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1. Yr argymhellion allweddol
Mae’r ddogfen hon yn nodi ein hargymhellion i'r Llywodraeth i sicrhau ei bod yn parhau’n hawdd i
wylwyr teledu ganfod a gwylio gwasanaethau a dyfeisiau sydd wedi’u cysylltu.

Beth rydym yn ei argymell – yn gryno
Mae angen deddfwriaeth newydd i gadw darllediadau gwasanaeth cyhoeddus (DGC) yn amlwg, ac
i gefnogi cynaliadwyedd y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus. Byddai fframwaith newydd o
ddeddfwriaeth a rheoliadau yn sicrhau bod gwylwyr yn gallu parhau i ganfod a defnyddio
gwasanaethau llinol ac ar-alw y darlledwyr gwasanaethau cyhoeddus, a hynny ar draws amrywiaeth
o ddyfeisiau sydd wedi’u cysylltu (setiau teledu clyfar, blychau pen-set a ffyn ffrydio).
Dylai'r rheolau hyn bennu pa gynnwys DGC sy'n cael amlygrwydd, ac ar ba lwyfannau. Dylai'r
fframwaith fod yn hyblyg er mwyn i’r rheolau newydd allu addasu’n gyflym i newidiadau o ran
technoleg ac ymddygiad gwylwyr.
Dylid canolbwyntio i ddechrau ar setiau teledu cysylltiedig – sef setiau teledu clyfar, a rhai sydd
wedi’u cysylltu drwy flwch pen-set neu ffon ffrydio. Dyma’r ffyrdd pennaf y mae gwylwyr yn dewis ac
yn gwylio teledu ar-lein ac ar-alw ar hyn o bryd. Gallai llwyfannau a gwasanaethau teledu eraill fod
yn destun y rheolau amlygrwydd yn y dyfodol, wrth i dechnoleg ac arferion gwylio newid.
Dylai gwylwyr fod yn gallu canfod cynnwys DGC yn rhwydd ar dudalen hafan setiau teledu
cysylltiedig. Byddai hyn yn cynnwys sianeli traddodiadol y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ynghyd
â’u gwasanaethau ar-alw (e.e. ‘chwaraewyr’). Un dull ymarferol fyddai cael un porthol DGC neu ‘deil’
lle mae chwaraewyr yr holl ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ar gael.
Dylai gwasanaethau ar-alw gael amlygrwydd dim ond os yw'r gwasanaeth yn bendant yn darparu
cynnwys DGC. Dylai hyn fod yn seiliedig ar sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni'r gofynion newydd
ar gyfer amrediad addas a faint o gynnwys o ansawdd da sy’n cael ei wneud ar gyfer gwylwyr yn y
DU, yn ogystal â genres penodol fel rhaglenni plant, materion cyfoes a chynnwys ffeithiol.
Dylai cynnwys DGC gael amlygrwydd wedi’i ddiogelu o fewn argymhellion llwyfannau teledu a
chanlyniadau chwilio. Mae gwylwyr yn gallu mynd ati fwy a mwy i ddefnyddio argymhellion y
llwyfannau teledu a swyddogaethau chwilio i ganfod cynnwys, felly byddai'r rheolau newydd yn
sicrhau eu bod yn dal yn gallu canfod amrywiaeth o gynnwys o ansawdd da o’r DU pan fyddant yn
dethol rhaglenni unigol yn uniongyrchol.
Dylai'r fframwaith newydd ddiogelu amlygrwydd cynnwys DGC sy’n cael ei ddarparu’n ddi-dâl.
Wrth i'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ddatblygu llwybrau newydd a gwahanol o ddarparu
cynnwys i’r gwylwyr (e.e. BritBox), gallai fod yn briodol yn y dyfodol i'r fframwaith fod yn berthnasol
i amrediad ehangach o wasanaethau'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.
Mae’n bosibl y bydd angen rhwymedigaethau newydd i sicrhau bod cynnwys DGC ar-alw yn
parhau i fod ar gael i wylwyr – sy'n cyfateb i’r rheolau “rhaid cynnig” a “rhaid cludo” ar gyfer sianeli
traddodiadol y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.
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2. Crynodeb
2.1

Darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) yw’r ffordd y mae’r Senedd yn sicrhau bod gwylwyr
yn y DU yn gallu cael gafael ar amrywiaeth o raglenni teledu gwreiddiol o ansawdd uchel
sy’n diwallu eu hanghenion a’u diddordebau. Mae llawer yn ei wylio ac yn ei
werthfawrogi’n fawr. Mae’n hollbwysig fod gwylwyr yn gallu dod o hyd i gynnwys DGC yn
hawdd er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fwynhau manteision DGC.

