ei gyfleu mewn cynnwys drwy ddefnyddio ciwiau 

brandio llafar a gweledol. 

6.2.76. Rydym yn fodlon bod ei ymateb yn mynd i’r afael â’n pryderon am briodoli gwan i'r 

BBC ar safleoedd trydydd parti. 

Casgliadau 

6.2.77. Pwysau ariannol a newid strwythurol ym mhatrymau gwylio gwasanaethau teledu 

ymhlith oedolion ifanc oedd y cymhelliant dros symud BBC Three i wasanaeth arlein. 

Ond mae cau gwasanaeth yn benderfyniad anodd ac yn ein hasesiad, roedd y fantol o 

blaid ac yn erbyn yn weddol gytbwys. 

6.2.78. Gallwn weld bod grym greddfol i'r cynnig ond sylweddolwn fod y symud at wasanaeth 

arlein yn digwydd yn gynharach nag y byddai'r Bwrdd Gweithredol wedi’i gynllunio'n 

ddelfrydol. Nid oes gan bawb gysylltiad dibynadwy â'r rhyngrwyd ac i lawer i bobl 

ifanc, mae teledu'n bwysig o hyd. At hynny, gall colli'r platfform llinellol arwain at lai o 

sylw i sioeau newydd a'i gwneud yn anodd i'r BBC ddenu a meithrin doniau. 

6.2.79. Credwn, serch hynny, y bydd moderneiddio portffolio'r BBC a datblygu cynnig digidol 

unigryw, sy'n canolbwyntio ar arlwy o safon uchel mewn meysydd lle mae'r 

perfformiad yn gryf (yn enwedig yn y maes ffeithiol a chomedi) ynghyd â'r arbedion 

ariannol a ragwelir, o fudd i gynulleidfaoedd ac yn hybu'r dibenion cyhoeddus. Casglwn 

fod gwerth cyhoeddus y cynnig yn gwrthbwyso unrhyw effaith negyddol ar y farchnad 

a'i fod yn pasio'r prawf gwerth cyhoeddus.  
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6.2.80. Serch hynny, er mwyn mynd i'r afael â cholli cyrhaeddiad ymhlith oedolion ifanc a'r 

effaith ar fentro'n greadigol, rydym wedi pennu’r amodau a ganlyn. Bydd y rhain yn 

cael eu hadlewyrchu yn y trwyddedau gwasanaeth perthnasol yn ofynion parhaus: 

Amodau 
 

Defnyddio slotiau ar BBC One a BBC Two 

 
 Bydd holl gynnwys ffurf hir BBC Three yn cael ei ddarlledu ar slotiau ar BBC 

One a BBC Two yn barhaus, gan ddechrau cyn gynted ag y bydd BBC Three yn 
cau fel sianel linellol. 

 

 Bydd cynnwys ffurf hir BBC Three ar gael ar BBC One ac ar BBC Three ar 
adegau amrywiol ar draws yr amserlen ac ymhob rhan o'r Deyrnas Unedig  

 

Ymrwymiad i fentro'n greadigol ac apelio at gynulleidfaoedd iau. 
 

 Bydd ymrwymiad i ddarparu lle i fentro'n cael ei gynnwys yn nhrwyddedau 
gwasanaeth BBC One a BBC Two, sef y dylai'r ddwy sianel: 

 

Fentro'n greadigol ac arbrofi'n rheolaidd gyda doniau newydd a syniadau 

newydd 

 

 Bydd ymrwymiad i raglenni sydd wedi'u targedu at gynulleidfaoedd iau'n cael 
ei gynnwys yn nhrwyddedau gwasanaeth BBC One a BBC Two fel a ganlyn: 

 

Er bod BBC One a BBC Two yn anelu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni at 

gynulleidfaoedd o bob oed, dylent gynnig rhai rhaglenni unigryw eu natur  

sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd iau. Dylent hefyd ddangos  

yr holl raglenni ffurf hir a ddaeth yn wreiddiol o BBC Three.  Dylid dangos 

y rhain ar adegau amrywiol ar y ddwy sianel a dylent fod ar gael ym 

mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. 

 

Cyfnod pontio graddol 

 

 Bydd cyfnod byr o newid fesul cam i wasanaeth arlein o fis Ionawr 2016 tan 
ddiwedd Chwefror 2016, gan ddefnyddio’r gallu dosbarthu a adewir yn wag yn 
sianel hyrwyddo yn ystod y cyfnod pontio. Bydd honno’n rhedeg ochr yn ochr â 
BBC Three Arlein yn ystod y cyfnod hwnnw. Rhaid i bob gweithgarwch 
trawshyrwyddo fod yn niwtral ei blatfform (gan gyfeirio at god y BBC ar 
drawshyrwyddo 
<http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fa
ir_trading_policies_framework.pdf>) er mwyn sicrhau nad oes dim 
gweithgarwch amhriodol. 

 

Hygyrchedd 

 
 Dylai fod yn ofynnol i'r cynnig arlein arddel yr un safonau o ran hygyrchedd ag 

a arddelir ar deledu llinellol lle bynnag y bydd hynny'n ymarferol 

 

 Dylai'r Bwrdd Gweithredol annog platfformau trydydd parti sy'n cludo cynnwys 
BBC Three i weithio tuag at hygyrchedd llawn. 

%3chttp:/downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fair_trading_policies_framework.pdf%3e)
%3chttp:/downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/fair_trading/fair_trading_policies_framework.pdf%3e)
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Canllawiau ychwanegol 
 

 Bydd gofyn i'r Bwrdd Gweithredol baratoi cynnig llawn ar gyfer defnyddio 

capasiti a adewir yn wag o fewn tri mis i’r penderfyniad terfynol hwn, a bydd yr 

Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod hyn yn cael ei asesu'n annibynnol. 

 

 Byddwn felly'n dal i fonitro negodi'r telerau masnach ac yn gofyn am 

ddiweddariad gan y Bwrdd Gweithredol cyn lansio'r gwasanaeth newydd.    

 

Cydymffurfio parhaus 

 

 Bydd monitro'r cydymffurfio â'r amodau hyn yn rhan o'n goruchwyliaeth arferol 

dros berfformiad gwasanaethau'r BBC.71 Mae'r amodau wedi'u cynnwys yn 

fframwaith y drwydded gwasanaeth ac yn dod â hwy'n amlwg o fewn ein cylch 

gwaith monitro parhaus. Maent hefyd yn rhoi rhagor o bwyslais ar yr angen i 

wasanaethu cynulleidfaoedd ifanc drwy wasanaethau teledu llinellol y brif ffrwd 

yn ogystal ag ar lein. 

 

 Fel rhan o hyn, byddwn yn cynnal adolygiad o fewn 18 mis i'r penderfyniad 

terfynol a fydd yn canolbwyntio ar fesur cynnydd y gwasanaeth newydd a 

chydymffurfio'r Bwrdd Gweithredol â'r amodau. Os credwn fod y perfformiad yn 

anfoddhaol o'i gymharu ag amodau newydd y drwydded, bydd gan yr 

Ymddiriedolaeth y pŵer i orfodi cwotâu neu dargedau ffurfiol (er enghraifft 

drwy gynnwys ymrwymiadau i lefelau gofynnol yn y trwyddedau gwasanaeth o 

ran cynnwys sydd yn apelio'n benodol at gynulleidfaoedd ifanc ac amrywiol).72 

Bydd yr adolygiad yn rhoi sylw'n benodol i'r canlynol: 

 

o maint y gynulleidfa a chyrhaeddiad ymhlith cynulleidfaoedd ifanc ac 

amrywiol, yn benodol, gwylwyr iau (16-34 oed), oedolion C2DE a'r 

rheini o grwpiau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

o lefel y mentro creadigol 

o defnyddio doniau a fformatau newydd 

o perfformiad arlwy BBC Three ar BBC One a BBC Two 

o I ba raddau y mae’r rheini sydd â nam ar eu clyw a nam synhwyraidd yn 

gallu manteisio ar y gwasanaeth 

 

 Bydd gofyn i'r Bwrdd Gweithredol hefyd adrodd am berfformiad y cynnig 

newydd fel rhan o'r diweddariadau perfformiad chwarterol i'r Ymddiriedolaeth 

a'r adroddiad a'r cyfrifon blynyddol presennol. 

