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1. Dyfodol Cyfryngau Gwasanaethau Cyhoeddus   
1.1 Mae teledu gwasanaeth cyhoeddus yn un o gonglfeini tirwedd diwylliannol y Deyrnas 

Unedig. Mae wedi bod yn rym pwerus yn natblygiad y diwydiant ers dros 80 mlynedd, ac 
mae'n parhau i fod yn rhan ganolog o arloesi a buddsoddi mewn darlledu, gan helpu i 
ategu economi greadigol ehangach y Deyrnas Unedig.  

1.2 Gyda'i gilydd, mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 1 yn cynhyrchu amrywiaeth eang o 
raglenni teledu nodedig o ansawdd uchel sy'n siarad â - ac yn adlewyrchu - cymunedau, 
rhanbarthau a chenhedloedd amrywiol y Deyrnas Unedig. Maent yn helpu i gydlynu ein 
cymdeithas, gan ddarparu profiadau cyffredin o ddrama, adloniant a dysgu.  

1.3 Yn hollbwysig, mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn ffynhonnell 
ddibynadwy o newyddion a materion cyfoes cywir a diduedd, sy'n rhoi gwybod i bobl am 
eu rhanbarth, y Deyrnas Unedig a'r byd ehangach. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan mae 
ymddiriedaeth yn y cyfryngau yn isel, yng nghanol pryderon cynyddol am newyddion ffug a 
chynnwys niweidiol ar-lein. 

1.4 Mae rhaglenni darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn boblogaidd gyda 
chynulleidfaoedd. Mae tri o bob pedwar sy'n eu gwylio yn eithaf bodlon, neu'n fodlon 
iawn, â'r cynnwys.2 Mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn dal i gyfrif am tua hanner yr 
holl wylio teledu ar y set deledu, ac mae 55% o oedolion y Deyrnas Unedig yn defnyddio eu 
gwasanaethau ar alw o leiaf unwaith y mis. Teledu llinol ’traddodiadol’ yw'r ffurf fwyaf 
poblogaidd o wylio o hyd.  

1.5 Mae teledu byw yn cyfrif am 56% o wylio fideo ar draws yr holl ddyfeisiau. 3 Er bod gwylio 
teledu byw yn dirywio, mae’n debygol o barhau’n bwysig am nifer o flynyddoedd i ddod.  

1.6 Er y cynnydd mewn gwasanaethau ffrydio cerddoriaeth a phodlediadau, mae radio’n 
parhau i gyrraedd naw o bob deg o oedolion yn y DU. Mae tri chwarter o’r holl wrando 
clywedol yn radio byw, ac er bod hyn yn gostwng i 36% ar gyfer y rhai rhwng 15-24 oed, 
mae’n parhau’n ffynhonnell clywedol gyda’r nifer uchaf o oriau gwrando. 4  

1.7 Fodd bynnag, mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus bellach ar groesffordd hollbwysig. Yn 
2018 fe wnaethom nodi'r heriau sy'n wynebu darlledu gwasanaeth cyhoeddus mewn 
amgylchedd sy'n gynyddol ar-lein.5 Ers hynny, mae cyflymder y newid wedi cynyddu. 
Credwn ei bod yn briodol erbyn hyn i'r Llywodraeth, y Senedd, rheoleiddwyr a’r diwydiant 
ystyried yr angen am fframwaith newydd ar gyfer cynnwys gwasanaeth cyhoeddus. Mae'r 
ddogfen hon yn nodi barn Ofcom ar y prif gwestiynau a ddylai lywio'r drafodaeth hon. 

1.8 Rôl Ofcom yn y drafodaeth hon, a sefydlwyd gan y Senedd Brydeinig, yw sicrhau bod y 
system darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i ddarparu buddion i gynulleidfaoedd y 
Deyrnas Unedig; bod pob un o'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn cyflawni ei gylch 

                                                           
1 BBC, ITV, STV, Channel 4, Channel 5 ac S4C 
2 Traciwr darlledu gwasanaeth cyhoeddus Ofcom 2018, bodlonrwydd gwylwyr rheolaidd neu achlysurol â sianeli darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus.  
3 Modelu Ofcom yn defnyddio data BARB, Touchpoints a Comscore 2018. 
4   Source: TouchPoints 
5 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/111896/Public-service-broadcasting-in-the-digital-age.pdf 
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gwaith; a, lle bo'n briodol, gwneud argymhellion i'r llywodraeth i gynnal a chryfhau'r 
system. 

