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Canfyddiadau allweddol 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi defnyddio'r prawf gwerth cyhoeddus (PGC) i asesu'r cynigion canlynol a 
gyflwynodd Gweithrediaeth y BBC (Y Weithrediaeth o hyn ymlaen): 
 
 cau BBC Three fel sianel ddarlledu a'i hail-greu fel gwasanaeth ar-lein yn unig 
 lansio sianel +1 ar gyfer BBC One 
 esblygu BBC iPlayer o fod yn wasanaeth dal i fyny yn bennaf i un sydd hefyd yn cynnig 

cynnwys BBC ar-lein-yn-gyntaf a chynnwys trydydd partïon detholedig 
 oriau estynedig i CBBC (o7pm i 9pm) 
 
Mae'r prawf yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ymddiriedolaeth farnu a all gwerth cyhoeddus tebygol y 
cynigion gyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol ar y farchnad sy'n debygol o ddeillio ohonynt. 
Dyma'r casgliadau dros dro y mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth ymgynghori arnynt cyn iddi wneud 
unrhyw benderfyniadau terfynol. 
 

Cyd-destun 
 
Dyfodol hirdymor darlledu yw darpariaeth ar-lein, ac mae angen i'r BBC ganfod ffyrdd arloesol o 
gefnogi'r gynulleidfa wrth iddynt symud i'r cyfeiriad hwnnw. Bydd y pontio yn broses gyflymach i 
wylwyr iau sydd eisoes yn gwylio llai o deledu a ddarlledir, ac yn gwylio mwy ar-lein ac yn 
defnyddio gwasanaethau digidol newydd mewn gwahanol ffyrdd. 
 
Ar wahân i hynny, mae angen i'r BBC wneud arbedion ac mae'r Weithrediaeth yn cydnabod, 
oherwydd pwysau ariannol, ei fod yn cynnig symud BBC Three ar-lein yn gynharach nag y byddai 
wedi ei ddymuno neu wedi ei gynllunio yn ddelfrydol. Os bydd BBC Three yn symud ar-lein nawr, 
bydd hynny'n effeithio'n syth ar y bobl ifanc hynny sy'n dibynnu arno ar ei ffurf ddarlledu.  Mae 
gennym ddyletswydd tuag at y cynulleidfaoedd hynny, ac felly mae ein hasesiad hefyd wedi 
ystyried sut y gall y BBC ddefnyddio ystod gyflawn ei wasanaethau teledu i'w gwasanaethu. 
 

BBC Three 
 
Ein casgliad dros dro yw bod y prawf gwerth cyhoeddus wedi'i basio ac y dylem gymeradwyo'r 
cynnig hwn. 
 
• Mae'r prawf gwerth cyhoeddus yn dynodi potensial hirdymor amlwg  gwasanaeth ar-lein 

newydd yr ydym yn barnu fydd yn fwy nodedig na'r sianel BBC Three bresennol, y mae ei 
chynulleidfa ar hyn o bryd yn gostwng. Bydd y cynnig hefyd yn arbed £30m y flwyddyn. Mae 
pobl 16-34 oed yn fwy tebygol nag unrhyw grŵp arall o ddefnyddio gwasanaethau fideo ar-
lein, ac mae'r BBC yn gywir wrth ragdybio'r angen i wasanaethu'r gynulleidfa hon mewn 
ffyrdd newydd. 

• Mae asesiad Ofcom o'r effaith ar y farchnad yn awgrymu bod y newid i wasanaeth ar-lein yn 
debygol o greu effaith marchnad gadarnhaol i sianelau teledu cystadleuwyr. 

• Ond mae yna bryderon amlwg, o leiaf yn y tymor byr, ynglŷn ag effaith y newid hwn, o 
ystyried y colli cyrhaeddiad a ragamcanir ymysg gwylwyr teledu ifanc a gwylwyr eraill sy'n 
cael eu tanwasanaethu (yn arbennig y rhai hynny nad ydynt yn gwylio gwasanaethau teledu 
eraill y BBC, neu nad oes ganddynt fand eang dibynadwy) a'r effaith posibl ar allu'r BBC i 
brofi syniadau newydd a datblygu talent newydd. 

• Rydym wedi casglu y dylai fod yn bosibl ymdrin â'r pryderon hyn drwy osod rhai amodau, 
drwy ofyn am: 
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a. Reoli mwy gofalus ar y pontio o deledu darlledu i wasanaeth ar-lein, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o'r newid. Byddwn yn ystyried a ddylai hyn gynnwys cyfnod o gynnal y 
ddau wasanaeth yn gyfochrog. 

b. Ymrwymiadau cliriach i raglennu ar BBC One a/neu BBC Two sy'n apelio at 
gynulleidfa iau, yn cynnwys defnyddio'r sianelau hynny er mwyn parhau i ddarlledu 
rhaglenni BBC Three ffurf hir. 

c. Ymrwymiad i roi lle ar deledu darlledu (nid ar BBC Three ar-lein yn unig) ble gellir 
cymryd risgiau gyda thalent newydd a syniadau newydd o'r math y mae BBC Three wedi 
bod yn llwyddiannus yn eu datblygu. 

 
Rydym wedi gofyn i'r Weithrediaeth ddarparu mwy o wybodaeth fanwl am y tri maes yma, yn 
cynnwys cynnig wedi ei gostio ac amserlen ar gyfer pontio wedi'i reoli sy'n gwerthuso opsiynau 
ar gyfer cyfnod o ddarpariaeth gyfochrog. Byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar gyfer 
ymgynghori cyn i ni wneud ein penderfyniad terfynol. 
 
Byddai cymeradwyaeth derfynol yn ddibynnol ar dderbyn ymateb boddhaus gan y Weithrediaeth, 
yn ogystal â'n hadolygiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad. Os byddwn yn gosod yr amodau 
uchod, buasem yn ymgorffori’r ymrwymiadau newydd yn y trwyddedau gwasanaeth ar gyfer BBC 
One a/neu BBC Two. 
 

Sianel BBC One +1 
 
Ein casgliad dros dro yw bod y cynnig hwn yn methu'r prawf gwerth cyhoeddus ac y dylid ei 

wrthod. 

 
 O'r holl gynigion, mae Ofcom wedi casglu mai lansio BBC One +1 fyddai'n effeithio'n fwyaf 

niweidio ar y farchnad, gan gaffael cyfran o'r gwylwyr i'r BBC ar draul sianelau masnachol 
eraill a lleihau proffidioldeb ITV a Channel 5 yn arbennig.  

 Gwerth cyhoeddus cyfyngedig fyddai i'r cynnig o ystyried y byddai angen i 24% o aelwydydd 
teledu'r DU uwchraddio eu hoffer er mwyn ei dderbyn; yr anallu i gynnig rhaglenni 'optio 
allan' i'r cenhedloedd a'r rhanbarthau; diffyg neilltuedd; ac effaith gyfyngedig cyrhaeddiad 
ymysg pobl 16-34 oed; sy'n golygu y byddai'n annhebygol o liniaru effeithiau'r newidiadau i 
BBC Three. 

 

BBC iPlayer 
 
Ein casgliad dros dro yw bod y prawf gwerth cyhoeddus wedi'i basio ac y dylem gymeradwyo'r 
cynnig hwn. 
 
 Bydd cynulleidfaoedd yn elwa o ddatblygu BBC iPlayer y tu hwnt i'w gylch gwaith presennol 

er mwyn cynnwys mwy o gynnwys ar-lein-yn-gyntaf a chynnwys trydydd parti, wedi ei 
ddarparu am y gost leiaf posibl. 

 Rydym yn fodlon gyda chasgliad Ofcom bod y cynigion a gynigir yn rhy gyfyngedig i 
effeithio'n sylweddol ar y farchnad.  

 Mae Ofcom wedi cyfeirio at y posibilrwydd y gallai unrhyw gynnydd yn nefnydd defnyddwyr 
o iPlayer ar gyfer pori a darganfod cynnwys (er enghraifft drwy'r gwasanaeth BBC Three ar-
lein newydd) yn hytrach na'i ddefnyddio ar gyfer dal i fyny, effeithio mwy ar sianelau 
masnachol a darparwyr ar alw. Er nad yw hyn yn rhan o'r asesiad presennol, mae'n bwynt y 
byddai angen i ni ei ystyried, yn arbennig pe byddai'r BBC yn cynnig newidiadau sylweddol i 
iPlayer.  Yn y cyfamser, rydym yn casglu y byddai swm y cynnwys BBC Three fyddai ar gael 
yn gyfyngedig iawn o'i gymharu â gwasanaethau ar alw masnachol blaenllaw. 



 

5 
 

 Mae Ofcom yn argymell bod y BBC yn gosod meini prawf gwrthrychol a chlir mewn 
perthynas ag unrhyw gynnwys trydydd parti ar iPlayer, ac rydym yn bwriadu gwneud hyn yn 
amod yn ein cymeradwyaeth. 

 

CBBC 
 
Ein casgliad dros dro yw bod y prawf gwerth cyhoeddus wedi'i basio ac y dylem gymeradwyo'r 
cynnig hwn. 
 
• Byddai'r cynnig yn ehangu'r dewis i wylwyr iau, gellir ei weithredu am gost isel ac mae'n 

cynrychioli defnydd da o ffi'r drwydded. 
• Mae gwaith Ofcom yn awgrymu bod effaith y cynnig ar y farchnad yn debygol o fod yn 

fychan. 
• Mae'r cynnig yn ddibynnol (ar gyfer sbectrwm) ar BBC Three yn symud ar-lein ac felly mae 

ein cymeradwyaeth hefyd yn ddibynnol ar y penderfyniad terfynol ynglŷn â BBC Three. 
 

Y camau nesaf 
 
Rydym wedi gofyn i'r Weithrediaeth ddarparu mwy o wybodaeth am BBC Three erbyn 28 
Gorffennaf. Byddwn yn cyhoeddi ymateb y Weithrediaeth ac yn cychwyn ar ein proses o 
ymgynghori cyhoeddus ar y casgliadau dros dro yma, cyn cyhoeddi ein penderfyniad yn ystod yr 
hydref. 
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1. Cefndir 
 

1.1 Ym mis Rhagfyr 2014, cyflwynodd Gweithrediaeth y BBC (y Weithrediaeth o hyn ymlaen) 
gynigion i Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer pecyn o newidiadau i wasanaethau cyhoeddus y DU, 
oedd yn cynnwys: 

 

 cau BBC Three fel sianel ddarlledu a'i hail-greu fel gwasanaeth ar-lein yn unig 
 lansio sianel +1 ar gyfer BBC One 
 esblygu BBC iPlayer o fod yn wasanaeth dal i fyny yn bennaf i un sydd hefyd yn cynnig 

cynnwys BBC ar-lein-yn-gyntaf a chynnwys trydydd partïon detholedig 
 oriau estynedig i CBBC 
 mwy o fuddsoddiad mewn drama ar BBC One 

 
1.2 Mae'r Weithrediaeth yn bwriadu defnyddio arbedion o ganlyniad i gau BBC Three a'i ail-lansio ar-

lein er mwyn ariannu'r cynigion eraill. Mae'r Ymddiriedolaeth yn rheolaidd wedi gofyn i'r 
Weithrediaeth fuddsoddi mwy mewn drama pan fo'r gyllideb yn caniatáu hynny. Er nad yw'r 
buddsoddiad mewn drama yn destun cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth, mae'n gysylltiedig â'r 
pecyn o gynigion. Mae'r Weithrediaeth wedi cadarnhau bod y buddsoddiad, yn ariannol, yn 
dibynnu ar gau BBC Three fel sianel ddarlledu. Felly, roedd y buddsoddiad wedi'i adlewyrchu yn 
y cynigion ac mae wedi cael ei ffactora yn ein hasesiad.  
 

1.3 Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth bod y cynigion yn golygu newid sylweddol1 i wasanaethau 
Cyhoeddus y DU a bod angen iddo felly 2 gynnal prawf gwerth cyhoeddus cyn penderfynu 
cymeradwyo'r newid neu beidio. Mae'r PGC yn elfen allweddol o drefn lywodraethu'r BBC. Mae'r 
Cytundeb Fframwaith yn caniatáu i’r BBC allu newid ei wasanaethau cyhoeddus yn y DU, er 
enghraifft er mwyn ymateb i newidiadau mewn technoleg, diwylliant, amodau'r farchnad a 
disgwyliadau'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i unrhyw gynigion gan y Weithrediaeth i 
wneud newidiadau sylweddol fod yn destun craffu llawn a phriodol, drwy gyfrwng PGC.3 Mae 
hon yn broses gydnerth sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n cynnwys dau gyfnod ymgynghori, a 
ddefnyddir i asesu gwerth cyhoeddus y cynigion a'u heffaith ar y farchnad. Mae'n cynnwys: 

 

 asesiad o werth cyhoeddus (AWC) sy'n asesu’r  gwerth cyhoeddus y disgwylir i'r cynnig ei greu, 
a'r Ymddiriedolaeth sydd yn ei gynnal; ac 

 asesiad o'r effaith ar y farchnad (AEF) sy'n asesu effeithiau'r cynigion ar ddarparwyr cynhyrchion 
neu wasanaethau eraill, ac mae hwn yn cael ei gynnal gan Ofcom. 

 

1.4 Wrth benderfynu cymeradwyo'r cynigion neu beidio, mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth farnu a all 
gwerth cyhoeddus tebygol y cynigion gyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol ar y farchnad sy'n 
debygol o ddeillio ohonynt.4 Mae'r AWC a'r AEF yn cael eu cyhoeddi, ac mae'n rhaid i'r 
Ymddiriedolaeth lunio casgliadau dros dro ac ymgynghori arnynt. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn 
ystyried yr holl sylwadau cyn iddo wneud ei benderfyniadau terfynol ar y newid a gynigir, all fod 
yn wahanol i'w gasgliadau dros dro. Wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag AWC, 
mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu yn unol â gofynion y Siarter Brenhinol a'r Cytundeb 
Fframwaith. Mae'n rhaid iddo hefyd gydymffurfio â'i holl ddyletswyddau cyfreithiol eraill yn 

                                                 
1 Wrth benderfynu a yw'r newidiadau a gynigir yn sylweddol, mae'r Ymddiriedolaeth yn ystyried y pedwar ystyriaeth a nodir 
yng nghymal 25 (2) y Cytundeb Fframwaith, sef effaith, goblygiadau ariannol, newydd-deb, a hyd. 
2 Gweler cymal 25(1) y Cytundeb Fframwaith.   
3 Siarter y BBC a Chytundeb Gyda Gweinidog Gwladol Ei Mawrhydi dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon - Cymal 23, 
2006, t.11. 
4 Cytundeb, cymal 26(6). 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/tools_we_use/new_services/new_services.html
http://www.ofcom.org.uk/
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cynnwys y dyletswyddau cyffredinol yn Erthygl 23 y Siarter a'r gyfraith gyffredinol, ac yn unol â 
hynny mae'n rhaid iddo fod yn fodlon bod ei benderfyniad yn gyson â'r dyletswyddau hynny. 

 

1.5 Yn unol â'r broses hon, mae'r Ymddiriedolaeth erbyn hyn wedi llunio ei gasgliadau dros dro 
ynglŷn â'r pecyn o gynigion, a nodir y rhain yn llawn yn adran pump yr adroddiad hwn. 
 

2. Crynodeb o'r cynigion 
 

2.1 Cau BBC Three a'i hail-greu ar-lein 
 

2.1.1 Mae'r Weithrediaeth yn gofyn am ganiatâd i derfynu'r sianel ddarlledu ym mis Ionawr 20165  
a chreu gwasanaeth ar-lein yn unig yn ei le fydd yn cael ei dargedu at bobl 16-34 oed. Y 
gyllideb cynnwys ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn fydd tua £30m yn 2017/18 (ac eithrio 

newyddion a chwaraeon a chostau sy'n gysylltiedig â chynnwys). Yn ystod y flwyddyn gyntaf, 
bydd tua 80% o'r gyllideb yn cael ei ddefnyddio i gomisiynu rhaglenni ffurf hir, megis Life 
and Death Row  a Cuckoo. Bydd yr 20% arall yn cael ei neilltuo ar gyfer cynnwys ffurf byr a 
ffurf newydd.6  
 

2.1.2 Bydd BBC Three Online yn cynnig newyddion a chwaraeon mewn cydweithrediad â rhannau 
eraill o'r BBC. Bydd hefyd yn cydweithio â gwasanaethau eraill y BBC er mwyn darparu 
persbectif golygyddol i ddigwyddiadau chwaraeon a gwyliau mawr, a gyda Radio 1 er mwyn 
datblygu talent newydd, traws gomisiynu a chynhyrchu cynnwys ffurf byr.  

