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Crynodeb Gweithredol 
 
1. Mae'n ddyletswydd benodol ar Ymddiriedolaeth y BBC, dan Siarter Frenhinol y BBC 2006 

(Erthygl 24(2) (m)) sicrhau bod y trefniadau ar gyfer caglu ffi'r drwydded gan 
Weithrediaeth y BBC yn effeithlon, yn briodol ac yn gymesur. Er mwyn cyflawni’r 
swyddogaeth hon, bydd yr Ymddiriedolaeth yn adolygu ac yn cymeradwyo strategaeth 
gasglu’r Weithrediaeth bob blwyddyn.  

 
2. Yn ogystal â hyn, gan fod hon yn ddyletswydd newydd i'r Ymddiriedolaeth, yr ydym wedi 

cynnal adolygiad manylach o’r strategaeth ar gyfer casglu ffi'r drwydded ac wedi 
ymgynghori yngl�n â'r broses gasglu er mwyn rhoi cyfle i'r cyhoedd ddweud ei ddweud 
yngl�n â sut mae'n gweld y BBC yn ei wneud o'i gymharu â chylch gorchwyl ei Siarter. 
Dechreuodd yr adolygiad ym mis Medi 2008 ac, ers hynny, rydym wedi clywed gan dros 
4,000 o aelodau’r cyhoedd yn gyffredinol a chan bartïon eraill a chanddynt ddiddordeb yn 
y pwnc. Rydym wedi gwneud gwaith ymchwil penodol ymhlith ein cynulleidfa ac wedi 
siarad â'r bobl sy'n casglu ffi'r drwydded deledu. Rydym hefyd wedi ystyried llythyrau at yr 
Ymddiriedolaeth gan Aelodau Seneddol ac wedi ystyried barn ehangach y cyhoedd yngl�n 
â'r strategaeth gasglu a'r sylw a gafodd yn y wasg. 

 
3. Mae’r adolygiad hwn wedi ystyried: 

 
 A yw’r trefniadau casglu’n effeithlon?  Rydym wedi archwilio effeithlonrwydd 

strategaeth Gweithrediaeth y BBC o ran casglu’r refeniw mwyaf posib ac o ran 
sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosib yn osgoi talu. 

 A yw’r trefniadau casglu’n briodol?  Rydym wedi edrych ar amrywiaeth o faterion 
gan gynnwys y gwahanol ddulliau sydd ar gael i bobl dalu ffi'r drwydded.  

 A yw’r trefniadau casglu’n gymesur?  Rydym wedi edrych ar y dulliau gorfodi a 
ddefnyddir gan Weithrediaeth y BBC gan gynnwys ymweld ac erlyn yn ogystal ag ar 
naws yr ohebiaeth, y marchnata a’r hysbysebu sy’n ymwneud â’r drwydded deledu. 

 
 

Crynodeb o Gasgliadau Ymddiriedolaeth y BBC 
 
A yw’r trefniadau casglu’n effeithlon? 
Mae’r BBC wedi gwella effeithlonrwydd y trefniadau’n fawr ers i’r Swyddfa Gartref 
drosglwyddo’r cyfrifoldeb iddi am gasglu ffi’r drwydded yn 1991. Ers hynny, mae’r gyfradd 
osgoi-talu wedi gostwng o 12.7% i 5.1% y llynedd. Mae strategaeth gasglu'r BBC ar hyn o bryd 
yn canolbwyntio ar leihau’r nifer sy’n osgoi talu ac ar ostwng costau’r casglu. Er 2006/07, mae'r 
BBC wedi arbed £43.5 miliwn o ran costau casglu a'r targed yw arbed cyfanswm o £153 
miliwn erbyn 2011/12. Serch hynny, er 2006/07, mae osgoi talu - cyfran refeniw posib ffi'r 
drwydded sydd heb ei chasglu - wedi aros yn weddol gyson, sef oddeutu 5%.  
 
Mewn unrhyw broses gasglu, mae’n amlwg ei bod yn rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng costau’r 
casglu a thargedu’r rhai sy’n osgoi talu er mwyn cadw’r baich ar y mwyafrif helaeth sydd yn talu 
mor ysgafn ag y bo modd. Fodd bynnag, er ein bod yn croesawu ymdrechion Gweithrediaeth y 
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BBC i ostwng costau’r casglu, argymhellwn fod y BBC yn ailedrych ar ei hymdrechion i roi 
mwy o bwyslais ar dargedu gorfodaeth, hyd yn oed os yw hynny’n golygu cost ychwanegol 
fechan. 
 
A yw’r trefniadau casglu’n briodol? 
Yn gyffredinol, mae’r Ymddiriedolaeth yn fodlon bod yr amrywiaeth gyffredinol o ddulliau talu 
a gynigir gan Weithrediaeth y BBC yn briodol ar gyfer mwyafrif helaeth y rheini sy'n talu ffi'r 
drwydded. Nodwn fod ambell bryder yngl�n â'r ffaith nad oes modd talu dros y cownter yn 
Swyddfa'r Post rhagor, ond credwn fod y penderfyniad yn cynnig gwell gwerth am arian i'r 
cyhoedd. Cred yr Ymddiriedolaeth fod rhai o'r cynlluniau talu-fesul-tipyn ar gyfer y Cynllun 
Debyd Uniongyrchol a'r Cynllun Talu Arian Parod o bosib yn orgymhleth ac yn ddryslyd i bobl 
sy'n talu ffi'r drwydded. Mater i’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yw rheolau’r 
cynllun yn y pen draw, ond credwn y dylid ystyried dull symlach yn y cyswllt hwn. 
 
A yw’r trefniadau casglu’n gymesur? 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod gan y BBC a’i hasiantau casglu dasg anodd wrth 
orfodi’r gyfraith ac mae ymroddiad yr asiantau sy’n casglu ffi’r drwydded wedi creu argraff arni. 
Rhaid i Weithrediaeth y BBC sicrhau nad yw TV Licensing yn gyhuddgar ei naws wrth iddo 
ymwneud â’r cyhoedd ac wrth iddo ohebu â phobl. Dylai anelu at fod yn gwrtais ac yn gadarn, 
gan gynnig gwybodaeth.  Wrth edrych ar ein hymchwil yn y maes hwn, ac wrth ystyried yr 
ohebiaeth gan y cyhoedd a chan Aelodau Seneddol at yr Ymddiriedolaeth, ni chredwn fod hyn 
bob tro’n wir. Rhaid i Weithrediaeth y BBC wella naws TV Licensing wrth iddo ohebu â'r 
cyhoedd yn ystod y camau cyntaf. 
 
 
Cyd-destun 
 
4. Cesglir ffi’r drwydded deledu gan y BBC ac fe’i defnyddir i dalu am ddarlledu gwasanaeth 

cyhoeddus y BBC ledled y Deyrnas Unedig. Yn 2007/08, cyhoeddodd y BBC 25.3 miliwn 
o drwyddedau a chasglwyd £3,369 miliwn ar ffurf ffi'r drwydded. Ar hyn o bryd, 
amcangyfrifir bod 5.1% o wylwyr yn osgoi talu. Mae hynny’n golygu bod y BBC yn colli 
incwm gwerth £181.9 miliwn a bod pob unigolyn sy’n talu ffi’r drwydded yn colli gwerth 
oddeutu £7 ar y drwydded honno. Nod masnach a ddefnyddir gan Weithrediaeth y BBC 
a’i hasiantaethau partner yw TV Licensing ar gyfer eu gweithgarwch trwyddedu. 

 
5. Rhaid i Weithrediaeth y BBC gael gwerth am arian a sicrhau'r cyllid y bwriedir iddo dalu 

am wasanaethau’r BBC ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol. Mae angen llunio strategaeth 
gasglu’r BBC er mwyn cynorthwyo pobl i dalu am eu trwydded drwy sicrhau bod y 
system yn canolbwyntio gymaint ag y bo modd ar y cwsmer. Ar yr un pryd, rhaid iddi 
sicrhau ei bod yn cyflawni ei dyletswydd i fwyafrif helaeth yr aelwydydd hynny sy’n talu 
am eu trwydded, drwy fod yn benderfynol o fynd ar drywydd  y rheini sy’n osgoi talu’n 
fwriadol.  
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Argymhellion ar gyfer gwella effeithlonrwydd 
 
Osgoi Talu 
 
6. Mae’r cyfraddau osgoi-talu wedi aros o gwmpas y 5% ers tair blynedd bellach a’r 

rhagwelir y byddant yn cynyddu fymryn yn yr hinsawdd economaidd bresennol.  Ar y llaw 
arall, sylwn fod costau’r casglu wedi gostwng mewn gwirionedd yn y blynyddoedd 
diwethaf. Effeithlonrwydd y broses gasglu sy’n gyfrifol am hyn, yn hytrach na bod unrhyw 
ostyngiad wedi bod yn y gweithgarwch. Mewn unrhyw broses gasglu, mae’n amlwg ei bod 
yn rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng costau’r casglu a thargedu’r rhai sy’n osgoi talu er 
mwyn cadw’r baich ar y mwyafrif helaeth sydd yn talu mor ysgafn ag y bo modd. Fodd 
bynnag, er ein bod yn croesawu ymdrechion Gweithrediaeth y BBC i ostwng costau’r 
casglu, argymhellwn fod y BBC yn ailedrych ar ei hymdrechion i roi mwy o bwyslais ar 
dargedu gorfodaeth, hyd yn oed os yw hynny’n golygu cost ychwanegol fechan. 

 
7. Fel rhan o’r adolygiad hwn, edrychwyd hefyd ar berfformiad asiantaethau gorfodi eraill, 

megis yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) er mwyn cael rhyw fath o 
gyd-destun ar gyfer perfformiad TV Licensing (er ein bod yn rhybuddio bod angen bod yn 
ofalus wrth ddehongli data cymharol oherwydd bod gwahanol asiantaethau’n casglu gan 
wahanol garfannau o’r gymdeithas a bod eu pwerau gorfodi’n wahanol). 

 
Argymhelliad 1 
Er ein bod yn croesawu ymdrechion Gweithrediaeth y BBC i ostwng costau’r casglu, 
argymhellwn fod y BBC yn ailedrych ar ei hymdrechion i roi mwy o bwyslais ar dargedu 
gorfodaeth. Yn benodol, byddai’n dda gan yr Ymddiriedolaeth weld Gweithrediaeth y BBC yn 
datblygu model cliriach ar gyfer sicrhau’r cydbwysedd priodol rhwng colli gwerth i’r rhai sy’n 
talu ffi’r drwydded yn sgil y cyfraddau osgoi-talu ar y naill law a chostau gorfodi uwch ar y llall.  
Mae’r Ymddiriedolaeth yn argymell bod Gweithrediaeth y BBC yn meithrin cysylltiad ag 
asiantaethau casglu eraill ac yn ystyried sut y gallai sefydlu trefniadau meincnodi a gwella’r 
trefniadau er mwyn bod yn fwy effeithlon. 
 
 
Cronfa ddata TV Licensing  
 
8. Cronfa ddata TV Licensing yw conglfaen casglu ffi’r drwydded. Mae dros 29 miliwn o 

gofnodion arni ac mae angen ei diweddaru o hyd er mwyn cofnodi newidiadau megis pan 
fydd pobl yn symud t� neu’n newid eu dull talu, pan fydd tai newydd yn cael eu codi a 
thai'n cael eu dymchwel. Ar gyfer y rhan fwyaf o’r wybodaeth y mae’n ei chynnwys, mae’r 
gronfa ddata yn addas at ei diben ac yn cael ei chynnal a’i chadw’n dda.  

 
9. Serch hynny, nid yw’r gronfa ddata ond cystal â’r data a fwydir iddi, ac weithiau, nid yw’r 

wybodaeth yn cael ei chofnodi’n gywir. Yn yr ymateb i'n hymgynghori, gwelir y gall hyn 
godi gwrychyn pobl sy’n talu ffi’r drwydded, yn enwedig os ydynt eisoes wedi cysylltu â 
TV Licensing i ddiweddaru eu manylion. Gall y gwallau hyn hefyd amharu ychydig ar 
dargedu’r rheini sy’n osgoi talu. 
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Argymhelliad 2 
Mae effeithiolrwydd cronfa ddata TV Licensing yn dibynnu nid yn unig ar ei dyluniad ond hefyd 
ar gywirdeb y wybodaeth sydd ynddi. Er bod y rhan helaethaf o'r wybodaeth yn addas at y 
diben, mae tystiolaeth bod ychydig o’r data weithiau’n wallus.  Dylai Gweithrediaeth y BBC 
barhau i weithio gyda Capita, sy’n cynnal y gronfa ddata, er mwyn asesu ansawdd y wybodaeth 
a gedwir ynddi. Dylid cyflwyno dangosyddion perfformiad allweddol yn ystod 2009/10 a fydd 
yn caniatáu i Weithrediaeth y BBC fesur pa mor gywir yw’r drefn cofnodi gwybodaeth. 
 
Mae Gweithrediaeth y BBC eisoes yn gweithio gyda Capita i sicrhau rhaglen datblygu a gwella 
parhaus ar gyfer y gronfa ddata a’r systemau cysylltiedig. Bydd yr Ymddiriedolaeth am gael 
adroddiad archwilio gan y Weithrediaeth yngl�n â’r prosiect hwn erbyn diwedd 2009. 
 
 
 
Argymhellion i wella priodoldeb y strategaeth gasglu 
 
Dulliau Talu 
 
10. Gellir talu am drwyddedau teledu mewn sawl ffordd gan gynnwys Debyd Uniongyrchol, 

Cynllun Talu Arian Parod, cerdyn credyd/debyd a siec. Gellir prynu trwydded dros y ffôn, 
drwy’r post, ar lein ac mewn canolfannau PayPoint. 

 
11. Dengys canfyddiadau’n gwaith ymchwil a’r ymgynghori fod mwyafrif mawr yn meddwl bod 

yr amrywiaeth o ddulliau talu a gynigir gan TV Licensing yn briodol. O’r rheini nad 
oeddent yn meddwl bod y dulliau’n ddigonol, y dewis arall a grybwyllwyd amlaf oedd y 
gallu i dalu dros y cownter yn Swyddfa’r Post. Disodlwyd Swyddfa’r Post gan PayPoint yn 
2006 fel y prif ddarparwr dros y cownter. Er bod yr Ymddiriedolaeth yn cydnabod y 
gallasai’r newid hwn achosi  rhywfaint o anhwylustod i leiafrif o gwsmeriaid, mae'n 
cydnabod bod PayPoint yn cynnig nifer mwy o ganolfannau ac, o bwyso a mesur, mae’n 
credu bod y trefniadau presennol yn cynnig gwell gwerth am arian i’r sawl sy’n talu ffi’r 
drwydded. 

 
 
Cynlluniau Talu Symlach 
 
12. Yn lle talu ffi'r drwydded i gyd ymlaen llaw, cynigir nifer o gynlluniau talu-fesul-tipyn er 

mwyn cynorthwyo i daenu’r gost. Yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon sy’n 
pennu’r rheolau ar gyfer y cynlluniau hyn ac yn eu rheoleiddio. Mae’r cynlluniau’n golygu 
bod pobl yn cael talu chwe mis ymlaen llaw a chwe mis yn hwyr. Gwneir hyn drwy 
gasglu’r tâl llawn am y drwydded gyntaf dros y chwe mis cyntaf ac wedyn taenir cost y 
trwyddedau dilynol dros 12 mis. 

 
13. Yn hytrach na'u bod yn gweld y cynlluniau’n ddewis gwell na thalu’r cyfan ar unwaith, mae 

ein hymchwil yn dangos bod pobl sy’n talu ffi’r drwydded yn llai hoff o’r drefn talu-
ymlaen-llaw nag o gynlluniau talu-fesul-tipyn blynyddol eraill, megis biliau'r prif 
wasanaethau, lle taenir y taliad yn gyfartal dros gyfnod o 12 mis. Mynegwyd rhywfaint o 
bryder yn ein hymchwil ansoddol hefyd yngl�n ag a yw’r rheoliadau’n peri rhwystr i’r 
rheini sydd ar incwm isel ac sy’n straffaglu i dalu eu biliau. Mae hyn yn arbennig o wir am 
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y Cynllun Talu ag Arian Parod a nod y cynllun hwn oedd darparu ar gyfer pobl ar incwm 
isel. 

 
14. Er bod blaenlwytho’r costau hefyd yn gymorth i warchod y BBC rhag colli pobl sy’n 

dechrau talu am eu trwydded fesul tipyn ond sy’n rhoi’r gorau i dalu cyn i’r swm cyfan 
gael ei gasglu, cred yr Ymddiriedolaeth fod gwneud y cynlluniau hyn mor ddeniadol ac 
mor syml ag y bo modd yn golygu bod pobl yn llai tebygol o roi'r gorau iddynt. 

 
15. Yn wahanol i’r Cynllun Debyd Uniongyrchol misol a’r Cynllun Talu ag Arian Parod, nid 

oes angen talu arian ymlaen llaw ar gyfer y cynllun Debyd Uniongyrchol chwarterol. Serch 
hynny, er mwyn ymuno â’r cynllun hwn, mae gofyn i’r sawl sy’n talu ffi’r drwydded dalu 
£5 bob blwyddyn ar ben ffi’r drwydded oherwydd mai ôl-daliad yw rhan fwyaf y taliad am 
y drwydded. Nid yw’n anarferol i gyrff cyhoeddus godi premiwm am dalu fesul tipyn; er 
enghraifft, mae talu'r dreth car flynyddol mewn dau randaliad chwemisol yn costio £12 yn 
fwy na phrynu disg dreth 12 mis1. Yn sgil y £5 o bremiwm, codwyd £17 miliwn ar gyfer y 
BBC yn 2007/08 (a’i roi yn y cyd-destun hwn, tua'r un faint â chyllideb flynyddol BBC 
Radio Wales).  

 
16. Mae’n amlwg ei bod yn rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod y refeniw a godir 

drwy’r cynlluniau talu a bod cynlluniau o’r fath yn deg i bawb sy'n talu ffi'r drwydded. Nid 
yw hynny’n rhwydd. Cred yr Ymddiriedolaeth fod hwn yn faes sy’n haeddu mwy o drafod 
rhwng Gweithrediaeth y BBC, yr Ymddiriedolaeth a’r Llywodraeth er mwyn gweld a oes 
modd symleiddio’r drefn. 

 
Argymhelliad 3 
Cred yr Ymddiriedolaeth y gellid symleiddio’r cynlluniau talu presennol a gwneud mwy o 
ymdrech i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag talu, yn enwedig pobl ar incwm isel. Cred yr 
Ymddiriedolaeth fod hwn yn faes sy’n haeddu mwy o drafodaeth rhwng Gweithrediaeth y 
BBC, yr Ymddiriedolaeth a’r Llywodraeth er mwyn gweld a oes modd symleiddio’r drefn.  
 
 
 
Argymhellion ar gyfer sicrhau bod y strategaeth gasglu'n gymesur 
 
Cyfathrebu 
 
17. Mae TV Licensing yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau marchnata er mwyn cysylltu â 

phobl sy’n talu ffi’r drwydded. Mae ei ddulliau’n amrywio o ymgyrchoedd ar y teledu ac ar 
y radio a chynlluniau cysylltiadau cymunedol i ddulliau cyfathrebu mwy uniongyrchol 
megis llythyrau a galwadau ffôn i eiddo lle mae gofyn cael trwydded. 

                                                 
1 DVLA; wedi’i seilio ar gost treth car injan llai na 1549cc yn 2007/08  
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Hysbysebu 
18. Drwy ein hymchwil ansoddol, gwelsom fod pobl yn cymeradwyo'n gyffredinol gyfathrebu 

gan TV Licensing a oedd yn cynnwys cymysgedd o wybodaeth a negeseuon wedi'u hanelu 
at bobl sy'n osgoi talu drwy gyfrwng hysbysebion teledu a phosteri. Mae lle i hysbysebu 
roi sicrwydd i bobl sydd yn talu ffi’r drwydded yn ogystal â thargedu’r rhai sy’n osgoi talu. 

 
19. Nid oes modd mesur yn uniongyrchol faint o lwyddiant a gaiff hysbysebu TV Licensing o 

ran nifer y trwyddedau a werthir. Serch hynny, mae Gweithrediaeth y BBC yn monitro’n 
rheolaidd effaith ei hysbysebu ar ymwybyddiaeth pobl. Nodwn fod y data olrhain 
cenedlaethol diweddaraf sydd ar gael yn dangos bod pobl yn llai uniongyrchol ymwybodol 
o’r hysbysebu nag yr oeddent2. Dengys yr ymchwil hefyd fod y rheini sy’n talu ffi’r 
drwydded yn adnabod hysbysebion TV Licensing yn well na’r rheini sy’n osgoi neu'n 
gohirio talu. 