                                                 
71Prif ddull rheoli'r Ymddiriedolaeth yw monitro'r cydymffurfio â gofynion newydd y drwydded gwasanaeth fel rhan o'n 
goruchwyliaeth barhaus dros BBC One a BBC Two. 
72 Mae gan yr Ymddiriedolaeth yr hawl i roi nifer o sancsiynau os bydd y gwasanaeth yn methu â chydymffurfio â thelerau ei 
drwydded gwasanaeth neu os bernir bod ei pherfformiad yn wael o ran agweddau eraill. 
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6.3. Lansio BBC One +1 

Rhagarweiniad 

6.3.1. Yn ein casgliadau dros dro, casglwyd bod y cynnig ar gyfer BBC One +1 yn cynnig 

gwerth cyhoeddus isel i ganolig ac nid oeddem yn fodlon bod y gwerth cyhoeddus 

tebygol yn sgil y cynnig yn cyfiawnhau'r effaith negyddol bosibl ar y farchnad. Ein 

casgliad dros dro felly oedd peidio â chymeradwyo'r cynnig. 

6.3.2. Roedd y cynnig yn golygu sawl cyfaddawd anodd. Ni fyddai'r gwasanaeth ar gael i 

bawb ym mhobman ar deledu daearol digidol o'r adeg y byddai'n cael ei lansio a 

byddai angen i ryw 24% o aelwydydd y Deyrnas Unedig uwchraddio'u hoffer er mwyn 

ei gael. O blith yr holl blatfformau digidol, teledu daearol digidol sy'n cael ei ddefnyddio 

gan y gyfran fwyaf o aelwydydd DE (34%) a'r rheini sydd dros 65 oed (29%) ac 

ymhlith y ddau grŵp hyn, mae'r gallu i gysylltu â'r rhyngrwyd yn is na'r cyfartaledd.  

6.3.3. Canfu'r Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus y byddai angen i 33% o oedolion yn y grŵp 

cymdeithasol-economaidd DE neu 41% o'r rheini sydd dros 65 oed uwchraddio'u hoffer 

er mwyn cael y gwasanaeth. Ac ystyried bod y rheini sydd dros 65 oed yn llai tebygol o 

wylio sianel +1, efallai na fydd gan hyd yn oed y rheini sydd â'r modd i uwchraddio'r 

cymhelliant i wneud hynny. Ymhlith aelwydydd DE yn y cyfamser, a llawer ohonynt 

ymhlith y rhai sy'n wynebu'r anfanteision economaidd mwyaf yn y wlad, efallai y bydd 

rhai'n dewis peidio ag ysgwyddo'r gost. 

6.3.4. Byddai BBC One +1 o reidrwydd yn adlewyrchu gwerthoedd golygyddol ei rhiant sianel 

ond roedd diffyg (am resymau technegol) rhaglenni eithrio rhanbarthol a 

chenedlaethol  hefyd yn gwanhau gwerth y cynnig cyffredinol. Rhan o gylch gwaith 

BBC One yw ystyried y Deyrnas Unedig drwyddi draw yn ei harlwy a dyma un o nodau 

ac amcanion y gwasanaeth.  

6.3.5. Oherwydd y ffactorau hyn, ein casgliad oedd na fyddai'r sianel ond yn gwella'r 

cyrhaeddiad fymryn ymhlith oedolion ifanc ac y byddai'n annhebygol o liniaru effaith 

tymor byr cau BBC Three neu o wasanaethu'n well y rheini sydd heb BBC iPlayer.73  

6.3.6. At hynny, roedd Ofcom yn gweld mai'r cynnig hwn oedd yn cael yr effaith negyddol 

fwyaf ar y farchnad o blith holl elfennau'r pecyn. Roeddem yn derbyn y byddai'r sianel 

yn creu effaith niweidiol ar y farchnad ar gyfer sianelau masnachol, gan arwain, mae'n 

debyg at lai o allu i wneud elw, naill ai oherwydd y byddai eu cynulleidfa'n crebachu 

gan arwain at ostyngiad disgwyliedig yn eu refeniw hysbysebu neu ar lefel fwy 

deinamig, oherwydd cynnydd yn eu costau yn sgil gorfod buddsoddi mewn cynnwys 

sydd wedi'i gynllunio i adennill gwylwyr a gollwyd. 

6.3.7. Ac ystyried yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus, yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, 

ymateb y Bwrdd Gweithredol a'r ymatebion cyhoeddus i ddau gam yr ymgynghoriad, 

rydym wedi ystyried unwaith eto a yw gwerth cyhoeddus y cynnig yn gwneud iawn 

unrhyw effaith niweidiol ar y farchnad. 

                                                 
73Rydym yn amcangyfrif cynnydd o 0.2% o ran cyrraedd y boblogaeth yn ei chrynswth a 0.35% o ran y rheini sydd rhwng 16 a 
34 oed. Cyfeirier at yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus, atodiad II, 'asesu'r cyrhaeddiad'. 
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Ystyriaeth a phenderfyniad 

6.3.8. Yn ystod ail gam yr ymgynghori, dywedodd y Bwrdd Gweithredol ei fod yn siomedig 

ynghylch casgliadau dros dro am BBC One +1 ac awgrymodd fod Ofcom wedi 

gorddatgan yr effaith ar ddarlledwyr masnachol.74 Felly, gofynnodd yr Ymddiriedolaeth 

i Ofcom ystyried haeriad y Bwrdd Gweithredol ei fod wedi defnyddio tybiaethau sydd ar 

ben uchaf y raddfa mewn astudiaethau blaenorol ynglŷn â’r berthynas rhwng y 

newidiadau yn yr effeithiau masnachol a'r newidiadau ym mhrisiau slotiau hysbysebu 

ac y byddai tybiaethau ar lefelau is wedi awgrymu effaith sylweddol lai ar ddarlledwyr 

masnachol. 

6.3.9. Roedd Ofcom yn derbyn y byddai ystod wahanol o senarios ar gyfer gwrthbwyso 

prisiau wedi arwain at werthoedd gwahanol ar gyfer yr effaith ariannol bosibl, ond 

roeddent yn meddwl bod yr ystod yr oedd wedi'i dewis yn adlewyrchu’n briodol ystod 

realistig o senarios posibl ac yn ystyried sawl ffactor. Un o'r rheini oedd elastigrwydd y 

galw am hysbysebu ar y teledu.75 

6.3.10. Roedd ymatebion rhanddeiliaid eraill yn dangos cefnogaeth gref o du’r diwydiant a’r 

chynghorau cynulleidfa o blaid y casgliadau dros dro ynghyd â symudiad bach ym 

marn y cyhoedd hefyd o’u plaid.  Y farn gyffredinol a oedd yn sail i hyn oedd nad 

sianel 1+ oedd y ffordd orau o ddefnyddio ffi'r drwydded, yn enwedig ac ystyried y 

diffyg trefniadau eithrio, y ffaith bod cynifer o wasanaethau dal i fyny eraill ar gael (ac 

anghofio’r pryderon am ddiffyg darpariaeth band eang), yr effaith bosibl ar y farchnad 

a'r angen i arbed arian.   

6.3.11. Rydym ninnau, fel y rhanddeiliaid, yn poeni bod y gwerth cyhoeddus yn wannach 

oherwydd na ddarperir rhaglenni eithrio ac nad oes sicrwydd y bydd y gwasanaeth ar 

gael i bawb ym mhobman adeg ei lansio ar deledu daearol digidol. Rydym yn dal i 

gredu na fyddai BBC One +1 yn cyrraedd digon o bobl ymhlith grwpiau allweddol yn y 

gynulleidfa i sicrhau gwerth cyhoeddus. Felly, rydym yn dal i gredu nad yw'r gwerth 

cyhoeddus tebygol yn gwneud iawn am effaith y cynnig hwn ar y farchnad ac felly nid 

ydym yn cymeradwyo lansio sianel BBC One +1. 