 

2.2 Lansio BBC One +1 
 

2.2.1 Byddai'r Weithrediaeth yn hoffi lansio sianel +1 ar gyfer BBC One. Byddai'r gwasanaeth newydd, 
BBC One +1 yn darlledu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos mewn manylder safonol. 
Byddai'r gwasanaeth yn dangos rhaglenni BBC One awr yn hwyrach na BBC One, ac eithrio pan 
fo BBC One wedi dangos rhaglen ranbarthol, byddai BBC One +1 yn darlledu sianel BBC News 
yn hytrach. 
 

2.2.2 Byddai BBC One +1 yn cael ei darlledu ar yr holl blatfformau teledu: DTT (Freeview, YouView) 
cebl (Virgin) a lloeren (Sky, Freesat). Fodd bynnag, pan fyddai’n cael ei lansio ar DTT, ni fyddai 
BBC One +1 ond ar gael i aelwydydd sydd â theledyddion YouView neu Freeview HD neu focs 
pen set. Mae hyn yn wir oherwydd y byddai'r gwasanaeth ar DTT yn cael ei ddarlledu ar 
amlbleth BBC B (e elwir hefyd yn PSB-3) a byddai aelwydydd angen teledu YouView neu 
Freeview HD neu focs pen set er mwyn ei dderbyn.  

 

2.2.3 Roedd y cynnig yn cynnwys cynllun i symud BBC One +1 i amlbleth BBC A (a elwir hefyd yn PSB-
1), sydd ar gael i bob aelwyd DTT, yn 2017. Fodd bynnag, oherwydd bod hyn yn amodol ar 
effeithiolrwydd amgodio yn y dyfodol a'i fod yn brin o fanylder, roeddem yn ystyried bod y 
cynllun yn ddyhead yn hytrach nag ymrwymiad cadarn, ac ni fu i ni ei gynnwys fel ffactor yn 
ein dadansoddiad. 

 

                                                 
5  Roedd y cynnig gwreiddiol yn rhagweld y byddai'r newidiadau yn cael eu gweithredu o hydref 2015. Ers hynny mae hynny 
wedi cael ei newid i Ionawr 2016. 
6 Gellir diffinio cynnwys ffurf byr fel rhaglenni clyweledol byr (e.e. ffrydiau comedi BBC Three neu ddramâu byrion y BBC) sydd 
ag arc naratif. Mae cynnwys ffurf newydd yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, gynnwys testun (erthyglau, blogiau a 
thrydariadau), delweddau, clipiau fideo, animeiddio a chynnwys rhyngweithiol (sydd, er enghraifft, yn galluogi defnyddwyr i roi 
sylwadau neu i bleidleisio ar gynnwys). Ymddiriedolaeth y BBC, Disgrifiad Gwasanaeth o Newidiadau Arfaethedig i BBC Three, 
BBC iPlayer, BBC One a CBBC, 2015, tt.10. 
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2.3 Esblygiad BBC iPlayer 
  

2.3.1 Byddai'r Weithrediaeth yn dymuno cynyddu swm y cynnwys ar-lein ar BBC iPlayer (fel rhan o'i 
gynigion ar gyfer BBC Three) a, fel rhan o strategaeth ehangach, gwella curadu, amlygrwydd 
ac argaeledd ei gynnwys. Yn ychwanegol at ei gynlluniau ar gyfer BBC Three, mae'r 
Weithrediaeth yn bwriadu esblygu BBC iPlayer mewn dwy ffordd benodol: 

 
 dangos rhai rhaglenni am y tro cyntaf ar BBC iPlayer cyn eu darlledu ar wasanaeth llinol 
 cynnwys rhaglenni dethol a gomisiynwyd gan drydydd partïon 

 

2.4 Oriau estynedig i CBBC 
 

Mae'r Weithrediaeth eisiau defnyddio'r capasiti a ryddhawyd o ganlyniad i gau BBC Three fel sianel 
ddarlledu er mwyn ychwanegu dwy awr at oriau darlledu CBBC, o 7pm i 9pm. Mae'n gobeithio 
y bydd yr estyniad yn galluogi i'r BBC fodloni anghenion y gynulleidfa yn well oherwydd bod 
cyrhaeddiad teledu ar gyfer plant 6 i 12 oed ar ei uchaf rhwng 7pm a 9pm, ar ôl i CBBC 
gau.7

1.1.1  

 

1.1.2 O dan y cynigion, byddai'r awr gyntaf yn cael ei defnyddio ar gyfer rhaglenni sy'n apelio at 
blant 6 i 9 oed, a'r ail awr ar gyfer rhaglenni sy'n apelio i'r gynulleidfa hŷn o blant 10 i 12 oed. 

Nid yw'r Weithrediaeth yn cynnig cynyddu’r gyllideb cynnwys bresennol ar gyfer CBBC. Yn 
ystod y ddwy awr ychwanegol, byddai'r amserlen yn cynnwys ailddarllediadau o raglenni 
megis Wolfblood  a The Dumping Ground. 

 

1.2 Buddsoddi mewn drama 
 

1.2.1 Mae'r Weithrediaeth yn bwriadu atgyfnerthu drama ar BBC One gyda buddsoddiad 
ychwanegol o £30m, fyddai'n cael ei ariannu'n rhannol drwy'r bwriad i gau BBC Three. Er 
nad yw'r buddsoddiad yn destun cymeradwyaeth yr Ymddiriedolaeth, mae'n gysylltiedig â'r 
pecyn o gynigion: mae'r Weithrediaeth wedi cadarnhau bod y buddsoddiad, yn ariannol, yn 
ddibynnol ar gau BBC Three fel sianel ddarlledu. Felly, adlewyrchwyd y buddsoddiad yn y 
cynnig.  

                                                 
7 BARB, 2014. 
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3. Crynodeb o'r asesiad o werth 
cyhoeddus 
 

3.1 Cyflwyniad 
 

3.1.1 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ystyried canfyddiadau'r AWC yn llawn wrth lunio ei gasgliadau 
terfynol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb er mwyn cynorthwyo'r darllenydd. 
 

3.1.2 Man cychwyn yr AWC oedd y cyd-destun strategol ehangach. Mae'r cynnig yn ymateb i: 
 
  batrymau gwylio gwahanol gwylwyr ifanc: gyda pherfformiad BBC Three yn dirywio, 

mae'r Weithrediaeth yn credu bod angen i'r BBC gymryd camau i adfer ei gyrhaeddiad ymysg 
pobl ifanc ac mae grym sythweledol y tu ôl i hyn. Fodd bynnag, gallai terfynu'r gwasanaeth 
darlledu leihau cyrhaeddiad yn y tymor byr o leiaf. Felly, roedd angen i'r AWC sefydlu a oedd 
y dystiolaeth o newid patrymau gwylio yn ddigon cryf a chyson i gyfiawnhau gostyngiad 
tymor byr mewn cyrhaeddiad a'r risg y byddai demograffeg bwysig ac anodd ei chyrraedd yn 
cael ei cholli yn yr hirdymor; a'r 

 
angen i greu arbedion (o ganlyniad i ostyngiadau mewn cyllideb): nid oedd y Weithrediaeth 

yn credu y gallai gynnal safon y prif wasanaethau teledu drwy doriadau ymylol i gyllidebau 
presennol, ac felly cynigiodd gau'r sianel ddarlledu.81.1.1    

 

3.1 Cau BBC Three a'i hail-greu ar-lein 
 

Crynodeb 
 

3.1.1 Casglodd yr AWC bod y cynigion ar gyfer BBC Three yn darparu lefel isel i ganolig o werth 
cyhoeddus, gan ystyried y ffactorau canlynol: 
 
 o blaid symud ar-lein: 

  mae trwydded gwasanaeth BBC Three yn annog arloesedd digidol9  

mae ei pherfformiad fel sianel ddarlledu o dan bwysau, ac 
  mae gan ei chynulleidfa lefel uchel o fynediad rhyngrwyd10 ac  

  mae'n fwy tebygol nag unrhyw grŵp oedran arall i ddefnyddio gwasanaethau fideo ar-
 lein;11  ond 

 
 yn erbyn newid o'r fath: 

o oherwydd rhesymau argaeledd technegol (yn cynnwys lleoliad daearyddol, e.e. byw 
mewn ardal wledig) neu fforddiadwyedd, nid pawb sydd â chysylltiad bond eang 
dibynadwy, sef cysylltiad sy'n ddibynadwy ac sy'n ddigon cyflym ar gyfer derbyn 
gwasanaethau fideo ar-lein (yn cynnwys pan fo gwasanaethau o'r fath yn cystadlu yn 
erbyn gwasanaethau eraill y mae aelodau eraill o'r teulu yn eu defnyddio), ac 

        i lawer o bobl ifanc, mae teledu darlledu yn dal yn bwysig.12   

                                                 
8 Gweithrediaeth y BBC, Asesiad o Werth Cyhoeddus ac Ail-greu BBC Three Online a chynigion Cysylltiedig, 2014, tt.1. 
9 Trwydded Gwasanaeth BBC Three, 2014, tt.3. 
10 94% i rai 16-24 oed a 92% i rai 25-24 oed. Ofcom, Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2014, tt. 264. 
11  Ofcom, Defnydd ac Agweddau Oedolion tuag at y Cyfryngau, 2015, tt.64. 
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3.1.1 Casglodd y AWC y gall fod yn bosibl gwanhau rhai o'r risgiau gyda phroses bontio a reolir yn dda 

a pharhau'r mynediad i raglenni ar yr amserlen linol. 
 

Safon a neilltuedd 
 

3.1.2 Mae canfyddiadau'r AWC yn awgrymu y bydd yr hyn a gynigir o safon ganolig i uchel. Mae'r 
cynnig yn amcanu at wella neilltuedd a safon yr allbwn, drwy leihau'r pwyslais ar fformatau 
ysgafnach, a darparu ffocws ar y ffeithiol a chomedi. Rydym yn credu y bydd llai o deitlau, ond 
teitlau mwy arloesol, o fudd i'r cyhoedd. 
 

3.1.3 Hefyd, mae gan y BBC hanes o ddatblygu gwasanaethau digidol (BBC iPlayer yn arbennig). Mae 
ganddo hefyd werthoedd cynhyrchu o safon uchel y gall eu trosglwyddo i'r amgylchedd ar-lein. 
Fodd bynnag, mae hyn yn ddibynnol ar fynediad i gynhyrchwyr, awduron ac actorion, fydd  (yn ôl 
nifer o randdeiliaid) yn wynebu risg oherwydd y gall cau'r sianel ddarlledu olygu bod llai o 
gynulleidfa yn cael cyfle i weld rhaglenni newydd, fyddai’n ei gwneud yn anodd i'r BBC ddenu a 
meithrin talent. Hefyd, rydym yn bryderus ynglŷn â lefel priodoli cynnwys y BBC ar safleoedd 
trydydd parti megis YouTube, a darpariaeth gwasanaethau mynediad i'r rhai hynny â nam ar y 
clyw a'r synhwyrau. 
 

Cyrhaeddiad 
 

 Rydym yn casglu y bydd y cynnig yn darparu cyrhaeddiad isel. Mae rhai 16-34 oed yn llawer 
mwy tebygol nag unrhyw grŵp oedran arall o ddefnyddio gwasanaethau fideo ar-lein yn 
rheolaidd.13 Serch hynny, mae yna risg y bydd y cyrhaeddiad ymysg oedolion ifanc (yn y tymor 

byr o leiaf) yn disgyn. Mae hyn yn wir yn bennaf oherwydd bod yr amserlen linol o hyd yn 
annog gwylio ar-lein, ac nid pawb sydd â mynediad i gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy. Felly, bu i 
ni gasglu: 

 
 y gallai cyrhaeddiad teledu'r BBC ostwng 1.3-1.5% yn gyffredinol 
 y gallai cyrhaeddiad ymysg rhai 16-24 oed ostwng 3-3.5% 
 y gellid colli 80% o'r gynulleidfa a gyrhaeddir yn unigryw (nad ydynt yn defnyddio unrhyw 

wasanaeth teledu arall) 
 

Effaith 
 

3.1.1 Gallai BBC Three helpu i wella'r cysylltiad â chynulleidfa iau  sy'n gyffredinol yn anodd ei 
chyrraedd, drwy ddarparu 'porth' i holl ystod cynnwys y BBC, ond os bydd y cyrhaeddiad yn isel, 
bydd yr effaith yn fwy cyfyngedig. Efallai bod patrymau gwylio cynulleidfaoedd iau yn newid, ond 
nid pawb sydd â chysylltiad band eang digonol, ac i nifer o wylwyr ifanc, mae teledu yn dal i fod 
yn bwysig, yn rhan o brofiad sy'n gyfarwydd, didrafferth a chymdeithasol. Gan gydnabod bod 
gan wasanaethau ar-lein botensial, bu i'r AWC ganfod gwerth mewn ymateb nawr i'r newid 
strwythurol, ond bu iddo hefyd ganfod tri rhwystr rhag defnydd ehangach: 
 
(i) Ymwybyddiaeth: mae safle fideo-ar-alw (VAA) yn dibynnu nid yn unig ar y cynnwys ond 

hefyd ar lefel yr ymwybyddiaeth. Yn yr ystyr hwn, mae brand yn bwysig. Mae'r amserlen 
ddarlledu yn dal yn rhan ganolog o arwain gwylwyr at wasanaethau ar alw a fyddai fel arall 

yn cael trafferth cystadlu. Mae hyn yn wir oherwydd bod gwasanaethau teledu ar-lein yn 
bennaf yn fecanwaith darparu yn hytrach na darganfod. Er hynny, mae yna le i 

ddarganfod, ac oedolion ifanc sy'n fwyaf tebygol o wneud hynny. Wrth i wasanaethau VAA 
aeddfedu, mae'n debyg y bydd cynulleidfaoedd yn eu defnyddio fel cyrchfan ynddynt eu 

                                                                                                                                                        
12 Am drafodaeth lawn, gweler asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yr Ymddiriedolaeth, a gyhoeddwyd gyda'r ddogfen hon.  
13  Ofcom, Defnydd ac Agweddau Oedolion tuag at y Cyfryngau, 2015, tt.83. 
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hunain, yn un sy'n hwyluso darganfod yn yr un modd ag yr ydym yn chwilio drwy sianelau 
gyda theclyn rheoli o bell heddiw. Gydag amser, efallai y bydd y newid ymddygiad hwn yn 
goresgyn un o'r rhwystrau rhag cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach, ond yn y cyfamser, mae 
hyrwyddo darlledu yn bwysig ac mae'n anodd penderfynu ar effaith ei golli. 
 

 Mae'r Weithrediaeth wedi cynnig ystod o fesurau ar gyfer hyrwyddo ymwybyddiaeth, yn 
cynnwys ardal wedi'i frandio ar BBC Online, defnyddio safleoedd trydydd parti a slotiau hwyr yn 
y nos ar BBC One a BBC Two.14  Rydym yn cytuno y bydd hyn yn creu ymwybyddiaeth ac yn 

meithrin cynulleidfa na fyddai fel arall yn bodoli efallai. Yn achos y slotiau darlledu, bydd hynny 
hefyd yn gwneud y mwyaf o argaeledd cynnwys ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach - yn 
gyffredinol, mae sioeau sy'n symud o BBC Three i BBC One a BBC Two yn tueddu i gynnal eu 
cyfran o wylwyr ymysg oedolion ifanc. Fodd bynnag, nid yw'r cynnig yn cynnwys ymrwymiad 
cadarn i ddefnyddio'r slotiau yn fwy parhaol, ac rydym yn credu y bydd hyn yn effeithio ar 

ymdrechion i greu ymwybyddiaeth ac annog defnydd. Rydym hefyd yn nodi y byddai 
defnyddio slotiau darlledu yn helpu i fynd i'r afael â'r ddau rwystr arall rhag defnydd 
ehangach mewn perthynas â derbynioldeb a hygyrchedd, a rhoir sylw i'r rhain isod. 