 
20. Er bod yr adnoddau a ddyrennir ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu wedi gostwng, ac er 

bod y strategaeth wedi’i newid i ganolbwyntio mwy ar agweddau rhanbarthol, mae 
dylanwad ymgyrchoedd yn dal i gael ei fesur ar lefel genedlaethol. Ar hyn o bryd, nid yw’r 
ymgyrchoedd yn cyflawni ar sail y dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) a 
ddefnyddir gan Weithrediaeth y BBC, a nodwn nad oes yr un cynllun gweithredu ffurfiol 
wedi’i pharatoi i fynd i’r afael â hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi hefyd nad yw 
cyflawni’r DPA wedi’i gysylltu â thargedau contractaidd ffurfiol a roddir i’r asiantaethau 
hysbysebu sy’n gyfrifol am yr ymgyrchoedd. 

 
21. Roedd mwyafrif y bobl yn ein hymchwil a’n hymgynghori’n gwybod bod gofyn iddynt gael 

trwydded deledu ac yn gwybod am y dulliau talu (dywedodd wyth o bob deg eu bod yn 
gwybod am y gwahanol ffyrdd o dalu). Fodd bynnag, yr oedd rhywfaint o ddryswch yngl�n 
ag a oedd angen trwydded neu beidio wrth ddefnyddio offer derbyn signal teledu ar PCs 
a ffonau symudol. Dywedodd oddeutu un o bob tri a ymatebodd i’r ymgynghori nad oedd 
yn glir pa bryd yr oedd angen trwydded, neu crybwyllwyd ambell faes lle'r oedd dryswch. 
Roedd llawer o bobl yn anymwybodol o’r gwahanol gyfreithiau a oedd yn berthnasol i 
deledu ar-alw -  gwasanaeth nad oes angen trwydded ar ei gyfer ac i lifo deunydd byw 
wrth ei ddarlledu – gwasanaeth y mae angen trwydded ar ei gyfer 

 
Argymhelliad 4 
Dylai Gweithrediaeth y BBC gytuno ar set newydd o ddangosyddion perfformiad allweddol 
sydd wedi’u cysoni’n iawn â’r strategaeth gyfathrebu ac sy’n gallu mesur effaith ymgyrchoedd 
cyfathrebu cenedlaethol a rhanbarthol. Dylai hefyd gymryd camau priodol i fynd i’r afael ag 
unrhyw danberfformio yng nghyswllt y DPA newydd y cytunir arnynt. Wrth drafod contractau 
gydag asiantaethau hysbysebu yn y dyfodol, dylai’r Weithrediaeth ystyried cynnwys cymhellion 
ffurfiol ar gyfer eu perfformiad ar sail y DPA. 
 
Hefyd, dylai Gweithrediaeth y BBC geisio gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gyfraith 
trwyddedu teledu sy’n ymwneud â defnyddio technoleg, megis y rhyngrwyd, er mwyn cael 
gafael ar wasanaethau teledu. 

                                                 
2 Data olrhain ymchwil Prawf: Gwaith maes hyd at Ionawr 2008 
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Cyfathrebu Uniongyrchol 
22. Bydd TV Licensing yn anfon oddeutu 83 miliwn o lythyrau bob blwyddyn i aelwydydd yn y 

DU, gan gynnwys llythyrau i atgoffa pobl bod angen talu, datganiadau Debyd Uniongyrchol 
a hysbysiadau gorfodi. Rhain yw prif ffynhonnell y rhyngweithio rhwng TV Licensing a 
phobl sy’n talu ffi’r drwydded ac felly, maent yn chwarae rhan allweddol yn y ffordd y 
mae’r cyhoedd yn gweld TV Licensing. 

 
23. Wrth wneud gwaith ymchwil ymhlith y gynulleidfa, gwelwyd bod y llythyrau hyn, i rai 

grwpiau yn y gymdeithas, yn rhy hir ac yn rhy gymhleth i'w deall, yn enwedig i'r rheini heb 
fawr o sgiliau llythrennedd neu'r rheini heb fawr fawr o Saesneg. Mae Gweithrediaeth y 
BBC eisoes yn cymryd camau i fynd i’r afael â hyn, ac mae llythyrau newydd wrthi’n cael 
eu profi gyda grwpiau ymhlith y gynulleidfa. 

 
24. Efallai mai’r thema gryfaf sy’n britho’r ymateb i’n hymchwil ymhlith y gynulleidfa ac yn ein 

hymgynghori oedd safbwynt y cyhoedd bod naws y llythyrau’n rhy lym a’u bod yn 
awgrymu bod pobl yn osgoi talu’n fwriadol er nad oedd trwydded ond newydd ddod i 
ben neu fod rhywun wedi symud t�. Dim ond traean o’r rheini a ymatebodd i’n 
hymgynghori a deimlai fod cyfathrebu uniongyrchol TV Licensing yn cyflawni nodau 
datganedig Gweithrediaeth y BBC sef bod yn glir ac yn gryno, yn gwrtais ond yn gadarn. 
Serch hynny, wrth inni wneud ymchwil ansoddol gyda’r cyhoedd yn gyffredinol, gwelsom 
hefyd fod y bobl sydd yn talu ffi'r drwydded yn cefnogi’n gryf y dylai TV Licensing fynd ar 
drywydd pobl sy'n osgoi talu’n fwriadol. 

 
25. Felly, cred yr Ymddiriedolaeth y dylid ceisio cydbwysedd rhwng sicrhau bod y llythyrau 

atgoffa cyntaf yn gwrtais, yn cynnig gwybodaeth heb fod yn gyhuddgar, ac y dylid cryfhau'r 
negeseuon yngl�n ag osgoi talu hwyaf y bydd eiddo heb drwydded. 

 
Argymhelliad 5 
Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gweld nad yw cyfathrebu uniongyrchol TV Licensing bob tro’n 
cyflawni nodau datganedig Gweithrediaeth y BBC, sef bod ‘yn glir ac yn gryno, yn gwrtais ond 
yn gadarn’. Rhaid i Weithrediaeth y BBC weithio gyda’i hasiantaethau hysbysebu i ddiwygio’r 
llythyrau atgoffa cyntaf er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu darllen, ac yn gwrtais heb fod yn 
gyhuddgar. Dylid ystyried sicrhau amlygrwydd negeseuon yngl�n â’r hyn y dylai pobl ei wneud 
os ydynt eisoes wedi prynu trwydded deledu; os nad oes ganddynt deledu neu os oes angen y 
wybodaeth arnynt ar fformat arall.  
 
Serch hynny, cred yr Ymddiriedolaeth hefyd mai polisi Gweithrediaeth y BBC o gryfhau 
negeseuon ei llythyrau hwyaf y bydd eiddo heb drwydded yw'r strategaeth iawn a'i bod yn 
gyfrwng pwysig er mwyn atal osgoi-talu. 
 
 
Gwasanaethau ffôn 
 
26. Yn 2007/08, cafodd TV Licensing 13.1 miliwn o alwadau. Mae TV Licensing yn dibynnu ar 

lawer o’r galwadau hyn i ddiweddaru a gwella ansawdd a chywirdeb y wybodaeth am 
aelwydydd a gedwir ar y gronfa ddata. Ar hyn o bryd, daw mwyafrif y galwadau hyn i TV 
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Licensing drwy rifau ffôn sy’n dechrau gyda 084. Mae hyn yn cynhyrchu refeniw ar gyfer 
rhai o isgontractwyr Gweithrediaeth y BBC. 

 
27. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r BBC wedi symud llawer o’i galwadau gan wylwyr a 

gwrandawyr oddi ar rifau 087 i rifau 03, sef rhifau nad ydynt yn cynhyrchu refeniw. Nid 
yw cyfres rhifau 03 yn costio dim mwy i’r defnyddiwr na chost galwad ar y raddfa 
genedlaethol ac maent yn cyfrif tuag at unrhyw funudau cynhwysol ar gontract ffôn gan 
gynnwys llinellau cyffredin a'r rhan fwyaf o ffonau symudol. 

 
Argymhelliad 6 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i sicrhau bod pobl sy’n talu ffi’r drwydded yn gallu 
ymwneud â TV Licensing mewn ffordd mor effeithlon ac mor gost-effeithiol ag y bo modd. 
Felly, argymhellwn y dylai TV Licensing ddilyn esiampl gweddill y BBC drwy fynd ati yn y ffordd 
fwyaf cost-effeithiol i ddefnyddio rhifau cyswllt 03 yn lle rhifau 084 ar gyfer ei ymwneud â 
defnyddwyr.  
 
 
Gorfodaeth 
 
28. Ymwelodd swyddogion gwerthu a gorfodi â 3.6 miliwn o gartrefi yn 2007/08. Nid yn unig 

y mae ymweliadau fel hyn yn gymorth i ddal pobl sy’n osgoi talu, maent hefyd yn 
ffynhonnell wybodaeth werthfawr i TV Licensing yngl�n â phethau megis a yw eiddo’n 
wag, a yw cyfeiriad yn bodoli ac a yw'r teulu'n berchen ar deledu neu beidio. 

 
29. Fodd bynnag, mewn 60% o’r ymweliadau, ni lwyddir i gysylltu â'r preswylydd ac ni all TV 

Licensing gadarnhau bod yr eiddo'n wag. Mae gofyn cymryd camau pellach yng nghyswllt 
yr holl ymweliadau hyn. Felly, cred yr Ymddiriedolaeth fod angen gwella’r model gorfodi. 

 
30. Ar ôl i’r swyddog gorfodi gysylltu â phreswylydd eiddo sydd heb ei drwyddedu, mae'n fwy 

nag 80% yn debygol y bydd yr unigolyn hwnnw'n prynu trwydded o fewn 28 niwrnod. 
Felly, mae’n bwysig i Weithrediaeth y BBC edrych ar ddulliau o gynyddu’r gyfradd gysylltu 
hon. 

 
Argymhelliad 7 
Cred yr Ymddiriedolaeth fod angen gwella’r model gorfodi er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd y 
bydd swyddog gorfodi’n llwyddo i gysylltu â phreswylydd. Mae angen i Weithrediaeth y BBC a 
chontractwyr TV Licensing ddefnyddio’u hymchwil a’u gwybodaeth am nodweddion ac 
ymddygiad pobl sy’n osgoi talu er mwyn ailedrych ar y model gorfodi a datblygu ffyrdd o 
gynyddu’r gyfradd gysylltu. Drwy ddefnyddio’r gronfa ddata i dargedu’r cyfeiriadau hynny sydd 
heb eu trwyddedu a lle mae'r bobl sy'n osgoi talu'n fwyaf tebygol o fyw, a thrwy ddull sy'n fwy 
tebygol o arwain at gysylltiad, cred yr Ymddiriedolaeth y gallai TV Licensing gynyddu nifer y 
trwyddedau a werthir yn ystod y cam gorfodi hwn.  
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Aelwydydd heb set deledu  
 
31. Ar hyn o bryd, nid oes set deledu ar bron 3% o aelwydydd y DU. Nid oes yn rhaid i’r 

aelwydydd hyn roi gwybod i TV Licensing nad oes angen trwydded arnynt. Fodd bynnag, 
oni fydd aelwydydd yn rhoi gwybod i TV Licensing am eu statws, byddant yn dal i gael 
llythyrau gan TV Licensing ac efallai y bydd swyddog gorfodi’n ymweld â hwy.  

 
32. Mae’r ffordd yr ymdrinnir â’r bobl hynny nad oes ganddynt set deledu nac offer arall a 

fyddai’n caniatáu iddynt wylio darllediadau byw ar y teledu wedi bod yn rhan bwysig o’r 
adolygiad hwn.  

 
33. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gwrando ar y farn gref a fynegwyd yngl�n â’r polisi ‘dim set’ 

drwy gyfrwng ei hymgynghori cyhoeddus, ac mae hefyd wedi cynnal ymchwil ansoddol 
ymhlith pobl nad oes ganddynt set deledu. O blith y rheini a ymatebodd i’n hymgynghori, 
dim ond traean oedd yn meddwl bod y polisi presennol yn briodol, a mynegwyd 
amrywiaeth o bryderon. Tynnodd ein hymchwil ansoddol sylw hefyd at bryderon yngl�n â 
pha mor rhwydd ac effeithiol yr oedd i bobl hysbysu TV Licensing nad oes ganddynt set 
deledu. Wrth ymateb i’r adborth hwn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn i Weithrediaeth 
y BBC gymryd camau i’w gwneud yn haws i aelwydydd ‘heb set’ hysbysu TV Licensing am 
eu statws os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  

 
34. Mae’r Ymddiriedolaeth yn derbyn bod llawer o bobl sydd heb set deledu nad ydynt yn 

rhoi gwybod i TV Licensing am eu statws hefyd yn gwrthwynebu cael y llythyrau mwy 
ymosodol sydd wedi’u targedu at bobl nad ydynt yn ymateb i’r llythyr cyntaf gan TV 
Licensing. Fodd bynnag, nid yw’r Ymddiriedolaeth wedi’i hargyhoeddi bod dewis arall 
gwell yn lle hyn, oherwydd heb gysylltu â hwy mewn rhyw ffordd, ni all TV Licensing 
wahaniaethu rhwng pobl sy'n osgoi talu a'r aelwydydd hynny sydd 'heb set'.  

 
35. Hefyd, rhaid inni gofio bod swyddogion gorfodi’n canfod bod set deledu gan 27% o’r 

aelwydydd sy’n dweud wrth TV Licensing nad oes ganddynt un.   
 
 
Argymhelliad 8 
Rhaid i Weithrediaeth y BBC ystyried ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl heb set deledu roi 
gwybod i TV Licensing nad oes ganddynt un. Wrth newid naws a chynnwys y cyfathrebu 
uniongyrchol (argymhelliad 5), rhaid i TV Licensing sicrhau bod y llythyrau safonol a anfonir at 
aelwydydd sydd heb hysbysu TV Licensing nad oes ganddynt deledu yn fwy derbyniol eu naws, 
drwy roi mwy o amlygrwydd i’r negeseuon yngl�n â’r hyn y dylent ei wneud os nad oes 
ganddynt set. 
 
Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn i Weithrediaeth y BBC ystyried eto sut yr ymdrinnir â’r 
bobl hynny nad oes ganddynt deledu, er mwyn canfod ffyrdd o’i gwneud yn haws ac yn fwy 
effeithiol i’r unigolyn, heb i hynny amharu ar y frwydr yn erbyn osgoi talu. 
 
 

 12 



36. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y bydd gofyn buddsoddi arian ychwanegol yn nhrefn 
TV Licensing er mwyn rhoi rhai o'r argymhellion uchod ar waith ac y gall fod gofyn hefyd 
ystyried y dylanwad ar economeg ffi'r drwydded. 

 
37. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn i Weithrediaeth y BBC archwilio’r dewisiadau a’u 

profi’n fwy manwl gan gyflwyno cynllun gweithredu sy’n mynd i’r afael â’r wyth 
argymhelliad i’r Ymddiriedolaeth erbyn diwedd Mehefin 2009. 

 
 
Dyfodol casglu ffi’r drwydded 
 
38. Yn sgil datblygiadau technolegol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae newid sylweddol 

wedi bod yn y ffordd y bydd pobl dewis gwylio cynnwys teledu, ac mae hynny'n cynnwys 
iPlayer y BBC ei hun. Yn y dyfodol agos, mae angen cyfleu’r gofynion cyfreithiol ar gyfer 
trwydded deledu’n gliriach (fel y nodwyd yn argymhelliad 4).  

 
39. Mae rhai sylwebyddion hefyd wedi rhagweld y bydd ffi’r drwydded yn cael ei thanseilio 

gan dechnoleg newydd. Er nad yw hynny’n rhan o’r adolygiad hwn mewn gwirionedd, 
mae’n amlwg bod yr Ymddiriedolaeth wedi ystyried y cwestiwn hwn ac mae’n adolygu’n 
rheolaidd ddylanwad technoleg ar ymddygiad y gynulleidfa. Mae casglu ffi'r drwydded ar 
hyn o bryd yn dibynnu'n drwm ar y ffaith bod bron 98% o aelwydydd yn dal i ddefnyddio 
setiau teledu (er bod y nifer hwn wedi gostwng ychydig bach yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf o 97.6% i 97.3%) a bod gwylio ar dechnolegau newydd yn tueddu i ategu gwylio 
ar deledu. 

 
40. Nid yw’n glir eto a yw aelwydydd yn debygol o droi at lifo ar y rhyngrwyd fel yr unig 

ddull o wylio’r teledu, gan osgoi gorfod defnyddio set deledu arbennig. Mae’n amlwg, fodd 
bynnag, fod hyn yn digwydd ymhlith rhai carfannau - dengys ymchwil ar ran 
Gweithrediaeth y BBC mai gwylio’r teledu ar liniadur yn bennaf y bydd 40% o fyfyrwyr 
mewn neuaddau preswyl. 

 
41. Efallai hefyd y bydd aelwyd yn manteisio ar y cyfle y mae Fideo-ar-Alw’n ei gynnig i beidio 

â gwyliau teledu byw o gwbl, er y gall atyniad digwyddiadau byw wrthweithio hyn. 
 
42. Mae’n debygol y bydd gofyn newid y ddeddfwriaeth er mwyn adlewyrchu newidiadau ym 

maes technoleg yn rheoliadau ffi'r drwydded ac felly, nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi 
archwilio’n ddyfnach i hyn yn yr adolygiad hwn. 

 
 

 13 



 

Rhan 1 - Cyflwyniad 
 
Rôl Ymddiriedolaeth y BBC yn yr adolygiad hwn 
 
43. Cyfrifoldeb Ymddiriedolaeth y BBC yw cael y budd gorau gan y BBC ar ran y bobl sy’n 

talu ffi’r drwydded. Byddwn yn gwrando ar ystod eang o leisiau, gan geisio deall pob barn 
a disgwyliad er mwyn cael sail i’n penderfyniadau. Byddwn yn sicrhau bod y BBC yn 
annibynnol, yn arloesol ac yn effeithlon: yn rym creadigol ac economaidd er lles yn DU, 
ac ar gyfer y DU yn rhyngwladol. 

 
44. Yn unol â Siarter Frenhinol y BBC 2006, yr Ymddiriedolaeth yw gwarcheidwad refeniw 

ffi’r drwydded a budd cyhoeddus yn y BBC. Yn ogystal â’i dyletswyddau eraill, mae gan yr 
Ymddiriedolaeth yn awr swyddogaeth benodol i sicrhau bod trefniadau casglu’r drwydded 
gan y BBC yn effeithlon, yn briodol ac yn gymesur (Siarter, Erthygl 24(2)(m)).  

 
45. Bob blwyddyn, bydd yr Ymddiriedolaeth yn adolygu  strategaeth gasglu’r Weithrediaeth 

er mwyn cyflawni’r swyddogaeth hon. Fodd bynnag, yn 2007/08, ymrwymodd yr 
Ymddiriedolaeth i gynnal adolygiad manylach o broses casglu ffi'r drwydded er mwyn rhoi 
cyfle i'r cyhoedd ddweud ei ddweud yngl�n â sut mae'n gweld y BBC yn ei wneud o'i 
gymharu â’r cylch gorchwyl hwn. 

 
Cwmpas 
 
46. Mae’r gweithgareddau yr ymdrinnir â hwy yn yr adolygiad yn cynnwys popeth y mae’r 

BBC yn ei wneud gyda’r nod o gasglu ffi’r drwydded, gan gynnwys cyfathrebu 
uniongyrchol ac anuniongyrchol, a’r trefniadau casglu a gorfodi.  

 
47. Cyfyngir cwmpas yr adolygiad i’r meysydd hynny o fewn rheolaeth a goruchwyliaeth 

weithrediadol a strategol y BBC. Felly, nid materion i’r BBC benderfynu yn eu cylch yw 
cwestiynau sy'n ymwneud â pholisi, megis a ddylid codi ffi ar gyfer y drwydded neu beidio 
neu ddadleuon yngl�n â chost ffi'r drwydded. Mae'r rheini y tu allan i gwmpas dibenion yr 
adolygiad hwn. 

 
48. Disgrifir cwmpas manwl yr adolygiad yn ein cylch gorchwyl a gyhoeddwyd ym mis Medi 

2008. 
 
Methodoleg 
 
49. Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar ran yr Ymddiriedolaeth gan ei gynghorwyr annibynnol yn 

Uned yr Ymddiriedolaeth dan gyfarwyddyd Ymddiriedolwr arweiniol yr adolygiad, Janet 
Lewis-Jones. Casglwyd tystiolaeth gan amrywiaeth eang o ffynonellau ac fe’u crynhoir 
isod. 