2.2

Roedd Deddf yr Economi Ddigidol 2017 yn mynnu bod Ofcom yn adolygu’r amlygrwydd i
sianeli traddodiadol a gwasanaethau ar-alw y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus. Fe
wnaethom ni ddechrau'r adolygiad hwn y llynedd, a buom yn gofyn a oedd angen
deddfwriaeth newydd i'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus barhau i fod yn hawdd i'w
canfod wrth i wylwyr fynd ati fwyfwy i wylio’r teledu ar-lein. 1 Ar ôl cael barn y darlledwyr a
rhanddeiliaid eraill, dyma nodi ein hargymhellion i’r Llywodraeth ar gyfer fframwaith
newydd a fydd yn sicrhau bod cynnwys DGC yn hawdd i’r gwylwyr ei ganfod mewn byd arlein.

Mae amlygrwydd yn sail i ddarparu Darllediadau Gwasanaeth
Cyhoeddus
2.3

Mae’r Senedd wedi sefydlu darlledu gwasanaeth cyhoeddus i ddod â llu o fanteision i
wylwyr yn y DU, gan gynnwys darparu amrywiaeth eang o raglenni gwreiddiol o ansawdd
da sy'n adlewyrchu'r DU iddi hi ei hun; dod â'r genedl at ei gilydd ar adegau pwysig; a
hysbysu, addysgu a difyrru. Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn nodi dibenion darlledu
gwasanaeth cyhoeddus a swyddogaeth y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, sef BBC, ITV,
STV, Corfforaeth Channel 4, S4C a Channel 5, wrth gyflawni'r rhain. 2 Mae amryw o
gyfrifoldebau rheoleiddiol ar Ofcom i gefnogi’r gwaith o gyflawni dibenion DGC a sicrhau
bod y darlledwyr hyn yn diwallu anghenion a buddiannau gwahanol bobl ar draws y DU.

2.4

Mae amlygrwydd yn golygu bod DGC yn hawdd i'w ganfod a’i wylio. Mae hyn yn digwydd
ar hyn o bryd drwy wneud sianelu traddodiadol (neu ‘linol’) penodol yn hawdd i'w canfod
mewn cyfeirydd rhaglenni electronig. Fodd bynnag, nid oes rheolau’n bodoli ar hyn o bryd
sy’n diogelu amlygrwydd i gynnwys DGC y tu hwnt i amgylcheddau ar-lein neu ar ddyfeisiau
sydd wedi’u cysylltu. Mae ein hargymhellion ni wedi'u nodi yn y ddogfen hon.

Darganfod gwasanaethau DGC mewn byd ar-lein
2.5

Teledu llinol yw’r ffordd fwyaf poblogaidd o hyd o wylio cynnwys, ac roedd 89% o bobl yn
ei wylio bob wythnos yn 2018. 3 Ond mae ymddygiad gwylwyr, a'r farchnad ehangach, yn

Mae dogfennau perthnasol ar gael yn: https://www.ofcom.org.uk/cymru/consultations-and-statements/category-1/epgcode-prominence-regime
2 Adrannau 264 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/3/chapter/4/crossheading/the-public-service-remit-for-television
3 Ffynhonnell: BARB. Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfartaledd % pob unigolyn (4+) (meini prawf cyrhaeddiad 15+ o funudau
dilynol).
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newid yn gyflym. Mae’r twf mewn dyfeisiadau cysylltiedig drwy'r we, ynghyd â chyflymder
rhyngrwyd cyflymach, wedi helpu i sbarduno twf gwasanaethau a llwyfannau teledu ar-alw
newydd.
2.6

Mae'r dulliau mae gwylwyr yn eu defnyddio i ganfod a gwylio rhaglenni teledu wedi mynd
yn fwy cymhleth na’r llwybr traddodiadol drwy’r cyfeirydd rhaglenni electronig. Mae’r
graffigyn isod yn dangos hyn.