 

Derbynioldeb: er bod pobl ifanc yn tueddu i wylio llai a'u bod yn tueddu i wylio'n hwyrach, maent 
yn dal i wylio. Efallai bod hyn yn seiliedig ar allu teledu i fodloni ystod eang o anghenion 

cynulleidfaoedd. Mae gwylwyr craidd yn  gwerthfawrogi BBC Three fel sianel ddibynadwy y 
gellir troi ati sy'n bodloni tymer penodol neu 'gyflwr o angen'. Mae ffigyrau gwylio BBC Three 
yn codi'n raddol drwy gydol min nos ac yn cyrraedd pegwn rhwng 11pm a hanner nos. 15 Yn 

ystod yr amser hwn, mae gwylwyr yn tueddu i ffafrio profiad o 'eistedd yn ôl'. Un sy'n 
gymdeithasol a chymunol ac nad yw'n gofyn am lawer o ymdrech - nodweddion hanfodol y 

gwasanaeth darlledu. Felly, un o'r rhwystrau rhag denu cynulleidfaoedd ehangach yw gallu'r 
gwasanaeth ar-lein i fodloni'r cyflyrau angen yma. 

 
 Mae gwylwyr iau yn fwy tebygol nag unrhyw grŵp oedran arall o ddefnyddio gwasanaethau ar 

alw, ac yn fwy tebygol o wylio rhaglenni nad ydynt wedi eu gweld ar deledu. Yr hyn sydd ar 
goll yw profiad sy'n ail-greu nodweddion hanfodol y gwasanaeth darlledu. Mae hyn yn ein 
cyfeirio at sgriniau mawr, sy'n galluogi gwylio ar y cyd, ond mewn byd ar-lein mae'n rhaid 
iddynt fod â chysylltiad. Mae hyn yn wir am nifer cynyddol: mae gan 38% o aelwydydd y DU 
focs pen set sy'n darparu rhyngrwyd.16 Er mai dim ond mewn 12% o aelwydydd y ceir 

teledyddion clyfar, maent yn gyflym yn cynyddu eu cyfran, ac yn cynrychioli 45% o holl 
werthiant teledyddion.17 Mae hyn yn ei dro yn agor meysydd newydd ar gyfer cynnwys ar-lein 

ac yn galluogi i bobl ei wylio mewn ffyrdd mwy traddodiadol. Rydym yn cydnabod y bydd newid 
o'r fath yn debygol o fod yn un graddol a'i fod yn dibynnu'n fawr ar brofiad sy'n hawdd ei 
ddefnyddio. Fodd bynnag, mae'r newid yn digwydd yn barod, ac mae'n cynnig dangosydd 
rhesymol mewn perthynas ag ymddygiad gwylio yn y dyfodol.  

 
 Hygyrchedd: mae diffyg cysylltiad band eang digonol yn rhwystr. Mae gan dros 90% o bobl 

16-34 oed gysylltiad band eang yn eu cartrefi18 ond mae yna dal amrywiaeth o ran cyflymder a 

pherfformiad, ac mae yna ddimensiwn economaidd gymdeithasol a daearyddol i'r broblem. 
Felly, mae newid i ar-lein ar hyn o bryd wedi cael ei werthuso yng nghyd-destun dyletswydd y 
BBC i ddarparu gwasanaethau am ddim yn gyffredinol ar draws y DU (yr ydym ni yn ei alw'n 
'gyffredinolrwydd'). Yn achos y rhai nad oes ganddynt gysylltiad band eang dibynadwy, mae 
parhau i gael mynediad i raglenni BBC Three yn yr amserlen ddarlledu yn un ffordd o ymdrin â'r 
rhwystr hwn. 

 

                                                 
14 Gweithrediaeth y BBC, Asesiad o Werth Cyhoeddus ac Ail-greu BBC Three Online a chynigion Cysylltiedig, 2014, tt.29-30. 
15  BARB, 2014. 
16 Amcangyfrifon gan Decipher, a ddyfynnwyd yn Ofcom, Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2014, tt. 131. 
17 Ofcom, Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2014, tt. 132. 
18 94% i rai 16-24 oed a 92% i rai 25-24 oed. Ofcom, Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2014, tt. 264. 
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3.1.1 Er bod yr AWC wedi canolbwyntio ar effaith y cynnig ar wylwyr iau, roedd hefyd yn ystyried 
effaith gwasanaeth ar-lein ar allu'r BBC i ddatblygu talent newydd ac i adeiladu ar enw da'r sianel 
ddarlledu. Fel y nodir uchod, rydym yn cydnabod bod gan wasanaeth ar-lein botensial i 
ddatblygu ffurfiau newydd o gynnwys, ond rydym hefyd yn gweld perygl iddo apelio'n llai tuag at 
gynhyrchwyr, awduron ac actorion, gan effeithio ar y rhaglenni a gomisiynir. 
 

 
 
 
Gwerth am arian 
 

3.1.2 Bydd BBC Three ar-lein yn costio £30m y flwyddyn, ond oherwydd ei bod yn debygol y bydd 
ganddi gynulleidfa llawer llai na'r sianel ddarlledu y mae'n ei disodli, casglodd yr AWC ei bod yn 
cynnig gwerth isel am arian. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod hyn yn wir yn achos 
gwasanaethau newydd cyn eu bod yn denu mwy o ddefnyddwyr. Hefyd, gallai'r Weithrediaeth 
wneud y mwyaf o’i fuddsoddiad drwy sicrhau bod cynnwys ar gael yn fwy eang ar sianelau 
darlledu, ac rydym yn credu y byddai hyn yn sicrhau gwell gwerth am arian. Rydym hefyd yn 
cydnabod y byddai cau'r sianel ddarlledu a'i hail-greu ar-lein yn creu arbediad net o £30 miliwn y 
flwyddyn er mwyn gwrthbwyso pwysau ariannol neu ar gyfer ail-fuddsoddi mewn meysydd eraill 
sydd angen hynny. 
 

3.2 Lansio BBC One +1 
 

3.2.1 Ein barn gyffredinol yw mai gwerth am arian isel i ganolig sydd i'r cynnig. Rydym yn cydnabod yr 
angen i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd hyblyg a chyfleus, ond rydym yn ystyried bod y 
cynnig yn mynd yn groes i'r duedd gyffredinol tuag at wasanaethau ar-lein. I'r rhai hynny sydd 
eisiau gwylio rhaglenni BBC One ar ôl iddynt gael eu darlledu, mae BBC iPlayer yn cynnig llawer 
mwy o hyblygrwydd. Mae annog cynulleidfaoedd i fynd ar-lein i ddal i fyny yn ffordd bwysig o 
sbarduno'r pontio i wasanaeth ar-lein ac mae BBC One +1 yn mynd yn groes i hynny. Er hynny, 
nid pawb sydd â chysylltiad band eang dibynadwy a gall sianel +1 ddarparu opsiwn dal i fyny 
cost-effeithiol. Ond mae'r cynnig yn cynnwys ambell i gyfaddawd anodd. Mae budd tybiedig BBC 
One +1 i'r rhai nad oes ganddynt fynediad i BBC iPlayer yn cael ei danseilio gan yr angen i 24% 
o gartrefi teledu yn y DU uwchraddio eu hoffer er mwyn ei dderbyn.  
 

Safon 
 

3.2.2 Mae BBC One yn darparu ystod eang o allbwn o safon uchel, sy'n cael ei fwynhau gan 
gynulleidfaoedd, ond rydym yn ystyried y bydd y gwasanaeth +1 ond yn cynnig safon isel 
oherwydd (yn ei hanfod) ni fydd ond yn dangos ailddarllediadau o gynnwys y brif sianel, ac mae 
methu â darparu rhaglenni optio allan i’r cenhedloedd a'r rhanbarthau yn gwanhau'r gwerth 
cyffredinol. Er y byddai'r sianel yn cyfrannu ychydig at gyfran y gwylwyr a chyrhaeddiad, nid 
yw'n bodloni maen prawf neilltuedd, ac fe ddyluniwyd ffi'r drwydded yn benodol ar gyfer 
rhyddhau'r BBC o'r angen i weithredu mewn ffordd sy'n mwyhau cyfran y gwylwyr.  
 

Cyrhaeddiad 
 

3.2.3 Roedd rhai agweddau o gyrhaeddiad yn berthnasol yn ein hasesiad o BBC One +1 - cyrhaeddiad 
ymysg oedolion ifanc a'r rhai nad oes ganddynt fynediad i BBC iPlayer. Fel y nodir uchod, nid 
pawb sydd â chysylltiad band eang digonol ac mae sianel +1 yn cynnig dewis arall i'r rhai hynny 
nad oes ganddynt, nad ydynt eisiau neu na allant fforddio mynediad i'r rhyngrwyd drwy fand 
eang. Fodd bynnag, mae'n amlwg y byddai'r grŵp yma'n elwa yn ymarferol. Mae'r angen i 
ddarlledu ar amlbleth PSB-3 yn golygu na fydd y sianel newydd ar gael i bawb ar DTT pan gaiff 



 

13 
 

ei lansio. Byddai angen i bron i chwarter (24%) o’r holl aelwydydd teledu uwchraddio eu 
teledyddion neu focs pen set er mwyn cael mynediad i'r sianel.  
 

Effaith 

 
3.2.4 Yn gyffredinol bu i ni gasglu y byddai'r sianel yn creu effaith bychan. Roedd y rhan fwyaf o'r rhai 

a gymerodd ran yn ein hastudiaeth feintiol yn ymateb yn ffafriol i'r cynnig, ond roedd y 
gefnogaeth yn is ymysg rhai 16-24 oed, ac roedd rhanddeiliaid yn y diwydiant yn ei wrthwynebu 
bron yn unfrydol. O ystyried na fydd BBC One +1 yn cynnig gwell gwasanaeth i'r rhai nad oes 
ganddynt fynediad i BBC iPlayer ac y bydd ond yn gwella mymryn ar gyrhaeddiad ymysg 
oedolion ifanc, mae'n annhebygol o liniaru colli BBC Three fel sianel ddarlledu. 

 

Gwerth am arian 
 

3.2.5 Mae'r cynnig yn cynnwys sefydlu sianel newydd am gost cymharol fychan. Fodd bynnag, mae 
gwerth am arian yn cael ei danseilio gan enillion bychain iawn ymysg adrannau allweddol o'r 
gynulleidfa. Felly, ein casgliad cyffredinol yw bod BBC One +1 yn cynnig gwerth canolig am 
arian. 
 

3.3 Esblygiad BBC iPlayer 
 

3.3.1 Casglodd yr AWC bod yna werth cymdeithasol canolig i'r cynnig i ddatblygu BBC iPlayer.  

 
Safon 
 

3.3.2 Rydym yn ystyried y bydd y newidiadau a gynigir yn rhai o safon uchel. Mae darlledu rhaglenni 
am y tro cyntaf ar-lein a chynnwys trydydd parti yn ymateb i'r newid tuag at wylio ar-lein ac 
mae'n amcanu at wasanaethu cynulleidfa iau yn well. Ystyrir yn gyffredinol mai BBC iPlayer yw'r 
gwasanaeth dal i fyny ar deledu gorau yn y DU, ac adlewyrchwyd hynny yn yr ymatebion i'n 
hymgynghoriad cyhoeddus. Bu i nifer o'r ymatebwyr ymateb yn gadarnhaol i'r syniad o gael mwy 
o ddewis a mwy o hyblygrwydd. Hefyd, roedd cynnwys rhaglenni trydydd partïon yn cael ei 
groesawu'n gyffredinol a bu i nifer o ymatebwyr ganmol y cynnig am ei uchelgais i arddangos 
talent newydd a darparu platfform sefydledig i artistiaid newydd.  
 

3.3.3 Fodd bynnag, roedd yna rai pryderon ynglŷn â safon ac a fyddai (a sut byddai) y BBC yn 
cymedroli cynnwys, a byddai angen i'r Weithrediaeth ddelio â hynny petai'n derbyn 
cymeradwyaeth. Hefyd, roedd yna bryderon ynglŷn â hygyrchedd a dibynadwyedd, sy'n 
gysylltiedig yn bennaf â chysylltiadau band eang. Roedd yna bryder cyffredinol na ddylai'r cynnig 
fod yn arwydd o newid mwy parhaol tuag at wasanaethau ar-lein, a chysylltwyd hyn â mater 
cyffredinoledd.  
 

Cyrhaeddiad 
 

 Mae'r newidiadau yn debygol o arwain at effaith gymedrol ar ddefnydd a chyrhaeddiad, ond 
bydd yn  helpu i gynnal apêl a chyrhaeddiad BBC iPlayer a'i allu i ddarparu gwerth cyhoeddus. 
Mae'n anoddach meintoli defnydd o gynnwys trydydd parti ac mae'n debygol y byddai'n 
perthyn i farchnad gyfyngedig yn unig.19  

 

 
 

                                                 
19 Gweithrediaeth y BBC, Asesiad o Werth Cyhoeddus ac Ail-greu BBC Three Online a chynigion Cysylltiedig, 2014, tt.68. 
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Effaith 
 

3.1.1 Bydd y cynnig yn arwain at effaith gadarnhaol gymedrol ar ddefnyddwyr y gwasanaeth: 
 
 byddai detholiad da o gynyrchiadau ar y cychwyn yn helpu i wella cyrhaeddiad y BBC ymysg 

gwylwyr iau yn arbennig 
 mae darllediadau tro cyntaf ar-lein yn ffordd newydd o adeiladu cynulleidfa 
 mae'r cynnig yn ffordd ymarferol, gost-effeithiol o greu diddordeb gyda mwy o ymgysylltu a 

mynediad mwy hyblyg. 
 

3.1.2 Mae angen gymryd ychydig o ofal: yr amserlen ddarlledu sy'n annog defnydd ar-lein, a heb 
hyrwyddo cryf, efallai y bydd cynyrchiadau newydd yn cael trafferth denu gwylwyr. Pryderon 
eraill yw y bydd y rhai nad oes ganddynt fynediad band eang yn cael eu cosbi; ac mae yna risg 
cysylltiedig y gallai defnydd eang o ddarllediadau tro cyntaf ar-lein  danseilio cysyniad 
cyffredinoledd (er bod graddfa fechan y cynigion yn golygu mai bychan yw'r ail risg yma). 
 

3.1.3 Mae buddion ehangach y cynnig yn cynnwys y tebygolrwydd, drwy gynnal perthnasedd ac apêl 
iPlayer, y bydd yn denu cynulleidfaoedd newydd, fydd yn eu tro efallai yn cael eu harwain gan 
iPlayer at gynyrchiadau y byddant yn eu gwerthfawrogi ond na fyddant fel arall wedi eu canfod. 
Mae hyn yn allweddol wrth alluogi'r BBC i gyflawni ei gylch gwaith mewn perthynas â 
gwasanaeth cyhoeddus mewn amgylchedd ar-lein. 

 
Gwerth am arian 

 
3.1.4 Gellir gwireddu'r cynigion gyda buddsoddiad bychan. Mae'r ddau faes cost yn gysylltiedig â 

hawliau rhaglenni o [ - REDACTED] y flwyddyn a chostau dosbarthu cynyddrannol o tua [ - 
REDACTED] y flwyddyn. Mae'r ail gost yn seiliedig ar tua 62m o oriau cynyddrannol o gynnwys 
yn cael ei ddefnyddio ar BBC iPlayer erbyn 2017/18. Gan ystyried y buddion posibl mewn 
perthynas ag effaith a safon, a chost isel ei weithredu, rydym yn casglu bod yna werth am arian 
uchel i'r cynnig.  
 

3.2 Oriau estynedig i CBBC 
 

3.2.1 Ein barn gyffredinol yw mai gwerth am arian canolig sydd i'r cynnig.  
 

Safon 
 

3.2.2 Rydym yn ystyried mai safon ganolig sydd i'r cynnig. Rydym yn gallu gweld gwerth ymestyn y 
dewis i wylwyr ifanc drwy ddefnyddio'r capasiti fyddai'n cael ei ryddhau o gau BBC Three. Mae'r 
gwerth hwnnw yn cael ei gyfyngu gan y ffaith nad oes yna gyllid rhaglennu ychwanegol, ond 
mae'n darparu mwy o gyfle i amserlennu rhaglenni neilltuol o safon uchel ar adeg pan fo plant 
yn fwy tebygol o wylio. Er bod y cynnig wedi tueddu i bolareiddio barn, mae'n sicrhau mwy o 
werth cymdeithasol o gynnwys sy'n bodoli gyda buddsoddiad bychan. Mae gennym rai pryderon 
ynglŷn â mynediad i gynnwys oriau trothwy allai ddeillio o ymestyn yr oriau, a byddai angen i'r 
Weithrediaeth ystyried pa ffordd fyddai orau i ddelio â hyn.  
 