 
50. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 8 Medi 2008 a 28 Tachwedd 2008 a chafwyd 

dros 4,000 o ymatebion i hwnnw gan bobl a oedd yn talu ffi’r drwydded, grwpiau budd, 
ASau a Chyngor Cynulleidfa’r Ymddiriedolaeth ar gyfer Gogledd Iwerddon. Datblygwyd 
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set o gwestiynau gyda’r nod o gasglu barn pobl yngl�n â sut deimlad yw bod yn 
ddefnyddiwr wrth ymdrin â TV Licensing, gan gynnwys pa mor briodol yw dulliau talu TV 
Licensing a pha mor gymesur yw dulliau casglu a gorfodi TV Licensing ym marn pobl. 

 
51. Er mwyn archwilio profiadau cwsmeriaid yn fanylach, trefnwyd nifer o grwpiau ffocws a 

chyfweliadau manwl gyda'r cyhoedd. Cynhaliwyd y rhain ar ein rhan gan asiantaeth 
ymchwil marchnad annibynnol, sef Front Line. Credai’r Ymddiriedolaeth ei bod yn 
debygol y gallai profiadau rhai pobl wrth iddynt dalu ffi'r drwydded fod yn wahanol i’w 
gilydd. Er mwyn archwilio hyn yn fwy manwl, roedd yr ymchwil ansoddol yn cynnwys 
pobl ar incwm isel, pobl sydd newydd ymfudo i'r DU, pobl a chanddynt anableddau, pobl 
h�n, ac aelwydydd heb set deledu, yn ogystal â thri gr�p ffocws gyda'r cyhoedd yn 
gyffredinol. Drwyddi draw, siaradwyd â 75 o bobl fel rhan o'r ymarfer ansoddol hwn. 

 
52. Hefyd, cynhaliwyd darn byr o ymchwil ar ffurf arolwg meintiol ymhlith pobl nad oedd 

ganddynt set deledu. Cafwyd hyd i’r bobl hyn drwy gyfrwng arolwg omnibws a gynhaliwyd 
gan yr asiantaeth ymchwil marchnad British Market Research Bureau (BMRB), a 
defnyddiwyd cysylltiad wyneb-yn-wyneb a thros y ffôn. 

 
53. Mae aelodau'r Ymddiriedolaeth a staff Uned yr Ymddiriedolaeth wedi mynd ar 

ymweliadau maes gyda swyddogion gorfodi ac wedi gwrando ar sampl o alwadau i 
ganolfannau galw TV Licensing er mwyn ceisio deall cymhlethdod trefn casglu ffi'r 
drwydded. Yr ydym wedi cynnal cyfweliadau gyda staff y BBC a gyda chynrychiolwyr 
asiantau casglu’r BBC: Capita, Proximity, PayPoint, ac Orchestra (y cwmni sy’n postio’r 
llythyrau a anfonir gan TV Licensing). Rydym hefyd wedi cynnal cyfweliad gyda Chyngor ar 
Bopeth.  

 
54. Er mwyn cael rhywfaint o feincnodau ar gyfer strategaeth casglu ffi’r drwydded, 

comisiynwyd astudiaeth gan Deloitte i gymharu'r sefyllfa mewn diwydiannau eraill. Mae’r 
adroddiad yn edrych ar sut y mae trefniadau casglu TV Licensing yn cymharu â 
threfniadau rhai asiantaethau casglu eraill megis y DVLA, awdurdod lleol ac un o’r prif 
wasanaethau 

 
55. Adolygwyd hefyd yr ymrwymiadau a wnaed yng Nghynlluniau Cydraddoldeb y BBC ar 

gyfer Hil, Pobl Anabl a’r Ddau Ryw gyda golwg ar TV Licensing ac ystyriwyd 
cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gydol y broses adolygu, er enghraifft, yn ein 
hymagwedd at yr ymgynghori cyhoeddus, wrth inni wneud gwaith ymchwil ymhlith y 
gynulleidfa ac wrth inni ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

 
 
Y Drwydded Deledu heddiw 
 
56. Dan Ddeddf Rheoliadau Cyfathrebiadau (Trwyddedu Teledu) 2004, mae meddu ar 

drwydded deledu’n ofyniad cyfreithiol er mwyn defnyddio unrhyw offer derbyn teledu 
megis set deledu, blwch digidol, recordydd DVD neu fideo, PC, gliniadur neu ffôn 
symudol i wylio neu i recordio rhaglenni teledu wrth iddynt gael eu dangos ar y teledu. 
Os mai dim ond gwasanaethau ar-alw y mae rhywun yn eu gwylio, ar ôl i’r rhaglenni gael 
eu darlledu eisoes, nid oes angen trwydded. 
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57. Mae oddeutu 25 miliwn o drwyddedau teledu mewn grym ar hyn o bryd. Cost trwydded 
deledu ar gyfer teledu lliw yn 2008-09 yw £139.50 y flwyddyn, ac ar gyfer teledu du a 
gwyn, £473. 

 
58. Mae amrywiadau ar y drwydded deledu hefyd, ac mae'r ffioedd ar gyfer y rheini’n 

wahanol, a dibynnu ar amgylchiadau pobl. Er enghraifft, mae trwyddedau teledu arbennig 
ar gael ar gyfer: 

• Pobl 75 oed a h�n 
• Pobl ddall neu bobl a chanddynt nam difrifol ar eu golwg 
• Gwestai, unedau llety ac unedau symudol 
• Cartrefi gofal preswyl  

59. Rhoddir oddeutu 3.9 miliwn o drwyddedau am ddim i bobl 75 oed a h�n, ac mae adran 
berthnasol y llywodraeth yn ad-dalu i’r BBC am y swm hwn. Bydd oddeutu 40,000 o  
gwsmeriaid dall neu rai a chanddynt nam difrifol ar eu golwg yn cael 50% o ostyngiad. 

 
60. Seilir ffi’r drwydded ar gyfer gwestai ar sail nifer yr unedau llety neu’r unedau symudol a 

gynigir ganddynt, ac ar sail lle y gosodwyd neu y defnyddir derbynnydd teledu. Dim ond 
un taliad sy’n ofynnol i drwyddedu hyd at 15 uned lle mae derbynyddion teledu wedi’u 
gosod. Os oes mwy na 15 uned, bydd y gwesty’n talu un ffi ar gyfer y 15 cyntaf a ffi 
ychwanegol am bob pum uned ychwanegol (neu lai). 

 
61. Os yw rhywun yn byw mewn gofal preswyl, efallai y bydd ganddo’r hawl i drwydded 

deledu ratach a elwir yn drwydded deledu ostyngol ar gyfer Llety mewn Gofal Preswyl. 
Cost honno yw £7.50 y flwyddyn. 

 
62. Dengys Ffigur 1 incwm y BBC sy’n deillio o ffi’r drwydded. 
 
Ffigur 1: Prisiau ac incwm ffi’r drwydded 
 

Ffi'r 
drwydded

Ffi'r 
drwydded

Trwyddedau 
mewn grym

Cyfanswn 
incwm

Ffi'r 
drwdded

Trwyddedau 
mewn grym

Cyfanswm 
incwm

08/09 07/08 07/08 07/08 06/07 06/07 06/07
£ £ m £m £ m £m

Lliw 139.50 135.50 21.1 2,840.1 131.50 20.9 2,737.1
Du a gwyn 47.00 45.50 - 1.4 44.00 - 1.5
Gostyngol 7.50 7.50 0.2 1.4 5.00 0.2 0.9
Dros 75 - - 4.0 508.4 - 4.0 486.6

25.3 3,351.3 25.1 3,226.1
Premiwm y cynllun talu chwarterol - 17.5 16.8

Cyfanswm incwm ffi'r drwydded - 3,368.8 3,242.9
* Roedd 28,000 o drwyddedau du a gwyn mewn grym ar 31 Mawrth 2008 (33,000 ar 31 Mawrth 2007)
(Ffynhonnell : Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC 2007/08)  
 

                                                 
3 Ar 1 Ebrill 2009, bydd cost ffi’r drwydded yn codi i £142.50 ar gyfer teledu lliw ac i £48 ar gyfer teledu du a 
gwyn. 
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Pwy sy’n casglu’r drwydded? 
 
63. Ym mis Ebrill 1991, ar ôl Deddf Darlledu 1991, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am gasglu 

ffi’r drwydded o’r Swyddfa Gartref i’r BBC.  
 
64. Dan y ddeddfwriaeth, trosglwyddir ffi’r drwydded a gesglir gan y BBC i’r Adran 

Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ac wedyn fe’i hildir i’r Trysorlys. Wedyn, bydd yr 
Adran yn rhoi grant i’r BBC sy’n cyfateb i swm llawn incwm net ffi’r drwydded a gesglir, 
wedi tynnu costau’r Adran. O safbwynt ymarferol, seilir rhandaliadau a delir gan yr Adran 
i’r BBC yn ystod y flwyddyn ar sail amcangyfrif o arian ffi’r drwydded y disgwylir ei gasglu. 
Yna, addesir y ffigurau’r flwyddyn ddilynol i gyd-fynd ag unrhyw ordalu neu dan-dalu. 

 
65. Dengys ffigur 2, a dynnwyd o adroddiad y Swyddfa Archwilio Gwladol yn 2002 dan y teitl 

‘The BBC: Collecting the television licence fee’ gyfrifoldebau'r Adran Diwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon a chyfrifoldebau’r BBC. Fe’i diweddarwyd i adlewyrchu 
trosglwyddo dyletswyddau yng nghyswllt model y gyfradd osgoi a oedd yn gyfrifoldeb i’r 
Adran cyn hynny. 

 
 Ffigur 2: Cyfrifoldebau’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a 

chyfrifoldebau’r BBC 
 

Cyfrifoldebau’r Adran Cyfrifoldebau’r BBC 
 

• Pennu’r mathau penodol o offer sydd 
i’w trwyddedu 

 
• Penderfynu ar y math o drwydded a 

roddir (e.e. lliw a du a gwyn, trwyddedau 
talu-fesul-tipyn neu ostyngiadau) 

 
• Pennu amodau ffi’r drwydded. Fel 

rheol, cyfrifoldeb y BBC fydd cynnig 
newidiadau i’r amodau, ond rhaid cytuno ar 
yr amodau hynny gyda’r Adran, ar yr amod 
bod y Senedd yn cymeradwyo hynny. 

 
• Pennu lefelau newydd ar gyfer ffi’r 

drwydded a chwmpas unrhyw 
ostyngiadau (megis y gostyngiad i bobl 
sydd wedi’u cofrestru’n ddall), ar yr amod 
bod y Senedd yn cymeradwyo hynny. 

 
• Cymeradwyo cynlluniau talu newydd 

ar gyfer trwyddedau (e.e. nifer y 
rhandaliadau), ar yr amod bod y Senedd yn 
cymeradwyo hynny 

 
• Talu grant i’r BBC 
 
• Cymeradwyo unrhyw newidiadau i’r 

model osgoi-talu 
 

• Rhoi trwyddedau, cadw cofnodion yngl�n â 
thrwyddedau a chasglu ffi’r drwydded 

 
• Gweinyddu cynllun lle bydd gofyn i 

werthwyr hysbysu’r BBC yngl�n â gwerthu a 
rhentu offer derbyn teledu 

 
• Dehongli’r rheoliadau (a bennir gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol) mewn achosion unigol, gan 
gynnwys penderfynu pwy sy’n gymwys i gael 
gostyngiad. 

 
• Gorfodi’r system trwyddedu 
 
• Diddymu neu newid trwyddedau unigol, 

pennu’r polisi ad-dalu a phrosesu ad-daliadau 
 
• Talu i’r Gronfa Gyfnerthedig holl refeniw ffi’r 

drwydded, llai unrhyw ad-daliadau a wneir. O 
safbwynt ymarferol, trosglwyddir ffi’r drwydded a 
gesglir gan y BBC i’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon ac wedyn fe’i hildir i’r Trysorlys. 

 
• Paratoi ystadegau (e.e. amcangyfrifon yngl�n â 

nifer y trwyddedau sydd mewn grym a lefelau 
osgoi-talu) gan ddefnyddio modelau y cytunwyd 
arnynt gyda'r Adran 
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TV Licensing 
 
66. Awdurdod cyhoeddus yw’r BBC yng nghyswllt ei swyddogaethau trwyddedu teledu ac 

mae’n gyffredinol gyfrifol am gasglu ffi’r drwydded. Nod masnach yw ‘TV Licensing’ a 
ddefnyddir gan gwmnïau a gontractir gan y BBC i weinyddu casglu ffioedd trwyddedau 
teledu ac i orfodi’r drefn trwyddedu teledu.  

 
67. Contractir y rhan fwyaf o’r gwaith gweinyddu i Capita Business Services Ltd, a 

chontractir cynlluniau talu sy’n seiliedig ar arian parod i Revenues Management Services 
Ltd. Darperir gwasanaethau dros-y-cownter gan PayPoint plc. Contrectir gweithgareddau 
marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i'r AMV Consortium. Mae’r pedwar cwmni a ganlyn 
yn ffurfio’r consortiwm hwn: Abbott Mead Vickers BBDO Ltd, Fishburn Hedges Boys 
Williams Ltd, PHD Media Ltd a Proximity London Ltd.  

 
Ffigur 3: TV Licensing 
 

 
(Ffynhonnell: TV Licensing Annual Review 2007/08) 

 
Beth mae ffi’r drwydded yn talu amdano? 
 
68. Mae ffi’r drwydded yn talu am holl wasanaethau’r BBC yn y DU ar deledu, ar radio ac ar 

lein. Mae hyn yn caniatáu iddi ddarparu ystod eang o gynnwys poblogaidd i bawb, heb 
hysbysebion ac yn annibynnol ar hysbysebwyr, cyfranddalwyr a buddiannau gwleidyddol. 

 
69. Mae ffi’r drwydded yn talu am:  
 

 Sianelau teledu BBC Un, BBC Dau, BBC Tri, BBC Pedwar, Sianel Newyddion y BBC, 
Sianel Seneddol y BBC, CBBC a CBeebies 

 Pum gwasanaeth radio rhwydwaith, a Rhwydwaith Asiaidd y BBC a gwasanaethau 
radio digidol 1Xtra, BBC 7, BBC6 Cerddoriaeth, a BBC5 LIve Sports Extra 

 Rhaglenni teledu rhanbarthol a gwasanaethau radio lleol yn Lloegr 
 Radio a theledu cenedlaethol yng Nghymru, yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon 
 Y wefan BBC.co.uk, BBC iPlayer a BBCi 
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70. Yn 2007/08 costiodd trwydded deledu ar gyfer teledu lliw oddeutu £11,29 y mis (£135.50 

y flwyddyn) i bob aelwyd. Dengys ffigur 4 sut, ar gyfartaledd, y buddsoddodd y BBC yr 
arian yn y flwyddyn honno: 

 
Ffigur 4: Manylion gwario ffi'r drwydded yn 2007/08 

Teledu - £7.63

Radio cenedlaethol - £1.18

Radio lleol - 86p

Ar lein - 57p

Dosbarthu, casglu ffi'r drwydded
ac arall - £1.05

CYFANSWM - £11.29 y mis
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Rhan 2 - A yw’r trefniadau casglu’n effeithlon? 
 
Cyfraddau osgoi-talu 
 
71. Amcangyfrifir y gyfradd osgoi-talu yn y DU drwy ddefnyddio model a weinyddir gan y 

BBC gan ymgynghori â’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Pennir lefel yr osgoi-
talu drwy gymharu dau ffigur: nifer y trwyddedau mewn grym a nifer y safleoedd y mae 
angen trwydded arnynt. Tynnir y ffigur olaf o’r ddau o ystod o ffynonellau data allanol, 
gan gynnwys amcangyfrifon y llywodraeth o nifer yr aelwydydd sydd yn y DU ac 
amcangyfrif Bwrdd Ymchwil i Gynulleidfaoedd y Darlledwyr o nifer yr aelwydydd a 
chanddynt set deledu (97% ar hyn o bryd). 

 
72. Dengys ffigur 5 y gostyngiad cyffredinol yn y cyfraddau osgoi-talu, a chost y casglu fel 

canran o’r incwm er 1991/92: 
 

Ffigur 5: Cyfraddau osgoi-talu o’u cymharu â chost y casglu 
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 (Ffynhonnell: Dadansoddiad Ymddiriedolaeth y BBC o ddata Gweithrediaeth y BBC) 
 Nodyn: mae’r costau casglu ar gyfer 2001/02 yn cynnwys iawndal o £20m gan Swyddfa’r Post am fethu â darparu system TG.) 

 
 
73. Er 1991, pan ysgwyddodd y BBC gyfrifoldeb dros gasglu ffi’r drwydded, mae’r gyfradd 

osgoi-talu wedi gostwng o 12.7% (1991/92) i 5.1% (2007/08). Cododd y gyfradd osgoi-talu 
fymryn rhwng 2006 a 2007, o 4.7% i 5.1%. Efallai mai symud o Swyddfa'r Post i PayPoint 
fel gwerthwr dros-y-cownter oedd yn gyfrifol am elfen fechan o’r cynnydd hwnnw. Serch 
hynny, cred y BBC mai’r rheswm dros y rhan fwyaf o’r cynnydd yw'r amcangyfrifon uwch 
ar gyfer twf aelwydydd mewn ardaloedd trefol, lle mae’n anodd dal pobl sy’n osgoi talu 
oherwydd eu bod yn symud o gwmpas gymaint ag oherwydd cyfeiriadau amlbreswyliaeth. 

 

 20 



74. Yn 2007/08, amcangyfrifodd Gweithrediaeth y BBC fod y BBC wedi colli incwm o £181.9 
yn sgil pobl yn osgoi talu. Mae hyn yn golygu colli gwerth tua £7 y pen ar gyfer pawb sy'n 
talu ffi'r drwydded. 

 
75. Wrth amcangyfrif y cyfraddau’n fras ledled y DU, gwelir bod y rhai sy'n osgoi talu wedi’u 

gwasgaru’n anwastad o gwmpas y gwledydd, fel y dangosir yn Ffigur 6. Yn y gorffennol, 
roedd y sefyllfa diogelwch yng Ngogledd Iwerddon yn golygu ei bod yn anodd gorfodi’r 
drefn yno a dyna oedd yn gyfrifol am gyfradd osgoi-talu 30.4% yn 1994. Ers hynny, mae’r 
sefyllfa wedi gwella a’r gyfradd osgoi-talu wedi gostwng yn sylweddol, er bod angen 
gwneud rhagor eto i gysoni'r cyfraddau yno â'r rheini a welir yng ngweddill y DU. 

 
Ffigur 6: Dosbarthiad y rhai sy’n osgoi talu yn y DU 
 

Lloegr 4.30% 4.90% 4.90%
Yr Alban 5.40% 5.90% 6.00%
Gogledd Iwerddon 11.10% 10.30% 9.80%
Cymru 4.30% 4.70% 4.80%
CYFANSWM y DU 4.60% 5.10% 5.10%

Cyfradd osgoi 
05/06

Cyfradd osgoi 
06/07

Cyfradd osgoi 
07/08

 
  (Ffynhonnell: Gweithrediaeth y BBC) 
 
76. Efallai mai gwahaniaethau yn y ddeddfwriaeth sy’n gyfrifol am y gyfradd osgoi-talu uwch o 

fymryn a geir yn yr Alban lle nad oes gan y BBC yr un grym ag sydd ganddi yng ngweddill 
y DU i benderfynu a ddylid erlyn osgowyr sy’n cael eu dal.  

 
Meincnodi 
77. Fel rhan o’n hymchwil, comisiynwyd Deloitte i ddadansoddi trefniadau casglu sefydliadau 

eraill, gan gynnwys y DVLA, awdurdod lleol a chwmni un o’r prif wasanaethau er mwyn 
meincnodi cyfradd osgoi talu ffi'r drwydded.  

 
78. Canfu Deloitte, o blith y sefydliadau a samplwyd, mai gan TV Licensing yr oedd y gyfradd 

osgoi-talu uchaf, sef 5.1% o’i chymharu â Severn Trent Water, er enghraifft, (2%) a'r 
DVLA (1.5%). 

 
79. Dylid bod yn ochelgar wrth gymharu sefydliadau’n uniongyrchol oherwydd bod dull pob 

asiantaeth casglu o gyfrifo nifer y bobl nad ydynt yn talu'n amrywio, ac oherwydd hefyd eu 
bod yn defnyddio dulliau casglu a dulliau atal gwahanol. Er enghraifft, yn wahanol i’r dreth 
gyngor, cesglir ffi’r drwydded deledu oddi ar bob aelwyd, ni waeth beth yw lefel ei 
hincwm. Mae’r dulliau atal sydd ar gael i’r DVLA yn cael eu gweld yn ddulliau cryfach gan 
fod modd clampio a dinistrio ceir.  