6.3.12. Roedd rhanddeiliaid hefyd yn poeni y byddai'r cynnig yn ailgodi eto ac y byddai gofyn 

i'r Ymddiriedolaeth ei gymeradwyo unwaith eto.  Yn y cyswllt hwn, mae’n debyg y 

byddai angen i unrhyw gynnig newydd fynd drwy broses Prawf Gwerth Cyhoeddus 

newydd, ac y byddai gofyn i'r Ymddiriedolaeth neu ei holynydd werthuso hyn bryd 

hynny.  Er ei bod yn rhaid i'r Ymddiriedolaeth fynd at unrhyw gais newydd bob tro 

gyda meddwl agored, mae'n ymddangos yn annhebygol y byddai sianel One +1 yn 

cael ei chymeradwyo oni fyddai'r amgylchiadau'n newid yn sylweddol.  

6.4. Esblygu BBC iPlayer 

Rhagarweiniad 

6.4.1. Casgliad dros dro yr Ymddiriedolaeth oedd y byddai'r cynnig yn arwain at gynnig 

cryfach ar delerau mwy hyblyg, a hynny am y gost leiaf. Felly, cymeradwyodd y 

                                                 
74 Ymateb Bwrdd Gweithredol y BBC (2015) i gasgliadau dros dro Prawf Gwerth Cyhoeddus BBC Three. 
75Roedd Ofcom yn defnyddio amryw o ffynonellau allanol yn sail i'w ddadansoddiad, gan gynnwys yr astudiaethau y cyfeiriwyd 
atynt yn ymateb y Bwrdd Gweithredol. Mae tudalennau 14-17 o ddatganiad yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad yn rhoi rhagor 
o fanylion am y sail ar gyfer y dull a ddefnyddiwyd ac yn esbonio pam yr oedd yn meddwl bod yr ystodau hyn yn briodol. 
Gweler yn benodol baragraff 3.28 a throednodyn 26, tt.17. 
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newidiadau gydag un amod - bod meini prawf gwrthrychol yn cael eu creu gan y 

Bwrdd Gweithredol ar gyfer dethol partneriaid trydydd parti. Gofynnodd yr 

Ymddiriedolaeth i'r Bwrdd Gweithredol hefyd egluro sut y byddai'n safoni cynnwys 

trydydd parti. 

6.4.2. Roeddem yn fodlon bod y newidiadau arfaethedig yn rhy gyfyng i gael effaith nodedig 

ar y farchnad. Canfu'r Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, er bod BBC iPlayer yn cael ei 

ddefnyddio i ddarganfod cynnwys, mai dal i fyny yw ei swyddogaeth graidd o hyd. Ym 

marn Ofcom, mae hyn yn cyfyngu ar effaith y cynigion er, petai'r newid yn ymddygiad 

defnyddwyr yn cyflymu, (er enghraifft yn sgil cynigion BBC Three arlein) gallai'r effaith 

fod yn fwy ar sianelau masnachol a darparwyr gwasanaethau ar gais. O ran cynnwys 

deunydd trydydd parti, roeddem yn cytuno ag argymhelliad Ofcom bod angen gosod 

meini prawf clir, gwrthrychol ynghylch cynnwys trydydd parti, ac yn meddwl ei bod yn 

briodol gosod hyn yn amod wrth roi ein cymeradwyaeth.  

6.4.3. Roeddem yn fodlon hefyd bod digon o werth cyhoeddus yn y cynnig yn rhinwedd ei 

gyfraniad at y diben cyhoeddus digidol a'i botensial i ysgogi creadigrwydd. Drwy wella 

gwasanaeth sy'n darparu mynediad at ystod lawn cynnwys y BBC, bydd y newidiadau'n 

help i sicrhau bod yr holl ddibenion yn cael eu cyflawni mewn byd arlein. Er bod y 

newidiadau'n debygol o gael effaith gymharol fach ar ddefnydd a chyrhaeddiad, 

roeddem yn sylweddoli y byddent yn help i gynnal apêl BBC iPlayer mewn amgylchedd 

cystadleuol. Roedd yr agwedd hon ar gyrhaeddiad yn arbennig o berthnasol a chredem 

y byddai cyflwyno darllediadau cyntaf yn help i gynnal cyrhaeddiad a chynnal gallu 

BBC iPlayer i ddarparu gwerth cyhoeddus. Mae gwylwyr iau ar y cyfan yn fwy tebygol 

o ddefnyddio gwasanaethau dal i fyny a gallai detholiad sydd wedi'i guradu'n dda o 

raglenni sy'n cael eu rhyddhau'n fuan helpu i wella cyrhaeddiad y BBC ymhlith y grŵp 

hwn. Mae darlledu rhaglenni y tro cyntaf ar lein yn ffordd newydd o feithrin cynulleidfa 

ac mae'r cynnig yn ffordd ymarferol a chost-effeithiol o greu diddordeb ynghyd ag 

ymgysylltu dyfnach a mynediad mwy hyblyg.  

6.4.4. Roeddem yn poeni rhywfaint y byddai’r rheini sydd heb gysylltiad band eang digonol 

dan anfantais ac roeddem yn rhagweld perygl cysylltiedig y gallai defnyddio 

darllediadau cyntaf arlein ar raddfa eang danseilio’r cysyniad o wasanaeth cyflawn a 

phwysigrwydd gwylio byw. Ac ystyried mai cynigion ar raddfa fach yw’r rhain, y 

casgliad oedd bod yr ail risg yn un fach iawn. 

6.4.5. Rhoddwyd yr amod a ganlyn ynghlwm wrth ein casgliad dros dro i gymeradwyo'r 

cynnig hwn:  

Cynnwys a gomisiynir gan drydydd partïon ar BBC iPlayer - dylai'r Bwrdd 

Gweithredol egluro er boddhad yr Ymddiriedolaeth y meini prawf clir, gwrthrychol yn 

bydd yn eu dewis i ddethol partneriaid trydydd parti gan esbonio sut y bydd yn 

gwarchod rhag y risg i bartneriaid trydydd parti gael eu heithrio'n annheg.  

Ystyriaeth a phenderfyniad 

6.4.6. Fel rhan o ail gam yr ymgynghoriad, roedd ymatebion y rhanddeiliaid yn perthyn i 

ddau gategori cyffredinol - er bod llawer yn cefnogi'r casgliadau dros dro, roedd nifer 

hefyd nad oeddent nac o blaid nac yn erbyn y cynnig. 

6.4.7. Roedd y meini prawf ar gyfer dethol partneriaid yn fater pwysig i lawer o randdeiliaid 

ac roeddent yn poeni, oni fyddai pethau’n cael eu diffinio’n ofalus, y byddai’r BBC yn 
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rhydd i letya pob math o gynnwys. Er bod y Bwrdd Gweithredol wedi cyhoeddi meini 

prawf dethol yn ei ymateb, dim ond un neu ddau o randdeiliaid oedd yn sylweddoli hyn 

ac roedd llawer i bob golwg yn anymwybodol ohonynt. Roedd rhai'n galw am 

ymgysylltu â'r diwydiant wrth eu llunio ac roedd eraill yn awgrymu y dylai Ofcom gael 

rhan yn hyn. Roedd dau randdeiliad yn holi pa drefn reoleiddio fyddai'n berthnasol i 

gynnwys trydydd parti (e.e. yng nghyd-destun cwynion). Awgrymodd un arall y dylai'r 

drwydded gwasanaeth gynnwys troednodyn i bennu mai dim ond sefydliadau heb fryd 

ar wneud elw a sefydliadau diwylliannol a'r celfyddydau y rhagwelid eu cynnwys. 