Cyrhaeddiad 
 

 Mae'n debygol mai bychan fyddai effaith oriau estynedig ar gyrhaeddiad, gan apelio fwy at y 
nifer fechan o blant sydd eisoes yn gwylio sianelau plant ar yr adeg yma,20 ond i raddau mae'n 

                                                 
20  Asesiad o werth cyhoeddus BBC Three, BBC One, BBC iPlayer a CBBC, Ymddiriedolaeth y BBC 30 Mehefin 2015. 
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lliniaru dirywiad cyffredinol mewn niferoedd gwylio CBBC a gall gefnogi pontio gwylwyr iau o 
Cbeebies i'r sianel. 

 
Effaith 
 

 Rydym yn cydnabod pwysigrwydd pontio gwylwyr iau yn effeithiol a'r angen i liniaru dirywiad 
cyffredinol yn y niferoedd gwylio21, ond bu i ni dderbyn amrywiaeth o safbwyntiau ar werth yr 

oriau estynedig. Er bod tua hanner yr oedolion yn ystyried y gallai'r estyniad amharu ar drefn 
deuluol, roedd gwylwyr rheolaidd a rhai â phlant yn tueddu i gytuno ei fod yn fuddiol. Er bod 
effaith y cynnig yn debygol o fod yn gymharol, mae'n werthfawr o ystyried y potensial i gynnal 
cyrhaeddiad ymysg y cohort iau. Felly, ein casgliad cyffredinol yw y byddai iddo effaith isel i 
ganolig.  

 
 
 
Gwerth am arian 

 
3.1.1 Gellir gweithredu'r cynnig am gost fechan ac mae'n ddefnydd da o arian ffi'r drwydded. Mae yna 

gost gweithredu o [ - REDACTED] er mwyn gwireddu newid yn oriau darlledu CBBC ond dim 
costau dosbarthu cynyddrannol parhaus.  

                                                 
21 Fel yr amlygwyd yn Adolygiad o wasanaethau Plant y BBC, Ymddiriedolaeth y BBC 2013, tt6.    
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4. Crynodeb o'r asesiad o'r 
effaith ar y farchnad 
 

4.1 Cyflwyniad 
 

4.1.1 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi ystyried canfyddiadau AEF Ofcom yn llawn wrth lunio ei gasgliadau 
terfynol. Mae'r adran hon yn darparu crynodeb er mwyn cynorthwyo'r darllenydd. 

 
4.1.2 Mae’r AEF yn asesu effaith y cynigion yn y farchnad ar ddefnyddwyr a darparwyr gwasanaethau 

eraill (e.e. o ran pris a dewis, cystadleuaeth a datblygiad y farchnad). Bu i'r AEF yma ddynodi 
darparwyr canlynol y cynhyrchion a'r gwasanaethau canlynol fel y rhai mwyaf perthnasol: 
 

 sianelau darlledu masnachol 
 gwasanaethau fideo ar alw a gwasanaethau tanysgrifio i fideos ar alw 
 manwerthwyr teledyddion talu 
 cwmnïau cynhyrchu annibynnol 

 

4.1.3 Mae'r AEF yn ystyried effeithiau statig, h.y. effeithiau uniongyrchol ar y rhai yr effeithir 
arnynt heb ystyried sut fyddai eraill yn y farchnad efallai'n ymateb, ac effeithiau dynamig, 
h.y. effeithiau'n deillio o newidiadau mewn ymddygiad gan eraill yn y farchnad. Edrychodd 
hefyd ar effeithiau ehangach - e.e. effeithiau'n uwch i fyny'r gadwyn gwerth, megis yn y 
farchnad hawliau cynnwys, ond mae Ofcom yn nodi bod effeithiau o'r fath yn destun 
ansicrwydd (e.e. oherwydd bod trafodaethau ynglŷn â hawliau yn bethau sy'n digwydd yn 
barhaus).  
 

4.1.4 Roedd asesiad Ofcom yn seiliedig ar y cynigion a nodwyd yn y disgrifiad o'r gwasanaeth. Roedd 
Ofcom yn deall bod y BBC wedi parhau i ddatblygu ei gynigion y tu hwnt i'r disgrifiad o'r 
gwasanaeth ac y byddai hynny efallai’n destun asesiad arall cyn symud ymlaen. Yn benodol, ar ôl 
i'r Weithrediaeth wneud ei gais gwreiddiol, cadarnhaodd y byddai oedi o ran cau BBC Three fel 
sianel ddarlledu a'i hail-greu ar-lein, a hynny tan Ionawr 2016.  Nododd yr AEF yr aseswyd 
effaith yr holl gynigion yn seiliedig ar y dybiaeth y byddent yn cael eu cyflwyno yn ystod hydref 
2015, ond ystyriodd Ofcom na fyddai'r oedi a gyhoeddwyd ond yn effeithio ychydig ar 
ganfyddiadau a chasgliadau'r AEF.  
 

4.2 Canfyddiadau allweddol 
 

BBC One +1 a drama BBC One 
 

 Ym marn Ofcom, mae cyflwyno sianel BBC One +1, ynghyd â mwy o fuddsoddi mewn drama ar 
BBC One, yn debygol o arwain at gynnydd yng nghyfran cynulleidfa'r BBC. Hefyd, mae'r AEF yn 
ystyried mai lansio sianel BBC One +1, o'r holl newidiadau a gynigir, fydd yn creu'r effaith 
niweidiol mwyaf ar sianelau masnachol a bod hynny'n debygol o arwain at ostyngiad mewn 
proffidioldeb. Mae hyn o ganlyniad i naill ai ostyngiad mewn cynulleidfaoedd sianelau 
masnachol fyddai'n arwain at ostyngiad disgwyliedig mewn refeniw hysbysebu neu, yn fwy 
deinamig, i gynnydd mewn costau o ganlyniad i'r sianelau hynny'n dewis buddsoddi mewn 
cynnwys a ddyluniwyd i adennill cynulleidfaoedd  a gollwyd.22    

                                                 
22 Mae Ofcom yn amcangyfrif y gallai effaith lansio BBC One +1 gyfateb i tua 0.3% i 0.5% o refeniw hysbysebu net. 
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4.1.1 Hefyd, mae Ofcom yn ystyried nad yw'r effaith yn debygol o fod yr un fath ar wahanol sianelau. 

Er enghraifft, mae'n debyg y byddai'n effeithio mwy ar ITV oherwydd bod y gystadleuaeth 
uniongyrchol yn fwy rhwng ei phrif sianel a BBC One. 
 

4.1.2 Gallai'r buddsoddiad arfaethedig mewn drama BBC One arwain at gymysgedd cymhleth o 
effeithiau. Mae dadansoddiad Ofcom yn dangos y bydd yn atgyfnerthu effaith cyflwyno BBC One 
+1. Mae Ofcom hefyd yn nodi data hanesyddol sydd, yn ei farn ef yn dangos bod gwariant 
cyffredinol gan BBC One ac ITV yn tueddu i dracio ei gilydd, a gallai cynnydd mewn gwariant 
BBC One ar raglenni gwreiddiol achosi i ITV ddilyn yr un trywydd er mwyn cynnal ei refeniw 
hysbysebu, ond nid o anghenraid drwy gynyddu ei wariant ar ddrama.  
 

Cau BBC Three fel sianel ddarlledu, ei hail-greu ar-lein a 
newidiadau i BBC iPlayer 
 

4.1.3 Mae'n debygol y bydd y newidiadau arfaethedig i BBC Three yn achosi effaith gadarnhaol yn y 
farchnad i sianelau teledu cystadleuwyr. Mae dadansoddiad Ofcom o'r newidiadau i BBC iPlayer 
yn awgrymu na fydd y rhain yn arwain at effaith o bwys ar y farchnad oherwydd nad ydynt yn 
newidiadau mawr. 
 

4.1.4 Er y defnyddir BBC iPlayer yn gynyddol i bori am gynnwys, mae ymchwil defnyddwyr Ofcom yn 
awgrymu bod defnyddwyr yn nodweddiadol yn dal i'w ystyried yn bennaf fel man i wylio 
rhaglenni penodol. Mae hyn yn cyfyngu ar effaith y cynigion mewn perthynas â BBC iPlayer. Fodd 
bynnag, os bydd y newid mewn ymddygiad defnyddwyr tuag at bori yn cynyddu, fel y gall 
ddigwydd oherwydd bod ail-greu BBC Three ar-lein yn newid canfyddiadau ynglŷn â BBC iPlayer, 
barn Ofcom yw y gall fod yna fwy o effaith ar sianelau masnachol a darparwyr ar alw.  
 

4.1.5 Mae Ofcom yn nodi bod yr ymchwil wedi dangos yr ystyrir mai 'sianel fflicio' yn bennaf yw'r 

sianel BBC Three ddarlledu bresennol, ble mae'r gwylwyr yn digwydd taro ar gynnwys. O 
ystyried cynlluniau'r BBC i drosglwyddo rhai o raglenni BBC Three i sianelau eraill y BBC, y 
cyhoeddiad diweddar ynglŷn â cholli cynnwys mwyaf poblogaidd BBC Three (Family Guy ac 

American Dad), ac argaeledd 'sianelau fflicio' eraill (Megis E4 neu Dave), mae Ofcom yn dweud y 
gall cynulleidfa bresennol BBC Three fod yn llai tebygol o ddilyn cynnwys BBC Three ar 
wasanaeth ar-lein (neu ar BBC iPlayer),  
 

4.1.6 Parthed cynnwys rhaglenni detholedig wedi ei gomisiynu gan drydydd partïon ar BBC iPlayer, 
mae Ofcom yn ystyried bod y meini prawf a gynigir gan y BBC ar gyfer dewis partneriaid trydydd 
parti yn amhenodol ac yn destun dehongliad. Heb gynnig cliriach (a mwy o fanylder ynglŷn â'r 
meini prawf ar gyfer dewis partneriaid trydydd parti), mae Ofcom yn dynodi risg o wahaniaethu 
allai olygu bod rhai partneriaid posibl yn cael eu heithrio yn annheg rhag cynnwys eu rhaglenni 
ar BBC iPlayer.  
 

Oriau estynedig i CBBC 
 

4.1.7 Mae Ofcom yn ystyried bod effaith cynigion y BBC i ymestyn oriau darlledu CBBC yn debygol o 
fod yn fychan iawn ar y farchnad. 
 

4.2 Argymhellion 
 

4.2.1 Mae Ofcom yn casglu y bydd y cynigion, yn arbennig BBC One +1, yn arwain at effaith negyddol 
yn gyffredinol ar ddarlledwyr masnachol, yn enwedig PSBau masnachol, a gallai hynny arwain at 
oblygiadau o ran buddsoddi mewn cynnwys. Mae Ofcom yn nodi y bydd angen i'r 
Ymddiriedolaeth ystyried yr effeithiau hyn, ynghyd â chanlyniadau ei AWC, wrth wneud ei 
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benderfyniad cyffredinol ynglŷn â PGC. Mae argymhellion Ofcom yn canolbwyntio ar y meysydd 
canlynol: 
 

 comisiynu cynhyrchu cynnwys ar alw 
 syndicetio cynnwys BBC ar alw 
 cynnwys rhaglenni trydydd partïon ar BBC iPlayer; a 
 chroes hyrwyddo rhwng sianelau darlledu'r BBC a chynnwys ar-lein. 

 
4.2.2 Cynhyrchu cynnwys ar alw: mae fframwaith presennol y BBC ar gyfer comisiynu cynnwys gan 

gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn eithrio comisiynu cynnwys ar alw yn unig. Felly, gallai symud 
cyllidebau comisiynu o ddarlledu i ar-lein olygu bod cwmnïau cynhyrchu annibynnol yn colli 
gwarchodaeth reoleiddiol, allai arwain at lai o gynnwys yn cael ei gomisiynu  gan y sector 
cynhyrchu annibynnol a/neu delerau llai ffafriol i gwmnïau cynhyrchu annibynnol.  
 

4.2.3 Hefyd, nid yw cynigion presennol y BBC ar gyfer comisiynu ar-lein  yn rhan o'r trefniadau 
masnachol presennol ar gyfer ailddarllediadau, a gallai'r cynnig i ail-greu BBC Three ar-lein olygu 
bod cynnwys yn cael mwy o amlygrwydd ar-lein o ganlyniad i nifer y cyfnodau 30 diwrnod y 
bydd ar gael, fydd yn cynyddu nifer yr ailddarllediadau o'u cymharu â darllediadau, a gostyngiad 
cyfatebol yng ngwerth hawliau cynnwys eilaidd. 

 
4.2.4 Mae Ofcom yn nodi bod y telerau masnachol rhwng y BBC a chwmnïau cynhyrchu annibynnol 

sy'n rheoli'r materion hyn wedi cael eu sefydlu drwy drafodaethau masnachol, a bod y trefniadau 
newydd fyddai'n ofynnol o dan y gwasanaeth a gynigir yn cael eu trafod ar hyn o bryd. Mae 
Ofcom yn ystyried bod y rhain yn drafodaethau masnachol pwysig, allai fynd i'r afael â'r materion 
a ddynodwyd, ac mae'n argymell bod yr Ymddiriedolaeth yn monitro cynnydd yn ofalus cyn 
ystyried a oes angen cymryd camau pellach neu beidio. 
 

4.2.5 Syndicetio cynnwys ar alw y BBC. Mae Ofcom yn nodi bod  polisi syndicetio  cynnwys ar 
alw y BBC yn annog cynhyrchion syndicetio safonol, sydd yn ymarferol wedi golygu cymwysiadau 
'dros y top' BBC iPlayer yn gyffredinol, sy'n gweithredu fel porth i gynnwys y BBC, yn hytrach nag 
atebion pwrpasol wedi eu hintegreiddio i bob platfform. Er bod hyn yn fuddiol i'r BBC o ran rheoli 
costau, mae Ofcom yn credu y gallai hyn, mewn rhai achosion, olygu nad yw cynnwys y BBC mor 
integreiddedig yn y platfformau hyn, sy'n golygu ei bod yn anoddach i rai defnyddwyr 
ddarganfod cynnwys y BBC a llywio rhwng y BBC a chynnwys arall.   
 

4.2.6 Yng nghyd-destun maint y newidiadau i BBC iPlayer, mae Ofcom yn ystyried bod y risgiau a 

ganfuwyd yn debygol o fod yn gymharol gyfyngedig. Fodd bynnag, gan gydnabod strategaeth 
hirdymor y BBC, mae Ofcom yn credu bod y telerau sy'n caniatáu i blatfformau gael 
mynediad i, ac integreiddio cynnwys ar alw y BBC yn debygol o fod yn gynyddol bwysig. 
Mae'n nodi bod yr Ymddiriedolaeth yn ddiweddar wedi cychwyn ymgynghoriad ynglŷn â 
fframwaith dosbarthu gwasanaethau a chynnwys y BBC. Mae Ofcom yn credu bod yr adolygiad 
hwn yn bwysig o ran sicrhau nad yw platfformau masnachol yn wynebu anfantais annheg o 
ganlyniad i'r ffordd y Mae'r BBC yn rhyddhau ei gynnwys.  
 

4.2.7 Cynnwys trydydd partïon ar BBC iPlayer. Mae Ofcom yn ystyried bod angen datblygu 

mwy ar y cynigion ar gyfer cynnwys trydydd partïon ar BBC iPlayer, yn arbennig mewn perthynas 
â'r meini prawf ar gyfer dewis partneriaid trydydd parti, er mwyn sicrhau bod y rhain yn glir, 
gwrthrychol ac nad ydynt yn arwain at eithrio darpar bartneriaid yn annheg.  
 