 
80. Mae’n bosib ei bod yn haws osgoi talu’r drwydded deledu oherwydd: 
 

• Nid yw bob tro’n amlwg ar unwaith a oes gan rywun set deledu neu beidio. 
• Nid oes yn rhaid arddangos papur y drwydded. 
• Nid oes modd atafaelu offer teledu.  

 21 



 
81. Wrth wneud gwaith ymchwil ansoddol fel rhan o’r adolygiad hwn, cafwyd awgrym bod 

ffi’r drwydded yn gymharol isel ar restr blaenoriaethau pobl wrth iddynt dalu biliau, ac 
efallai fod hynny hefyd, yn rhannol, yn gyfrifol am y gyfradd osgoi uwch. Yn ein hymchwil, 
roedd rhai o’r bobl y buom yn siarad â hwy ar aelwydydd heb drwydded yn wynebu 
caledi ariannol ac yn llwyddo i dalu’r rhan fwyaf o’u biliau ac eithrio’r drwydded deledu.   

 
82. Mae’r Ymddiriedolaeth yn argymell bod Gweithrediaeth y BBC yn defnyddio’r wybodaeth 

a ddarparwyd gan Deloitte i feithrin cysylltiad ag asiantaethau casglu eraill ac yn ystyried 
sut y gallai sefydlu trefniadau meincnodi a  gwella’r trefniadau er mwyn bod yn fwy 
effeithlon. 

 
Argymhelliad 1 
Er ein bod yn croesawu ymdrechion Gweithrediaeth y BBC i ostwng costau’r casglu, 
argymhellwn fod y BBC yn ailedrych ar ei hymdrechion i roi mwy o bwyslais ar dargedu 
gorfodaeth. Yn benodol, byddai’n dda gan yr Ymddiriedolaeth weld Gweithrediaeth y BBC yn 
datblygu model cliriach ar gyfer sicrhau’r cydbwysedd priodol rhwng colli gwerth i’r rhai sy’n 
talu ffi’r drwydded yn sgil y cyfraddau osgoi-talu ar y naill law a chostau gorfodi uwch ar y llall.  
 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn argymell bod Gweithrediaeth y BBC yn meithrin cysylltiad ag 
asiantaethau casglu eraill ac yn ystyried sut y gallai sefydlu trefniadau meincnodi a gwella’r 
trefniadau er mwyn bod yn fwy effeithlon. 
 
 
 
Costau casglu 
83. Yn 2007/08, costau casglu’r drwydded deledu oedd £121,6 miliwn, sef 3.6% o’r incwm o 

£3,369 miliwn a gasglwyd ar ffurf ffi’r drwydded. Dengys Ffigur 7 sut mae’r costau wedi 
bod yn gostwng er 2007 wrth i’r incwm gynyddu. Effeithlonrwydd y broses gasglu sy'n 
gyfrifol am hyn, yn hytrach na llai o weithgarwch casglu. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffigur 7: Costau casglu a’r incwm 
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(Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth y BBC) 

 
84. Mae dros 80% o gostau casglu TV Licensing yn dod o dan gontract ac ychydig o le sydd i 

ostwng y costau hynny y tu allan i ymarferion ailgaffael. Hefyd, mae’r costau’n gysylltiedig 
â’r foliwm ac felly, bydd y costau’n cynyddu wrth i foliwm ffi’r drwydded gynyddu. O’r 
costau sy’n weddill, mae’r rhan fwyaf yn gysylltiedig â marchnata a gwario ar hysbysebu. 

 

85. Dengys Ffigur 8 fanylion costau’r casglu yn 2007/08: 
 
Ffigur 8: Manylion costau’r casglu 

Capita 
£73.4m
60.4%

PayPoint 
£5.5m
4.5%

RMA ac eraill 
£10.7m

8.8%

Marchnata 
(g.g. postio) 

£31.7m
26.1%

Gwein y BBC a'r 
DCMS Prosiectau 
untro Llog TVLSS* 

ac ad-daliadau'r 
DWP**: 
£0.3m
0.2%

 
*TVLSS – stampiau cynilo TV Licensing  
**DWP – Yr Adran Gwaith a Phensiynau 
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86. Drwy gyfres o gynlluniau, nod Gweithrediaeth y BBC yw arbed £153 miliwn ar gostau 
casglu ffi’r drwydded erbyn 2011/12. Ym mis Ionawr 2008, mae £12.6 miliwn ar y blaen 
i’w tharged; y gwir gostau ar gyfer 2007/08 oedd £121.6 miliwn a’r rhagamcanion ar hyn 
o bryd ar gyfer 2008/09 yw oddeutu £126 miliwn. 

 
87. Dengys Ffigur 9 dabl o gynllun chwe blynedd y BBC a roddwyd ar waith yn 2006 ynghyd 

â’r gwir gostau ar gyfer 2006/07 a 2007/08: 
 
 

Ffigur 9: Cynllun arbedion 6 blynedd TV Licensing 
 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
£m £m £m £m £m £m

Cost llinell sylfaen TV Licensing 143.6 154.1 154.6 157.6 169.8 180.1
Arbedion a ragwelwyd

Aildendro SP 7.0 20.0 21.2 22.7 23.2 23.6
Arall 4.0 4.0 1.6 4.1 11.0 11.3
Cyfanswm 11.0 24.0 22.8 26.8 34.2 34.9

Costau a regwelwyd net o'r arbedion 132.6 130.1 131.8 130.8 135.6 145.2

Gwir gostau net yr arbedion 132.6 121.6 - - - -  
 (Ffynhonnell: Dadansoddiad Ymddiriedolaeth y BBC o ddata Gweithrediaeth y BBC) 

 

 
88. Gwireddir y rhan fwyaf o’r arbedion dros yr ychydig flynyddoedd nesaf drwy newid yn 

2006 o ddefnyddio Swyddfa’r Post i ddefnyddio PayPoint yn brif ddarparwr gwasanaethau 
talu 'Dros y Cownter’. 

 
 
O Swyddfa’r Post i PayPoint 
 
89. Ym mis Mawrth 2006, cymeradwyodd Bwrdd Llywodraethu’r BBC, corff llywodraethu’r 

BBC cyn sefydlu Ymddiriedolaeth y BBC, gontract chwe blynedd gyda PayPoint i 
ddarparu gwasanaethau talu ffi’r drwydded ‘Dros y Cownter’; contract a ddelid gynt gan 
Swyddfa'r Post. Cytunodd y Llywodraethwyr i newid y darparwr ar y sail bod y contract 
gyda PayPoint yn cynnig gwell gwerth am arian i'r rhai a oedd yn talu ffi’r drwydded. Nid 
yn unig y byddai’r contract chwe blynedd yn arbed bron £30 miliwn yn rhagor na'r hyn y 
gallai Swyddfa'r Post ei gynnig, ond byddai mwy o ganolfannau ar gael hefyd at ddefnydd y 
rhai sy'n talu ffi'r drwydded. Er 2006, mae nifer canolfannau PayPoint wedi codi o 14,500 i 
20,500 a'r rhagolygon yw y bydd yn cynyddu eto dros y blynyddoedd nesaf; yn ystod yr 
un cyfnod, mae nifer y Swyddfeydd Post wedi gostwng o 14,000 i 12,500. 

 
90. Mae peiriannau talu PayPoint ar gael mewn asiantau manwerthu amrywiol megis siopau 

hwylus, siopau papur newydd, llefydd gwerthu petrol, siopau diod trwyddedig ac 
archfarchnadoedd. Ar gyfartaledd, mae’r canolfannau hyn ar agor oddeutu 100 awr yr 
wythnos o’u cymharu â Swyddfa'r Post sydd ar agor oddeutu 46 awr yr wythnos a 
phrynir bron 19% o'r trwyddedau a brynir drwy PayPoint y tu allan i oriau arferol 
Swyddfa’r Post. Fodd bynnag, o ran eu hwylustod, mae 94% o bobl yn byw o fewn milltir i 
Swyddfa Bost a 90% o bobl sy’n byw o fewn milltir i ganolfan PayPoint. 
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91. Wrth ymgynghori â’r cyhoedd, codwyd nifer o bryderon yngl�n â symud oddi wrth 
Swyddfa’r Post, ac yr ydym yn cydnabod bod hyn yn anhwylus i leiafrif bychan, yn enwedig 
i’r rheini y mae gofyn iddynt ymweld â Swyddfa’r Post ar berwyl arall ac a fyddai fel rheol 
yn talu am eu trwydded yr un pryd. Dywedodd chwech y cant o’r holl ymatebion i’r 
ymgynghori y byddent yn hoffi talu mewn Swyddfa Bost. Pobl 65 oed neu h�n oedd fwyaf 
tebygol o arddel y farn hon. Dywedodd un a ymatebodd i'n hymchwil: “Y peth gwaethaf yw 
dod o hyd i’r llefydd. Siopau cyffredin yw’r rhain yn lle Swyddfa’r Post fel yr oedd ers talwm.” 
Roedd rhywfaint o bryder hefyd yngl�n â safon y gwasanaeth y gallech ei disgwyl mewn 
PayPoint. Dywedodd ymatebydd Byddar: “Roedd staff Swyddfa’r Post yn neis iawn iawn. 
Dydw i ddim yn meddwl y byddai pobl PayPoint yn trafferthu gymaint."   

 
92. Serch hynny, cred yr Ymddiriedolaeth, o bwyso a mesur, fod y ffaith fod nifer canolfannau 

PayPoint yn cynyddu a’u bod ar agor am fwy o oriau, ynghyd â’r arbedion sylweddol a 
gynigir gan y contract, yn cynnig gwell gwerth am arian i bobl sy’n talu ffi’r drwydded. 

 
 
Cronfa ddata LASSY 
 
93. Mae cronfa ddata TV Licensing ‘LASSY’ (System Cefnogi Gweinyddu’r Drwydded) yn 

cadw dros 29 miliwn o gofnodion yngl�n ag eiddo lle gall fod angen trwydded, ynghyd â 
manylion sylfaenol megis enw deilydd y drwydded a'i dyddiad dod i ben. Dyma gonglfaen 
casglu ffi’r drwydded ac mae’n caniatáu i TV Licensing adnabod eiddo sydd heb drwydded. 

 
94. Er mwyn sicrhau bod y data sydd arni’n gywir, rhaid diweddaru’r gronfa ddata o hyd i 

gynnwys newidiadau, er enghraifft, pan fydd pobl yn symud t� yn codi tai newydd neu'n 
dymchwel tai ac i gofnodi cyfeiriadau lle nad oes gan bobl set deledu.  

 
95. Bydd TV Licensing yn gwneud hyn drwy ddiweddaru cronfa ddata LASSY bob dydd, gan 

ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir gan Ffeil Cyfeiriadau Cod Post a'r gofrestr etholiadol 
olygedig, yn ogystal â data masnachol arall sydd ar gael. 

 
96. Mae hefyd yn defnyddio’r data a geir gan ei swyddogion gwerthu a gorfodi wrth iddynt 

ymweld; gallant gadarnhau er enghraifft bod eiddo’n wag, nad oes teledu yn y cartref, ac 
ai eiddo amlbreswyliaeth sydd dan sylw. 

 
97. Mae’r cyhoedd hefyd yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau bod y wybodaeth a 

gedwir yn y gronfa ddata’n cael ei diweddaru’n gyson. Gan mai’r eiddo yn hytrach na’r 
unigolyn a drwyddedir, bydd TV Licensing yn dibynnu ar bobl sy’n symud t� i gysylltu â 
hwy yngl�n â newid cyfeiriad er mwyn trosglwyddo’r drwydded o’r naill aelwyd i’r llall. 
Mae angen i TV Licensing sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod am eu cyfrifoldeb yn y 
cyswllt hwn, a'i fod yn ei gwneud mor hawdd ag y bo modd iddynt gysylltu â TV 
Licensing, naill ai dros y ffôn, drwy’r post, drwy’r e-bost neu ar lein yngl�n ag unrhyw 
newidiadau. 

 
98. Gan fod y wybodaeth hon yn newid o hyd, mae’n anodd gwybod i sicrwydd pa mor 

gywir yw’r data hyn i gyd, ond un ffordd o’i monitro yw edrych ar nifer yr ymweliadau 
gan swyddogion gorfodi â chartrefi lle ceir trwydded eisoes. Yn 2007/08, ymwelwyd â 
67,900 o aelwydydd a oedd yn gallu dangos trwydded, sef tua 10% o'r ymweliadau lle 
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cysylltir â'r preswylydd. Mae Gweithrediaeth y BBC wedi dweud mai’r rheswm dros 
ymweld â’r rhan fwyaf o’r rhain fydd y ffaith nad yw perchennog y t� wedi hysbysu TV 
Licensing yngl�n â newid cyfeiriad, ond rheswm arall hefyd yw bod TV Licensing wedi 
cofnodi’r wybodaeth anghywir ac wedi’i bwydo i’r system. 

 
99. Dull arall y gallwn ei ddefnyddio i edrych ar wallau posib yn y gronfa ddata yw 

dadansoddi’r cwynion sy’n codi yn sgil gwybodaeth anghywir. Yn 2007/08, cafwyd 
oddeutu 2,000 o gwynion a oedd yn benodol gysylltiedig â gwallau yn y gronfa ddata. 
Mae hyn yn gymharol fach ac ystyried bod y gronfa ddata’n prosesu dros 29 miliwn o 
gofnodion  Fodd bynnag, gallwn dybio na fyddai rhai pobl yn cwyno’n ffurfiol ac mai’r 
cyfan y byddent yn ei wneud fyddai ffonio TV Licensing neu ysgrifennu atynt i roi’r 
wybodaeth gywir. Felly, mae gwir nifer y gwallau’n debygol o fod yn uwch. 
 

100. Mae gwallau o’r fath yn achosi rhwystredigaeth, a dan rai amgylchiadau, gall achosi 
trallod i’r bobl dan sylw. Ar hyn o bryd, nid oes dim dangosyddion perfformiad 
allweddol (DPA) ar gael ar gyfer ansawdd data. Serch hynny, mae Gweithrediaeth y 
BBC wedi dechrau edrych ar roi rhai ar waith. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn mynnu bod 
set o DPA sy’n ymwneud ag ansawdd y data’n cael ei chynnwys yn strategaeth gasglu 
TV Licensing yn ystod 2009/10. 
 

101. Mae’r prosiect Gweddnewid, a ariennir yn bennaf gan Capita fel rhan o’r contract 
gyda’r BBC, wedi bod ar waith er 2002 er mwyn gwella'r gronfa ddata drwy ychwanegu 
nodweddion ati fesul tipyn. Mwyaf o wybodaeth y gall y system ei gofnodi yngl�n â 
chyfeiriad neu gwsmer penodol, gorau fydd ansawdd y data - dyna’r disgwyl. Bydd hefyd 
yn golygu bod modd targedu’r marchnata e.e. bydd gwell hanes am gwsmeriaid yn 
golygu bod TV Licensing yn gallu gweld pwy sydd fwyaf tebygol o osgoi talu, ac yn gallu 
addasu eu cyfathrebu a'u hymweliadau'n unol â hynny. 
 

102. Adolygwyd y prosiect Gweddnewid gan Siemens yn 2004 ac ers hynny mae 
Gweithrediaeth y BBC a Capita wedi rhoi rhaglen datblygu a gwella barhaus ar waith ar 
y gronfa ddata a’i systemau cysylltiedig. Bydd yr Ymddiriedolaeth am gael adroddiad 
archwilio yngl�n â’r prosiect hwn gan y Weithrediaeth erbyn diwedd 2009 er mwyn 
gweld sut mae’r prosiect yn mynd rhagddo. 

 
Argymhelliad 2 
Mae effeithiolrwydd cronfa ddata TV Licensing yn dibynnu nid yn unig ar ei dyluniad ond hefyd 
ar gywirdeb y wybodaeth sydd ynddi. Er bod y rhan helaethaf o'r wybodaeth yn addas at y 
diben, mae tystiolaeth bod ychydig o’r data’n wallus weithiau.  Dylai Gweithrediaeth y BBC 
barhau i weithio gyda Capita, sy’n cynnal y gronfa ddata, er mwyn asesu ansawdd y wybodaeth 
a gedwir ar y gronfa ddata. Dylid cyflwyno dangosyddion perfformiad allweddol yn ystod 
2009/10 a fydd yn caniatáu i Weithrediaeth y BBC fesur pa mor gywir yw’r drefn cofnodi 
gwybodaeth. 
 
Mae Gweithrediaeth y BBC eisoes yn gweithio gyda Capita i sicrhau rhaglen datblygu a gwella 
parhaus ar gyfer y gronfa ddata a’r systemau cysylltiedig. Bydd yr Ymddiriedolaeth am gael 
adroddiad archwilio yngl�n â’r prosiect hwn gan y Weithrediaeth erbyn diwedd 2009. 
 
Hysbysiadau gan werthwyr 
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103. Os bydd gwerthwr yn gwerthu neu’n rhentu offer derbyn teledu, dan Ddeddf Telegraffi 

Di-wifr 1967 (fel y'i diwygiwyd) mae gofyn iddo hysbysu TV Licensing o fewn 28 
niwrnod i bob trafodiad, gan roi manylion llawn enw a chyfeiriad y prynwr neu'r llogwr. 
Mae hyn yn cynnwys gwerthu neu rentu unrhyw offer newydd neu ail-law: 

• Setiau teledu  
• VCRs  
• Peiriannau recordio DVD  
• Blychau pen-set  
• PCs â chardiau darlledu (teledu)  
• Cardiau teledu 
 
 

104. Yn 2007/08 cafodd TV Licensing bron 12 miliwn o hysbysiadau gan werthwyr ac, yn sgil 
hyn, anfonwyd 1.8 miliwn o lythyrau cychwynnol gan TV Licensing, naill ai am nad oedd 
trwydded ar gael ar gyfer y cyfeiriad hwnnw neu oherwydd nad oedd enw’r prynwr yn 
cyfateb â’r enw ar y drwydded gyfredol. Cyflwynwyd y polisi o anfon llythyr at eiddo 
trwyddedig lle mae enw’r prynwr yn wahanol i’r enw ar y drwydded gyfredol yn y lle 
cyntaf er mwyn casglu data yngl�n ag eiddo amlbreswyliaeth lle mae gofyn cael mwy nag 
un drwydded. 

 
105. Yn sgil hysbysiadau gwerthwyr yn 2007/08, gwerthwyd 299,000 o drwyddedau a 

chafwyd 61,000 o hysbysiadau yngl�n â newid cyfeiriad. Mae’r rhain yn bwysig er mwyn 
sicrhau bod y gronfa ddata’n cael ei diweddaru. 

 
106. Yn ddiweddar, aeth Gweithrediaeth y BBC ati i brofi a yw anfon llythyrau hysbysu 

gwerthwyr mewn gwirionedd yn arwain at gynnydd cyson yn nifer y trwyddedau a 
werthir gan fod mwyafrif yr aelwydydd sydd heb drwydded eisoes yn rhan o gylch 
postio TV Licensing. Casglwyd ei bod yn werth anfon llythyr at yr aelwydydd hynny 
sydd heb drwydded ond nad yw’r fantais a ddaw yn sgil anfon llythyr at aelwydydd a 
chanddynt drwydded yn werth nifer y cwynion a geir yngl�n â’r polisi hwn. Gan amlaf, 
mae’r cwynion yn codi oherwydd bod y prynwr yn bartner i’r trwyddedai neu’n aelod 
arall ar yr aelwyd ac nad oes angen trwydded ychwanegol arno. 

 
107. Mae Gweithrediaeth y BBC yn awr wrthi’n newid y broses hon er mwyn 

canolbwyntio’n unig ar y cyfeiriadau hynny sydd heb drwydded. Cwblheir y newid hwn 
erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2008/09. 
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Rhan 3 - A yw’r trefniadau casglu’n briodol? 
 