Mae newid yn y ffordd y mae gwylwyr yn dod o hyd i gynnwys

2.7

Gall gwylwyr gael gafael ar gynnwys drwy chwaraewyr fideo ar-alw (e.e. apiau fel BBC
iPlayer neu Netflix), cysylltiadau â rhaglenni penodol (e.e. delweddau neu ‘deils’ gyda’r
‘bennod nesaf’ neu raglenni sy'n ‘trendio’) neu drwy weithrediadau chwilio sy’n fwyfwy
soffistigedig. Mae rhai llwyfannau teledu a gwasanaethau hefyd yn gallu defnyddio
gwybodaeth am arferion gwylwyr i bersonoli’r hyn maent yn ei weld, ac mae rhai ohonynt
yn caniatáu i wylwyr deilwra cyfeiryddion rhaglenni teledu, dewislenni neu leoliad y
chwaraewyr. 4

2.8

Ym mis Gorffennaf 2018, fe wnaethom adolygu i ba raddau y mae gwasanaethau llinol ac
ar-alw y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ar gael ac yn hawdd i’w canfod ar ddyfeisiau
sydd wedi’u cysylltu. 5 Fe wnaethom ni ganfod ei bod hi, ar y cyfan, yn hawdd dod o hyd
iddynt, ond nid oedd mor hawdd dod o hyd i'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus llai.
Rydym hefyd wedi nodi pryderon y gallai DGC fynd yn llai amlwg, o ystyried y newidiadau
cyflym sy’n digwydd yn y farchnad. Fe wnaethom ni ofyn a ddylid rhoi amddiffyniad
rheoleiddiol i sicrhau ei bod yn parhau’n hawdd dod o hyd i wasanaethau llinol ac ar-alw y
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, a pha ffactorau fyddai angen eu hystyried wrth
ddylunio fframwaith newydd.

2.9

Cawsom ymatebion gan amrywiaeth o bartïon â diddordeb, gan gynnwys darlledwyr,
gwneuthurwyr setiau teledu a gweithredwyr llwyfannau. Rydym wedi ystyried yr

Ystyr llwyfan teledu i ni yw gwasanaethau a ddefnyddir i gael gafael ar gynnwys teledu ar setiau teledu clyfar a dyfeisiau
sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd a’r teledu.
5 Ofcom, EPG Prominence: A report on the discoverability of PSB and local TV services, Gorffennaf 2018, ar gael yn:
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/116288/report-psb-local-tv-discoverability.pdf
4
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ymatebion hyn ac rydym wedi comisiynu adroddiad gan ymgynghorwyr i ddeall yn well
beth yw tueddiadau gwahanol lwyfannau teledu, a beth sy’n eu gyrru’n fasnachol.

Fframwaith newydd ar gyfer amlygrwydd DGC
2.10

Nid yw'r ddeddfwriaeth bresennol, sy'n dyddio cyn i raglenni teledu fod ar gael yn eang arlein, ond yn delio ag amlygrwydd i sianeli DGC llinol o fewn cyfeiryddion rhaglenni
electronig. Mae’r patrymau gwylio yn parhau i symud ar-lein, gan gynnwys cael gafael ar
gynnwys y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus drwy wasanaeth dal-i-fyny neu ar-alw. Mae
deinameg y farchnad yn esblygu'n gyflym hefyd, gan fod gwasanaethau fideo ar-alw drwy
danysgrifio (SVoD) yn dod yn fwyfwy poblogaidd ac yn gallu negodi cytundebau amlfarchnad neu fyd-eang. Rydym yn argymell bod fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol
newydd yn cael ei sefydlu i sicrhau bod gwylwyr yn gallu parhau i ddod o hyd i gynnwys
DGC ar-lein yn hawdd. Mae’r ddogfen hon yn nodi ein barn ar ba gynnwys ddylai fod yn
hawdd dod o hyd iddo, ac ymhle.

2.11

Mae angen i'r fframwaith fod yn hyblyg i aros yn effeithiol a pherthnasol mewn byd lle
bydd newid yn y ffordd y mae darlledwyr gwasanaeth cyhoedd yn darparu cynnwys, a’r
dechnoleg y mae gwylwyr yn ei defnyddio i'w wylio. Rydym yn argymell bod hyn yn
digwydd drwy ymgorffori, mewn deddfwriaeth sylfaenol, y gallu i ddiweddaru'r
ddeddfwriaeth a’i diwygio’n gyflym. Gellid gwneud hyn drwy roi pwerau gwneud
gorchmynion i’r Ysgrifennydd Gwladol allu diweddaru diffiniadau allweddol a meini prawf.