4.2.8 Croes hyrwyddo gwasanaethau'r BBC. Mae asesiad Ofcom o'r effeithiau ar y farchnad yn 

tybio bod croes hyrwyddo rhwng gwasanaethau darlledu'r BBC a BBC iPlayer yn cyflawni rôl sy'n 
debyg i'r un bresennol. Fodd bynnag, mae Ofcom yn nodi y dylai'r Ymddiriedolaeth nodi y gallai 
croes hyrwyddo helaeth gan y BBC atgyfnerthu'r effeithiau yma. Mae'n annog yr ymddiriedolaeth 
i ystyried rôl croes hyrwyddo fel rhan o'i asesiad. 
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4.2.9 Fel casgliad, mae Ofcom yn credu y bydd yr argymhellion uchod yn helpu'r Ymddiriedolaeth i 

sicrhau cydbwysedd rhwng galluogi'r BBC i gyflwyno gwasanaethau coethach a newydd er budd 
y rhai sy'n talu ffi'r drwydded, tra'n lleihau'r risg o ganlyniadau niweidiol i ddatblygiad 
gwasanaethau masnachol. Nid yw Ofcom yn argymell addasiadau penodol i'r cynigion ac eithrio 
bod angen i'r BBC egluro ei gynigion penodol mewn perthynas â chynnwys trydydd partïon ar 
BBC iPlayer. Fodd bynnag, o ystyried strategaeth hirdymor y BBC, os bydd y BBC yn y dyfodol yn 
dymuno ymestyn cwmpas y cynigion parthed defnyddio BBC iPlayer, mae Ofcom yn argymell y 
dylai'r Ymddiriedolaeth gynnal PGC arall. 
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 5. Penderfyniad yr 
Ymddiriedolaeth 

 

5.1 Cyflwyniad 
 

 Cyn casglu a ddylid cymeradwyo unrhyw un o'r cynigion, gyda neu heb amodau, 
mae'n rhaid i'r Ymddiriedolaeth 'fod yn fodlon bod gwerth cyhoeddus tebygol y 
newid yn cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol tebygol ar y farchnad' (Cymal 26(6) y 
Cytundeb Fframwaith). Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddyletswyddau cyfreithiol eraill hefyd yn 

cynnwys y rhai hynny yn Erthygl 23 y Siarter a'i rwymedigaethau o dan y gyfraith yn 
gyffredinol, ac yn unol â hynny mae'n rhaid iddo fod yn fodlon bod ei benderfyniad yn gyson â 
hynny23. 

 

5.1.1 Nodir ein casgliadau dros dro isod. I ddechrau rydym yn edrych ar bob elfen o'r cynigion yn 
unigol, ond cyflwynwyd y cynigion i ni gan y Weithrediaeth fel pecyn, felly mae angen i ni hefyd 
ystyried yr holl elfennau gyda'i gilydd, yn gyflawn. Nodir ein safbwynt ynglŷn â hyn yn adran 5.7 
isod. 
 

 Er mwyn bod yn eglur, casgliadau dros dro yw'r rhain, ac rydym yn ymgynghori arnynt, ac yn 
meddwl yn agored tan ddiwedd y broses, pan fydd yr Ymddiriedolaeth yn gallu newid unrhyw 
un o'r casgliadau dros dro a luniwyd yn ystod y cam hwn.24.  Rydym wedi gofyn i'r 

Weithrediaeth ddarparu gwybodaeth fanwl ar rai agweddau o'r cynnig, y byddwn yn ei 
chyhoeddi ac yn ei hystyried, ynghyd ag ymatebion i'r ymgynghoriad, wrth wneud ein 
penderfyniad terfynol. 

 

5.1 Cau BBC Three a'i hail-lansio ar-lein 
 
Crynodeb o'r canfyddiadau 
 

5.1.1 Rydym yn cydnabod cryfder y cynnig fel ymateb arloesol i newid strwythurol o ran defnydd, ac 
yn ystyried y byddai canolbwyntio ar allbwn ffeithiol a chomedi o safon uchel gyda llai o deitlau, 
ond teitlau mwy arloesol, yn fuddiol i'r cyhoedd. Mae'r duedd wedi bod tuag at wylio ar-lein, 
gydag oedolion ifanc yn arwain y ffordd. Mae yna dystiolaeth glir o ostyngiad mawr yn ystod y 
ddwy flynedd diwethaf yn niferoedd gwylio teledu ymysg y rhai o dan 35 oed, a hynny'n fwyaf 
amlwg ymysg rhai o dan 25 oed. Mae gan y grŵp yma lefel uchel o fynediad i'r rhyngrwyd, ac 
maent yn fwy tebygol nag unrhyw grŵp demograffeg arall i ddefnyddio gwasanaethau fideo ar-
lein ac o wneud hynny yn rheolaidd. 
 

 Mae yna gyd-destun ariannol hefyd i'r cynnig a hynny wedi'i danategu'n rhannol gan yr angen i 
greu arbedion.25 Mae gostyngiad mewn cyllid wedi arwain at angen cyfatebol i ganfod arbedion 

yn y portffolio presennol. Nid yw'r Weithrediaeth yn credu y gall gynnal safon y prif 
wasanaethau teledu drwy wneud toriadau ymylol i gyllidebau rhaglenni presennol. Ochr yn ochr 
ag arbed arian parhaus, mae'n awgrymu mai dim ond drwy gau gwasanaeth teledu y gellir creu 

                                                 
23 Gweler adran 5.7 isod. 
24 Yn benodol, nid oes raid i ni gymeradwyo pob cynnig sy'n pasio'r prawf gwerth cyhoeddus: gall ffactorau eraill sy'n 
berthnasol i'n dyletswyddau eraill (gweler adran 5.7) ein harwain i wrthod cynnig sy'n pasio'r prawf. 
25 Gweithrediaeth y BBC, Asesiad o Werth Cyhoeddus ac Ail-greu BBC Three Online a chynigion Cysylltiedig, 2014, tt.2. 
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arbedion digonol yn y portffolio.26 Mae arbediad felly yn bwysig, ac amcangyfrifir y bydd cau 
BBC Three a'i hail-lansio ar lein yn creu arbediad net o tua £30m y flwyddyn 27.    

 

5.1.1 Rydym yn derbyn bod rhaid i'r BBC ganfod ffordd o foderneiddio ei bortffolio mewn amgylchedd 
sy'n ariannol heriol, ac rydym yn cefnogi sail resymegol y strategaeth. Mae gan y BBC hanes da 
o ddatblygu gwasanaethau digidol a gall y newidiadau fod yn gatalydd i ddatblygu'r farchnad. 
Felly, rydym yn fodlon bod y newid yn symud i gyfeiriad ar-lein, ond mae'r ansicrwydd ynglŷn â 
pha mor gyflym fydd y duedd yn datblygu yn effeithio ar ein safbwynt. Byddai'r newid yn 
digwydd yn gynharach nag y byddai'r Weithrediaeth wedi ei ddymuno, neu ei gynllunio yn 
ddelfrydol, ac rydym yn bryderus y bydd yn arwain at golli cyfran sylweddol o gynulleidfa bwysig. 

 

5.1.2 Mae yna ddwy agwedd berthnasol i'r pryder. I nifer o bobl ifanc, mae teledu darlledu yn dal i fod 
yn bwysig: mae'n brofiad sy'n gyfarwydd, yn ddiymdrech a chymdeithasol. Mae hefyd yn 
chwarae rôl bwysig o ran cyfeirio gwylwyr tuag at gynnwys ar-lein. Hefyd, nid pawb sydd â 
chysylltiad band eang digonol.  
 

 Mae cynulleidfaoedd ar draws portffolio'r BBC yn gyffredinol wedi eu gwasgaru'n ddaearyddol 
anwastad eisoes, gyda chynulleidfaoedd ifanc yn cael eu tanwasanaethu ac yn anodd eu 
cyrraedd. Er hynny, mae BBC Three wedi ennill ei blwyf ymysg oedolion ifanc ac mae yna 
gyfran sylweddol o wylwyr unigryw nad ydynt yn defnyddio unrhyw wasanaeth teledu arall y 
BBC.28  Mae ein dadansoddiad yn cefnogi'r safbwynt y gellir colli cyfran sylweddol o'r gynulleidfa 

hon sydd â chyrhaeddiad unigryw, o ganlyniad i symud ar-lein.  
 

5.1.1 Er bod cynulleidfaoedd iau yn fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaeth ar-lein, ystyrir mai 'sianel 
fflicio' yw BBC Three, ac felly efallai ei bod yn llai addas i fodd yn wasanaeth ar-lein yn unig. 
Hefyd, nid pawb sydd â mynediad i gysylltiad band eang dibynadwy, ac mae yna ddimensiwn 
cymdeithasol a daearyddol i'r mater hwn. Mae gan gynulleidfa BBC Three gyfran uwch o oedolion 
DALlE a CD2E na gwasanaethau teledu eraill y BBC ac mae yna beryg i wasanaeth ar-lein yn unig 
ymyleiddio'r rhai na all fforddio'r gost ychwanegol o gael mynediad i fand eang neu nad oes 
ganddynt gysylltiad dibynadwy (am resymau daearyddol). Mae nifer o'r pryderon yma'n rhan 
annatod o'r tri rhwystr rhag defnydd, a ddynodwyd yn yr AWC, sef: 
 

(i) Ymwybyddiaeth: gwelededd cryf, brand cryf, gallu i ddenu defnyddwyr yn absenoldeb 
amserlen ddarlledu er mwyn annog defnydd ar-lein 

(ii) Derbynioldeb: cynefindra, rhwyddineb defnyddio, y gallu i fodloni gwahanol dymer neu 
'gyflyrau angen' a galluogi gwylio ar y cyd a phrofiad cymunol a chymdeithasol 

(iii)Hygyrchedd: cysylltiad band eang digonol neu fynediad parhaus i raglenni yn yr 
amserlen ddarlledu i rai nad oes ganddynt y cysylltiad hwn 

 
5.1.2 Felly, mae ein penderfyniad yn cynnwys barnu ymddygiad cynulleidfaoedd yn y dyfodol a 

chyflymder y pontio ar-lein. Rydym yn credu y bydd llwyddiant BBC Three ar-lein yn ddibynnol ar 
allu'r BBC i ddelio â'r tri rhwystr a amlinellir uchod. Neu fel arall, mae yna beryg y bydd 
cynulleidfa bwysig ac anodd ei chyrraedd yn cael ei cholli, yn y tymor byr o leiaf. Mae'r ystyriaeth 
hon wedi bod yn rhan ganolog o'n trafodaethau, ac rydym yn dychwelyd ati isod. 
 

5.1.3 Ystyriaeth bwysig arall i'r Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod y mentro creadigol sydd wedi 
nodweddu BBC Three fel sianel ddarlledu yn parhau ar-lein. Rydym yn cydnabod bod cynllun y 
Weithrediaeth eisoes yn rhagweld mentro creadigol ar y sianel ar-lein, ond er hynny mae 
gennym rai pryderon y gallai colli'r platfform darlledu olygu llai o gyfle i gynulleidfaoedd weld 
cynnwys gwreiddiol a'i gwneud yn anoddach i'r BBC ddenu a meithrin talent. Rydym wedi 

                                                 
26 Gweithrediaeth y BBC, Asesiad o Werth Cyhoeddus ac Ail-greu BBC Three Online a chynigion Cysylltiedig, 2014, tt.1. 
27 Ar ôl ystyried y buddsoddiad sydd ei angen i lansio BBC Three Online. 
28  Mae cyrhaeddiad unigryw yn gymesur uwch ymysg gwylwyr iau, oedolion C2DE a rhai o grwpiau du, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig (DALlE), ac mae'n bwysig cyrraedd y grwpiau yma, o ystyried her fwy cyffredinol i'r BBC . BARB, 2014. 

 



 

22 
 

gwrando ar randdeiliaid sy'n bryderus y bydd y gwasanaeth ar-lein yn apelio llai at gynhyrchwyr, 
awduron ac actorion fel llwyfan i raglenni newydd, a gallai hyn yn ei dro effeithio ar safon y 
rhaglenni a gomisiynir a chyfyngu ar gyswllt y gynulleidfa â thalent newydd. Efallai bod y mater 
yn cael ei waethygu gan y ffaith bod y gyllideb cynnwys yn sylweddol llai na chyllideb  cynnwys y 
sianel ddarlledu.  

 

 
 
Penderfyniad 
 

5.1.4 Wrth lunio ein casgliadau, rydym wedi ystyried yr AWC a'r AEF yn llawn, a'r casgliadau a'r 
materion sylfaenol yr ymdrinnir â hwy yn y ddau, ac rydym yn benodol wedi cymhwyso gofynion 
Cymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith. Rydym hefyd wedi cydymffurfio â'n holl ddyletswyddau 
cyfreithiol eraill yn cynnwys y dyletswyddau cyffredinol yn Erthygl 23 y Siarter a'r gyfraith 
gyffredinol, ac rydym yn fodlon bod ei benderfyniad yn gyson â'r dyletswyddau hynny.  
 

5.1.5 Casglodd yr AWC bod gan y cynnig craidd ar gyfer BBC Three rym sythweledol a'r potensial i 
greu mwy o werth cyhoeddus ymhen amser. Mae patrymau gwylio yn newid ac mae hynny'n fwy 
amlwg ymysg rhai 16-34 oed. Ond byddai'r newid yn digwydd yn gynharach na fyddai'r 
Weithrediaeth wedi ei ddymuno, neu wedi ei gynllunio yn ddelfrydol. Nid pawb sydd â chysylltiad 

band eang digonol, ac i nifer o wylwyr ifanc, mae teledu yn dal yn bwysig. Casglodd yr AWC y 
gellid ychwanegu mwy o werth cymdeithasol gyda phroses bontio fwy graddol fyddai'n 
ystyried pwysigrwydd ymwybyddiaeth, derbynioldeb a hygyrchedd. Hefyd, bu iddo 

gydnabod y byddai cau BBC Three yn creu arbediad net o £30m fyddai'n cael ei ail-fuddsoddi 
mewn meysydd eraill.  

 

5.1.6 Gan ystyried yr ystyriaethau hyn, mae gwerth cymdeithasol yn achos cytbwys iawn, ond ein 
casgliad cyffredinol yw bod y cynnig yn debygol o greu gwerth cymdeithasol cadarnhaol. Mae 
asesiad Ofcom o'r effaith ar y farchnad yn dangos bod unrhyw effaith ar y farchnad yn debygol o 

fod yn gadarnhaol. Felly, ein casgliad dros dro yw bod y prawf gwerth cyhoeddus wedi'i basio 
ac y dylem gymeradwyo'r cynnig hwn. 
 

5.1.7 Mae'r risgiau allweddol yr ydym wedi eu dynodi yn gysylltiedig â cholli cynulleidfa anodd ei 
chyrraedd a'r effaith niweidiol y byddai sianel ar-lein yn ei achosi i allu'r BBC i feithrin talent. 
Rydym yn nodi'r casgliad yn yr AWC y gellid lleihau'r risg drwy ddelio â'r rhwystrau sydd wedi eu 
dynodi. Felly, rydym o blaid gosod amodau er mwyn lliniaru'r pryderon yma a diogelu gwerth 
cyhoeddus.  

 

5.1.8 Cyn i ni wneud penderfyniad terfynol rydym yn dymuno bodloni ein hunain mewn perthynas ag 
effeithiolrwydd tebygol yr amodau a'r canllawiau yr ydym yn eu cynnig. Yn unol â hynny, rydym 
yn gofyn am fwy o wybodaeth gan y Weithrediaeth er mwyn ymdrin ag effeithiau ariannol a 
gweithredol  yr amodau a gynigir, a'r effaith ar gynulleidfaoedd.  
 

5.1.9 Dylai'r Weithrediaeth ddarparu'r wybodaeth ychwanegol uchod y gofynnwyd amdani erbyn 
28 Gorffennaf 2015 ar yr hwyraf. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cael ei ymestyn er mwyn 
caniatáu ar gyfer cyfnod yr haf a bydd yn para hyd at hydref 2015. Mae'r Ymddiriedolaeth 
yn meddwl yn agored mewn perthynas â'r casgliadau dros dro yma a'r amodau posibl, tra'n 
disgwyl am ganlyniad yr ymatebion i'r ymgynghoriad ac ymateb y Weithrediaeth. 
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Amodau 
 

(i) Cyfnod pontio graddol wedi ei reoli'n dda: byddai hyn yn galluogi'r BBC i godi 
ymwybyddiaeth o'r newid a buasem yn disgwyl i hynny olygu cadw'r gwasanaeth 
darlledu a'r gwasanaeth ar-lein yn gyfochrog am gyfnod. 
 