Amrywiaeth o ddulliau talu 
 
108. Mae TV Licensing yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu. Mae’r rhain yn cynnwys y 

dewisiadau a ganlyn: 
• Sefydlu Debyd Uniongyrchol er mwyn i'r arian gael ei dynnu'n syth o gyfrif banc - naill 

ai i gyd ar unwaith neu fesul chwarter neu fesul mis. 
• Talu gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd, naill ai ar lein neu dros y ffôn. 
• Defnyddio Cynllun Talu gydag Arian Parod TV Licensing (a elwid yn ‘Cash Easy Entry’ 

o’r blaen) 
• Talu’r ffi lawn mewn unrhyw ganolfan PayPoint gyda cherdyn arian neu gerdyn debyd 
• Talu gan ddefnyddio cerdyn cynilo TV Licensing 
• Anfon siec at TV Licensing 
• Rheoli biliau ar-lein drwy gyfrwng cyfrif banc ar-lein gyda banciau penodol 

 
 

Dengys Ffigur 10 sut y talodd pobl ffi’r drwydded yn 2007/08: 
 
Ffigur 10: Dulliau talu 
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  (Ffynhonnell: Dadansoddiad Ymddiriedolaeth y BBC o ddata Gweithrediaeth y BBC) 

 
 
109. Dangosodd ein hymgynghori cyhoeddus fod y mwyafrif yn ystyried y dulliau talu a 

gynigid gan TV Licensing yn addas ac ni chynigiodd y rhan fwyaf ohonynt ddewis arall y 
byddai'n well ganddynt. Dywedodd oddeutu dwy ran o dair fod yr amrywiaeth o 
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ddulliau talu’n addas ar eu cyfer. O’r rheini nad oeddent yn meddwl bod y dulliau’n 
ddigonol, y dewis arall a grybwyllwyd amlaf oedd y gallu i dalu dros y cownter yn 
Swyddfa’r Post. Crybwyllwyd hyn mewn chwech y cant o’r ymatebion (gweler paragraff 
89-92) 

 
110. Seilir polisi talu ffi’r drwydded ar yr egwyddor nad gwasanaeth tanysgrifio yw’r 

drwydded deledu – taliad ymlaen llaw ydyw sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith er mwyn 
caniatáu i bobl wylio’r rhaglenni wrth iddynt gael eu darlledu ar y teledu. 

 
111. Serch hynny, mae’r gyfraith yngl�n â thalu ymlaen llaw wedi’i llacio dros y blynyddoedd 

er mwyn cynorthwyo pobl i dalu. Cyflwynwyd cynlluniau megis y Cynllun Debyd 
Uniongyrchol chwarterol a’r Cynllun Talu ag Arian parod er mwyn lliniaru baich y talwr 
drwy ganiatáu iddo dalu fesul tipyn.  

 
 
Y Cynllun Talu ag Arian Parod a Debyd Uniongyrchol 
 
112. Cyflwynwyd y cynllun ‘Cash Easy Entry’ yn 1996 i gynorthwyo pobl sy’n cael budd-

daliadau’r wladwriaeth sy'n seiliedig ar incwm dalu ffi'r drwydded gydag arian parod 
fesul tipyn. Mae enw’r cynllun wedi’i newid yn ddiweddar a’r enw yn awr yw’r Cynllun 
Talu ag Arian Parod. Fe’i hestynnwyd hefyd ac erbyn hyn mae pawb sy'n talu ffi'r 
drwydded yn gymwys i dalu am eu trwydded drwy'r cynllun hwn. 

 
113. Mae’r Cynllun Talu ag Arian Parod a’r Debyd Uniongyrchol misol yn golygu bod pobl 

yn cael talu chwe mis ymlaen llaw a chwe mis yn hwyr. Gwneir hyn drwy gasglu’r tâl 
llawn am y drwydded gyntaf dros y chwe mis cyntaf ac wedyn, taenir cost y 
trwyddedau dilynol dros 11 mis, fel y dangosir yn Ffigur 11: 

 
Ffigur 11: Y Cynllun Talu ag Arian Parod a Debyd Uniongyrchol  
(gan ddefnyddio cost y drwydded yn 2008/09 - £139.50) 
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(Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth y BBC) 

 
114. Mae’r ymatebion i’n hymgynghori wedi dangos bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd 

deall y rhesymeg dros ‘flaenlwytho’ y costau yn y chwe mis cyntaf. Yn hytrach na’i 
gweld yn ddewis gwell na thalu’r ffi’r drwydded i gyd ymlaen llaw, maent yn ei 
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chymharu’n anffafriol â chynlluniau talu-fesul-tipyn blynyddol eraill lle taenir y taliadau’n 
gyfartal dros y 12 mis. Drwyddi draw, dywedodd ychydig dan un ym mhob deg y 
byddai’n well ganddynt weld ffordd fwy hyblyg o dalu neu eu bod yn teimlo na ddylid 
codi premiwm na thaliad ymlaen llaw ar gyfer talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Er 
enghraifft, yn ein hymgynghori, dywedodd ymatebwyr bethau fel hyn: "dyma’r unig daliad 
yr wyf wedi clywed amdano erioed lle mae sefydlu debyd uniongyrchol yn fwy costus na’r ffurf 
arall”. Dywedodd pobl eraill “Byddai newid i dalu am y mis cyfredol yn unig fel sy’n fwy 
normal, gyda'r dreth gyngor ac ati yn ddull Debyd Uniongyrchol tecach”. 

 
115. Roedd yr ymchwil ansoddol yn dangos bod rhywfaint o bryder hefyd y gall y taliad 

cychwynnol dros chwe mis fod yn broblem i bobl ar incwm isel ac y gallai greu rhwystr 
i'r rheini sy'n dymuno talu ffi'r drwydded ond sy'n straffaglu i dalu eu biliau. Yn ein 
hymchwil ansoddol, cyfeiriwyd at hyn, ynghyd â’r ofn y byddai’n rhaid iddynt dalu am 
gyfnodau sydd wedi mynd heibio, gan ddweud ei fod yn ffactor a olygai fod rhai 
aelwydydd heb drwydded yn gyndyn o dalu, er eu bod fel arall yn awyddus i godi 
trwydded. Yn ein hymgynghori cyhoeddus, er enghraifft, dywedodd un atebydd 
wrthym: Bydd fy merch yn straffaglu i dalu’r ffi Debyd Uniongyrchol uwch dros y chwe mis 
cyntaf,” a dywedodd un arall: “Mae hyn yn taro pobl yn arbennig o galed, yn enwedig wrth 
iddynt sefydlu eu cartref cyntaf.” 

 
Debyd Uniongyrchol Chwarterol  
 

116. Mae’r cynllun talu drwy Ddebyd Uniongyrchol chwarterol yn wahanol i'r dewisiadau 
talu-fesul-tipyn eraill yn yr ystyr nad oes angen i’r talwr dalu chwe mis ymlaen llaw. Dan 
y cynllun hwn, caiff rhywun dalu chwarter ffi’r drwydded bob tri mis, ac, ar sail ffi’r 
drwydded yn 2008/09, bydd hynny oddeutu £35. 

 
117. Serch hynny, er mwyn ymuno â’r cynllun hwn, mae gofyn i’r sawl sy’n talu ffi’r 

drwydded dalu £5 bob blwyddyn ar ben ffi’r drwydded oherwydd bod rhan fwyaf y 
taliad am y drwydded yn ôl-daliad. Mae hyn yn golygu yr ychwanegir tâl ychwanegol o 
£1.25 at daliad y Debyd Uniongyrchol bob chwarter. 
 

118. Nid yw’n anarferol i gyrff cyhoeddus godi tâl uwch am randaliadau; er enghraifft, mae 
talu'r dreth car flynyddol mewn dau randaliad chwemisol yn costio £12 yn fwy na 
phrynu disg dreth 12 mis4. Yn yr un modd, bydd y diwydiant yswiriant yn aml yn codi 
swm ychwanegol ar gwsmeriaid er mwyn taenu cost premiwm yswiriant. Yn sgil y 
premiwm o £5 a godir ar gyfer y cynllun talu chwarterol, cynhyrchwyd incwm o £17 
miliwn i’r BBC yn 2007/08, sef, o’i roi yn ei gyd-destun, oddeutu cyllideb flynyddol BBC 
Radio Wales neu 36 awr o ddrama wreiddiol ar y BBC.  

 
119. Mae’n amlwg ei bod yn rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod y refeniw a godir 

drwy’r cynlluniau talu a bod cynlluniau o’r fath yn deg i bawb sy'n talu ffi'r drwydded. 
Nid yw hynny’n rhwydd. Cred yr Ymddiriedolaeth fod hwn yn faes sy’n haeddu mwy o 
drafodaeth rhwng Gweithrediaeth y BBC, yr Ymddiriedolaeth a’r Llywodraeth er mwyn 
gweld a oes modd symleiddio’r drefn. 

 
                                                 
4 DVLA; wedi’i seilio ar gost treth car ar gyfer injan llai na 1549cc yn 2007/08  
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Argymhelliad 3 
Cred yr Ymddiriedolaeth y gellid symleiddio’r cynlluniau talu presennol a gwneud mwy o 
ymdrech i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag talu, yn enwedig pobl ar incwm isel. Cred yr 
Ymddiriedolaeth fod hwn yn faes sy’n haeddu mwy o drafodaeth rhwng Gweithrediaeth y 
BBC, yr Ymddiriedolaeth a’r Llywodraeth er mwyn gweld a oes modd symleiddio’r drefn.  
 
 
Talu ar lein 
 
120. Mae’r we’n dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd o dalu am ffi’r drwydded. Gwerthwyd 

oddeutu 1.6 miliwn o drwyddedau ar lein yn 2007/08 sef cynnydd o 334,000 o’i 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Gall y rheini sy’n prynu ar lein hefyd gael eu trwydded 
deledu dros yr e-bost. Mae nifer y bobl sy'n dewis y gwasanaeth hwn wedi dyblu bron i 
486,000 yn 2007/08 o 273,000 yn 2006/07. 

 
121. Yn ein hymchwil ansoddol, yr oedd deiliaid trwyddedau a oedd wedi colli eu trwydded 

ac nad oedd ganddynt gofnod o’r rhif yn flin braidd na allai TV Licensing ganiatáu iddynt 
newid eu cyfeiriad ar lein heb y cofnod hwnnw. Mae hyn yn destun pryder i rai pobl 
hefyd sy’n cysylltu â TV Licensing dros y ffôn er bod modd i TV Licensing o bosib 
gadarnhau pwy yw’r galwr drwy ddulliau eraill os yw’n ymwneud â rhywun dros y ffôn. 
Er ein bod yn cydnabod bod rhwystrau o’r fath yn codi yn sgil ystyriaethau difrifol 
yngl�n â diogelu data, byddem yn annog Gweithrediaeth y BBC i ystyried a oes unrhyw 
ddewisiadau ar agor iddynt a fyddai’n caniatáu mwy o hyblygrwydd wrth ymdrin â phobl 
sy’n talu ffi’r drwydded ar lein. 

 
 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 
122. Yn unol ag ymrwymiad y BBC i gydraddoldeb ac amrywiaeth, a’i chyfrifoldebau 

cyfreithiol dan ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus, mae gan 
Weithrediaeth y BBC raglen ymgysylltu â rhanddeiliaid, sy’n ei chynorthwyo i gyrraedd 
ystod ehangach o gynulleidfaoedd. Mae ei Rhaglen Cynhwysiant Cymdeithasol yn 
cynnwys deialog reolaidd gydag amrywiol sefydliadau, gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, 
Age Concern, Help the Aged, Ffederasiwn Cynghorau Cydraddoldeb Hiliol Prydain a 
Sefydliad y Cynghorwyr Ariannol. 

 
123. Isod, ceir ambell enghraifft gadarnhaol o’r gweithgarwch ymgysylltu hwn yn arwain at 

gydweithredu a lle mae'r partneriaethau hyn wedi dylanwadu ar benderfyniadau: 
 

• Mae Gwybodaeth mewn print hawdd ei ddarllen wedi’i hychwanegu at wefan TV 
Licensing ar ôl ymgynghori â Mencap yn unol â’r ymrwymiadau yng Nghynllun 
Cydraddoldeb i bobl Anabl y BBC. Efallai y gellid cryfhau gwaith Gweithrediaeth y 
BBC yn y cyswllt hwn drwy gynnwys symbol hawdd ei ddarllen ar ei hafan i hyrwyddo 
bod y wybodaeth hon ar gael i ddefnyddwyr. Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi hefyd 
bod yr ymchwil ansoddol wedi pwysleisio nad oedd dim gwybodaeth ar gael ar ffurf 
fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gan olygu ei bod yn anodd i ddefnyddwyr BSL ei 
defnyddio. Efallai y byddai’r Weithrediaeth am ddymuno ystyried a allai ddarparu 
gwybodaeth gyffredinol ar ffurf fideo BSL i’w defnyddio ar lein. 
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• Penderfynodd Gweithrediaeth y BBC beidio â defnyddio rhifau PIN ar gyfer Cerdyn 

Cynilo TV Licensing ar ôl cael cyngor gan Age Concern. 
 
• Bu’r RNIB yn ymwneud â datblygu ailfrandio TV Licensing i sicrhau bod unrhyw 

logo, ffont, lliw a gwrthgyferbyniad a ddefnyddir ac agweddau eraill ar yr ailddylunio 
yn ystyried ac yn ymateb i ystyriaethau yngl�n â hygyrchedd. 

 
124. Fel rhan o ddyletswydd y BBC i hybu cydraddoldeb, mae Ymddiriedolaeth y BBC yn 

croesawu gwaith y Weithrediaeth yng nghyswllt ystyried sefydlu panel o bobl a allai 
gynorthwyo staff TV Licensing i gynllunio gwasanaethau newydd drwy ystyried y 
canlyniadau posib ar gyfer gwahanol garfanau yn y gymuned. 

 
125. Credwn ei bod yn bwysig i Weithrediaeth y BBC barhau i adeiladu ar ei gwaith 

ymgysylltu â rhanddeiliaid. Yn ystod ymchwil ansoddol gydag ymfudwyr newydd i’r DU, 
ac yn ymateb Cyngor ar Bopeth (CAB) i’r ymgynghori, tynnwyd sylw at yr anawsterau 
sydd ynghlwm wrth gyrraedd cymunedau newydd sy’n llai tebygol o fod ar lein. Mae TV 
Licensing yn darparu gwybodaeth, sydd ar gael ar lein ac ar ffurf taflenni, mewn 15 o 
ieithoedd ar wahân i’r Saesneg a’r Gymraeg. Bydd TV Licensing hefyd yn defnyddio’i 
Llinell Iaith i siarad â siaradwyr nad ydynt yn medru’r Saesneg ac mae wedi datblygu 
strategaethau rhanbarthol i ddosbarthu’r wybodaeth hon, gan olrhain faint o 
lenyddiaeth a ddosberthir ganddynt. Serch hynny, ni all y data hyn ddweud pa mor 
effeithiol yw’r ffordd y cyflëir y negeseuon hyn. Er enghraifft, roedd ein hymchwil 
ansoddol ymhlith ymfudwyr newydd hefyd yn dangos diffyg ymwybyddiaeth o’r 
gwasanaethau sydd ar gael drwy’r Llinell Iaith. Yn ogystal â hyn, awgrymodd y CAB y 
dylai Gweithrediaeth y BBC gydweithio’n fwy clos gyda’r asiantaethau sy’n gweithio’n 
uniongyrchol gydag ymfudwyr newydd a’r rhai sy’n ceisio lloches. 

 
126. Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi’r gwaith a ddisgrifir yng nghynlluniau cydraddoldeb y 

BBC i fonitro cwynion ac mae’n croesawu’r systemau y mae Gweithrediaeth y BBC yn 
eu sefydlu i olrhain cwynion yngl�n â TV Licensing sy’n codi materion yngl�n â 
chydraddoldeb ac amrywiaeth. Fodd bynnag, lle na chodir mater penodol yngl�n â 
chydraddoldeb ac amrywiaeth, nid yw Gweithrediaeth y BBC yn monitro achwynwyr 
unigol yn ôl eu rhyw, eu hethnigrwydd na'u hanabledd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn 
sylweddoli, er y gallai monitro cwynion unigol dynnu sylw at ambell fater a thuedd, y 
gallai edrych ar dueddiadau ymhlith poblogaeth yr achwynwyr drwyddi draw ddatgelu 
mwy o batrymau. 

 
127. Mae’r Ymddiriedolaeth yn trafod ar wahân hefyd gyda Gweithrediaeth y BBC sut y gall 

contractwyr sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer cynulleidfa'r BBC ddod o hyd i ffyrdd 
priodol o gasglu'r math hwn o ddata'n  wrth iddynt ymwneud â phobl sydd am gwyno 
yngl�n â'r BBC yn gyffredinol. Er nad yw’r heriau a’r atebion o anghenraid yr un fath yn 
y ddau faes, mae’r Ymddiriedolaeth yn gwahodd Gweithrediaeth y BBC i ystyried a all 
hefyd gyflwyno math priodol o fonitro ar gyfer pobl sy’n cwyno wrth TV Licensing. 

  
128. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gyfrifoldeb i fonitro perfformiad y Weithrediaeth o’i 

gymharu â’r ymrwymiadau a geir yng nghynlluniau cydraddoldeb y BBC. Mae Protocol 
Dyletswyddau Cydraddoldeb yr Ymddiriedolaeth yn disgrifio’r trefniadau monitro hyn. 
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Yn ogystal â mecanweithiau eraill i fonitro cynnydd, mae'r Weithrediaeth yn cyflwyno 
adroddiad blynyddol yngl�n â’i pherfformiad yn yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol. 
Bydd yr Ymddiriedolaeth yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir drwy’r adolygiad hwn yn 
sail ar gyfer goruchwylio perfformiad TV Licensing o’i gymharu â chynlluniau 
cydraddoldeb y BBC. 
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Rhan 4 - A yw’r trefniadau casglu’n gymesur? 
 
Cwynion 
 
129. Dengys Ffigur 12 nifer y cwynion a gafodd TV Licensing ym mhob blwyddyn ariannol 

rhwng 2001/01 a 2007/08: 
 
 Ffigur 12: Cyfanswm nifer y cwynion 

Cyfanswm nifer y cwynion
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(Ffynhonnell: Dadansoddiad Ymddiriedolaeth y BBC o ddata Gweithrediaeth y BBC) 
*cyfrifwyd data 2008/09 drwy allosod gwerth 11 mis o ddata gwirioneddol rhwng Ebrill 2008 a Chwefror 2009 gan nad 
oedd Mawrth 2009 ar gael adeg paratoi’r adroddiad. 
 
130. Mae Adran 1 yn Ffigur 12 yn berthnasol i’r cyfnod pan gontractiwyd Swyddfa’r Post gan 

y BBC i wneud y rhan fwyaf o waith casglu ffi’r drwydded gan gynnwys rhoi 
trwyddedau, gwaith gorfodi a thrin cwynion.  

 
131. Mae Adran 2 yn Ffigur 12 yn dangos newid sylweddol yn y ffordd y rheolir gwaith TV 

Licensing.  Ar ôl tendro cystadleuol yn 2002, ysgwyddodd Capita Business Services Ltd 
gyfrifoldeb dros y gwaith casglu a gorfodi ac ysgwyddodd consortiwm AMV y gwaith 
marchnata a chyfathrebu. Daeth Capita hefyd yn gyfrifol am fonitro cwynion. 

 
132. Yn ystod y cyfnod y mae adran 3 yn Ffigur 12 yn ymwneud ag ef, newidiodd Capita’r 

dull o ddynodi cwynion. O’r blaen, dim ond y cwynion na allai’r asiantau unigol ymdrin 
â hwy eu hunain a gâi eu cofnodi’n ffurfiol ond newidiwyd hynny ac erbyn hyn, cofnodir 
pob cwyn wrth iddi godi. Mae hyn yn golygu bod mwy o gwynion yn cael eu cofnodi. 