2.12

Mae llwyfannau teledu yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau dylunio, gan ddefnyddio
cymysgedd o apiau a theils rhaglenni, yn ogystal â gwahanol swyddogaethau fel
dewisiadau genres neu gynnwys wedi'i bersonoli i sicrhau ei bod yn hawdd dod o hyd i
wasanaethau a rhaglenni penodol. Mae dyluniadau arloesol a dewis i ddefnyddwyr yn
fanteisiol i'r gwylwyr, ac mae’n bwysig y dylai'r fframwaith newydd gefnogi hyn. Rydym yn
argymell bod y fframwaith newydd yn nodi gofynion ar ‘sut’ i wneud cynnwys DGC yn
amlwg, wedi’i ategu gan bŵer i'r rheoleiddiwr roi arweiniad a gosod rheolau ynglŷn â sut
byddai'r fframwaith yn gweithio yn ymarferol. Rydym yn meddwl bod rheolau sy’n seiliedig
ar egwyddorion yn debygol o fod yn well na gofynion manwl ar hyn o bryd, ac rydym yn
rhoi rhai enghreifftiau yn y ddogfen hon o’r modd yr ydym yn meddwl y byddai hyn yn
gweithio.

Dylai’r rheolau newydd ganolbwyntio i ddechrau ar lwyfannau
teledu sydd wedi’u cysylltu
2.13

Gall gwylwyr wylio DGC ar amrywiaeth o ddyfeisiau sydd wedi’u cysylltu, yn ogystal ag o
fewn gwasanaethau ar-alw penodol a llwyfannau rhannu fideos. Dylai’r fframwaith newydd
osod amodau sy’n penderfynu pa lwyfannau teledu a gwasanaethau fyddai o fewn ei
gwmpas. Dylid dylunio'r amodau i sicrhau bod modd canfod DGC mewn ffordd sy'n
gymesur yn ogystal ag i barhau i gefnogi dewis i ddefnyddwyr ac arloesi.

2.14

Rydym yn argymell bod yr amodau’n canolbwyntio ar wasanaethau y mae nifer sylweddol
o wylwyr yn eu defnyddio fel un o’u ffyrdd pennaf o wylio cynnwys ar y teledu. Byddai hyn
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yn golygu bod y rheolau’n canolbwyntio i ddechrau ar lwyfannau teledu sydd wedi’u
cysylltu, e.e. setiau teledu clyfar, ffyn ffrydio a blychau pen-set. Byddai angen i'r cwmpas
fod yn gallu addasu i newidiadau yn y ffordd y mae gwylwyr yn gwylio cynnwys teledu;
newidiadau yn y farchnad ac o ran technoleg; ac amrywiadau demograffig. Er enghraifft,
gallai pobl ifanc fod yn defnyddio llwybrau gwahanol i gael gafael ar gynnwys teledu o
gymharu â’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd, ac mae’n bosibl fod angen sicrhau ei bod yn
hawdd canfod cynnwys DGC ar y llwyfannau neu’r gwasanaethau penodol hynny.
2.15

Rydym yn cydnabod mai gwaith cymhleth yw creu fframwaith yn y maes hwn. Mae’n
bwysig deall effaith rheoleiddio yn y maes hwn, gan gynnwys yr effaith bosibl ar gyddrafodaethau masnachol rhwng y darparwyr cynnwys a'r llwyfannau teledu. Er enghraifft,
petai fframwaith newydd yn creu anghymhellion masnachol i’r prif lwyfannau a
gwasanaethau teledu rhag cynnwys DGC, byddai'r gwylwyr ar eu colled. Rydym yn argymell
y dylid ystyried hefyd rhwymedigaethau i sicrhau bod cynnwys DGC yn parhau i fod ar gael
i wylwyr, a beth ddylai rhwymedigaethau’r darparwyr cynnwys a’r llwyfannau teledu tuag
at ei gilydd fod, er mwyn sicrhau hyn. Byddai hyn yn cynnwys ystyried a ddylid cael rheolau
ar-lein sy’n cyfateb i'r rheolau “rhaid cynnig” a “rhaid cludo” sy'n ymwneud â sianeli DGC
traddodiadol.