Tueddai ymatebwyr unigol fod yn fwy amrywiol eu barn - er bod llawer o blaid rhagor 

o welliannau, roedd eraill yn ddryslyd ynghylch yr hyn y byddai cynnwys deunydd 

trydydd parti'n ei olygu'n ymarferol. 

6.4.8. Roedd datblygiadau o dan delerau trwydded gwasanaeth arlein y BBC nad oeddent yn 

rhan o'r Prawf Gwerth Cyhoeddus yn rhywbeth a godwyd a oedd yn destun pryder yng 

nghyd-destun foliwm y cynnwys na fyddai’n cael ei ddarlledu ar BBC iPlayer a 

gofynnodd rhanddeiliaid i'r Ymddiriedolaeth ystyried eto'r fframwaith y mae'n 

gweithredu ynddo. Roedd rhai’n poeni hefyd am ddiffyg eglurdeb yn y drwydded 

gwasanaeth o ran pwrpas a chwmpas yr hyn a fyddai'n cael ei ystyried yn ‘rhywfaint o 

gynnwys na fyddai’n cael ei ddarlledu a chynnwys dethol gan drydydd partïon’.  

6.4.9. Mae fframwaith y trwyddedau gwasanaeth yn cydnabod bod y rhan fwyaf o 

wasanaethau'r BBC yn esblygu'n barhaus er mwyn gwasanaethu’n well y sawl sy’n talu 

ffi'r drwydded ac er mwyn ymateb i newidiadau ym maes technoleg ac yn amodau'r 

farchnad heb orfod cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus. Mae trwydded gwasanaeth BBC 

Arlein a'r Botwm Coch yn caniatáu ar gyfer cymwysiadau a chynnwys rhyngweithiol a 

lawrlwythadwy, sain a fideo nad yw'n cael ei ddarlledu'76 ac rydym yn fodlon bod swm 

y cynnwys nas darlledir yn gyson â’r hyn a ganiateir dan y trwyddedau gwasanaeth. 

6.4.10. Rydym yn nodi safbwyntiau amrywiol yr ymgyngoreion, ond credwn fod digon o werth 

cyhoeddus yn y cynnig oherwydd ei fod yn gallu cyflawni'r holl ddibenion cyhoeddus 

mewn amgylchedd arlein ac ysgogi creadigrwydd. Rydym hefyd yn nodi barn Ofcom 

fod y newidiadau arfaethedig yn rhy gyfyng i gael effaith nodedig ar ddarparwyr 

masnachol yn y farchnad. 

6.4.11. Casglwn fod gwerth cyhoeddus y cynnig yn gwneud iawn am unrhyw effaith negyddol 

ar y farchnad a'i fod yn pasio'r prawf gwerth cyhoeddus. Un amod o'n cymeradwyaeth 

yw ei bod yn rhaid i'r Bwrdd Gweithredol ymgysylltu â'r diwydiant wrth lunio’r meini 

prawf dethol ar gyfer cynnwys deunydd trydydd parti a chyhoeddi'r meini prawf hynny. 

Cytunwn hefyd â'r awgrym a godwyd gan un rhanddeiliad y dylid cynnwys troednodyn 

yn y drwydded gwasanaeth i bennu bod y cyrff trydydd parti a ragwelir yn rhai heb 

fryd ar wneud elw, a chyrff celfyddydol a diwylliannol. 

6.4.12. Nid ydym yn credu bod angen diwygiadau pellach i'r trwyddedau gwasanaeth 

oherwydd foliwm isel y cynnwys arlein-yn-unig. Serch hynny, os bydd y Bwrdd 

Gweithredol yn awyddus i gynyddu foliwm y cynnwys arlein-yn-unig, bydd yn rhaid 

iddo ddychwelyd at yr Ymddiriedolaeth i gael caniatâd.  

                                                 
76 Trwydded Gwasanaeth BBC Arlein a'r Botwm Coch, tt.1. 



 

64 
 

6.4.13. Nodwn hefyd y bydd angen cyflwyno unrhyw syniadau yn y dyfodol am bartneriaethau 

fel y'u nodir yn Balch, Beiddgar a Chreadigol, i'r Ymddiriedolaeth neu i'w holynydd i 

gael ystyriaeth reoleiddiol. 

Canllawiau ychwanegol 

6.4.14. Yn y casgliadau dros dro, gofynnwyd i'r Bwrdd Gweithredol egluro i’n bodloni ynghylch 

sut y byddai'n safoni cynnwys trydydd parti pe rhoddid cymeradwyaeth derfynol. Mae'r 

Bwrdd Gweithredol wedi egluro bod ganddo gyfrifoldeb golygyddol am bob cynnwys a 

gludir ar ei wasanaethau. Cadarnhaodd hefyd ei bod yn rhaid i'r cynnwys gydymffurfio 

â chanllawiau golygyddol y BBC a’i fod wedi'i labelu'n briodol. Rydym yn fodlon ar yr 

ymateb hwn ac yn disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol gadw at hyn. 

6.4.15. Argymhelliad Ofcom oedd petai'r Bwrdd Gweithredol am gyflwyno rhagor o welliannau 

i'r BBC iPlayer, y dylai ystyried a allai'r newidiadau hyn, ar eu pen eu hunain, neu 

gyda'i gilydd, arwain at newid a allai fod yn sylweddol, gan sbarduno Prawf Gwerth 

Cyhoeddus. Er ei fod y tu hwnt i gwmpas yr asesiad hwn, rydym yn sylweddoli y gallai 

gwelliannau o'r fath godi ystyriaethau o bwys. Credwn fod trefn y drwydded 

gwasanaeth yn ffordd effeithiol o ddiffinio hyd a lled unrhyw un o wasanaethau’r BBC, 

ac felly’n help i ddangos a oes newid sylweddol.  

6.4.16. Ac ystyried presenoldeb y BBC iPlayer, casgliad Ofcom oedd bod union fanylion sut y 

caiff cynnwys y BBC ei syndiceiddio'n debygol o ddod yn ystyriaeth bwysicach. Felly, 

galwodd ar yr Ymddiriedolaeth i ystyried sut i sicrhau nad oedd platfformau masnachol 

dan anfantais annheg yn ystod yr ymgynghoriad ar y fframwaith dosbarthu. Nodwn fod 

y fframwaith ar waith yn awr ac yn sail iddo, mae’r rhagdybiaeth gyffredinol y dylai 

trefniadau dosbarthu'r BBC geisio gwasanaethu pobl sy'n talu ffi'r drwydded drwy eu 

galluogi i fanteisio’n hwylus ar ystod lawn gwasanaethau'r BBC, a hynny yn y man lle 

bydd cynulleidfaoedd yn disgwyl dod o hyd iddynt.77 

6.4.17. Tynnodd Ofcom hefyd sylw at effaith gweithgarwch trawshyrwyddo ar y farchnad 

ehangach. Mae gan yr Ymddiriedolaeth god ymarfer ar waith ar gyfer trawshyrwyddo 

sydd wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd dim trawshyrwyddo amhriodol.  

6.5. Estyn oriau CBBC 

Rhagarweiniad 

6.5.1. Ein casgliad dros dro ynghylch y newidiadau a gynigiwyd i CBBC oedd bod y gwerth 

cyhoeddus tebygol yn sgil y cynigion yn gwneud iawn am yr effaith negyddol bosibl ar 

y farchnad. Elfen ganolog o'r casgliad dros dro hwn oedd y budd net tebygol a gâi 

cynulleidfaoedd yn sgil y cynnig hwn. Roeddem yn fodlon bod effaith y cynnig ar y 

farchnad i estyn oriau darlledu CBBC yn debygol o fod yn fach (fel y casglodd Ofcom 

yn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad). Roeddem hefyd yn fodlon bod digon o werth 

cyhoeddus yn y cynnig drwy estyn y dewis i wylwyr iau, a bod hynny ond yn bosibl yn 

sgil y capasiti dros ben sy'n deillio o gau BBC Three fel sianel ddarlledu.  