Mae'r dirwedd ddarlledu ehangach yn newid yn gyflymach nag 
erioed 

1.9  Ers i ni adolygu'r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus ddiwethaf yn 2015, mae 
cystadleuwyr darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y Deyrnas Unedig wedi cynyddu'n fawr - 
wedi ei sbarduno gan dwf cyflym darlledwyr ar-alw sydd wedi eu cyllido'n dda sydd â 
chyrhaeddiad byd-eang, fel Netflix ac Amazon Prime Video sydd yn nawr â 11.5m a 6m o 
danysgrifwyr.6 Yn ogystal, mae oedolion y Deyrnas Unedig bellach yn gwylio mwy na 
hanner awr o fideos YouTube, bob dydd, ar gyfartaledd. 

1.10 Dros yr un cyfnod, mae'r cynnydd yn nifer y rhai sy'n defnyddio dyfeisiau sy'n gysylltiedig â 
band eang (fel setiau teledu clyfar, ffonau clyfar a thabledi) a chysylltiadau rhyngrwyd 
sefydlog a symudol cyflym, wedi galluogi gwylwyr i gael mynediad at raglenni teledu a 
mathau eraill o gynnwys cyfryngol gan amrywiaeth ehangach fyth o ddarparwyr. 

1.11 Mae cynulleidfaoedd wedi elwa'n fawr ar y datblygiadau hyn, gan fod arloesi a buddsoddi 
wedi cynyddu eu dewis o beth i'w wylio, sut i wylio a phryd i wylio. Ond mae'r newidiadau 
hyn hefyd yn peri heriau sylweddol i'r system darlledu gwasanaeth cyhoeddus a'i 
chydnerthedd yn y dyfodol. 

• Er bod gwylio teledu byw yn parhau i fod yn boblogaidd, mae cynulleidfaoedd yn 
symud yn gynyddol oddi wrth wylio cynnwys wedi ei drefnu ar sianeli traddodiadol ar 
set deledu. Mae'r tueddiadau hyn o ran gwylio yn cyflymu ac yn arbennig o amlwg 
ymysg pobl ifanc.  Roedd gostyngiad o 49 munud ar gyfartaledd mewn ffigurau gwylio 
darlledu rhwng 2012 a 2018 ar gyfer pob oedolyn (gostyngiad o 20%), ac 80 munud o 
ostyngiad ar gyfer pobl 16-24 oed yn yr un cyfnod (gostyngiad o 51%).7 

• Mae cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn cystadlu'n gynyddol am welededd ar 
draws gwahanol lwyfannau a dyfeisiau - o ystyried y llyfrgelloedd enfawr o gynnwys 
sy'n cael eu darparu gan ddarparwyr ar-lein ac ar-alw.  

• Yn ogystal, mae pob darlledwr gwasanaeth cyhoeddus yn teimlo pwysau costau 
cynyddol ac yn gweld refeniw yn cael ei wasgu. Mae’n dod yn fwy anodd i ddarlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus masnachol gyllido cynnwys, gyda refeniw hysbysebion teledu 
dan bwysau a gwariant byd-eang ar rai genres, yn enwedig drama wedi ei sgriptio, yn 
codi i lefelau digynsail.  

1.12 Yn 2018, fe wnaethon ni nodi ein barn wrth bod arferion yn gwylio yn symud ymhellach o 
deledu wedi’i amserlenni i deledu ar-alw, byddai angen i ddarlledwyr gwasanaethau 
cyhoeddus gydweithio i gystadlu ar raddfa ehangach. Gwnaethon ni awgrymu hefyd y 
dylai’r darlledwyr archwilio ffyrdd mewydd o weithio gyda’r chwareuwyr ar-lein byd-eang, i 
sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn darlledu gwreiddiol o’r DU.   