Dylai sianeli DGC traddodiadol barhau i fod yn hawdd i’w canfod
2.16

Yn ôl ein hadolygiad ni, mae’r sianeli DGC traddodiadol yn amlwg ar y cyfan ar ddyfeisiau
sydd wedi’u cysylltu, gan fod cyfeirydd rhaglenni electronig yn cael ei osod ar y dudalen
hafan neu’n agos ati. Fodd bynnag, wrth i wasanaethau ar-alw newydd gael eu lansio ac
wrth i'r dechnoleg barhau i esblygu, mae perygl y bydd yn mynd yn fwy anos dod o hyd i’r
DGC os na fydd yn cael ei amddiffyn.

2.17

Rydym yn argymell bod y fframwaith yn diogelu’r modd o ganfod y sianeli DGC drwy fynnu
eu bod yn hawdd i’w canfod ar dudalennau hafan y llwyfannau teledu. Yn ymarferol, gallai
hyn olygu bod llwyfan teledu yn rhoi safle amlwg i DGC ar y dudalen hafan. Fodd bynnag,
mae’n bosibl fod ffyrdd arloesol eraill o gyflwyno teledu llinol heblaw drwy gyfeiryddion
rhaglenni electronig, felly dylai'r rheolau fod yn ddigon hyblyg ar gyfer y rhain ond yn dal i
allu cyflawni'r amcan o sicrhau ei bod yn hawdd dod o hyd i sianeli DGC.

Dylai chwaraewyr DGC ar-alw fod yn hawdd i'w canfod hefyd
2.18

Mae gwylwyr yn mynd ati fwyfwy i wylio cynnwys DGC ar-alw; er enghraifft, drwy
ddefnyddio chwaraewyr y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (BBC iPlayer, ITV Hub, All4,
My5, chwaraewr STV a Chlic). Er bod y gwasanaethau ar-alw yn ffordd bwysig o gyrraedd
cynnwys DGC, prin yw’r rheolau rheoleiddiol sy’n bodoli ar hyn o bryd i sicrhau bod
dibenion y DGC yn cael eu cyflawni gan y gwasanaethau hyn, ac nid oes dim
amddiffyniadau i sicrhau bod modd eu canfod yn hawdd. Mae chwaraewyr y darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus ar gael yn eang ac maent yn amlwg ar y rhan fwyaf o’r llwyfannau
teledu. Fodd bynnag, nid yw’r sefyllfa hon yn sicr, a gallai newid wrth i arferion gwylio
esblygu, gwasanaethau fideo ar-alw gael eu lansio ac o ganlyniad i fentrau masnachol.
5

Adolygiad o amlygrwydd i ddarllediadau gwasanaeth cyhoeddus – argymhellion i'r Llywodraeth ar fframwaith newydd

2.19

Rydym yn argymell diogelu chwaraewyr y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus i sicrhau eu
bod yn parhau’n amlwg iawn ar dudalennau hafan y llwyfannau teledu lle maent yn
bodloni meini prawf cymhwyso newydd. Byddai’r meini prawf hyn yn cael eu dylunio i
sicrhau bod y chwaraewr yn darparu amrediad priodol o gynnwys gwreiddiol, o ansawdd
da, sy'n cyfrannu at ddibenion DGC. Rydym yn argymell y dylai'r meini prawf newydd
gynnwys gofynion penodol yng nghyswllt genres penodol, fel rhaglenni i blant, materion
cyfoes a chynnwys ffeithiol, a rhaglenni a wnaed yn benodol ar gyfer gwylwyr yn y DU.
Dylai'r fframwaith newydd ddarparu ar gyfer diwygio’r meini prawf a’u diweddaru wrth i
chwaeth ac anghenion gwylwyr newid.

2.20

Mae’n bosibl na fyddai’n ymarferol, nac yn bosibl mewn rhai achosion, rhoi lefel union yr
un fath o amlygrwydd i'r holl chwaraewyr. Ni all gwasanaethau lluosog gael yr un safle o
fewn tudalen hafan, ac efallai y dylai’r amlygrwydd roi ystyriaeth i gynulleidfa darged y
chwaraewr. Er enghraifft, dylai gwasanaeth DGC sydd wedi’u hanelu at wlad benodol fod
yn hawdd i'r gwylwyr yn y wlad honno ei ganfod. Ond gellid delio â’r heriau ymarferol hyn
drwy ddulliau arloesol – megis un porthol DGC neu ‘deil’ lle byddai chwaraewyr yr holl
ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn cael eu hyrwyddo a’u darparu (gweler y graffigyn
isod).