Mae'r Weithrediaeth wedi dangos eisoes na fyddai cau'r gwasanaeth darlledu yn raddol 
yn creu'r arbedion sy'n ofynnol, ac y byddai'n gwanio'r hyn mae'r sianel ddarlledu yn ei 
gynnig. Er nad ydym eisiau tanseilio cryfder y gwasanaeth darlledu, rydym yn credu mai 
pontio graddol fyddai orau er budd y gwylwyr. Felly, rydym yn gofyn i'r Weithrediaeth 
ddarparu cynllun wedi ei gostio yn llawn i'r Ymddiriedolaeth ar gyfer gweithredu a 
marchnata'r pontio, ac iddo werthuso opsiynau ar gyfer cyfnod o wasanaeth cyfochrog 
 

(ii) Rhaglenni ar gyfer cynulleidfa BBC Three ar deledu darlledu: byddai hyn  yn 
golygu defnyddio slotiau darlledu ar gyfer rhaglenni ffurf hir BBC Three ar BBC One 
a/neu BBC Two yn barhaus. Byddai argaeledd ehangach o gynnwys brand BBC Three yn 
yr amserlen ddarlledu yn ymateb i'r rhwystrau a diffinnir yn yr AEC drwy godi 
ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth ar-lein (o ystyried mai'r amserlen ddarlledu sy'n annog 
defnydd) a sicrhau bod y rhai hynny nad oes ganddynt gysylltiad band eang digonol yn 
dal yn gallu  gwylio rhaglenni BBC Three ar deledu.  
 
Rydym hefyd yn gofyn i'r Weithrediaeth am ymrwymiad clir i raglennu fydd yn apelio at 
bobl 16-34 oed yn amserlenni'r sianelau darlledu eraill er mwyn helpu i gynnal 
cyrhaeddiad ymysg y grŵp hwn a sicrhau y gwasanaethir cymaint â phosibl ar y rhai nad 
oes ganddynt gysylltiad band eang digonol o fewn y cyllidebau presennol. 
 

(iii) Ymrwymiad i sicrhau lle i fentro creadigol ar deledu ble gellir profi a 
datblygu talent a syniadau newydd. Dyluniwyd yr amod hwn i ddelio â phryderon ynglŷn 
â cholli talent o ganlyniad i'r symud ar-lein.  

 
Rydym yn cynnig gweithredu'r amodau hyn drwy ddiwygio trwyddedau gwasanaethau 
(yn ddarostyngedig i'r hyn sy'n ofynnol gan y Siarter a'r Cytundeb). Bydd geiriad 
arfaethedig y diwygiadau yn cael eu cyhoeddi ochr yn ochr ag ymateb y Weithrediaeth i'n 
cais.  

 
Canllawiau ychwanegol 

 
(iv) Buddsoddi mewn drama: er nad yw hyn yn amod cymeradwyo, petai'r 

Weithrediaeth yn dewis buddsoddi peth o'r £30m a arbedir mewn drama, buasem yn eu 
hannog i ganolbwyntio ar ddrama fyddai'n apelio'n arbennig ar gynulleidfa iau. 
 

(v)          Gwarchodaeth oriau trothwy: rydym yn argymell bod y Weithrediaeth yn delio 
â phryderon ynglŷn â cholli gwarchodaeth 'oriau trothwy' a'r perygl y gallai gwylwyr iau 
gael mynediad i gynnwys anaddas. Rydym yn gofyn i'r Weithrediaeth ddarparu mwy o 
wybodaeth am hyn, ac am unrhyw ffyrdd eraill y gall sicrhau nad yw gwylwyr iau yn dod 
i gysylltiad â chynnwys anaddas. 

 
(vi) Priodoli ar safleoedd trydydd parti: rydym yn gofyn i'r Weithrediaeth roi mwy 

o wybodaeth ynglŷn â sut mae'n bwriadu taclo gwendid priodoli i'r BBC ar blatfformau 
trydydd parti.  

 
(vii) Defnyddio capasiti sbectrwm: nododd y Weithrediaeth yn ei gais ei fod yn 

ystyried ystod o opsiynau ar gyfer capasiti segur yn dilyn cau BBC Three ac ymestyn 
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oriau CBBC. Erbyn hyn rydym angen mwy o wybodaeth gan y Weithrediaeth ynglŷn â sut 
y gellid defnyddio'r capasiti i sicrhau gwerth cyhoeddus. 
 

(viii) Datblygiadau ar BBC Three ar-lein yn y dyfodol: Bu i Ofcom gyflwyno 
argymhellion mewn perthynas â datblygiadau yn y dyfodol. Trafodir hyn yn adran 5.2.19 
isod. 

 

Cydymffurfio parhaus 
 

5.1.10 Os bydd cymeradwyaeth derfynol yn ddarostyngedig i'r amodau uchod, byddai'r Ymddiriedolaeth 
yn monitro cydymffurfiaeth â gofynion y drwydded  gwasanaeth newydd fel rhan o'i waith 
arolygu BBC One a BBC Two (a disgwylir y bydd hyn yn parhau y tu hwnt i gyfnod o Siarter 
presennol) a byddai'n cynnig y dylid adolygu'r drwydded gwasanaeth o fewn 12 mis o'i 
benderfyniad terfynol. Byddai'r adolygiad hwnnw yn canolbwyntio ar p'un a yw'r Weithrediaeth 
yn llwyddo i apelio at gynulleidfaoedd iau, gan roi sylw penodol i gyrhaeddiad cyffredinol y BBC 
ymysg rhai 16-24 oed fel y dangosydd allweddol, a sylw manwl i niferoedd gwylwyr a 
chyrhaeddiad y gwasanaeth ar-lein newydd  
 

Argymhellion Ofcom 
 

5.1.11 Yn yr AEF, mae Ofcom yn cyflwyno'r argymhellion canlynol mewn perthynas â'r cynnig: 
 

5.1.12 Roedd Ofcom yn ystyried y byddai 'ail-greu' BBC Three ar-lein yn effeithio'n niweidiol ar 
gynhyrchwyr annibynnol fyddai efallai'n colli gwarchodaeth reoleiddiol benodol ar eu telerau 
masnachu â'r BBC, a bu iddo hefyd gyfeirio ar yr ymgynghoriad a gychwynnwyd gan yr 
Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2015 ynglŷn â threfniadau cyflenwi cynnwys yn y dyfodol. 
Nododd Ofcom y dylai trafodaethau mewn perthynas â chontractau sy'n gysylltiedig â chynnwys 
gael eu monitro'n ofalus, a dylid rhoi ystyriaeth ofalus   i ymatebion i'r ymgynghoriad, a dylai'r 
Ymddiriedolaeth ystyried a oes angen cymryd camau pellach neu beidio. 
 

 Mae'r Ymddiriedolaeth yn y broses o lunio ei gasgliadau ynglŷn â chyflenwi 
cynnwys yng ngoleuni'r ymatebion i'w ymgynghoriad.29 Mae'r trafodaethau ynglŷn â 
thelerau masnachu yn eu hanfod yn fater gweithredol i'r Weithrediaeth, ond mae'r 
Ymddiriedolaeth yn nodi arsylwadau Ofcom a bydd yn gofyn am adroddiadau 
priodol ar gynnydd. 

 
5.1.1 Byddai mwy o ddatblygiadau i BBC Three ar-lein yn yr hirdymor (megis cynyddu’n sylweddol y 

cynnwys ar-lein yn unig, gwneud mwy o sianelau yn rhai ar-lein yn unig, neu newid math y 
cynnwys), yn unigol neu’n gronnol, yn golygu newid sylweddol i'r cynigion a aseswyd yn yr AEF, 
a byddai angen i'r Ymddiriedolaeth ystyried cynnal PWC arall er mwyn asesu'r effeithiau ar y 
farchnad: dylai'r Ymddiriedolaeth 'osod ffiniau pendant mewn perthynas â'r hyn a ganiateir i'r 
BBC ei wneud...a pha bryd fydd angen cymeradwyaeth o'r newydd.' 
 

5.1.2 Rydym yn gwerthfawrogi, pe byddai’n cael ei gymeradwyo, y gallai fersiwn ar-lein o 
BBC Three esblygu mewn ffordd fyddai'n codi'r cwestiwn a oes newid 'arwyddocaol' 
wedi digwydd, ac ar yr adeg honno byddai angen PWC newydd. Rydym yn barnu bod 
y gyfundrefn o drwyddedau gwasanaethau a sefydlwyd gan y Cytundeb Fframwaith 
yn ffordd effeithiol o ddiffinio cwmpas unrhyw un o wasanaethau’r BBC, a thrwy 
hynny mae'n helpu i adnabod unrhyw newidiadau arwyddocaol. Wrth greu trwydded 
i gynnwys fersiwn ar-lein o BBC Three, buasem yn ystyried argymhelliad Ofcom ac yn 
ceisio sefydlu ffiniau priodol. 
 

                                                 
29 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/distribution_framework  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/distribution_framework
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5.1.3 Mae Ofcom yn ystyried y gallai croes hyrwyddo helaeth gan y BBC o BBC Three fel gwasanaeth 
ar-lein atgyfnerthu'r effeithiau a ddynodwyd gan Ofcom, ac maent yn annog yr Ymddiriedolaeth i 
ystyried rôl croes hyrwyddo fel rhan o'i hasesiad o'r cynigion hyn. 

 

5.1.4 Fel rhan o'i hasesiad, mae'r Ymddiriedolaeth wedi dynodi angen i groes 
hyrwyddo BBC Three ar-lein yn briodol er mwyn helpu i sicrhau bod 
cynulleidfaoedd yn ymwybodol ohono, ond mae hefyd yn ymwybodol o'r angen i 
ystyried effaith posibl gweithgaredd croes hyrwyddo ar y farchnad ehangach. 
Mae'r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu cod ymarfer mewn perthynas â chroes hyrwyddo 
a ddyluniwyd i sicrhau nad oes unrhyw groes hyrwyddo amhriodol yn digwydd. Mae'r 
cod yn ei gwneud yn eglur y dylai'r BBC hyrwyddo'r ffyrdd y gall gwylwyr gael 
mynediad i wasanaethau ar alw'r BBC, ond wrth wneud hynny mae'n rhaid iddo 
sicrhau nad yw'n ffafrio unrhyw blatfform penodol ar draul eraill. Yn ehangach, mae'r 
Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd yn adolygu ei fframwaith masnachu teg (sy'n cynnwys 
y cod), a bydd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â'r cynigion.  
 

5.2 Lansio BBC One +1 
 

5.2.1 Bu i ni gasglu bod  BBC One +1 yn cynnig gwerth cyhoeddus isel i ganolig. Ar ôl cymhwyso'r 
prawf yng nghymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith, nid ydym yn fodlon bod y gwerth cyhoeddus 
tebygol fyddai'r cynnig yn ei greu yn cyfiawnhau'r effaith negyddol posibl ar y farchnad. Felly, ein 
casgliad dros dro yw peidio â chymeradwyo'r cynnig.  

 
5.2.2 Rydym yn derbyn y byddai lansio sianel BBC One +1 yn effeithio'n niweidiol ar sianelu 

masnachol, ac y byddai'n debygol y byddai hynny yn arwain at ostyngiad mewn proffidioldeb, o 
ganlyniad naill ai i ostyngiad mewn cynulleidfaoedd yn arwain at gwymp disgwyliedig mewn 
refeniw hysbysebu, neu yn fwy deinamig, i gynnydd mewn costau o ganlyniad i fuddsoddi mewn 
cynnwys a ddyluniwyd i adennill gwylwyr a gollwyd. Nododd Ofcom mai’r cynnig hwn, o holl 
elfennau'r pecyn,  fyddai'n effeithio'n fwyaf negyddol ar y farchnad. 
   

5.2.3 Roedd y cynnig yn cynnwys ambell i gyfaddawd anodd. Byddai BBC One +1 yn ei hanfod yn 
adlewyrchu gwerthoedd golygyddol ei riant sianel, ond byddai methu darparu rhaglenni optio 
allan yn gwanio gwerth y gwasanaeth yn gyffredinol. Rhan o gylch gwaith BBC One yw 
adlewyrchu'r DU gyfan yn ei allbwn, ac mae'r gallu i wneud hynny yn un o amcanion a nodau'r 
gwasanaeth.  
 

5.2.4 Hefyd, ni fyddai'r gwasanaeth ar gael yn gyffredinol ar adeg ei lansio ar DTT a byddai angen i 
24% o aelwydydd teledu'r DU uwchraddio eu hoffer teledu er mwyn gallu ei dderbyn. Mae'r 
cynnydd mewn cyrhaeddiad ellid ei gyflawni yn gymharol fychan (cynnydd cyffredinol mewn 
cyrhaeddiad teledu o 0.3%, gyda chynnydd o 0.5% ymysg rhai 16-34 oed). Roedd rhai 
agweddau o gyrhaeddiad yn berthnasol i'n hystyriaeth - cyrhaeddiad ymysg oedolion ifanc a'r 
rhai nad oes ganddynt fynediad i BBC iPlayer. Fodd bynnag, casglodd yr AWC na fydd BBC One 
+1 yn rhoi gwell gwasanaeth i'r rhai nad oes ganddynt fynediad i BBC iPlayer, a bydd ond yn 
gwella ychydig ar y cyrhaeddiad ymysg oedolion ifanc. Felly, mae'n annhebygol o allu lliniaru 
digon am golli BBC Three fel sianel ddarlledu. Felly, er bod y cynnig yn creu ychydig o werth 
cyhoeddus, nid yw'n ddigon i gyfiawnhau'r effaith negyddol ar y farchnad. Felly, ein casgliad dros 
dro yw peidio â chymeradwyo'r cynnig.  
 

5.2.5 Fel y nodir uchod, oherwydd bod y cynigion wedi’u cyflwyno inni gan y Weithrediaeth fel pecyn, 
mae angen i ni ystyried yr holl elfennau gyda'i gilydd, mewn perthynas â'r prawf gwerth 
cyhoeddus yng nghymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith. Yn benodol, mae angen i ni fod yn fodlon 
y byddid yn pasio'r prawf beth bynnag petawn yn penderfynu gwrthod y BBC Ond +1 newydd 
dros dro, ond yn cymeradwyo'r elfennau eraill (mewn rhai achosion, gydag amodau). Nodir ein 
safbwynt ynglŷn â hyn yn adran 5.7. 
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5.3 Esblygiad BBC iPlayer 
 

5.3.1 Ar ôl cymhwyso'r prawf yng nghymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith, ein casgliad dros dro yw bod 
y gwerth cyhoeddus tebygol fyddai'r cynigion yn ei greu yn cyfiawnhau'r effaith negyddol posibl 
ar y farchnad. Yn benodol, rydym yn ystyried bod yna werth cyhoeddus mewn datblygu BBC 
iPlayer y tu hwnt i'w gylch gwaith gwreiddiol, ac y byddai'r newidiadau yn arwain at wasanaeth 
cryfach ar delerau mwy hyblyg, wedi ei ddarparu am gost isel.  
 

5.3.2 Rydym yn fodlon bod y cynigion a gynigir yn rhy gyfyngedig o ran maint er mwyn effeithio'n 
sylweddol ar y farchnad. Er bod BBC iPlayer yn cael ei ddefnyddio'n gynyddol i ganfod cynnwys, 
canfu'r AEF mai dal i fyny yw ei swyddogaeth graidd o hyd. Ym marn Ofcom mae hyn yn cyfyngu 
ar effaith y cynnig, ond petai'r newid mewn ymddygiad defnyddwyr yn cyflymu (er enghraifft, o 
ganlyniad i'r cynigion ar gyfer BBC Three ar-lein) gallai hynny arwain at fwy o effaith ar sianelau 
masnachol a darparwyr ar alw.  
 