 

                                                           
6 Ffynhonnell, Arolwg ‘Barb Establishment’  
7 Data BARB wedi ei gydgrynhoi  



1.13 Mewn ymateb i'r heriau hyn, mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus wedi bod yn datblygu 
eu gwasanaethau i ateb y galw o ran gwylio ar-lein ac ar-alw. Yn ddiweddar, cyhoeddodd y 
BBC ac ITV gynlluniau ar gyfer gwasanaeth tanysgrifio newydd, BritBox, a fydd yn sicrhau 
bod mwy o gynnwys diweddar a hanesyddol y BBC ac ITV ar gael yno nag ar unrhyw lwyfan 
arall. Ar wahân, mae'r BBC wedi cynnig cyfres o newidiadau i'r iPlayer, y mae Ofcom wedi 
eu cymeradwyo dros dro.8 Mae ITV a STV nawr yn cynnig fersiynau tanysgrifio o’u 
chwareuwyr ar-lein. Mae Channel 4 yn treialu haen heb hysbysebion am dâl i'w wasanaeth 
All 4 ac mae wedi gweithio mewn partneriaeth â Sky i ddarparu setiau bocs drama a 
chomedi estynedig i wylwyr. 

Nawr yw'r amser ar gyfer gwerthusiad eang a sylfaenol o'r system 
darlledu gwasanaeth cyhoeddus 

1.14 Heddiw, rydym yn nodi camau rydym yn eu cymryd mewn nifer o feysydd hanfodol i 
gynorthwyo darlledu gwasanaeth cyhoeddus, drwy ddefnyddio offer rheoleiddio presennol 
yn effeithiol a gwneud cynigion ar gyfer newid. Rydym yn: 

• cyhoeddi ein penderfyniad i ddiweddaru'r rheolau ar amlygrwydd sianeli darlledu
gwasanaeth cyhoeddus mewn canllawiau rhaglenni (EPGs)

• gwneud argymhellion i'r Llywodraeth i sicrhau bod cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus
yn dal yn hawdd dod o hyd iddo mewn byd ar-lein ac ar-alw

• cymeradwyo amrywiaeth o ymrwymiadau gan ITV, Channel 4 a Channel 5 i fuddsoddi mwy
mewn cynnwys gwreiddiol o’r Deyrnas Unedig i blant, a'i ddarparu mewn ffyrdd arloesol, yn
dilyn ein hadolygiad o'r maes hwn

1.15 Rydym yn parhau i sicrhau bod y BBC yn cyflawni ei genhadaeth a'i ddibenion yn unol â'r 
safonau uchaf posibl. Byddwn yn cyhoeddi ein hail Adroddiad Blynyddol ar berfformiad y 
BBC yn yr hydref. Rydym hefyd yn adolygu sut mae gwahanol gynulleidfaoedd yn 
ymgysylltu ag allbwn newyddion a materion cyfoes y BBC, gan archwilio eu barn ar ei 
berthnasedd a'i ansawdd, a sut mae canfyddiadau pobl o gywirdeb a didueddrwydd yn 
pennu ymddiriedaeth yn y BBC.  

1.16 Fodd bynnag, mae sicrhau cydnerthedd parhaus y system darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
yn gofyn am ragor o waith ac ymgysylltu. Rydym yn gwneud argymhellion i'r llywodraeth, 
mewn meysydd lle credwn fod angen addasu'r fframwaith darlledu gwasanaeth cyhoeddus 
presennol. Credwn hefyd ei bod yn bwysig bod y Llywodraeth, y Senedd, rheoleiddwyr, 
darlledwyr, cynhyrchwyr, grwpiau gwylwyr a'r cyhoedd yn ehangach yn ystyried gyda'i 
gilydd sut gall y system darlledu gwasanaeth cyhoeddus esblygu mewn ffordd hyblyg a 
chynaliadwy, ac ar ba ffurf y dylai cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus fod yn y dyfodol.  