                                                 
77Wrth ystyried pa blatfformau a dyfeisiau trydydd parti y dylid darparu ei gwasanaethau arni, mae'r Ymddiriedolaeth yn mynnu 
bod y BBC yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol perthnasol, gan gynnwys cyfraith cymorth gwladwriaethol a 
Chanllawiau Golygyddol y BBC a pholisi masnachu teg. Yn benodol, wrth geisio mynd ar drywydd cyfleoedd dosbarthu, dylai'r 
BBC sicrhau ei bod yn gweithredu ar sail deg, resymol ac anwahaniaethol wrth wneud unrhyw drefniant. 
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6.5.2. Roeddem yn sylweddoli, heb gyllideb newydd ar gyfer rhaglenni, na fyddai modd 

sicrhau cymaint o werth yn sgil hyn, ond mae'n cynnig rhagor o gyfleoedd i 

amserlennu rhaglenni unigryw o safon uchel ar adeg pan fydd plant fwyaf tebygol o’u 

gwylio. Er bod y cynnig yn tueddu i begynnu barn, credem ei fod yn sicrhau mwy o 

werth cyhoeddus yn sgil y cynnwys presennol am fuddsoddiad bychan. Mae'r effaith ar 

gyrhaeddiad, er ei bod yn fach, hefyd yn rhywfaint o help i filwrio yn erbyn y dirywiad 

cyffredinol yn y nifer sy’n gwylio CBBC ac fe allai helpu gwylwyr iau groesi'r bont o 

CBeebies i'r sianel.  

6.5.3. Ar ôl pwyso a mesur yr effaith niweidiol fach ar y farchnad yn sgil cynnig CBBC o'i 

gymharu â'i werth cyhoeddus, ein casgliad dros dro oedd y dylem gymeradwyo'r 

cynnig.  

Ystyriaeth a phenderfyniad 

6.5.4. Yn ystod ail gam yr ymgynghori, roedd rhanddeiliaid yn y diwydiant bron yn unfrydol 

eu gwrthwynebiad i’r casgliadau dros dro. Roedd llawer yn dadlau, er y gallai’r effaith 

ar y farchnad drwyddi draw fod yn fach, y byddai’r effaith honno’n anwastad ac y gallai 

fod yn fwy sylweddol ar ddarlledwyr unigol.  Roedd rhai'n amau a oedd yr 

Ymddiriedolaeth wedi ystyried digon y diffyg buddsoddi mewn rhaglenni newydd a 

nododd un fod yr amserlen bresennol yn cynnwys llawer iawn o gynnwys sydd wedi'i 

feddu. Cyfeiriwyd at ymrwymiadau yn nhrwydded y gwasanaeth, sy'n dweud y dylai 

sicrhau cyfran uchel o gynnwys sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig a'i chyfran 

isel o raglenni a gafaelir fod yn rhan o natur unigryw’r sianel.  Roedd eraill yn galw ar 

i'r Ymddiriedolaeth ailystyried ei phenderfyniad ac ystyried y ffaith bod y cyd-destun yn 

newid, y risg sydd heb ei mesur i sianelau eraill a’r diffyg gwerth cyhoeddus 

ychwanegol amlwg (yn enwedig a chofio bod angen i’r BBC arbed arian). 

6.5.5. Cymysg oedd yr ymateb i'r penderfyniad o du aelodau'r cyhoedd ac roedd y 

gefnogaeth yn tueddu i fod yn wannach ymhlith y rheini a oedd yn gwrthwynebu cau 

BBC Three.  Roedd llawer yn feirniadol o’r diffyg buddsoddi newydd ac ailddarlledu 

rhaglenni. Roedd rhai'n dadlau bod hyn yn groes i’r ymrwymiad i fod yn unigryw.  

Roedd rhanddeiliaid ac ymatebwyr i’r ymgynghori'n meddwl y byddai'r gwerth 

cyhoeddus mwyaf yn cael ei ddatgloi petai'r cynnig yn ymrwymo i gynnwys newydd 

sydd wedi'i dargedu at bobl yn eu harddegau neu raglenni i deuluoedd.  Roedd 

ymdeimlad cryf o du cynghorau cymuned ac ymatebwyr i'r ymgynghori y gallai'r cynnig 

darfu ar batrymau byw teuluoedd. 

6.5.6. Cododd nifer o'r ymatebion i'r ymgynghori bryderon am gasgliadau Ofcom yn ei 

Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, ac fe'u rhannwyd ag Ofcom. Ni wnaeth Ofcom ddim 

gwaith dadansoddi pellach ond eglurwyd adrannau perthnasol o’r Asesiad o'r Effaith ar 

y Farchnad, ac fe ellir crynhoi'r rhain yn fras fel a ganlyn: 

(i) Dadleuai COBA nad oedd digon o eglurdeb ynghylch effaith yr estyniad ar 
sianelau masnachol. Roedd yr asesiad yn cydnabod pwysigrwydd y gyfran o'r 
gynulleidfa ar refeniw hysbysebu a'r ffioedd a delid gan blatfformau teledu am 
dâl. Ni allai Ofcom fesur yr effaith bosibl oherwydd nad oedd digon o 
wybodaeth ar gael, ond casglodd fod unrhyw effaith yn debygol o fod yn fach. 
Byddai mynd ymhellach na'i ddadansoddiad presennol i gyfrifo'r effaith ariannol 
bosibl yn gofyn am waith ychwanegol ac nid oedd Ofcom yn meddwl bod modd 
cyfiawnhau hyn.  Mae'n dadlau bod yr Asesiad yn cynnig awgrym rhesymol mai 
ychydig o effaith fyddai'r cynnig yn debygol o'i chael ar unrhyw ddarlledwr 
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unigol - gan gynnwys darlledwyr rhaglenni i blant - ac ystyried effaith 
gyffredinol y cynnig. 

(ii) Roedd yr Asesiad hefyd yn trafod yr effaith ar ragor o fuddsoddi mewn 
rhaglenni plant petai unrhyw golled ariannol i sianelau masnachol gan gredu 
bod y berthynas yn un ansicr oherwydd y gwahanol strategaethau y gallai 
darlledwyr eu harddel i ymateb, ond credai mai isel fyddai'r risg i fuddsoddi 
oherwydd mai bach fyddai’r effaith bosibl. 

(iii) Awgrymodd COBA ffordd amgen o fodelu'r dosbarthiad gwylio. Awgryma 
Ofcom na fyddai'r hyn yn effeithio ar faint yr effaith bosibl drwyddi draw ar y 
gyfran wylio, er y byddai'n effeithio ar ddosbarthiad yr effaith honno.78 Yn ei 
farn ef, mae maint effaith gyffredinol y cynigion ar gyfer CBBC yn golygu bod 
unrhyw bryderon posibl am ddosbarthiad yr effaith honno’n llai sylweddol.  