5.3.3 Mewn perthynas â chynnwys rhaglenni trydydd parti, rydym yn cytuno gydag argymhellion 
Ofcom mewn perthynas â'r angen i osod meini prawf clir a gwrthrychol mewn perthynas â 
chynnwys trydydd parti, ac rydym yn ystyried ei bod yn briodol gosod hyn fel amod. Felly, ein 
casgliad dros dro yw cymeradwyo'r cynnig, yn ddarostyngedig i'r amod hwn  
 

5.3.4 Rydym hefyd yn fodlon bod yna ddigon o werth cyhoeddus yn y cynnig ynglŷn ag iPlayer 
oherwydd ei gyfraniad i'r diben cyhoeddus digidol a'i botensial i ysgogi creadigrwydd. Drwy 
gyfoethogi gwasanaeth sy'n darparu mynediad i'r ystod lawn o gynnwys y BBC, bydd y 
newidiadau yn helpu i warchod cyflawni'r holl ddibenion mewn byd ar-lein. Er bod y newidiadau'n 
debygol o achosi effaith cymharol fychan ar ddefnydd  chyrhaeddiad, bydd hynny'n helpu i 
gynnal ei apêl mewn amgylchedd cystadleuol. Mae'r agwedd hon o gyrhaeddiad yn arbennig o 
berthnasol ac rydym yn ystyried bod cyflwyno darllediadau cyntaf yn helpu i gynnal cyrhaeddiad 
a chynnal gallu BBC iPlayer i ddarparu gwerth cyhoeddus. Mae gwylwyr iau yn gymesurol fwy 
tebygol o ddefnyddio gwasanaeth dal i fyny, a gall detholiad da o gynyrchiadau ar y cychwyn 
helpu i wella cyrhaeddiad y BBC ymysg y grŵp yma. Mae darllediadau cyntaf ar-lein yn ffordd 
newydd o feithrin cynulleidfa ac mae'r cynnig yn  ffordd ymarferol a chost effeithiol o greu 
diddordeb gyda mwy o ymgysylltu a mynediad mwy hyblyg.  
 

5.3.5 Fod bynnag, mae gennym rai pryderon  y bydd y rhai nad oes ganddynt gysylltiad band eang 
digonol yn cael eu cosbi, ac rydym yn rhagweld perygl cysylltiedig y gallai defnydd eang o 
ddarllediadau cyntaf ar-lein danseilio cysyniad cyffredinoledd a phwysigrwydd gwylio'n fyw. O 
ystyried graddfa fechan y cynigion, rydym yn ystyried mai bychan fydd yr ail risg yma.  

 
5.3.6 Ar ôl ystyried gwerth cyhoeddus y cynnig hwn yn erbyn yr effeithiau cyfyngedig ar y farchnad, 

ein casgliad dros dro yw y dylem gymeradwyo'r cynnig. Fodd bynnag, rydym yn nodi 
argymhellion Ofcom, a'r pryderon a fynegwyd yn yr AEF, ac rydym yn ystyried y dylai unrhyw 
gynnig fod yn ddarostyngedig i'r amod canlynol: 
 

Amod 
 

(i) Cynnwys trydydd parti a gomisiynwyd ar BBC iPlayer - dylai'r Weithrediaeth 
egluro i'r Ymddiriedolaeth pa feini prawf clir a gwrthrychol fydd yn ei ddefnyddio ar gyfer 
dethol partneriaid trydydd parti ac egluro sut y bydd yn sicrhau na fydd partneriaid 
trydydd parti yn cael eu heithrio yn annheg. Mae'r amod yn ymateb i argymhellion Ofcom 
ynglŷn â'r pwynt hwn. 
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Canllawiau ychwanegol 
 

5.3.7 Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn disgwyl i'r Weithrediaeth ddilyn y canllawiau canlynol os bydd 
cymeradwyaeth derfynol yn cael ei roi: 
 

(ii) Cymedroli cynnwys trydydd parti: dylai'r Weithrediaeth egluro i'r Ymddiriedolaeth sut 
fydd yn cymedroli cynnwys trydydd parti. 

 

Argymhellion Ofcom 
 

5.3.8 Yn yr AEF, mae Ofcom yn cyflwyno'r argymhellion canlynol mewn perthynas â'r cynnig: 
 

5.3.9 Os bydd y Weithrediaeth eisiau gwneud mwy o welliannau i BBC iPlayer, mae Ofcom yn 
awgrymu y dylai ystyried a allai'r newidiadau, y unigol neu'n gronnol, olygu newid 
arwyddocaol i wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU, a byddai angen i'r Ymddiriedolaeth 
ystyried cynnal PWC arall er mwyn asesu'r effeithiau ar y farchnad: dylai'r Ymddiriedolaeth 
'osod ffiniau pendant mewn perthynas â'r hyn a ganiateir i'r BBC ei wneud...a pha bryd fydd 
angen cymeradwyaeth o'r newydd.'  

 

5.3.10 Er bod hynny y tu hwnt i gwmpas yr asesiad presennol, rydym yn gwerthfawrogi y 
gallai mwy o newidiadau o'r fath godi'r cwestiwn a oes newid 'arwyddocaol' wedi 
digwydd, ac ar yr adeg honno byddai angen PWC newydd. Rydym yn barnu bod y 
gyfundrefn o drwyddedau gwasanaethau a sefydlwyd gan y Cytundeb Fframwaith yn 
ffordd effeithiol o ddiffinio cwmpas unrhyw un o wasanaethau’r BBC, a thrwy hynny 
mae'n helpu i adnabod unrhyw newidiadau arwyddocaol.  
 

5.3.11 O ystyried cyffredinrwydd BBC iPlayer, mae Ofcom yn casglu bod yr union fanylion ynglŷn â sut y 
mae cynnwys BBC yn cael ei syndicetio ar blatfformau teledu (a dyfeisiadau eraill) yn debygol o 
ddod yn bwysicach. Er enghraifft, mae'r gallu i lywio'n hawdd rhwng cynnwys y BBC a chynnwys 
nad yw'n perthyn i'r BBC yn debygol o fod y allweddol bwysig i wylwyr a darparwyr platfformau 
teledu. Dylid ystyried y materion yng nghyd-destun yr ymgynghoriad ar fframwaith dosbarthu, 
gyda sylw penodol yn cael ei roi i sut mae gwasanaethau ar-lein y BBC yn perthyn i hyn er mwyn 
sicrhau nad yw platfformau masnachol yn wynebu anfantais annheg pan fo'r BBC yn rhyddhau 
cynnwys. 
 

5.3.12 Mae'r Ymddiriedolaeth yn y broses o lunio ei gasgliadau ynglŷn â'i fframwaith 
dosbarthu ar gyfer gwasanaethau a chynnwys y BBC, yng ngoleuni'r ymatebion i'w 
ymgynghoriad. Fodd bynnag, nid yw'r egwyddor sylfaenol y dylai'r BBC sicrhau bod ei 
gynnwys ar alw ar gael yn eang ar blatfformau a dyfeisiadau mewn modd teg, 
rhesymol ac anwahaniaethol, yn rhywbeth y mae'r Ymddiriedolaeth yn bwriadu ei 
newid. 
 

5.3.13 Mae Ofcom yn ystyried y gallai croes hyrwyddo helaeth gan y BBC atgyfnerthu'r effeithiau a 
ddynodwyd gan Ofcom, ac maent yn annog yr Ymddiriedolaeth i ystyried rôl croes hyrwyddo fel 
rhan o'i hasesiad o'r cynigion hyn. 

 

5.3.14 Mae'r Ymddiriedolaeth yn derbyn ac yn nodi'r pwyntiau yma, ac yn gwerthfawrogi eu 
perthnasedd i effaith BBC iPlayer ar y farchnad. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu 
cod ymarfer mewn perthynas â chroes hyrwyddo a ddyluniwyd i sicrhau nad oes 
unrhyw groes hyrwyddo amhriodol yn digwydd. Mae'r cod yn ei gwneud yn eglur y 
dylai'r BBC hyrwyddo'r ffyrdd y gall gwylwyr gael mynediad i wasanaethau ar alw y 
BBC, ond wrth wneud hynny mae'n rhaid iddo sicrhau nad yw'n ffafrio unrhyw 
blatfform penodol ar draul eraill. Yn ehangach, mae'r Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd 
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yn adolygu ei fframwaith masnachu teg (sy'n cynnwys y cod), a bydd yn cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â'r cynigion. 

 

5.4 Oriau estynedig i CBBC 
 

5.4.1 Ar ôl cymhwyso'r prawf yng nghymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith, ein casgliad dros dro yw bod 
y gwerth cyhoeddus tebygol fyddai'r cynigion yn ei greu yn cyfiawnhau'r effaith negyddol posibl 
ar y farchnad. 
 

5.4.2 Rhan ganolog o'r casgliad dros dro hwn yw'r budd net tebygol fydd y cynnig yma yn ei greu i 
gynulleidfaoedd. Rydym yn fodlon bod effaith y cynigion i ymestyn oriau darlledu CBBC yn 
debygol o fod yn fychan ar y farchnad. Rydym hefyd yn fodlon bod yna ddigon o werth 
cyhoeddus yn y cynnig drwy ehangu'r dewis i wylwyr iau, sydd ond yn bosibl o ganlyniad i'r 
capasiti dros ben sy'n deillio o gau BBC Three fel sianel ddarlledu.  
 

5.4.3 Yn absenoldeb cyllideb ar gyfer rhaglenni newydd, efallai bod y gwerth y mae hynny yn ei greu 
yn fwy cyfyngedig, ond mae'n darparu mwy o gyfle i amserlennu rhaglenni neilltuol o safon uchel 
ar adeg pan fo plant yn fwy tebygol o wylio. Er bod y cynnig wedi tueddu i bolareiddio barn, 
mae'n sicrhau mwy o werth cymdeithasol o gynnwys sy'n bodoli gyda buddsoddiad bychan. 
Mae'r effaith ar gyrhaeddiad, er yn fychan, yn helpu i ryw raddau i liniaru dirywiad cyffredinol yn 
ffigyrau gwylio CBBC a gallai gefnogi pontio gwylwyr iau o CBeebies i'r sianel.  
 

5.4.4 Ar ôl ystyried effaith bychan y cynnig ynglŷn â CBBC ar y farchnad yn erbyn ei werth cyhoeddus, 
ein casgliad dros dro yw y dylem gymeradwyo'r cynnig. Rydym yn nodi bod ymestyn oriau CBBC 
yn ddibynnol ar gau BBC Three fel sianel ddarlledu, o ganlyniad i ddefnyddio sbectrwm BBC 
Three. Felly, os mai ein penderfyniad terfynol fydd gwrthod cau BBC Three fel sianel ddarlledu, 
bydd angen ailystyried y cynnig ynglŷn â CBBC.  

 

Canllawiau ychwanegol 
 

 Datblygiadau i CBBC yn y dyfodol: fel ymateb i argymhellion Ofcom yn yr AEF, mae'r 
Ymddiriedolaeth yn ystyried y dylai'r Ymddiriedolaeth gofio (fel yn achos y cynigion parthed 
BBC Three ac iPlayer), os bydd yn cynnig gwneud mwy o newidiadau i CBBC, y dylai ystyried a 
allai'r newidiadau hyn arwain at newid arwyddocaol posibl i wasanaethau cyhoeddus y BBC yn 
y DU. Os digwydd hynny, dylai gyfeirio'r cynigion at yr Ymddiriedolaeth, fydd yn penderfynu a 
yw'r newidiadau a gynigir yn arwyddocaol mewn gwirionedd,30 a bod angen PGC. Efallai y bydd 

yr Ymddiriedolaeth hefyd yn gofyn i'r Weithrediaeth ddarparu gwybodaeth am newidiadau i 
CBBC yn y dyfodol.31   

 

5.1 Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac amrywiaeth 
 

 Mewn perthynas â'r holl gynigion, bu i ni ystyried yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) 
a gynhaliwyd fel rhan o'r AWC. Nid oedd yn eglur a oedd dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus yn gymwys i'r PGC yma32 , oherwydd gellir dadlau bod ein swyddogaeth wrth 

benderfynu cymeradwyo'r cynigion neu beidio yn 'swyddogaeth mewn perthynas â darparu 
gwasanaeth cynnwys', a'i fod felly wedi ei eithrio.33  Er hynny, o ystyried pwysigrwydd 

gwerthuso'n briodol sut, ac i ba raddau, y byddai'r cynigion, os y'u cymeradwyir, yn effeithio ar 
rannau penodol o gynulleidfa'r BBC (sydd hefyd yn berthnasol i Ddibenion Cyhoeddus y BBC), 
bu i ni benderfynu gwerthuso effaith y cynigion ar grwpiau amrywiol.   

                                                 
30 Yn ôl cymal 25 y Cytundeb Fframwaith. 
31 Fel y'i darparwyd ar gyfer dogfen canllawiau prosesau asesu Ymddiriedolaeth y BBC, tt.3.  
32 Deddf Cydraddoldeb 2010, adran 149. 
33 Deddf Cydraddoldeb 2010, Atodlen 19. 
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5.1.1 Bu i'r AEG a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth ganfod bod rhai grwpiau yn fwy perthnasol nag 

eraill: 
 

 Roedd oed yn arbennig o berthnasol, oherwydd bod y BBC yn cau gwasanaeth darlledu 
a anelir yn bennaf at bobl ifanc (BBC Three), ac mae'n debygol na fydd holl wylwyr ifanc 
BBC Three   yn symud ar draws i wasanaeth ar-lein newydd BBC Three (yn rhannol 
oherwydd materion ynglŷn â mynediad rhyngrwyd drwy fand eang) neu sianelau eraill y 
BBC, megis BBC One a Two (sydd â gwylwyr llawer hŷn ar gyfartaledd).  

 

 Roedd ethnigrwydd hefyd yn grŵp perthnasol posibl, oherwydd bod gan BBC Three 
fwy o gyrhaeddiad ymysg cynulleidfaoedd BAME nag unrhyw sianel arall, ac fel yn achos 
gwylwyr iau, nid yw'n debygol y bydd yr holl wylwyr BAME yn symud ar draws i 
wasanaethau eraill y BBC (oherwydd materion yn ymwneud â mynediad rhyngrwyd drwy 
fand eang). Mae proffiliau gwylwyr gwasanaethau eraill y BBC hefyd yn destun pryder yn y 

grŵp hwn.  
 

 Roedd anabledd hefyd yn arbennig o berthnasol, oherwydd bod cael mynediad i 
gynnwys ar-lein yn anoddach i wylwyr â rhai anableddau. Roedd yna bryderon hefyd na 

fyddai'r cwotâu ar gyfer isdeitlo, arwyddo a sain ddisgrifiad, sydd ar hyn o bryd yn gymwys i 
sianelau teledu darlledu, yn cynnwys peth o'r ddarpariaeth ar-lein.  

 

 Bu i'r AEG hefyd ddynodi y gallai'r cynigion effeithio ar wylwyr mewn ardaloedd 
gwledig ac yng ngrŵp cymdeithasol economaidd C2DE oherwydd gall materion yn 
ymwneud â mynediad i fand eang (yn cynnwys fforddiadwyedd) a chyflymder rwystro'r 
grwpiau hyn rhag gwylio cynnwys ar-lein yn llwyddiannus, ac mae'n llai tebygol y bydd 
gan y grŵp olaf yr offer priodol i dderbyn y sianel BBC One +1 arfaethedig. 

 
5.1.2 Bu i'r AEG gyflwyno nifer o argymhellion er mwyn lleihau'r risg fyddai gwasanaeth ar-lein yn ei 

achosi i'r rhai hynny sydd ag anabledd neu nad oes ganddynt fynediad i gysylltiad band eang 
digonol, a lleihau’r effeithiau niweidiol posibl ar y grwpiau hyn. 
 

5.1.3 Mewn perthynas â mynediad i'r gwasanaethau arfaethedig, rydym wedi gosod amodau dros dro 
(a nodir uchod) fel rhan o'r penderfyniad er mwyn annog i gynulleidfaoedd ifanc a BAME i symud 
ar-lein a sicrhau (yn achos y rhai hynny nad oes ganddynt gysylltiad band eang digonol) bod 
rhaglenni BBC Three yn dal ar gael yn yr amserlen ddarlledu.  
 

5.1.4 Mewn perthynas â'r materion hygyrchedd a nodwyd yn yr AEG, rydym yn cytuno y gall mwy o 
ffocws ar gynnwys ar-lein greu anawsterau i bobl nad oes ganddynt gysylltiad band eang (neu 
gysylltiad cyfyngedig) ac i’r rhai nad oes ganddynt fynediad i'r dechnoleg ddiweddaraf. Fodd 
bynnag, dylai ein hamod dros dro (fel uchod) i ddarlledu rhaglenni BBC Three yn barhaus ar naill 
ai BBC One neu BBC Two ateb y pryderon hyn. Felly, nid ydym yn credu bod angen gosod mwy o 
amodau. 
 

5.1.5 Yn gyffredinol, rydym yn fodlon bod unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar grwpiau amrywiol yn 
cael eu cydbwyso gan werth cyhoeddus cyffredinol y cynigion, sy'n cynnwys gwerth i aelodau o'r 
grwpiau hyn (ac a gyfrifwyd yn yr AWC gan roi sylw dyledus i'w lles) a gan yr amodau a gynigir.  
 