 
133. Mae’r Ymddiriedolaeth yn poeni am y cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion - mae’r 

nifer wedi mwy na threblu rhwng 2001/02 a 2008/09. Nid yw Gweithrediaeth y BBC 
wedi gallu pennu pam yn union y mae’r cwynion wedi cynyddu, ond maent yn credu 
mai’r rheswm i raddau yw’r drefn fonitro newydd a ddisgrifir uchod ym mharagraff 132.  
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134. Er mwyn dadansoddi’r data’n fwy manwl, cyflwynodd Capita system newydd o 

gategoreiddio cwynion ym mis Mawrth 2008. Dangosir manylion y cwynion yn ôl eu 
math yn Ffigur 13 (sylwer mai data ar gyfer 11 mis yw'r rhain rhwng mis Ebrill 2008 a 
mis Chwefror 2009): 

 
 Ffigur 13: Math o g�yn 

Math o gŵyn Nifer y cwynion
Polisi 12,465
Trydydd Parti 9,215
Canolfan Gyswllt 6,027
Marchnata 2,997
Ymweliadau Maes 496
PayPoint 321
Y We 306
Amhenodol 237
Cyfanswm (rhwng Ebrill 08 a Chwefror 09) 32,064

Trwyddedau mewn grym (Chwefror 09) 24,834,180

Cyfanswm nifer y cwynion fel % o'r 
trwyddedau a oedd mewn grym 0.129%

 
 (Ffynhonnell: Dadansoddiad Ymddiriedolaeth y BBC o ddata Gweithrediaeth y BBC) 

 
135. Dyma’r wyth categori o gwynion: 

• Polisi – meysydd polisi TV Licensing y mae unigolion yn eu gwrthwynebu megis anfon 
llythyrau i eiddo gwag ac i gyfeiriadau lle nad oes teledu 

• Trydydd Parti – cwynion yngl�n â sefydliadau/unigolion eraill sy’n ymwneud â’r broses 
drwyddedu (e.e. gwerthwyr setiau teledu sy’n ymwneud â chofnodi manylion 
cwsmeriaid ar ôl prynu) 

• Canolfan Alwadau – cwynion sy’n codi yn sgil cwsmeriaid yn cysylltu â Chanolfannau 
Galwadau, gan gynnwys dyblygu cyfeiriadau ac ymarweddiad y cynghorwr yn y 
ganolfan alwadau 

• Marchnata – naws neu eiriad llythyrau a manylion anghywir wedi’u cofnodi ar 
gyfathrebu uniongyrchol 

• Ymweliadau maes – yngl�n ag ymddygiad a/neu fanylion ymweliad maes gan Swyddog 
Gorfodi 

• PayPoint – y ffordd y gweithredir system talu PayPoint (e.e. problemau technegol 
gyda safle PayPoint) 

• Y we – materion sy’n ymwneud â thechnoleg a dyluniad y wefan 
• Amhenodol – cwynion y mae’n anodd penderfynu yngl�n â phwy neu yngl�n â beth y 

mae’r g�yn. 
 
Yn 2007/08, comisiynodd Gweithrediaeth y BBC adroddiad i archwilio i gwynion am TV 
Licensing a chrëwyd cynllun gweithredu i wella’r ffordd yr ymdrinnir â chwynion ac i leihau eu 
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nifer. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro cynnydd y cynllun hwn yn ei adolygiad blynyddol o 
Strategaeth TV Licensing.
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Cyfathrebu 
 
136. Mae TV Licensing yn defnyddio amrywiaeth o weithgareddau marchnata er mwyn codi 

ymwybyddiaeth, er mwyn atgoffa pobl i dalu, er mwyn rhoi gwybod iddynt am ffyrdd o 
dalu ac er mwyn annog pobl i beidio ag osgoi talu. Mae’r rheini’n cynnwys ymgyrchoedd 
ar y teledu, ar y radio ac ar lein, cynlluniau cysylltiadau yn y cyfryngau ac yn y gymuned 
yn ogystal â dulliau mwy uniongyrchol o gysylltu â’r cyhoedd, megis llythyrau a 
galwadau ffôn.  

 
Hysbysebu a marchnata 
 
137. Mae TV Licensing wedi lansio nifer o ymgyrchoedd hysbysebu uchel eu proffil yn ystod 

y blynyddoedd diwethaf sydd wedi canolbwyntio ar y gronfa ddata a’i gallu i ganfod 
cyfeiriadau heb drwydded. Gelwir yr ymgyrch gyfredol, a ddechreuodd ym mis Ebrill 
2008, yn ‘Circuit City’ ac mae’n cynnwys y slogan ‘it’s all in the database’. Yn y 
gorffennol, mae’r hysbysebion teledu wedi’u dangos ar sianelau’r BBC, er ein bod yn 
nodi bod treial bychan ar waith ar hyn o bryd sy’n defnyddio gorsafoedd teledu 
masnachol. 

 
138. Drwy ein hymchwil ansoddol, gwelsom fod pobl yn cymeradwyo'n gyffredinol 

gyfathrebu gan TV Licensing a oedd yn cynnwys cymysgedd o wybodaeth a negeseuon 
wedi'u hanelu at bobl sy'n osgoi talu drwy gyfrwng hysbysebion teledu a phosteri.  
Dangosodd yr ymchwil fod lle i hysbysebu roi sicrwydd i bobl sy’n talu ffi’r drwydded, 
yn ogystal â thargedu pobl sy’n osgoi talu, a theimlai grwpiau’r cyhoedd ei bod yn 
weddol deg defnyddio’r math o gyfathrebu a ddefnyddir ar hyn o bryd i fynd ar 
drywydd y bobl hynny. Serch hynny, roedd yn well gan y rheini a oedd ar incwm isel, 
sydd o bosib yn straffaglu i dalu ffi’r drwydded yr ymagwedd fwy cymodol a ddefnyddid 
mewn ymgyrchoedd h�n, er enghraifft “byddai’n well gennym i chi’n ffonio ni na bod y 
llys yn rhoi dirwy i chi".  

 
139. Yn yr ymateb i’n hymgynghori cyhoeddus, ar y llaw arall, teimlai llawer o bobl (oddeutu 

6 o bob 10 atebydd) fod naws hysbysebu a marchnata TV Licensing yn amhriodol. Y 
prif gwynion oedd bod y naws yn rhy awdurdodol a bygythiol. Mae’r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn bod llawer o’r rheini a ymatebodd yn teimlo’n gryf am yr ymgyrchoedd 
hysbysebu hyn. Rydym wedi ceisio tafoli’r pryderon hyn â’r ffaith bod angen i TV 
Licensing gyfleu negeseuon pwysig wrth y cyhoedd er mwyn casglu’r ffi. 

 



 
140. Nid oes modd mesur yn uniongyrchol faint o lwyddiant a gaiff hysbysebu TV Licensing 

o ran nifer y trwyddedau a werthir. Serch hynny, mae Gweithrediaeth y BBC yn 
monitro’n rheolaidd effaith ei hysbysebu o ran codi ymwybyddiaeth. Nodwn fod y data 
olrhain diweddaraf sydd ar gael, sy’n berthnasol i ymgyrch a elwir yn ‘Sofa’, yn dangos 
dirywiad yn yr ymwybyddiaeth uniongyrchol o’r hysbysebu ers dechrau’r ymgyrch 
honno ym mis Mai 20065.  Dengys yr ymchwil hefyd fod y rheini sy’n talu ffi’r drwydded 
yn adnabod hysbysebion TV Licensing yn well na’r rheini sy’n osgoi neu'n gohirio talu.  

 
141. Mae’r Ymddiriedolaeth yn poeni bod y gostyngiad hwn yn y nifer sy'n adnabod yr 

ymgyrchoedd o bosib yn golygu bod llai o gyfleoedd i TV Licensing gyfleu negeseuon 
pwysig wrth y cyhoedd. Gofynnwn i Weithrediaeth y BBC ystyried sut y bydd y 
gostyngiad yn yr ymwybyddiaeth yn effeithio ar ei hamcanion strategol, ac ystyried a 
ddylid cymryd camau i gynyddu ymwybyddiaeth o'r ymgyrchoedd.  

 
142. Cred Gweithrediaeth y BBC fod dau reswm dros y gostyngiad mewn ymwybyddiaeth 

o'r hysbysebu'n genedlaethol. Yn gyntaf, er 2007, nid yw TV Licensing yn defnyddio 
hysbysebu awyr-agored cenedlaethol (posteri). Yn hytrach, mae’n canolbwyntio’r 
adnoddau ar ymgyrchoedd posteri mewn ardaloedd lle mae nifer mawr yn osgoi talu. 
Newidiwyd y drefn hon er mwyn sicrhau gwerth am arian. Bwriad y strategaeth 
ddiwygiedig oedd targedu’r marchnata’n fwy effeithiol drwy wario yn yr ardaloedd lle'r 
oedd ei angen fwyaf. O’u mesur ar sail pwyntiau graddio gros cenedlaethol GRPs), mae 
ymgyrchoedd posteri TV Licensing wedi cael llawer llai o ddylanwad er 2007.  

 
143. Cred Gweithrediaeth y BBC mai’r ail reswm dros y dirywiad yn yr ymwybyddiaeth 

genedlaethol yw bod yr amser y mae’r BBC yn ei neilltuo ar yr awyr ar gyfer 
hysbysebion TV Licensing wedi gostwng 13% er 2004/05.  

 
144. Er bod adnoddau ar gyfer ymgyrchoedd wedi gostwng a bod y strategaeth wedi newid 

er mwyn canolbwyntio mwy ar y rhanbarthau, mae TV Licensing yn mesur effaith 
ymgyrchoedd ar lefel genedlaethol, ar sail yr un set o ddangosyddion perfformiad 
allweddol a ddefnyddir yn feincnodau. 

 
145. Ar hyn o bryd, nid yw’r ymgyrchoedd yn cyflawni ar sail y dangosyddion perfformiad 

allweddol hyn ac nid oes yr un cynllun gweithredu ffurfiol wedi’i pharatoi i fynd i’r afael 
â hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn nodi hefyd nad yw cyflawni’r DPA wedi’i gysylltu â 
thargedau contractaidd ffurfiol ar gyfer yr asiantaethau hysbysebu sy’n darparu’r 
ymgyrchoedd. 

 
146. Yn ogystal ag ymwybyddiaeth o’r hysbysebion, mae’n bwysig hefyd ystyried i ba raddau 

y maent yn cyfleu negeseuon pwysig am TV Licensing wrth y  cyhoedd, gan gynnwys y 
neges bod angen trwydded a’r dulliau y gall pobl eu defnyddio i dalu amdani. Roedd y 
rhai a ymatebodd i'n hymgynghori a'r ymchwil ansoddol yn ymwybodol iawn o'r dulliau 
y gellir eu defnyddio i dalu ffi'r drwydded (dywedodd tua 8 o bob 10 o’r rhai a 

                                                 
5 Data olrhain ymchwil Prawf: Gwaith maes ar gyfer ymgyrch ‘Sofa’ sy’n berthnasol i’r cyfnod rhwng Mai 2006 a 
Ionawr 2008 



ymatebodd i’r ymgynghori eu bod yn gwybod am y gwahanol ddulliau o dalu).  Er nad 
yw’r ymgyrch bresennol yn canolbwyntio’n benodol ar ddulliau talu, awgryma’r 
ymwybyddiaeth gyffredinol a welsom yn ein hymgynghori fod y strategaeth gyfathrebu 
gyffredinol wedi bod yn llwyddiannus o ran cyfleu'r negeseuon hyn dros gyfnod.  

 
147. Fodd bynnag, roedd ein hymchwil yn tynnu sylw at feysydd eraill lle gallai TV Licensing 

gryfhau ei gyfathrebu. Teimlai llawer o’r cyhoedd fod y rheolau yngl�n â pha bryd y mae 
angen trwydded deledu wrth ddefnyddio PCs a ffonau symudol yn aneglur ac yn 
ddryslyd. Dywedodd oddeutu un o bob tri a ymatebodd i’r ymgynghori nad oedd yn 
glir pa bryd yr oedd angen trwydded, neu crybwyllwyd ambell faes lle'r oedd dryswch. 
Roedd llawer o bobl yn ddryslyd yngl�n â’r gyfraith o ran gwylio llifo byw (h.y. gwylio’r 
teledu ar unrhyw dderbynnydd, gan gynnwys PCs a ffonau symudol ar yr un pryd ag y’i 
darlledir ar y teledu) sy’n golygu bod angen trwydded; a gwylio teledu ar-alw (h.y. 
gwylio rhaglen ar ôl iddi gael ei dangos ar y teledu) sy’n golygu nad oes angen 
trwydded. 

 
148. Mae’r Ymddiriedolaeth yn argymell y dylai Gweithrediaeth y BBC addasu strategaeth 

marchnata TV Licensing er mwyn ceisio gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gyfraith 
trwyddedu teledu o ran defnyddio technoleg, megis y rhyngrwyd, i gael gafael ar 
wasanaethau teledu. 

 
Argymhelliad 4 
Dylai Gweithrediaeth y BBC gytuno ar set newydd o ddangosyddion perfformiad allweddol 
sydd wedi’u cysoni’n iawn â’r strategaeth gyfathrebu ac sy’n gallu mesur effaith ymgyrchoedd 
cyfathrebu cenedlaethol a rhanbarthol. Dylai hefyd gymryd camau priodol i fynd i’r afael ag 
unrhyw danberfformio yng nghyswllt y DPA newydd y cytunir arnynt. Wrth drafod contractau 
gydag asiantaethau hysbysebu yn y dyfodol, dylai’r Weithrediaeth ystyried cynnwys cymhellion 
ffurfiol ar gyfer eu perfformiad o’u cymharu â’r DPA. 
 
Hefyd, dylai Gweithrediaeth y BBC geisio gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gyfraith 
trwyddedu teledu o ran defnyddio technoleg, megis y rhyngrwyd, i gael gafael ar wasanaethau 
teledu. 
 
 
Hysbysebu a chyfathrebu ag ymfudwyr newydd 
 
149. Canfu ein hymchwil ansoddol nad yw ymfudwyr newydd i’r DU bob tro’n ymwybodol 

bod y gyfraith yn mynnu bod rhaid cael trwydded deledu i wylio unrhyw deledu o gwbl, 
gan gynnwys gwylio'u rhaglenni teledu cenedlaethol drwy loeren. Awgrymodd yr 
ymfudwyr newydd y buom yn siarad â hwy y dylai Gweithrediaeth y BBC wneud rhagor 
i gyfleu negeseuon wrth y cymunedau hyn mewn ffyrdd ac mewn mannau sy’n briodol 
ar eu cyfer (e.e. siopau arbenigol, canolfannau cymuned, gwefannau i gymunedau o 
wledydd eraill, drwy gyfrwng landlordiaid a chyflogwyr).  

 
150. Mae gan Weithrediaeth y BBC system o bartneriaethau eisoes â mudiadau sy’n 

rhanddeiliaid gyda’r nod o’u cynorthwyo i gyrraedd ystod ehangach o gynulleidfaoedd. 
Mae ei rhaglen i ymfudwyr newydd yn cynnwys gweithgarwch cyfathrebu ar lawr gwlad 
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mewn cymunedau lleol, cysylltu â grwpiau trydydd parti sy’n gallu trosglwyddo 
gwybodaeth i unigolion, megis grwpiau cymuned, cyflogwyr, awdurdodau lleol a 
chymdeithasau tai. 

 
151. Mae Gweithrediaeth y BBC hefyd yn cysylltu'n rheolaidd â darparwyr tai drwy 

ymgyrchoedd lleol. Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2008, roedd hyn yn cynnwys 
cysylltu â dros 90 o gymdeithasau tai a 70 o asiantau tai fel rhan o ymgyrch ddwys, yn 
ogystal â thrwy gyrff cynrychioladol cenedlaethol megis y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol 
a'r Sefydliad Tai Siartredig (Gogledd Iwerddon). 

 
152. Mae hefyd wedi cynnal cynlluniau peilot sy'n defnyddio cyflogwyr yn fodd o ddosbarthu 

gwybodaeth TV Licensing i ymfudwyr newydd a bydd yn lledaenu’r gweithgarwch hwn 
drwy’r wlad y flwyddyn nesaf.  Er enghraifft,  yn ystod ymgyrch leol yn Ballymoney a 
Ballymena yng Ngogledd Iwerddon, cafodd TV Licensing ganiatâd gan ffatri prosesu 
bwyd i ddosbarthu llenyddiaeth y tu allan i gatiau’r ffatri, a chan weithgynhyrchydd i 
gynnwys gwybodaeth TV Licensing mewn amlenni cyflog. Mae’r ddau gwmni’n cyflogi 
cyfran uchel o weithwyr mudol, a’r rheini’n bennaf o Ddwyrain Ewrop. 

 
153. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu’r cynlluniau hyn i ddarparu gwybodaeth mewn 

ffyrdd ac mewn mannau sy’n briodol i ymfudwyr newydd. Oherwydd inni weld yn ein 
gwaith ymchwil bod cyn lleied o ymwybyddiaeth ganddynt o'u dyletswydd i dalu ffi'r 
drwydded a bod natur poblogaeth y grwpiau hyn yn newid, dylai'r gweithgareddau hyn 
barhau'n faes y mae TV Licensing yn canolbwyntio arno. 

 
 

Cyfathrebu Uniongyrchol 
 
154. Yn 2007/08 anfonodd TV Licensing 83 miliwn o lythyrau i aelwydydd yn y DU. Mae’r 

llythyrau hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth, gan gynnwys atgoffa pobl i 
dalu, datganiadau Debyd Uniongyrchol a hysbysiadau gorfodi. Mae’r rhan fwyaf o’r 
llythyrau’n cael eu cynhyrchu’n awtomatig gan gronfa ddata TV Licensing ar sail categori 
manylion eiddo. Er enghraifft, bydd y cyfathrebu â’r cwsmer yn wahanol, gan ddibynnu 
ar a yw eu heiddo'n cael ei gategoreiddio'n un sy'n dod at ddiwedd oes ei drwydded 
bresennol, yn eiddo sydd heb drwydded oherwydd bod rhywun wedi symud; nad oes 
teledu yn yr eiddo ac ati. Mae llawer o wahanol gategorïau a llawer o wahanol 
gylchoedd o lythyrau safonol. Ar gyfer yr adolygiad hwn, rydym wedi canolbwyntio ar 
lythyrau a anfonir pan ddaw trwydded gyfredol i ben. 

 
155. Cysylltu’n uniongyrchol drwy lythyr yw prif ffynhonnell y rhyngweithio rhwng TV 

Licensing a phobl sy’n talu ffi’r drwydded ac felly, maent yn chwarae rhan allwedd yn y 
ffordd y mae’r cyhoedd yn gweld TV Licensing. Felly, mae’n bwysig sicrhau cydbwysedd 
rhwng annog pobl i dalu a pherswadio pobl i beidio ag osgoi talu. 

 
156. A defnyddio canlyniadau’r ymgynghori cyhoeddus ac archwilio rhai o’r materion yn fwy 

dwfn yn ein hymchwil ansoddol, rydym wedi astudio agwedd y cyhoedd at y llythyrau 
hyn i weld a ydynt yn cyflawni nodau datganedig Gweithrediaeth y BBC sef bod 'yn glir 
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ac yn gryno, yn gwrtais ond yn gadarn; ni ddylent dybio bod rhywun yn euog ond cânt 
esbonio canlyniadau osgoi talu'.  

 
157. Yr awgrym cryf a gafwyd yn yr ymateb i'r ymgynghori cyhoeddus oedd bod mwyafrif yr 

ymatebwyr yn teimlo nad yw'r cyfathrebu uniongyrchol yn cyflawni'r nodau hyn (dim 
ond traean oedd yn meddwl eu bod). Y prif gwynion oedd bod naws y llythyrau’n 
fygythiol ac yn anfoesgar.  

 
158. Teimlai llawer o bobl hefyd eu bod wedi cael y llythyrau trwy gamgymeriad, oherwydd 

gwallau yn y gronfa ddata o bosib neu wallau o ran amseru, a bod hyn yn gwneud naws 
y llythyr yn waeth. Er enghraifft, roedd un ymatebydd i’n hymgynghori wedi bod yn 
ysgutor ar gyfer ystâd diweddar fodryb ac er hysbysu TV Licensing bod yr eiddo'n wag 
ac ar y farchnad, yr oedd y llythyrau'n bygwth erlyn yn dal i gyrraedd. Dywedodd 
ymatebwyr eraill eu bod wedi cael llythyrau a oedd yn eu barn hwy’n fygythiol ac yn 
amhriodol er bod ganddynt drwydded. Teimlai llawer yn ddig iawn, er enghraifft, 
dywedodd un ymatebydd wrthym: “Mae eich llythyrau’n gywilydd. Gwiriwch eich cronfa 
ddata eich hunain yn gyntaf cyn ichi boeni pobl sydd â thrwydded.” 

 
159. Dylid nodi bod cyfran fawr o’r rhai a ymatebodd i’r ymgynghori yn bobl nad oeddent yn 

berchen ar deledu a theimlai llawer o’r bobl hyn nad oedd croeso i unrhyw gyfathrebu 
safonol a gaent gan TV Licensing. Archwilir y mater hwn yn fanylach yn yr adran am 
aelwydydd heb set deledu (paragraffau 191-205). 

 
160. Canfu ein hymchwil ansoddol fod llythyrau TV Licensing weithiau’n rhy hir ac yn rhy 

gymhleth i’w deall gan rai grwpiau yn y gymdeithas. Teimlai pobl heb fawr o sgiliau 
llythrennedd neu heb fawr o Saesneg y dylai'r cyfathrebu fod yn symlach a'r testun yn 
fyrrach, gyda llai o eiriau cymhleth ac yn cynnwys, yn ddelfrydol, ychydig o bwyntiau 
bwled syml. 