(iv) Dadleuai  y byddai effaith yr estyniad yn anwastad ei dosbarthiad. Roedd yr 

Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad yn cydnabod y gallai'r cynnig effeithio ar 
sianelau plant ond, ac ystyried maint yr effaith a ragwelid ar y gyfran 
gyffredinol o'r gynulleidfa, nid oedd yn disgwyl i'r effaith hon fod yn sylweddol 
ei maint. Ni allai Ofcom gynnig sylw am faterion penodol y refeniw yr oedd 
yn rhagweld ei golli oherwydd nad oedd y dadansoddiad gwaelodol ar 

gael iddo ond nododd fod ei gyflwyniad i'r Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad 
hefyd wedi cyfeirio at golli refeniw gwerth . Nododd fod y ffigur hwn yn agos 

at ben uchaf yr amcangyfrif ar gyfer y golled gyffredinol o warged cynhyrchwyr 
yng nghyswllt y cynnig ar gyfer CBBC, ar draws pob sianel (sef £1.1m drwyddi 
draw). Mae Ofcom yn disgwyl i sianelau plant golli cyfran o   o'r dirywiad 

cyffredinol yn y ddarpar gynulleidfa (cyfanswm 0.04%) ond nid yw ond yn 
rhagweld colled ariannol o'r maint a fynegwyd gan  os bydd y berthynas 

rhwng ffioedd platfform teledu a chyfran wylio sianel sy’n codi tâl yn arbennig 
o sensitif i newidiadau.79 

6.5.7. Rydym yn sylweddoli bod gwrthwynebiad cryf i'r cynnig gan randdeiliaid y diwydiant ac 

ymgyngoreion, ond yn meddwl bod gwerth cyhoeddus iddo. Mae CBBC yn llinyn 

unigryw ym mhortffolio'r BBC ac mae'r estyniad yn gyfle i sicrhau bod ei rhaglenni’n 

cyrraedd ymhellach. Er bod y diffyg buddsoddi newydd yn cyfyngu ar y cynnig i ryw 

raddau, rydym yn sylweddoli y gallai serch hynny helpu i gynnal nifer y gwylwyr drwy 

gynnig rhagor o ddewis ar adeg pan fydd plant fwyaf tebygol o wylio. Gallai oriau 

estynedig hefyd helpu gwylwyr iau i groesi'r bont i CBBC.80 Er bod y cyrhaeddiad fesul 

cam yn debygol o fod yn isel, gellir rhoi’r cynnig ar waith am y gost fechan ac ni chaiff 

effaith niweidiol sylweddol ar sianelau masnachol.  

6.5.8. Rydym hefyd wedi ystyried yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad ac eglurhad pellach 

Ofcom mewn ymateb i randdeiliaid yn ystod ail gam yr ymgynghori ac yn dal i gredu 

mai cymharol fach fydd effaith niweidiol y cynnig hwn ar y farchnad. 

6.5.9. Casglwn fod gwerth cyhoeddus y cynnig yn gwneud iawn unrhyw effaith negyddol ar y 

farchnad a nodwyd gan Ofcom ac rydym yn cymeradwyo'r cynnig hwn. 

Canllawiau ychwanegol 

                                                 
78 Ni fyddai'n effeithio ar y tybiaethau modelu perthnasol nac yn awgrymu y byddai CBBC yn denu mwy o wylwyr. 
79Trafodir pwynt  am y berthynas rhwng y gyfran wylio a ffioedd platfform teledu talu ym mharagraff 10.33, t.104 o'r 

Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad. 
80 Drwy gynnig rhaglenni i wylwyr iau pan fydd Cbeebies yn cau. 
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6.5.10. Datblygiadau i CBBC yn y dyfodol: fel y nodir yn ein casgliadau dros dro, mewn 

ymateb i argymhelliad Ofcom yn yr Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad, credai'r 

Ymddiriedolaeth y dylai'r Bwrdd Gweithredol (yn debyg i gynigion BBC Three a BBC 

iPlayer) gadw mewn cof, os bydd yn cynnig newid CBBC eto, y dylai ystyried a allai'r 

newidiadau hyn arwain at newid a allai fod yn sylweddol i wasanaethau cyhoeddus y 

BBC yn y Deyrnas Unedig. Os felly, dylai gyfeirio'r cynigion at yr Ymddiriedolaeth, a 

fydd yn penderfynu a yw'r newidiadau arfaethedig mewn gwirionedd yn sylweddol a 

bod gofyn cynnal Prawf Gwerth Cyhoeddus.  

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

6.5.11. Yng nghyswllt yr holl gynigion, ystyriwyd yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb a 

gynhaliwyd fel rhan o'r Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus. 81Roedd yr Asesiad o'r Effaith ar 

Gydraddoldeb yn fwy perthnasol i rai grwpiau nag i eraill: 

(i) Roedd oedran yn arbennig o berthnasol, gan fod y BBC yn cau gwasanaeth 
darlledu sydd wedi'i anelu'n bennaf at bobl ifanc (BBC Three), ac mae'n 
debygol na fydd holl wylwyr BBC Three yn mudo i'r gwasanaeth arlein newydd 
(yn rhannol oherwydd problemau sy'n gysylltiedig â’r gallu i gysylltu â 
rhyngrwyd band eang) neu sianelau eraill y BBC megis BBC One a Two (sydd â 
gwylwyr hŷn o lawer ar gyfartaledd). 

(ii) Roedd ethnigrwydd hefyd yn bwnc a allai fod yn berthnasol, gan fod BBC 
Three yn cyrraedd mwy o gynulleidfaoedd duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
nag y mae unrhyw sianel arall, ac, fel sy'n wir am wylwyr iau, ni fydd y 
gwylwyr hyn i gyd yn mudo i wasanaethau eraill y BBC (oherwydd problemau 
cysylltu â rhyngrwyd band eang). Mae proffiliau gwylwyr gwasanaethau eraill y 
BBC hefyd yn destun pryder yn y grŵp hwn. 

(iii) Roedd anabledd hefyd yn arbennig o berthnasol, oherwydd bod cael gafael ar 
gynnwys arlein yn fwy anodd i wylwyr sydd ag anableddau penodol. Roedd 
rhai'n poeni hefyd na fyddai’r cwotâu ar gyfer isdeitlo, iaith arwyddion a 
sainddisgrifio, sydd ar hyn o bryd yn berthnasol i sianelau teledu darlledu yn 
berthnasol i rywfaint o’r cynnwys arlein.   

(iv) Wrth Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb hefyd gwelwyd y gallai fod effaith bosibl 
ar wylwyr mewn ardaloedd gwledig ac ar y grŵp cymdeithasol-economaidd 
C2DE oherwydd problemau cysylltu â band eang (gan gynnwys ei 
fforddiadwyedd). Fe allai diffyg cyflymder y cysylltiad atal y grwpiau hyn rhag 
gwylio cynnwys arlein yn llwyddiannus ac mae'n llai tebygol y bydd gan y grŵp 
olaf o'r ddau yr offer iawn i dderbyn y sianel BBC 1+1 arfaethedig.  

6.5.12. Wrth Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb, gwnaethpwyd nifer o argymhellion i liniaru'r risg 

y gallai’r cynnig arlein ei pheri i’r rheini sydd ag anabledd neu sydd heb fodd o gysylltu 

â gwasanaeth band eang digonol, gan sicrhau cyn lleied o effaith niweidiol â phosibl ar 

y grwpiau hyn. 

6.5.13. O ran gallu manteisio ar y gwasanaethau, rydym wedi pennu amodau (a restrir uchod) 

ar gyfer ein penderfyniad i annog cynulleidfaoedd ifanc a rhai o gefndir du, Asiaidd a 

                                                 
81

 Nid oedd yn glir a oedd dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn berthnasol i’r Prawf Gwerth Cyhoeddus hwn, 

oherwydd mai swyddogaeth sy’n berthnasol i ddarparu gwasanaeth cynnwys yw ein swyddogaeth yn penderfynu a ddylid 

cymeradwyo’r cynigion neu beidio. (Deddf Cydraddoldeb 2010, Atodlen 19). Serch hynny, ac ystyried pwysigrwydd 

gwerthuso’n gywir sut, ac i ba raddau y byddai’r cynigion, petaent yn cael eu cymeradwyo, yn effeithio ar garfannau 

penodol o’r gynulleidfa, penderfynwyd gwerthuso hyn. 



 

68 
 

lleiafrifoedd ethnig fudo arlein a sicrhau (i'r rheini sydd heb gysylltiad band eang 

digonol) bod rhaglenni BBC Three yn dal ar gael ar yr amserlen darlledu. 

6.5.14. O ran problemau hygyrchedd, gallai canolbwyntio ar gynnwys arlein greu anawsterau i 

bobl sydd heb cysylltiad band eang (neu gysylltiad cyfyngedig) a'r rheini na allant 

fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf. Serch hynny, dylai ein hamod i sicrhau bod 

rhaglenni BBC Three ar gael yn barhaus naill ai ar BBC One neu BBC Two fynd i'r afael 

â'r pryderon hyn.  Felly, nid ydym yn credu bod angen rhagor o amodau.   