Dylai rhaglenni DGC ar-alw, unigol fod yn hawdd i'w canfod hefyd
2.21

Mae’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a’r farchnad ehangach yn esblygu’n gyflym, gyda
thwf mewn gwasanaethau ar-alw, llwyfannau newydd a datblygiadau technolegol. Mae’r
datblygiadau’n cynnwys cynnig mynediad uniongyrchol i’r gwylwyr at raglenni unigol heb
orfod mynd drwy gyfeirydd rhaglenni electronig neu chwaraewyr ar-alw. Mae tudalennau
hafan rhai llwyfannau teledu yn cynnwys argymhellion am raglenni penodol, ac maent yn
cynnig dulliau sy’n fwyfwy soffistigedig i chwilio drwy destun a llais, yn ogystal ag
amrywiaeth o chwaraewyr ar-alw.

2.22

Rydym yn meddwl ei bod hi’n bwysig y dylai gwylwyr fod yn dal yn gallu dod o hyd i
amrywiaeth o gynnwys DGC pan fyddant yn defnyddio’r llwybrau at gynnwys sy'n llwybrau
mwy ‘integredig’ ac yn seiliedig ar raglenni. Rydym yn argymell y dylai'r fframwaith newydd
ddiogelu amlygrwydd nid yn unig i chwaraewyr y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ond
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hefyd i gynnwys DGC sy'n cael ei ddosbarthu y tu allan i amgylchedd y chwaraewyr yn y
ffordd hon, sy’n fwy ‘anghyfanredol’. Byddai hyn yn golygu bod chwaraewyr y darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus, a/neu amrywiaeth o gynnwys y darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus, yn hawdd i’w canfod a bod modd eu cyrraedd yn gyflym o'r dudalen hafan, ac o
fewn argymhellion addas a chanlyniadau chwilio. Er enghraifft, o fewn detholiad o raglenni
drama sy'n cael eu hargymell neu sy'n “trendio” ar dudalen hafan, byddem yn disgwyl
gweld amrywiaeth o raglenni oddi ar y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (gweler y
graffigyn isod).

2.23

Ar hyn o bryd, rydym yn argymell y dylai'r fframwaith newydd ddiogelu amlygrwydd
cynnwys DGC sy’n cael ei ddarparu’n ddi-dâl. Mae hyn yn golygu na ellid gwarantu
amlygrwydd i wasanaethau y telir amdanynt, megis SVoD. Fodd bynnag, mae darlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus yn datblygu llwybrau newydd a gwahanol i ddarparu cynnwys i’r
gwylwyr, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer gwasanaethau fel BritBox, a gallai fod yn fwy
priodol yn y dyfodol i ystyried a ddylid amddiffyn amlygrwydd i amrywiaeth ehangach o
wasanaethau cynnwys darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus. Dylai'r fframwaith fod yn ddigon
eang fel bod modd ei chymhwyso i wasanaethau o’r fath yn y dyfodol heb fod angen
rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol newydd.

Y camau nesaf
2.24

Byddai angen deddfwriaeth newydd ar gyfer ein dull arfaethedig o sicrhau amlygrwydd i
DGC mewn byd ar-lein. Byddwn yn ymgysylltu â'r Llywodraeth a'r diwydiant dros yr haf i
drafod ein hargymhellion a'r camau nesaf.

2.25

Heddiw, rydym hefyd yn cyhoeddi Dyfodol Cyfryngau Gwasanaethau Cyhoeddus, sy'n nodi
ein cynlluniau i ddarparu fforwm ar gyfer cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus, yn arfarnu
perfformiad y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus dros y pum mlynedd ddiwethaf, ac yn
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rhoi crynodeb o’r gwaith mae Ofcom eisoes yn ei wneud i gefnogi DGC. 6 Mae ein
hargymhellion ynghylch amlygrwydd yn rhan bwysig o’r rhaglen waith ehangach hon, i
sicrhau bod DGC yn cael ei gynnal a’i gryfhau ar gyfer y dyfodol.

Ofcom, Dyfodol Cyfryngau Gwasanaethau Cyhoeddus, Gorffennaf 2019, ar gael yn: https://www.ofcom.org.uk/cymru/tvradio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting
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