5.2 Y cynigion fel 'pecyn' 
 

5.2.1 Hyd yma rydym wedi dadansoddi'r cynigion yn unigol, fel yr eglurir uchod, ac wedi llunio 
casgliadau dros dro mewn perthynas â phob un. Fodd bynnag, oherwydd bod y cynigion wedi’u 
cyflwyno i ni gan y Weithrediaeth fel pecyn, mae angen i ni nawr ystyried yr holl elfennau gyda'i 
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gilydd, mewn perthynas â'r prawf gwerth cyhoeddus yng nghymal 26(6) y Cytundeb Fframwaith. 
Yn benodol, mae angen i ni fod yn fodlon y byddid yn pasio'r prawf beth bynnag pe benderfynid 
gwrthod y BBC Ond +1 newydd dros dro, ond yn cymeradwyo'r elfennau eraill (mewn rhai 
achosion, gydag amodau).  
 

5.2.2 Yn ein barn ni, o ystyried hyn fel pecyn cyflawn, mae'r enillion a'r colledion wedi eu taenu'n 
anwastad. Byddai'r effaith ar y farchnad yn gyffredinol niwtral, ond mae hynny'n cael ei ogwyddo 
gan y cynnig parthed BBC One +1. Mae hyn yn wir, fel yr eglurwyd uchod, oherwydd bod yr 
elfen hon yn y pecyn yn debygol o achosi effaith negyddol ar y farchnad, ac mae hi hefyd yn 
cyflawni gwerth cyhoeddus cyfyngedig, tra bod elfennau eraill y pecyn efallai'n cynnig mwy o 
werth cyhoeddus. Felly, rydym wedi ystyried a allwn wrthod y cais parthed BBC One +1, gan ei 
wahanu i bob pwrpas oddi wrth weddill y pecyn. 
 

5.2.3 I ddechrau, rydym yn nodi mai rhan o sail resymegol BBC One +1 oedd y gallai liniaru'r 
gostyngiad mewn cyrhaeddiad ymysg cynulleidfa iau fyddai'n deillio o gau BBC Three fel sianel 
ddarlledu.  Fodd bynnag, mae ein dadansoddiad yn awgrymu y byddai ond yn gwella ychydig ar 
gyrhaeddiad ymysg cynulleidfa iau a'i fod yn annhebygol o liniaru digon am golli BBC Three fel 
sianel ddarlledu.  Yn ail, elfen arall o sail resymegol BBC One +1 oedd darparu dewis arall yn 
hytrach nag iPlayer fel ffordd o ddal i fyny â chynnwys BBC One. Fodd bynnag, mae'r cynnig yn 
cynnwys ambell i gyfaddawd anodd (h.y. mae'n rhaid ei ddarparu drwy amlbleth BBC B), sy'n 
golygu nad yw'r rhai sydd heb fynediad i BBC iPlayer yn debygol o elwa. Felly, ein safbwynt dros 
dro yw nad yw'r un ffactor na'r llall yn cyfiawnhau cadw BBC One +1 yn y pecyn o gynigion.  
 

5.2.4 Ein safbwynt dros dro yw bod y pecyn cyflawn yn creu gwerth cyhoeddus, fyddai'n cyfiawnhau'r 
effaith ar y farchnad.  Nid yw gwrthod y cynnig parthed BBC One +1 yn effeithio ar y casgliad 
hwn, oherwydd byddai gwneud hynny ond yn  lleihau'r effaith ar y farchnad, a byddai'r pecyn yn 
pasio'r prawf yn rhwyddach.  Bu i ni gasglu bod y cynnig parthed BBC Three yn darparu gwerth 
cyhoeddus a bod y cynigion eraill yn cynnig gwerth cyhoeddus mwy amlwg: e.e. mae'r cynnig i 
ymestyn oriau darlledu CBBC yn darparu mwy o hyblygrwydd a llwybr pontio ar gyfer gwylwyr 6-
9 oed, tra bod esblygu BBC iPlayer yn cyfoethogi'r gwasanaeth presennol gyda mwy o ddewis a 
chynnwys. 
 

5.2.5 Felly, rydym yn barnu y gellir gwahanu'r pecyn, ac yn benodol rydym yn fodlon y byddai'n dal yn 
pasio'r prawf petaem yn tynnu ymaith y BBC One +1 arfaethedig. 
 

5.2.6 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi llunio ei gasgliadau dros dro ynglŷn â'r cynigion ar ôl ystyried yr 
EWC a'r AEF yn llawn, yn cynnwys eu casgliadau a'r dystiolaeth a materion eraill sy'n eu 
tanategu. Rydym yn barnu y gellir gwahanu'r pecyn ac wedi asesu'r elfennau unigol a'r pecyn yn 
ei gyfanrwydd (yn yr adrannau uchod). Drwy gymhwyso cymal 26(6) ac wrth lunio ein 
casgliadau yn gyffredinol, rydym hefyd wedi ystyried ein dyletswyddau cyffredinol o dan Erthygl 
23 y Siarter a'n dyletswyddau cyfreithiol eraill. Yn ein barn ni, yn enwedig o ystyried y materion a 
ystyrir yn y PGC, byddai ein casgliadau dros dro (os y'u cymeradwyir) yn gyson â'r dyletswyddau 
yma. Yn benodol (ond nid yn llwyr), rydym yn fodlon ei bod wedi: 
 
 cynrychioli buddion rhai sy'n talu ffi'r drwydded wrth ystyried y gwerth fyddai'r cynigion yn 

ei greu iddynt, os y'u cymeradwyir 
 sicrhau annibyniaeth y BBC drwy gymhwyso proses PGC yn briodol 
 asesu, a pharhau i asesu, safbwyntiau rhai sy'n talu ffi'r drwydded yn ofalus a phriodol 

drwy ymgynghori ffurfiol 
 stiwardio arian cyhoeddus yn drwyadl drwy'r dadansoddiad o werth am arian a gynhaliwyd 

yn yr AWC. Mae hyn hefyd yn rheswm dros ofyn am fwy o wybodaeth gan Weithrediaeth y 
BBC 

 ystyried effaith gystadleuol gweithgareddau’r BBC ar y farchnad ehangach drwy ystyried 
AEF Ofcom 
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 sicrhau bod y BBC yn cynnal safonau uchel o ran didwylledd a thryloywder drwy gyhoeddi'r 
ddogfen hon a dogfennau eraill sy'n deillio o broses PGC; a 

2.4.1       rhoi sylw dyledus i ganfyddiadau a chasgliadau'r AEG ac i ofynion dyletswydd cydraddoldeb     
y sector cyhoeddus.34 

 
  

                                                 
34 Gweler Deddf Cydraddoldeb 2010 Fel yr eglurwyd uchod, nid oedd yn eglur a oedd dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus yn gymwys i'r PGC hwn, ond bu i ni benderfynu gwerthuso effaith y cynigion ar grwpiau amrywiol, ac roedd AEG yn 
ffordd briodol o wneud hynny. 
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6. Trwyddedau Gwasanaethau 

 
6.1 Byddai pob elfen o'r pecyn o gynigion yn golygu newid i'r trwydded(au) gwasanaethau, 

fel a ganlyn: 
 
 Oherwydd bod y cynnig parthed BBC Three yn cynnwys cau sianel ddarlledu a lansio 

gwasanaeth ar-lein, byddai angen newid y drwydded gwasanaeth er mwyn caniatáu 
hynny; 

 Byddi'r amodau posibl mewn perthynas â chymeradwyo'r cynnig parthed BBC Three 
yn golygu addasu trwyddedau gwasanaethau BBC One a Two; 

 Mae'n debyg y byddai'r cynnig parthed iPlayer yn golygu diwygio'r drwydded 
gwasanaeth ar gyfer BBC Online; a  

 Byddai angen addasu trwydded gwasanaeth CBBC er mwyn adlewyrchu'r oriau 
darlledu estynedig. 

 
6.2 Petai'r cynnig parthed BBC One +1 yn cael ei gymeradwyo, byddai angen trwydded 

gwasanaeth newydd oherwydd byddai'n cynnwys creu sianel newydd. Fodd bynnag, o 
ystyried ein casgliad dros dro na ddylid cymeradwyo'r cynnig parthed BBC One +1, nid 
ydym yn cynnig ymgynghori ar drwydded gwasanaeth drafft ar gyfer BBC One +1 ar hyn 
o bryd.  
 

6.3 Bydd geiriad arfaethedig y diwygiadau i'r trwyddedau gwasanaethau yn cael 
eu cyhoeddi ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth ychwanegol yr ydym wedi gofyn 
amdani gan y Weithrediaeth. 
 

6.4 Yna byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â'r diwygiadau arfaethedig i'r 
trwyddedau gwasanaethau fel rhan o'n hymgynghoriad ynglŷn â chasgliadau dros dro y 
PGC.  
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7. Y camau nesaf 
 
7.1 O'r cychwyn roedd yr amserlen ar gyfer y PGC hwn wedi rhagweld y byddai'r 

Ymddiriedolaeth yn ymgynghori ar ei gasgliadau dros dro am gyfnod o 28 diwrnod. Fodd 
bynnag, cyn bod yr ymgynghori yn cychwyn, bydd gan y Weithrediaeth gyfle i ddarparu'r 
wybodaeth ychwanegol a'r dystiolaeth a nodwyd gan yr Ymddiriedolaeth mewn cysylltiad 

â'r amodau a gynigiwyd ar gyfer BBC Three. Rydym wedi gofyn i'r Weithrediaeth 
ddarparu ei ymateb erbyn 28 Gorffennaf 2015. 
 

7.2 Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi ymateb y Weithrediaeth, ynghyd â diwygiadau 
arfaethedig i'r trwyddedau gwasanaethau a'n cwestiynau ar gyfer yr ymgynghoriad. 
Rydym yn disgwyl y bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y casgliadau dros dro yn 

cychwyn yn fuan wedi hynny. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cael ei ymestyn er mwyn 
caniatáu ar gyfer cyfnod yr haf a bydd yn parau hyd at hydref 2015. 

 

7.3 Ar ôl i'r ymgynghori orffen, byddwn yn ystyried y sylwadau a dderbyniwyd. Ar hyn o 
bryd rydym yn bwriadu cyhoeddi ein casgliadau terfynol yn ystod hydref 2015. 
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Geirfa 
 
 

DALlE (BAME) Grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

 
BBC iPlayer Gwasanaeth fideo ar-lein, y gellir cael mynediad iddo ar-lein, sy'n 

bennaf yn galluogi defnyddwyr i wylio rhaglenni'r BBC a 
ddarlledwyd yn ystod y 30 diwrnod blaenorol 

 
Band eang Cysylltiad cyflymder uchel i'r rhyngrwyd, sydd bob amser yn 

weithredol, sy'n gallu cefnogi gwasanaethau lled band uchel 
megis fideo.  

 
Pan ydym yn cyfeirio yn y ddogfen hon at 'gysylltiad band eang 
digonol', rydym yn golygu cysylltiad sydd yn ddibynadwy ac yn 
ddigon cyflym ar gyfer derbyn gwasanaethau fideo ar alw, yn 
cynnwys pan fo gwasanaethau o'r fath yn cystadlu â 
gwasanaethau eraill y mae aelodau eraill o'r teulu yn eu 
defnyddio, ac rydym yn cydnabod nad oes gan rai pobl gysylltiad 
o'r fath oherwydd argaeledd technegol, yn cynnwys lleoliad 
daearyddol, neu fforddiadwyedd. 

 
Curadu Y ffordd y mae cynnwys yn cael ei drefnu a'i arddangos gan 

ddarparwr cynnwys megis y BBC. 
 
DTT Teledu daearol digidol ('Digital terrestrial television') (a elwir 

hefyd yn Freeview) - teledu digidol gaiff ei ddarparu drwy erial 
gonfensiynol ac ar amleddau daearol (yn wahanol i loeren). 
 

EPG 'Electronic programme guide' 

 
FRND Telerau teg, rhesymol nad ydynt yn gwahaniaethu ('Fair, 

reasonable and non-discriminatory') 
 

HD 'High-definition'  

 
IP Protocol Rhyngrwyd ('Internet protocol') , dull o anfon data (e.e. 

e-bost, fideo) o un cyfrifiadur i'r llall ar y rhyngrwyd 
 
IPTV  Teledu protocol rhyngrwyd ('Internet protocol television') , teledu 

digidol a ddarperir ar seilwaith rhwydwaith IP 'caeedig' ac sydd 
wedi ei ddylunio er mwyn darparu gwasanaeth o safon uchel i'r 
tanysgrifiwr 

 
LFPs    Rhai sy'n talu ffi'r drwydded ('Licence fee payers') 
 
Cynnwys darlledu  Cyfeiriad at gynnwys teledu darlledu wedi'i amserlennu 
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Cynnwys ffurf hir Rhaglenni neu benodau hyd llawn, sydd fel arfer yn hwy na 30 
munud (a elwir hefyd yn rhaglenni ffurf hir) 

 
AEF Asesiad o'r effaith ar y farchnad a gynhelir gan Ofcom er mwyn 

asesu effaith cynigion newydd y BBC ar y farchnad. Mae hyn yn 
rhan o'r prawf gwerth cymdeithasol (gweler PGC) 

 
Amlbleth Mae amlbleth yn fwndel o wasanaethau teledu sydd wedi ei 

ddigideiddio, ei gywasgu a'i gyfuno fel ffrwd data ar gyfer ei 
ddarlledu i wylwyr ar un sianel 

 
Cynnwys ffurf newydd      Mae cynnwys ffurf newydd yn cynnwys, ond nid yw'n 

gyfyngedig i, gynnwys testun (erthyglau, blogiau a 
thrydariadau), delweddau, clipiau fideo, animeiddio a 
chynnwys rhyngweithiol (sydd, er enghraifft, yn galluogi 
defnyddwyr i roi sylwadau neu i bleidleisio ar gynnwys). 

 
Mynediad cenhedlaeth nesaf Mynediad cenhedlaeth nesaf, uwchraddiad sylweddol i'r 

band eang sydd ar gael, sy'n cynrychioli newid sylweddol o ran 
cyflymder a safon y gwasanaeth  

 
Ar alw Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis, ffrydio, lawrlwytho, storio a 

gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu, fel arfer o fewn cyfnod 
penodol, drwy ddefnyddio bocs cebl digidol  neu wasanaeth ar-
lein 

 
OTT ‘Over the top’ – mewn perthynas â gwasanaeth ar-lein, mae hyn 

yn golygu bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu fel rhan o'r 
traffig cyffredinol ar rwydwaith (ac felly mae'n cystadlu am 
gapasiti gyda'r holl ddata arall, yn cynnwys gwasanaethau 
cynnwys clyweledol eraill), sy'n wahanol i ddarpariaeth drwy 
gapasiti neilltuedig 

 
AWC Asesiad o werth cymdeithasol a gynhaliwyd gan yr 

Ymddiriedolaeth er mwyn asesu gwerth cynigion y BBC yn 
cynnwys gwerth i rai sy'n talu ffi'r drwydded, gwerth am arian a 
gwerth cymdeithasol ehangach.  Mae hyn yn rhan o'r prawf 
gwerth cymdeithasol neu'r PGC (gweler PGC) 

 
 
PGC Prawf gwerth cymdeithasol - y ffordd y mae cynigion arwyddocaol 

ar gyfer newid gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU yn cael 
eu gweithredu. 

   
 

SD 'Standard definition' 

 
Trwydded gwasanaeth Mae'r ymddiriedolaeth yn amcanu at sicrhau bod y BBC yn cynnig 

gwasanaethau gwreiddiol o safon uchel i bawb sy'n talu ffi'r 
drwydded. Er mwyn helpu i ddarparu hyn, mae'n nodi'r cylch 
gwaith a'r disgwyliadau ar gyfer holl wasanaethau'r BBC - a sut 
fydd y gwasanaeth hwnnw yn  creu gwerth cyhoeddus - mewn 
trwydded a gyhoeddir. 
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Cynnwys ffurf byr Rhaglenni clyweledol byr sydd ag arc naratif iddynt 
 
 
Teledu clyfar Set deledu unigol â swyddogaeth rhyngrwyd mewnol. Mae 

defnyddwyr yn cysylltu â'r rhyngrwyd drwy lwybrydd neu fodem 
band eang. 

 
VOD    Fideo ar alw ('Video-on-demand')  