6.5.15. Drwyddi draw, rydym yn fodlon y gwneir iawn am unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar 

grwpiau amrywiol yn sgil y gwerth cyhoeddus cyffredinol sydd i'r cynigion, gan 

gynnwys gwerth i aelodau'r grwpiau hyn (ac a gyfrifwyd yn yr Asesiad o'r Gwerth 

Cyhoeddus gan roi sylw dyledus i'w buddiannau gorau) ac yn sgil yr amodau a 

orfodwyd. 

6.6. Y cynigion fel pecyn 

Rhagarweiniad 

6.6.1. Yn ein casgliadau dros dro, roeddem yn credu bod angen ystyried pob un o bedair 

elfen y cynnig fel pecyn am eu bod yn cael eu cyflwyno inni ar y cyd.  Yn benodol, 

roeddem yn credu bod angen inni deimlo’n fodlon y byddai'r prawf gwerth cyhoeddus 

yn dal i gael er basio petaem yn ein casgliad dros dro yn penderfynu gwrthod y BBC 

One+1 arfaethedig newydd, ond yn cymeradwyo'r elfennau eraill (gydag amodau 

mewn ambell achos). 

6.6.2. Yn ein safbwynt dros dro, o'u hystyried yn becyn cyffredinol, nid oedd yr enillion a'r 

colledion yn wastad eu dosbarthiad.  Byddai'r effaith ar y farchnad yn gymharol niwtral 

ond mae’r cynnig ar gyfer BBC One+1 yn gogwyddo pethau oherwydd bod yr elfen 

hon yn debygol o gael effaith negyddol ar y farchnad a bod ei werth cyhoeddus hefyd 

yn gymharol gyfyng, tra bo elfennau eraill y pecyn yn cynnig mwy o werth cyhoeddus.  

Ein safbwynt dros dro oedd bod y pecyn drwyddo draw'n cynnig gwerth cyhoeddus, a 

fyddai'n gwneud iawn am yr effaith ar y farchnad.  Nid oedd gwrthod cynnig BBC One 

+1 yn effeithio ar y casgliad hwn yn ein barn ni oherwydd byddai gwneud hynny yn 

lleihau'r effaith ar y farchnad, i'r graddau y byddai'r pecyn yn pasio'r prawf yn haws.   

6.6.3. Ein casgliad oedd, er bod y fantol o blaid ac yn erbyn yn gymharol gytbwys, bod 

cynnig BBC Three yn darparu gwerth cyhoeddus, a bod y cynigion eraill yn cynnig 

gwerth cyhoeddus eglurach, e.e. mae'r cynnig i estyn oriau darlledu CBBC yn darparu 

rhagor o hyblygrwydd a llwybr pontio i wylwyr 6 - 9 oed ac mae esblygu iPlayer yn 

gwella'r cynnig presennol drwy greu rhagor o ddewis a darparu mwy o gynnwys.  Felly, 

ein barn ni oedd bod modd gwahanu elfennau’r pecyn, ac roeddem yn fodlon y 

byddai'r prawf yn dal i gael ei basio petaem yn datgysylltu’r cynnig ar gyfer BBC 

One+1 newydd oddi wrth y cynnig yn ei grynswth. 

Ystyriaeth a phenderfyniad 

6.6.4. Yn ein penderfyniad terfynol, fel pecyn cyffredinol, mae’r enillion a’r colledion yn sgil y 

cynigion fel pecyn yn dal yn anwastad eu dosbarthiad.  Byddai'r effaith ar y farchnad 

yn gymharol niwtral ond mae cynnig BBC One+1 yn creu gogwydd negyddol ac nid yw 

ychwaith yn darparu llawer o werth cyhoeddus, tra bo elfennau eraill y pecyn yn 

cynnig mwy o werth cyhoeddus. 
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6.6.5. Mae cynnig BBC Three, er bod y fantol o blaid ac yn erbyn yn weddol gytbwys, yn 

darparu gwerth cyhoeddus. Mae esblygu BBC iPlayer yn darparu gwerth cyhoeddus 

amlwg ac mae'r cynnig i estyn oriau darlledu CBBC yn darparu gwerth cyhoeddus 

hefyd. Rydym yn dal i gredu bod modd gwahanu'r cynigion, ac rydym yn fodlon bod y 

pecyn heb y cynnig ar gyfer BBC One +1, yn darparu gwerth cyhoeddus sy'n gwneud 

iawn am yr effaith ar y farchnad.  

6.6.6. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi llunio’i chasgliadau terfynol am y cynigion ar ôl ystyried yr 

Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus a'r Asesiad o’r Effaith ar y Farchnad yn llawn, ymateb y 

Bwrdd Gweithredol, ymatebion y cyhoedd i ddau gam yr ymgynghori gan gynnwys eu 

casgliadau a'r dystiolaeth a materion eraill sy'n sail iddynt. Ein barn ni oedd bod modd 

gwahanu'r pecyn ac rydym wedi asesu'r elfennau unigol a'r pecyn yn ei gyfanrwydd 

(yn yr adrannau uchod). Wrth roi cymal 26(6) ar waith ac yn gyffredinol wrth lunio’n 

penderfyniad, rydym hefyd wedi ystyried ein dyletswyddau cyffredinol o dan Erthygl 23 

o'r Siarter a'n dyletswyddau cyfreithiol eraill. Yn ein barn ni, yn enwedig a chofio'r 

materion sydd wedi'u hystyried yn y Prawf Gwerth Cyhoeddus, mae ein casgliadau 

terfynol yn gyson â'r dyletswyddau hyn. Yn benodol (ond nid yw hyn yn cynnwys 

popeth), rydym yn fodlon ein bod wedi:  

(i) cynrychioli buddiannau pobl sy'n talu ffi'r drwydded wrth ystyried y gwerth a 
fyddai'n cronni iddynt yn sgil y cynigion,  

(ii) sicrhau annibyniaeth y BBC drwy roi proses y Prawf Gwerth Cyhoeddus ar 
waith yn briodol  

(iii) asesu'n ofalus ac yn briodol farn pobl sy'n talu ffi'r drwydded drwy 
ymgynghori’n ffurfiol â hwy 

(iv) stiwardio arian cyhoeddus yn drwyadl drwy'r dadansoddiad gwerth am arian a 
gynhaliwyd yn yr Asesiad o'r Gwerth Cyhoeddus.  Roedd hyn hefyd yn rheswm 
dros ofyn am ragor o wybodaeth gan Fwrdd Gweithredol y BBC 

(v) rhoi sylw i effaith gystadleuol gweithgareddau'r BBC ar y farchnad ehangach 
drwy ystyried Asesiad o'r Effaith ar y Farchnad Ofcom  

(vi) sicrhau bod y BBC yn cynnal safonau uchel wrth fod yn agored ac yn dryloyw 
drwy gyhoeddi'r ddogfen hon a dogfennau eraill sy'n deillio o'r broses Prawf 
Gwerth Cyhoeddus; a 

(vii) rhoi sylw i ganfyddiadau a chasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac 
i ofynion dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus,34 
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Geirfa 
 
 
  
 
Band eang Cysylltiad parhaus a chyflym â'r rhyngrwyd, sy'n gallu ymdopi â 

gwasanaethau sy’n defnyddio band llydan iawn megis fideo 

 
Curadu  Y ffordd y bydd cynnwys yn cael ei drefnu a'i arddangos gan 

ddarparwr cynnwys megis y BBC 
 
Teledu daearol digidol Fe’i gelwir hefyd yn Freeview) 
 