1.17 Mae hwyluso dod o hyd i gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar-lein yn un rhan o 
ddarlun ehangach dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus mewn byd ar-lein. Mae 
newidiadau technolegol, ymddygiad gwylio a chystadleuaeth ddigynsail yn codi cwestiynau 
sylfaenol, ynglŷn â sut ydyn ni’n sicrhau cyfuniad o gynnwys safonol, gwreiddiol i’r DU, 

8 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/152327/consultation-bbc-iplayer-provisional-determination.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/154459/statement-on-changes-to-the-EPG-Code.pdf
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https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/childrens-content-review
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/childrens-content-review
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/152327/consultation-bbc-iplayer-provisional-determination.pdf


 

 

 

 

mewn amgylchedd ar-alw a sy’n gynyddol wedi ei bersonoleiddio. Wrth daclo hyn, bydd 
angen mynd i’r afael â set ehangach o gwestiynau. Er enghraifft, o fewn cyd-destun newid 
mewn arferion gwylio, yn arbennig ymhlith gwylwyr iau, a fydd adeg pan na fydd modd 
cyfiawnhau’r manteision ehangach y mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn eu darparu i 
gymdeithas. 

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr  

1.18 Bydd Ofcom yn chwarae rôl ganolog wrth yrru'r drafodaeth hon, gan ddefnyddio 
amrywiaeth o dystiolaeth, trafodaeth ac ymchwil. Byddwn yn adeiladu ar y gwaith 
presennol rydym ni ac eraill yn ei wneud yn barod, ein hymgysylltiad rheolaidd â'r 
diwydiant, yn ogystal â'n hymchwil barhaus i’r hyn mae cynulleidfaoedd yn ei werthfawrogi 
o ran cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus. Yn wir o ystyried yr amrywiaeth o blatfformau 
sydd yn rhan o hyn, byddai’n fwy addas i ddisgrifio’r cynnwys fel Cyfryngau Gwasanaeth 
Cyhoeddus. 

1.19 Mae'r drafodaeth wedi dechrau’n barod mewn rhai mannau. Mae Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ'r 
Arglwyddi ar hyn o bryd yn ymchwilio i ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus, yng 
nghyd-destun poblogrwydd cynyddol gwasanaethau fideo ar alw. 9 Mae'r Pwyllgor yn 
cymryd tystiolaeth gan amrywiaeth eang o arbenigwyr a phartïon a chanddynt fuddiant, 
gan nodi heriau a dewisiadau y bydd angen eu gwneud dros y blynyddoedd nesaf, a 
disgwyliwn i'r canfyddiadau fod yn berthnasol iawn.  

1.20 Rydym yn bwriadu ymgysylltu â'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a'r diwydiant yn 
ehangach yn ystod yr wythnosau nesaf, i drafod ein hargymhellion ar fframwaith newydd 
ar gyfer amlygrwydd darlledu gwasanaeth cyhoeddus. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn 
dechrau trafodaeth genedlaethol ynghylch darlledu gwasanaeth cyhoeddus: Sgrîn Fach: 
Trafodaeth Fawr. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn hwyluso cyfres o drafodaethau gyda 
darlledwyr, cwmnïau cynhyrchu, y llywodraeth, y senedd, cyrff y diwydiant a 
chynrychiolwyr cenedlaethol a rhanbarthol ar y cwestiynau ehangach a nodir yma. Byddwn 
hefyd yn archwilio barn gwylwyr teledu ledled y wlad drwy gyfres o grwpiau ffocws. 

1.21 Erbyn diwedd y flwyddyn hon, byddwn yn cyhoeddi ein hasesiad o gyflwr darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus, a sut mae wedi perfformio yn ystod y cyfnod rhwng 2014 a 2018. 
Byddwn yn casglu tystiolaeth nid yn unig am y prif wasanaethau darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus, ond hefyd am yr amrywiaeth o wasanaethau cyfryngau - teledu, radio, ar-lein 
ac mewn mannau eraill - sydd ar gael i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig. Bydd hyn yn rhoi 
tystiolaeth i ni o sut mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn cyflawni dibenion a’u 
hamcanion, gan nodi meysydd risgiau a chyfleoedd posibl i'w hymchwilio'n fanylach.  

1.22 Rydym yn edrych ymlaen at y drafodaeth hon. 

                                                           
9 https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/communications-
committee/inquiries/parliament-2017/public-service-broadcasting-and-vod/ 
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