 
161. Roedd yr ymchwil ansoddol hefyd yn tynnu sylw at rywfaint o bryder yngl�n ag 

ymrwymiad TV Licensing i ddarparu gwybodaeth ar fformatau eraill (megis ieithoedd 
eraill, Braille a phrint mawr). Yr hyn a oedd yn poeni pobl oedd bod gwybodaeth yngl�n 
â fformatau eraill yn aml yng nghanol y llythyrau ac y dylid rhoi mwy o amlygrwydd 
iddynt: er enghraifft, bydd cwmnïau'r prif wasanaethau'n aml yn dangos y wybodaeth 
hon yng nghornel dde uchaf eu llythyrau. 

 
162. Mae Capita wrthi’n ystyried defnyddio Ymgyrch Plain English i’w gynorthwyo i wneud 

rhai o’i lythyrau’n fwy clir, er nad yw hyn yn berthnasol ar hyn o bryd i’r llythyrau 
safonol a anfonir at y rhain fwyaf o gartrefi. Fel rhan o adolygiad diweddar i wneud 
llythyrau ymgyrchu safonol yn symlach a’u gwneud yn fwy darllenadwy, defnyddiodd 
Proximity ieithydd allanol i adolygu’r llythyrau ac awgrymu ffyrdd o’u gwneud yn haws 
eu darllen. Mae’r canlyniadau wrthi’n cael eu rhoi ar brawf gyda grwpiau ymhlith y 
gynulleidfa. 

 
163. Er ein bod yn croesawu’r camau y mae TV Licensing eisoes wedi’u cymryd i wella’r 

cyfathrebu uniongyrchol, mae canlyniadau’n hymgynghori â’r cyhoedd a’r sylwadau yn y 
cyfryngau’n ddiweddar hefyd yn awgrymu bod pobl yn teimlo bod naws TV Licensing yn 
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rhy lym a bod rhai o’r llythyrau a anfonir yn tybio bod pobl o bosib yn osgoi talu’n 
fwriadol. Gall hyn beri trallod i bobl h�n a phobl anabl. 

 
164. Dylai’r llythyrau atgoffa cyntaf yn benodol fod yn gwrtais gan esbonio'r sefyllfa - efallai 

fod y taliad wedi croesi yn y post; efallai nad yw rhywun wedi symud eto i eiddo sydd 
heb ei drwyddedu neu efallai nad oes gan y person deledu a’i bod mor syml â hynny. 

 
165. Rydym hefyd wedi gwrando ar bryderon y cyhoedd yngl�n â’r ffaith bod modd darllen y 

testun drwy ffenestr rhai o amlenni’r llythyron atgoffa cyntaf. Mewn ambell achos, 
roedd y testun yn cynnwys negeseuon megis ‘hwyr yn adnewyddu’. Roedd rhai yn ein 
grwpiau ffocws yn gweld hyn yn strategaeth fwriadol gan TV Licensing i ddwyn gwarth 
ar berchennog y t� yn llygaid eu teulu ac o bosib yn llygaid eu cymdogion. Cred yr 
Ymddiriedolaeth nad yw geiriad mor weladwy â hyn yn briodol yn y  llythyrau atgoffa 
cyntaf ac fe’i dilëwyd gan Weithrediaeth y BBC ym mis Ionawr 2009. 

 
166. Serch hynny, er ein bod wedi nodi bod lle i wella gyda rhai o’r llythyrau atgoffa cyntaf, 

awgryma’r ymchwil ansoddol a wnaethom fod pobl sydd yn talu ffi’r drwydded yn 
cefnogi’n gryf ymdrechion TV Licensing i fynd ar drywydd pobl sy’n peidio â thalu’n 
fwriadol. Casgliad ymchwil Gweithrediaeth y BBC ei hun hefyd oedd bod 88% o’r bobl 
a fynegodd farn yngl�n â'r mater yn teimlo'i bod yn bwysig bod TV Licensing yn anfon 
negeseuon cryf at y rhai sy'n osgoi talu.1.  

 
167. Felly, credwn, o’i thafoli â llythyrau cynnar cwrtais sy’n cynnig gwybodaeth, fod 

strategaeth gasglu TV Licensing yn briodol ac yn gymesur er mwyn casglu ffi’r 
drwydded gan y rheini sy’n ceisio osgoi talu. Y strategaeth honno yw cryfhau’r 
negeseuon gwrth-osgoi hwyaf y bydd eiddo heb drwydded. 

 
Argymhelliad 5 
Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gweld nad yw cyfathrebu uniongyrchol TV Licensing bob tro’n 
cyflawni nodau datganedig Gweithrediaeth y BBC, sef bod ‘yn glir ac yn gryno, yn gwrtais ond 
yn gadarn’. Rhaid i Weithrediaeth y BBC weithio gyda’i hasiantaethau hysbysebu i ddiwygio’r 
llythyrau atgoffa cyntaf er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu darllen, yn gwrtais heb fod yn 
gyhuddgar. Dylid ystyried sicrhau amlygrwydd negeseuon yngl�n â’r hyn y dylai pobl ei wneud 
os ydynt eisoes wedi prynu trwydded deledu; os nad oes ganddynt deledu neu os oes angen y 
wybodaeth arnynt ar fformat arall.  
 
Serch hynny, cred yr Ymddiriedolaeth hefyd mai polisi Gweithrediaeth y BBC o gryfhau 
negeseuon ei llythyrau po hwyaf y bydd eiddo heb ei drwyddedu yw'r strategaeth iawn a'i bod 
yn gyfrwng pwysig er mwyn atal osgoi talu. 
 
 
Gwallau ystadegol mewn cyfathrebiadau uniongyrchol 
 
168. Ym mis Tachwedd 2008, o ganlyniad i ymchwiliad gan y wasg, datgelwyd bod 

gwybodaeth anghywir yngl�n â nifer yr osgowyr a ddaliwyd wedi'i ddefnyddio mewn 
llythyrau a anfonwyd at eiddo heb drwydded. Gofynnodd y BBC i Proximity London 
Ltd, y cwmni sydd dan gontract i'r BBC i gynhyrchu llythyrau TV Licensing, gynnal 

 42 



ymchwiliad llawn i’r gwallau. Cynhaliodd y BBC ei hadolygiad ei hun i’r camau a 
gymerwyd gan y BBC yng nghyswllt y methiannau hyn. 

 
169. Canfu ymchwiliad Proximity fod 41 o blith 265 o ymgyrchoedd a oedd yn ymwneud ag 

aelwydydd heb drwydded dros gyfnod o 35 mis yn cynnwys gwallau yn yr ystadegau 
yngl�n â nifer yr osgowyr a ddaliwyd. Yn ogystal â hyn, datgelodd yr ymchwiliad fod y 
gwall hwn wedi’i ddatgelu o’r blaen yn sgil cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn 
2006 a’i fod wedi bod yn destun ymchwiliad cynharach y cynhyrchwyd adroddiad ar ei 
gyfer ym mis Tachwedd 2006. Dangosodd ymchwiliad y BBC ei hun nad oedd 
gweithdrefn gymeradwyo gywir y BBC ar gyfer llythyrau TV Licensing yn cael ei dilyn.  

 
170. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gweld casgliadau ac argymhellion ymchwiliad y BBC ac 

mae’n fodlon bod y camau priodol wedi’u cymryd.  
 
 
Gwasanaethau Ffôn    
 
171. Yn 2007/08 cafodd TV Licensing 13.1 miliwn o alwadau ffôn drwy’r rhifau ‘cyfradd isel’ 

084 sy’n cynhyrchu refeniw. 
 
172. Yn ddiweddar, mae Ofcom wedi bod yn annog cyrff cyhoeddus fwyfwy i fabwysiadu 

rhifau 03 ac mae asiantau cynghori defnyddwyr hefyd wedi bod yn pwyso arnynt yn yr 
un modd. Gwarentir na fydd galwadau i rifau 03 yn costio dim mwy i’r defnyddiwr na 
chost galwad ar y raddfa genedlaethol i rif 01 neu 02 ac maent yn cyfrif hefyd tuag at 
unrhyw funudau cynhwysol ar gontract ffôn gan gynnwys llinellau cyffredin a'r rhan 
fwyaf o ffonau symudol. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r BBC wedi symud llawer o’i 
galwadau gan wylwyr a gwrandawyr oddi ar rifau 0870 i rifau 03. 

 
173. Fel rhan o’r broses ymgynghori â’r cyhoedd, gwrandawsom ar gyflwyniadau gan Gyngor 

ar Bopeth ac ystyriwyd canfyddiadau diweddar Ofcom yngl�n â’i ymchwil i’r gostyngiad 
yn y defnydd o linellau traddodiadol. Yn adroddiad Ofcom ar ‘Profiad y Cwsmer 2008’, 
mae’n dweud bod ‘bron chwarter (24%) o’r garfan incwm isaf (hyd at £11,500) yn byw 
ar aelwydydd lle nad oes ond ffôn symudol ar gael iddynt’. Felly, gallai defnyddio rhifau 
084, nad ydynt wedi’u cynnwys ym mhecynnau contractau ffonau symudol, olygu mai’r 
bobl hynny sy'n ennill leiaf fydd yn talu fwyaf i gysylltu â TV Licensing.  

 
174. Nid yw’r Ymddiriedolaeth yn credu bod rhif cynhyrchu refeniw, er ei fod yn rhif 

‘cyfradd isel’ yn briodol fel y prif rif cyswllt a gynigir i aelwydydd. Mae TV Licensing yn 
dibynnu ar y cyhoedd er mwyn ceisio sicrhau bod y wybodaeth am aelwydydd ar y 
gronfa ddata'n gywir ac wedi'i diweddaru. Felly, mae angen iddynt sicrhau bod y broses 
a ddefnyddir ganddynt i gasglu’r wybodaeth hon yn dryloyw a bod y galwr yn teimlo'n 
hyderus yngl�n â chost yr alwad. Cred yr Ymddiriedolaeth y byddai mabwysiadu’r 
gyfres 03 yn bodloni’r gofynion hyn. Mae’n amlwg y bydd rhywfaint o oblygiadau 
ariannol i hyn a dylai Gweithrediaeth y BBC archwilio'r llwybr mwyaf cost-effeithiol 
wrth bontio o'r naill system i'r llall.  
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Argymhelliad 6 
Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i sicrhau bod pobl sy’n talu ffi’r drwydded yn gallu 
ymwneud â TV Licensing mewn ffordd mor effeithlon ac mor gost-effeithiol ag y bo modd. 
Felly, argymhellwn y dylai TV Licensing ddilyn esiampl gweddill y BBC, gan fynd ati yn y ffordd 
fwyaf cost-effeithiol i ddefnyddio rhifau cyswllt 03 yn lle rhifau 084 ar gyfer ei ymwneud â 
defnyddwyr.  
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Gorfodaeth 
 

175. Mae cronfa ddata TV Licensing sy’n cynnwys dros 29 miliwn o gyfeiriadau’n rhan 
hanfodol o orfodi trefn y drwydded deledu. Gan amlaf, bydd TV Licensing yn anfon 
nifer o lythyrau at gyfeiriad heb drwydded, gan atgoffa’r preswylwyr pa mor bwysig yw 
cael trwydded ddilys a rhoi gwybodaeth iddynt yngl�n â’r llu o ffyrdd sydd ar gael iddynt 
dalu. Mae’n bosib y byddant hefyd yn cysylltu â’r preswylwyr dros y ffôn, gan ofyn 
iddynt a oes angen trwydded deledu yn yr eiddo. Os nad oes ymateb, dewisir y 
cyfeiriad ar gyfer ymweliad gan swyddog gorfodi. Gall ymweliadau fel hyn ddarparu 
gwybodaeth ar gyfer TV Licensing yngl�n ag a yw eiddo’n wag neu’n adfail ac a oes 
derbynnydd teledu yn yr eiddo neu beidio. Gall ymweliadau hefyd olygu bod pobl sy’n 
osgoi talu’n cael eu dal.  

 
176. Yn 2007/08 ymwelodd swyddogion gorfodi â 3.6 miliwn eiddo. Ar gyfartaledd, delir tua 

1,000 o bobl sy’n osgoi talu bob dydd, sef oddeutu 29% o’r holl bobl sy’n osgoi talu ar 
sail ystadegau’r model osgoi presennol. 

 
177. Mae gan TV Licensing y dechnoleg i ganfod eiddo heb drwydded sy’n derbyn signal 

teledu. Yn ogystal â’i fflyd o faniau canfod, buddsoddodd Gweithrediaeth y BBC mewn 
teclynnau llaw ym mis Gorffennaf 2007. Bwriedir i’r rhain gynnig mwy o hyblygrwydd 
wrth ganfod pobl sy’n osgoi talu ac maent yn gallu canfod o fewn 20 eiliad a oes 
teledu'n cael ei ddefnyddio neu beidio. Polisi’r Weithrediaeth ar hyn o bryd yw 
defnyddio offer canfod i ddod o hyd i bobl sy’n osgoi talu ond dim ond pan fydd 
llwybrau eraill mwy cost-effeithiol a llai ymwthiol wedi’u dilyn i’r pen. Mae hyn yn unol 
ag amodau’r hawl a roddir dan Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 i 
ddefnyddio offer canfod. 

 
178. Nid oes gan swyddogion TV Licensing yr hawl i fynd i mewn i gartref a dim ond gyda 

chaniatâd y preswylydd y byddant yn gwneud hynny. Yr unig eithriad yw pan fydd TV 
Licensing yn cael gwarant chwilio pan fydd tystiolaeth bod rhywun yn osgoi talu a 
pherchennog y t�’n gwrthod gadael i’r swyddog ddod i mewn. Mae nifer y gwarantau a 
geisiwyd gan swyddogion ymweld wedi dyblu rhwng 2005/06 a 2007/08. Dyma ben 
draw un y drefn orfodi ac nid oes gan TV Licensing strategaeth benodol i gynyddu nifer 
y gwarantau chwilio a geir. Fodd bynnag, mae’r cynnydd yn nifer yr aelwydydd sy’n 
gwrthod gadael i TV Licensing ymweld â hwy’n golygu bod nifer y ceisiadau am 
warantau chwilio’n cynyddu.  

 
179. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod gwaith swyddogion gorfodi'n waith anodd ac 

yn waith pwysig. Dros y tair blynedd diwethaf, mae nifer yr achosion ymosodiadau 
llafar a chorfforol wedi cynyddu ac yn 2007/08, bu 129 o ymosodiadau llafar a 
chorfforol ar swyddogion, fel y dangosir yn Ffigur 14: 
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  Ffigur 14: Ymosodiadau ar swyddogion gorfodi 
 

Blwyddyn 2005/06 2006/07 2007/08

Llafar 40 45 72

Corfforol 46 50 57

Cyfanswm 86 95 129  
    (Ffynhonnell: Gweithrediaeth y BBC) 

 
180. Mae Capita, sy’n rheoli gwaith gorfodi TV Licensing, yn annog staff yn frwd i gofnodi 

digwyddiadau, ond y gred yw nad yw’r ffigur ar gyfer ymosodiadau llafar yn cynnwys yr 
holl ddigwyddiadau. Bydd llawer o swyddogion yn caledu yn wyneb ymosodiadau llafar 
dros gyfnod ac yn eu hystyried yn rhan o’r gwaith, yn hytrach na’u cofnodi fel 
ymosodiad go iawn. Mae unigolion yn amrywio hefyd o ran eu gallu i oddef 
ymosodiadau fel hyn. Mae gan Capita ganllawiau clir ond mae hefyd yn gweithio i bennu 
meincnodau ar gyfer categoreiddio ymosodiadau llafar.  

 
 
 

181. Gan amlaf, bydd swyddog gorfodi’n ymweld â 500 eiddo bob pythefnos ar gyfartaledd 
(tua 12,000 y flwyddyn). Yn 2007/08, cyfradd cysylltu swyddogion gorfodi (h.y. y ganran 
debygol o ganfod rhywun gartref wrth ymweld) oedd 19% (681,000 o blith cyfanswm o 
3.6 miliwn ymweliad). 

 
182. Fodd bynnag, mewn 60% o’r ymweliadau, ni lwyddir i gysylltu â'r preswylydd ac ni all 

TV Licensing gadarnhau bod yr eiddo'n wag. Mae gofyn cymryd camau pellach yng 
nghyswllt yr holl ymweliadau hyn. Dengys Atodiad 1 ganlyniadau manwl yr ymweliadau 
maes. 

 
183. Ar ôl i’r swyddog gorfodi gysylltu â phreswylydd eiddo sydd heb ei drwyddedu, mae'n 

fwy nag 80% yn debygol y bydd yr unigolyn hwnnw'n prynu trwydded o fewn 28 
niwrnod. Felly, mae’n bwysig i Weithrediaeth y BBC edrych ar ddulliau o gynyddu’r 
gyfradd gysylltu hon. 

 
Argymhelliad 7 
Cred yr Ymddiriedolaeth fod angen gwella’r model gorfodi er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd y 
bydd swyddog gorfodi’n llwyddo i gysylltu â phreswylydd. Mae angen i Weithrediaeth y BBC a 
chontractwyr TV Licensing ddefnyddio’u hymchwil a’u gwybodaeth am nodweddion ac 
ymddygiad pobl sy’n osgoi talu er mwyn ailedrych ar y model gorfodi a datblygu ffyrdd o 
gynyddu’r gyfradd cysylltu. Drwy ddefnyddio’r gronfa ddata i dargedu’r cyfeiriadau hynny sydd 
heb eu trwyddedu a’r llefydd lle mae'r bobl sy'n osgoi talu'n fwyaf tebygol o fyw, a thrwy ddull 
sy'n fwy tebygol o arwain at gysylltiad, cred yr Ymddiriedolaeth y gallai TV Licensing gynyddu 
nifer y trwyddedau a werthir yn ystod y cam gorfodi hwn.  
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Erlyn 
 

184. Byddai bob tro’n well gan y BBC a gan TV Licensing i bobl brynu trwydded nag iddynt 
gael eu herlyn. Serch hynny, mae TV Licensing yn erlyn pobl sy’n osgoi talu er mwyn 
sicrhau bod y gyfraith yn cael ei chadw ac er mwyn atal pobl eraill rhag osgoi talu. 

 

185. Bydd yr erlyn yn digwydd fesul dau gam a ddisgrifir ym mholisi Gweithrediaeth y BBC 
ar gyfer erlyniadau TV Licensing. Yn gyntaf, cynhelir prawf ar sail tystiolaeth sy’n sicrhau 
bod digon o dystiolaeth i fwrw ymlaen â’r erlyn. Yn ail, cynhelir prawf budd cyhoeddus 
sy’n edrych ar ffactorau penodol megis a yw’r sawl sy’n osgoi talu’n troseddu dro ar ôl 
tro neu a oedd angen cael gwarant chwilio er mwyn casglu tystiolaeth. 

 

186. Dengys Ffigur 15 ganlyniad dal pobl sy’n osgoi talu: 
 

Ffigur 15: Ystadegau erlyn 
 

Blwyddyn 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Osgowyr a ddaliwyd 406k 380k 373k 376k 375k 371k

Achosion a wrandawyd 149k 129k 145k 176k 154k 177k

Euogfarnau 126k 105k 120k 146k 132k 150k
Ali ddatganiad erlyn (troseddu fwy 
nag unwaith) 34k 22k 15k 15k 12k 9.8k

Cyfanswm y dirwyon a roddwyd £13.7m £11.6m £13.6m £17.6m £17.1m £20.4m

Cyfanswm y costau a ddyfarnwyd £5.4m £4.5m £5.3m £6.5m £6.3m £8.7m  
 (Ffynhonnell: Gweithrediaeth y BBC) 
 

 
187. Mae nifer y rhai sy’n osgoi talu wedi bod yn gostwng yn gyffredinol dros y chwe 

blynedd diwethaf. Serch hynny, nid yw nifer yr ymweliadau wedi gostwng yn yr un 
modd. Yn 2003, cyflwynodd TV Licensing ymweliadau gwerthu’n-unig sy’n rhoi’r cyfle i 
gwsmeriaid brynu trwydded dros y trothwy. 

 
188. Er mai’r ddirwy uchaf bosib yw £1,000, y ddirwy sy’n wynebu’r rhan fwyaf sy’n osgoi 

talu ar gyfartaledd yw’r un swm â chost ffi’r drwydded ei hun. Yn 2007/08, dim ond dau 
a orchmynnwyd i dalu’r mwyafswm. Y ddirwy ar gyfartaledd a orfodwyd ar y 150,417 o 
bobl a ganfuwyd yn euog oedd £135. Ni chafodd 841 o bobl a oedd wedi osgoi talu 
dirwy o gwbl. 