 
Protocol y Rhyngrwyd Dull lle bydd data (e.e. e-bost, fideo) yn cael eu hanfon o'r naill 

gyfrifiadur at un arall dros y rhyngrwyd 
 
iPlayer Gwasanaeth dal i fyny arlein ar gais y BBC sy'n gadael i wylwyr 

wylio rhaglenni BBC sydd wedi'u darlledu yn ystod y 30 diwrnod 
blaenorol 

 

 
Cynnwys llinellol   Mae'n cyfeirio at gynnwys teledu a ddarlledir ar sail amserlen 

 
 
Cynnwys ffurf hir Rhaglenni neu benodau sydd gan amlaf yn hwy na 30 munud o 

hyd (a elwir hefyd yn rhaglenni ffurf hir) 
 
Asesiad o’r Effaith ar y Farchnad  Asesiad o'r effaith ar y farchnad gan Ofcom i asesu 

effaith cynigion newydd gan y BBC ar y farchnad. Mae hyn yn 
rhan o'r prawf gwerth cyhoeddus  

 
 
Amlbleth Bwndel o wasanaethau teledu yw amlbleth sydd wedi'u 

digiteiddio, eu cywasgu a'u cyfuno'n ffrwd data i'w throsglwyddo i 
wylwyr dros un sianel 

 
Cynnwys ffurf newydd Mae cynnwys ffurf newydd yn cynnwys deunydd seiliedig ar 

destun ond nid hynny'n unig (erthyglau, blogiau, trydar), 
delweddau, clipiau fideo, animeiddio, a chynnwys rhyngweithiol 
sydd, er enghraifft yn gadael i ddefnyddwyr bleidleisio dros 
raglenni neu gynnig sylwadau amdanynt 
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Ar gais  Mae'n gadael i ddefnyddwyr ddethol, ffrydio, lawrlwytho, storio a 
gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu, fel rheol o fewn amserlen 
benodol, gan ddefnyddio blwch cebl digidol neu wasanaeth arlein 

 
Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus  Asesiad o’r gwerth cyhoeddus gan yr Ymddiriedolaeth i 

asesu gwerth cynigion y BBC gan gynnwys y gwerth i bobl sy'n 
talu ffi'r drwydded, gwerth am arian a gwerth ehangach i'r 
gymdeithas.  Mae hyn yn rhan o'r prawf gwerth cyhoeddus  

 
 
Prawf Gwerth Cyhoeddus Rhaid i unrhyw gynigion sylweddol ar gyfer newid gan Fwrdd 

Gweithredol y BBC fod yn destun craffu llawn a chyhoeddus.  
Defnyddir y prawf gwerth cyhoeddus i wneud y gwaith craffu 
hwn. Proses seiliedig ar dystiolaeth drwyadl yw'r Prawf Gwerth 
Cyhoeddus, sy'n ystyried gwerth cyhoeddus ac effaith cynigion ar 
y farchnad. Yn ystod Profion Gwerth Cyhoeddus, bydd 
Ymddiriedolaeth y BBC yn ymgynghori â'r cyhoedd i sicrhau bod 
ei phenderfyniadau'n cael eu llywio'n briodol gan y rhai sy'n talu 
am y BBC. 

   
 
Trwydded Gwasanaeth Nod yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod y BBC yn cynnig 

gwasanaethau o safon uchel a gwreiddiol i bawb sy’n talu ffi’r 
drwydded. Er mwyn ei helpu i wireddu hyn, mae’n pennu’r cylch 
gwaith a’r disgwyliadau ar gyfer pob un o wasanaethau’r BBC – 
gan ddweud sut y bydd y gwasanaeth hwnnw’n creu gwerth 
cyhoeddus – a hynny drwy gyhoeddi trwydded.  

 
Cynnwys ffurf fer Rhaglenni byr clywedol sydd â llinyn naratif 
 
 
Teledu clyfar Set deledu annibynnol â ffordd o gysylltu â’r rhyngrwyd yn rhan 

ohoni. Bydd defnyddwyr yn cysylltu â’r rhyngrwyd drwy lwybrydd 
band eang neu fodem. 
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Atodiad I, y prawf gwerth 
cyhoeddus 
Daeth Siarter a Chytundeb i BBC i rym ar 1 Ionawr 2008. Mae’r Siarter yn ei gwneud yn glir y 

dylai’r BBC allu newid ei gwasanaethau cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig – er enghraifft, er mwyn 

ymateb i newidiadau ym maes technoleg, diwylliant, amgylchiadau’r farchnad a disgwyliadau’r 

cyhoedd. Serch hynny, rhaid i unrhyw gynigion ar gyfer newid gan y Bwrdd Gweithredol sy’n 

gysylltiedig â’r gwasanaeth, gan gynnwys gwasanaethau newydd a gynigir, fod yn destun craffu 

llawn a phriodol. Y dull a ddefnyddir er mwyn gwneud y gwaith craffu hwn cyn cymeradwyo 

cynnig yw’r Prawf Gwerth Cyhoeddus. 

Os bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnig lansio gwasanaeth cyhoeddus newydd yn y Deyrnas 

Unedig neu newid yn sylweddol wasanaeth cyhoeddus sydd ar waith eisoes yn y Deyrnas 

Unedig, bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried y cynnig ac yn penderfynu a ddylid lansio Prawf 

Gwerth Cyhoeddus. Mae gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys holl 

sianelau teledu a radio’r BBC sy’n cael eu darlledu yn y Deyrnas Unedig a gwasanaethau arlein y 

BBC. Nid ydynt yn cynnwys gwasanaethau tramor y BBC na’i gwasanaethau masnachol megis 

cyhoeddi cylchgronau neu werthu fideos gan is-gwmni’r BBC, BBC Worldwide. 

Os cynhelir Prawf Gwerth Cyhoeddus, ni cheir rhoi’r gwasanaeth newydd neu’r newid ar waith  

nes bod y broses honno wedi’i chwblhau. Mae sawl elfen i’r Prawf Gwerth Cyhoeddus. Bydd 

Asesiad o’r Gwerth Cyhoeddus yn cael ei baratoi gan yr Ymddiriedolaeth i weld beth yw gwerth 

cyhoeddus tebygol y newid arfaethedig.  Wrth gynnal yr asesiad hwn, bydd Ymddiriedolaeth y 

BBC yn gweithredu’n unol â gofynion Cytundeb Fframwaith a luniwyd rhwng y BBC a’r 

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (Cytundeb Fframwaith).  Rhaid 

iddi hefyd gydymffurfio â’i holl ddyletswyddau cyfreithiol eraill, gan gynnwys y dyletswyddau 

cyffredinol yn Erthygl 23 o’r Siarter. 

Ar yr un pryd, bydd y rheolydd y diwydiant cyfathrebu, Ofcom, yn paratoi Asesiad o’r Effaith ar y 

Farchnad sy’n archwilio i ba raddau y mae’r newid arfaethedig yn debygol o gael unrhyw effaith 

niweidiol ar y farchnad berthnasol. 

Wedyn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried y ddau asesiad hyn ac yn llunio casgliadau dros dro 

am y newid arfaethedig. Er mwyn casglu y dylid caniatáu’r newid arfaethedig, cymeradwyo’r 

cynnig gydag amodau neu heb amodau, rhaid i’r Ymddiriedolaeth fod yn fodlon bod gwerth 

cyhoeddus tebygol y newid arfaethedig yn gwneud iawn am unrhyw effaith niweidiol debygol ar 

y farchnad.  Rhaid iddi fod yn fodlon hefyd y byddai’r gymeradwyaeth yn gyson â dyletswyddau’r 

Ymddiriedolaeth o dan Erthygl 23 o’r Siarter a’i dyletswyddau cyfreithiol eraill. Cynhelir 

ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch casgliadau dros dro’r Ymddiriedolaeth. 

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn adolygu ac yn ystyried, fel sy’n briodol, yr holl sylwadau a gaiff cyn 

iddi benderfynu’n derfynol a ddylid cymeradwyo’r newid arfaethedig neu beidio. Y ddogfen hon 

fydd penderfyniad terfynol yr Ymddiriedolaeth. 

 

 