 
189. Cyhoeddwyd canllawiau dedfrydu newydd gan y Cyngor Canllawiau Dedfrydu yn haf 

2008 ac mae'r rheini wedi arwain at gynnydd yn lefel y dirwyon a orfodir gan y 
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llysoedd. Dengys Ffigur 16 sut mae cyfartaledd y ddirwy wedi newid dros y 12 mis ers 
mis Tachwedd 20076: 

 
Ffigur 16: Cyfartaledd y dirwyon a orfodwyd 
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Ff i'r drw ydded 07/08

 
(Ffynhonnell: Gweithrediaeth y BBC) 

 
 

 
Aelwydydd heb set deledu 
 
190. Ar hyn o bryd, mae bron 3% o aelwydydd y DU heb set deledu. Nid oes yn rhaid i’r 

aelwydydd hyn roi gwybod i TV Licensing nad oes angen trwydded arnynt. Fodd 
bynnag, oni fydd aelwydydd yn rhoi gwybod i TV Licensing yngl�n â’u statws, byddant yn 
dal i gael llythyrau gan TV Licensing ac efallai y bydd swyddog gorfodi’n ymweld â hwy.  

 
191. Mae’r ffordd yr ymdrinnir â’r bobl hynny nad oes ganddynt set deledu nac offer arall a 

fyddai’n caniatáu iddynt wylio darllediadau byw ar y teledu wedi bod yn rhan bwysig o’r 
adolygiad hwn. Gan y gr�p hwn y daeth llawer o’r feirniadaeth fwy croch ar TV 
Licensing ac mae’r Ymddiriedolaeth ei hun wedi cael llythyrau yngl�n â hyn gan y 
cyhoedd yn gyffredinol a chan ASau. Mae’r wasg hefyd yn sôn yn eithaf rheolaidd am 
hyn. 

 
192. Yn fras, gellir categoreiddio strategaeth Gweithrediaeth y BBC ar gyfer ymdrin ag 

aelwydydd sydd heb set deledu fel a ganlyn: 
  

• Hysbyswyr – y rheini sy’n hysbysu TV Licensing nad oes ganddynt set deledu. 

                                                 
6 Seilir y ffigurau ar gofnodion TV Licensing ei hun ar sail nodiadau ysgrifenedig cyflwynwyr TV yn y llysoedd.  
Mae’n amlwg y gall fod gwallau dynol wrth gofnodi’r symiau hun. Dan ambell awdurdodaeth, erlynir gan 3ydd parti 
(Y Procuradur Cyllidol yn yr Alban) sy’n golygu nad yw TV Licensing yn gwybod am y dirwyon a roddir. Felly, nid 
yw’r data hyn o anghenraid yn gyson â chofnodion y llysoedd. 
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Ar ôl i TV Licensing gael hysbysiad nad oes set ar gael mewn eiddo, bydd swyddog 
gorfodi'n ymweld â'r cyfeiriad i gadarnhau hynny. Ar ôl cael cadarnhad, bydd TV 
Licensing yn marcio’r cyfeiriad hwnnw am nifer o flynyddoedd er mwyn sicrhau nad 
anfonir llythyrau yno. Ar ôl y cyfnod hwnnw, bydd TV Licensing yn ysgrifennu o dro 
i dro i sicrhau nad yw’r amgylchiadau wedi newid (er enghraifft, nad yw pobl wedi 
symud t�). 

• Pobl nad ydynt yn hysbysu TV Licensing – y rheini sy’n dewis peidio â rhoi 
gwybod i TV Licensing nad oes ganddynt set. Wrth ymdrin â’r bobl hyn, nid oes 
modd i TV Licensing wahaniaethu rhyngddynt â’r bobl sy’n osgoi talu’n fwriadol. 
Felly, byddant yn cael yr un llythyrau ag y bydd aelwydydd sydd heb drwydded yn 
eu cael nes hysbysir TV Licensing fel arall. 

 
193. Dim ond un o bob tri o’r rheini a ymatebodd i’n hymgynghori a oedd yn teimlo bod y 

polisi presennol ar gyfer pobl sydd heb set deledu’n briodol. Ymhlith y rheini a oedd yn 
meddwl nad oedd yn briodol, teimlai llawer fod polisi TV Licensing yn golygu bod pobl 
sydd heb set deledu’n cael eu trin fel petaent yn 'euog nes y'u profir yn ddieuog'. 
Cymharwyd hyn â sefydliadau eraill nad ydynt yn tybio bod tâl yn ddyledus gan bob 
aelwyd, er enghraifft, agwedd y DVLA at y dreth ffordd. Dywedodd un a ymatebodd 
wrthym: “Does gen i ddim gwialen bysgota, car, cwch na gwn aer. Dydw i ddim yn far, yn 
glwb nac yn sinema. Dydw i ddim yn bridio c�n, a does gen i ddim radio CB chwaith. Lle mae’r 
swyddogion gorfodi sy’n holi a yw'r pethau hyn gen i neu beidio?" 

 
194. Wrth wneud ymchwil meintiol ymhlith pobl sydd heb set deledu, cafodd yr 

Ymddiriedolaeth fwy o oleuni ar y pwnc anodd hwn. Canfu’r ymchwil mai dim ond tua 
3 o blith pob 10 heb drwydded a oedd yn meddwl mai eu cyfrifoldeb hwn oedd 
hysbysu TV Licensing. Nid oes yn rhaid i bobl hysbysu TV Licensing ar hyn o bryd os 
nad ydynt yn dymuno gwneud, ac mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi’r polisi hwn, gan 
fod ein hymchwil a’r ymateb i’r ymgynghori’n dangos y byddai ei gwneud yn ofynnol i 
bobl wneud hynny’n amlwg yn annerbyniol i’r mwyafrif sydd heb set deledu. 

 
195. Er bod y farn yn amrywio, canfu’n hymchwil hefyd, ar y cyfan, fod mwyafrif y rheini 

sydd heb set deledu’n gallu derbyn ei bod yn rhesymol i TV Licensing barhau i anfon 
llythyrau safonol os nad yw perchennog y t� wedi’u hysbysu yngl�n â’u statws. Roedd 
ychydig dros hanner yr ymatebwyr i’n hymchwil yn cytuno’i bod yn ddigon teg i’r 
llythyrau barhau, o’u cymharu ag oddeutu un ymhob pump a oedd yn anghytuno. Yng 
ngoleuni hyn, a chan nad oes dewis arall ymarferol, mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi’r 
syniad y dylai TV Licensing barhau i dybio wrth eu gwaith y dylid dal i anfon llythyrau 
safonol i’r aelwydydd hynny sydd heb eu hysbysu yngl�n â’u statws. 

 
196. Maes arall y mynegwyd pryder yn ei gylch yn ei hymgynghoriad oedd hwnnw a oedd yn 

ymwneud â phrofiadau manwl hysbyswyr. Teimlai rhai fod ymweliadau i wirio’u statws 
ar ôl iddynt hysbysu TV Licensing yn golygu eu bod yn tybio’u bod yn euog ac yn tarfu 
ar eu preifatrwydd; credent y dylai TV Licensing dderbyn gair y rheini a oedd wedi’u 
hysbysu. Cafwyd cwynion hefyd yngl�n â'r arfer o barhau i anfon llythyrau atynt ar ôl 
iddynt hysbysu TV Licensing (soniwyd am hyn mewn oddeutu un o bob deg ymateb) a 
bod naws y llythyrau'n amhriodol ar gyfer y rheini nad oedd ganddynt set. 
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197. Adleisiwyd llawer o’r feirniadaeth a fynegwyd yn yr ymgynghori yngl�n â manylion rhoi’r 
polisi ar waith yn yr ymchwil meintiol. Roeddem yn poeni’n arbennig yngl�n â’r ffaith 
mai dim ond 44% o’r rheini a oedd wedi hysbysu TV Licensing nad oedd ganddynt set a 
oedd yn fodlon ar y broses a bod 38% yn anfodlon.  

 
198. Canfu’r arolwg meintiol, er bod dwy ran o dair o’r rheini a oedd wedi hysbysu TV 

Licensing yn teimlo bod y llythyrau wedi’u hatal am gyfnod rhesymol, fod lleiafrif 
sylweddol, sef un o bob pump, yn dweud nad oedd y llythyrau wedi’u hatal o gwbl. 
Dyma brofiad rhai o’r bobl heb set deledu a oedd wedi ymateb i’n hymgynghori hefyd. 
Er enghraifft, dywedodd un wrthym: “Gadewch imi ddweud wrthych beth sy’n digwydd go 
iawn. Pan fydd rhywun yn rhoi gwybod i TV Licensing nad oes angen trwydded arnyn nhw, 
bydd TV Licensing yn dal i anfon yr un llythyrau a’r un taflenni’n union yngl�n â pheidio â 
thalu, ond eu bod wedyn yn llythyrau coch. Ac mae hyn yn mynd ymlaen ac ymlaen, dim ots 
faint o weithiau y rhowch chi wybod i’r awdurdod.” 

 
199. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn i Weithrediaeth y BBC ystyried eto sut yr ymdrinnir 

â’r bobl hynny nad oes ganddynt deledu, er mwyn canfod ffyrdd o’i gwneud yn haws ac 
yn fwy effeithiol i’r unigolyn, heb i hynny amharu ar y frwydr yn erbyn osgoi talu. 

 
200. Rhaid i Weithrediaeth y BBC ystyried ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl heb set deledu 

roi gwybod i TV Licensing nad oes ganddynt un. Gallai’r camau hyn fod mor syml â 
hyrwyddo’r rhif rhadffon yn fwy effeithiol er mwyn hysbysu TV Licensing nad oes set 
deledu ar aelwyd, neu ar gyfer yr aelwydydd hynny sydd eisoes wedi dweud nad oes 
ganddynt set,  gellid darparu bonyn ar waelod llythyr er mwyn iddynt ailgadarnhau eu 
statws.  

 
201. Dylai Gweithrediaeth y BBC adolygu’r gweithdrefnau sydd ar waith er mwyn sicrhau 

cyn lleied o wallau ag y bo modd wrth gofnodi bod aelwyd wedi dweud nad oes 
ganddynt set.   

 
202. Wrth newid naws a chynnwys y cyfathrebu uniongyrchol (argymhelliad 5), rhaid i 

Weithrediaeth y BBC sicrhau bod y llythyrau safonol a gaiff aelwydydd sydd heb 
hysbysu TV Licensing nad oes ganddynt deledu yn fwy derbyniol, drwy wneud y 
negeseuon yngl�n â’r hyn y dylid ei wneud os nad oes gennych set yn fwy amlwg. 

  
203. Mae’r Ymddiriedolaeth yn derbyn bod llawer o bobl sydd heb set deledu nad ydynt yn 

rhoi gwybod i TV Licensing am eu statws hefyd yn gwrthwynebu cael llythyrau mwy 
ymosodol sydd wedi’u targedu at bobl nad ydynt yn ymateb i’r llythyr cyntaf gan TV 
Licensing. Fodd bynnag, nid yw’r Ymddiriedolaeth wedi’i hargyhoeddi bod dewis arall 
gwell yn lle hyn, gan na all TV Licensing wahaniaethu rhwng pobl sy'n osgoi talu a'r 
aelwydydd 'heb set', onid oes modd iddynt gysylltu â hwy mewn rhyw ffordd.  

 
204. Mae’n amlwg bod angen sicrhau cydbwysedd rhwng derbyn a pharchu hawl yr unigolyn 

i beidio â chael set deledu a’r gofyniad cyfreithiol i sicrhau nad oes angen trwydded ar y 
rheini sy’n honni nad oes ganddynt set. Mae hyn yn arbennig o berthnasol a chofio bod 
swyddogion gorfodi yn 2007/08 wedi canfod, yn ystod eu hymweliadau, bod angen 
trwydded deledu mewn gwirionedd ar 27% o’r rheini a oedd yn honni nad oedd angen 
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un arnynt. Wedi dweud hynny, mae hyn yn golygu bod mwyafrif y rheini sy’n ymateb i 
TV Licensing yn onest, ac mae’r gyfran anonest wedi gostwng i 27% yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, o 49% yn 2004/05. Felly, mae’n rhesymol awgrymu bod y polisi 
o bosib yn cael rhywfaint o ddylanwad o ran atal twyll. Cred yr Ymddiriedolaeth felly 
fod y strategaeth bresennol o ymweld â hysbyswyr yn ddilys. 

 
 
Argymhelliad 8 
Rhaid i Weithrediaeth y BBC ystyried ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl sydd heb set deledu roi 
gwybod i TV Licensing nad oes ganddynt un. Wrth newid naws a chynnwys y cyfathrebu 
uniongyrchol (argymhelliad 5), rhaid i TV Licensing sicrhau bod y llythyrau safonol a gaiff 
aelwydydd sydd heb hysbysu TV Licensing nad oes ganddynt deledu yn fwy derbyniol, drwy 
wneud negeseuon ynglyn â’r hyn y dylent ei wneud os nad oes ganddynt set yn fwy amlwg. 
 
Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gofyn i Weithrediaeth y BBC ystyried eto sut yr ymdrinnir â’r 
bobl hynny nad oes ganddynt deledu, er mwyn canfod ffyrdd o’i gwneud yn haws ac yn fwy 
effeithiol i’r unigolyn, heb i hynny amharu ar y frwydr yn erbyn osgoi talu. 
 
 
Dyfodol casglu ffi’r drwydded 
 
205. Yn sgil datblygiadau technolegol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae newid 

sylweddol wedi bod yn y ffordd y bydd pobl yn dewis gwylio cynnwys teledu, ac mae 
hynny'n cynnwys iPlayer y BBC ei hun. Yn y dyfodol agos, mae angen cyfleu’r gofynion 
cyfreithiol ar gyfer trwydded deledu’n gliriach (fel y nodwyd yn argymhelliad 4).  

 
206. Mae rhai sylwebyddion hefyd wedi rhagweld y bydd ffi’r drwydded yn cael ei thanseilio 

gan dechnoleg newydd. Er nad yw hynny’n rhan o’r adolygiad hwn mewn gwirionedd, 
mae’r Ymddiriedolaeth yn amlwg wedi ystyried y cwestiwn hwn ac mae’n adolygu’n 
rheolaidd ddylanwad technoleg ar ymddygiad y gynulleidfa. Mae casglu ffi'r drwydded ar 
hyn o bryd yn dibynnu'n drwm ar y ffaith bod bron 98% o aelwydydd yn dal i 
ddefnyddio setiau teledu (er bod y nifer hwn wedi gostwng ychydig bach yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf o 97.6% i 97.3%) a bod gwylio ar dechnolegau newydd yn tueddu i 
ategu gwylio ar deledu. 

 
207. Nid yw’n glir eto a yw aelwydydd yn debygol o droi at lifo ar y rhyngrwyd fel yr unig 

ddull o wylio’r teledu, gan osgoi gorfod defnyddio set deledu arbennig. Mae’n amlwg, 
fodd bynnag, bod hyn yn digwydd mewn rhai carfannau - dengys ymchwil ar ran 
Gweithrediaeth y BBC mai gwylio’r teledu ar liniadur yn bennaf y bydd 40% o fyfyrwyr 
mewn neuaddau preswyl. 

 
208. Efallai hefyd y bydd aelwyd yn manteisio ar y cyfle y mae Fideo-ar-Alw’n ei gynnig i 

beidio â gwylio teledu byw o gwbl, er y gall atyniad digwyddiadau byw wrthweithio hyn. 
 
209. Mae’n debygol y bydd gofyn newid y ddeddfwriaeth er mwyn adlewyrchu newid mewn 

technoleg yn rheoliadau ffi'r drwydded ac felly, nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi 
archwilio hyn yn fanylach yn yr adolygiad hwn. 



Atodiad 1: Canlyniadau ymweliadau maes 
Dengys y tabl isod grynodeb o ganlyniad ymweliadau Maes TV Licensing yn ystod y tair blynedd diwethaf. Crynhoir y canlyniadau fel a ganlyn; 
'Cysylltwyd’ (h.y. rhywun wedi ateb y drws), ‘Ni chysylltwyd’ (h.y. ‘dim ateb') ac 'Eiddo gwag / ddim yn bodoli'. Mae’r golofn ‘Ymweliadau’ yn 
cofnodi cyfanswm nifer yr ymweliadau yn ôl pob canlyniad yn ystod y flwyddyn. Mae’r golofn ‘% o’r Cyfanswm’ yn dangos pob math o ganlyniad 
fel canran o gyfanswm yr ymweliadau yn ystod y flwyddyn. Mae’r golofn ‘Nifer Gwerthiannau’ yn dangos canran yr ymweliadau sy’n arwain at 
werthu trwydded o fewn 28 niwrnod. Sylwer nad yw ‘Nifer y Gwerthiannau' yn berthnasol i rai o’r codau canlyniadau ac nad yw wedi’i gofnodi 
ar gyfer rhai ohonynt. 

Ymweliadau % o'r Cyfanswm Nifer 
Gwerthiannau

Canran 
Gwerthiannau Ymweliadau % o'r Cyfanswm Nifer 

Gwerthiannau
Canran 

Gwerthiannau Ymweliadau % o'r Cyfanswm Nifer Gwerthiannau Canran 
Gwerthiannau

Cysylltwyd
Daliwyd yr osgöwr (cymerwyd datganiad) 399,424 13.5% 325,149 81.4% 407,040 11.6% 332,545 81.7% 403,357 11.3% 327,012 81.1%
Cysylltwyd - gwerthwyd (ymweliad gwerthu yn unig) 70,540 2.4% 62,758 89.0% 112,701 3.2% 107,667 95.5% 107,656 3.0% 103,357 96.0%
Gwelwyd trwydded 68,708 2.3% n/a 79,599 2.3% n/a 67,900 1.9% n/a
Cadarnhawyd nad oedd set 41,025 1.4% n/a 57,344 1.6% n/a 56,235 1.6% n/a
Cysylltwyd a gwrthodwyd prynu 15,701 0.5% 1,976 12.6% 24,743 0.7% 2,898 11.7% 20,497 0.6% 2,557 12.5%
Eiddo busnes, dim set 18,196 0.6% n/a 18,817 0.5% n/a 15,587 0.4% n/a
Cysylltwyd - heb werthu (ymweliad gwerthu yn unig) 3,823 0.1% 1,412 36.9% 2,643 0.1% 850 32.2% 1,917 0.1% 579 30.2%
Cadarnhawyd set du a gwyn 998 0.0% heb ei gofnodi 858 0.0% heb ei gofnodi 590 0.0% heb ei gofnodi
Cysylltwyd - canlyniadau eraill 17,537 0.6% heb ei gofnodi 9,192 0.3% heb ei gofnodi 7,486 0.2% heb ei gofnodi

Cyfanswm y Cysylltwyd â hwy 635,952 21.5% 391,295 79.9% * % * % *

 * 

712,937 20.3% 443,960 81.1 681,225 19.0% 433,505 81.3

*Ni Chysylltwyd

Cyfanswm nas Cysylltwyd â hwy 1,722,929 58.4% 129,294 7.5% 2,106,820 59.9% 152,381 7.2% 2,147,483 60.0% 156,925 7.3%

Eiddo gwag / ddim yn bodoli
Eiddo gwag 555,346 18.8% heb ei gofnodi 665,556 18.9% heb ei gofnodi 715,525 20.0% heb ei gofnodi
Eiddo ddim yn bodoli 38,124 1.3% heb ei gofnodi 34,243 1.0% heb ei gofnodi 33,474 0.9% heb ei gofnodi

Cyfanswm yr eiddo gwag / ddim yn bodoli 593,470 20.1% n/a 699,799 19.9% n/a 748,999 20.9% n/a

Gwerthiannau yn sgil llythyrau'r swyddogion maes ar ôl 
ymweliad gorfodi 13,266 12,754 13,133

Cyfanswm Ymweliadau 2,952,351 100.0% 533,855 18.1% 3,519,556 100.0% 609,095 17.3% 3,577,707 100.0% 603,563 16.9%

o'r rhai a gofnodwyd

2005/06 2006/07 2007/08

 
 (Ffynhonnell: Gweithrediaeth y BBC) 

 
*Pan na lwyddir i gysylltu â'r preswylydd wrth ymweld, cymerir camau pellach, gan ddibynnu ar y categori a ddynodir gan y swyddog ymweld. 
Mae’r categorïau hyn yn cynnwys ‘cadarnhawyd preswyliaeth', 'methu â chysylltu - intercom', 'angen ymweliad canfod', 'gofynnwyd am warant 
chwilio' a chategori 'heb ei ddatrys’. 
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