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Adran 1 

1 Gair am y ddogfen hon  
1.1 Cafodd Siarter Frenhinol newydd1 ar gyfer y BBC a chytundeb ategol ei selio gan y 

Frenhines ar 16eg Tachwedd, sy’n rhoi manylion sut y bydd y BBC yn gweithredu yng 
nghyfnod y Siarter newydd. O dan y Siarter a'r Cytundeb, Ofcom fydd rheoleiddiwr 
allanol cyntaf y BBC. Nodir mai’r ‘dyddiad dod i rym’ ar gyfer trosglwyddo’r 
cyfrifoldebau rheoleiddio i Ofcom fydd 3ydd Ebrill 2017.  

1.2 Mae'r ddogfen hon yn disgrifio paratoadau Ofcom ar gyfer y gwaith o reoleiddio'r 
BBC yn ystod cyfnod y Siarter newydd.  

1.3 Mae’n disgrifio rolau Ofcom a’r BBC o dan y cynllun rheoleiddio newydd, ac yn nodi 
sut y bydd Ofcom dros y misoedd nesaf yn dechrau llunio ‘Fframwaith Gweithredu’ ar 
gyfer y BBC  a fydd yn cynnwys elfennau o’n gwaith rheoleiddio ar draws y meysydd 
Perfformiad, Safonau Cynnwys a Chystadleuaeth. Ar yr un pryd, bydd y Bwrdd 
unedol yn cael ei sefydlu i redeg y gorfforaeth. 

 

                                                 
1 https://www.gov.uk/government/publications/draft-bbc-charter-and-draft-framework-agreement  
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Adran 2 

2 Ofcom a'r BBC 
Cyflwyniad 

2.1 Drwy roi Siarter Frenhinol newydd ac adnewyddu trefniant cyfansoddiadol y BBC tan 
2027, mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau safle BBC wrth galon ecoleg ddarlledu ac 
economi greadigol lwyddiannus y DU, yn ogystal â’i gyfraniad gwerthfawr at fywydau 
llawer o bobl. Mae disgwyliadau’r cyhoedd o ran cynnyrch a pherfformiad y BBC yn 
uchel, ac mae ei gynnyrch a’i benderfyniadau’n destun craffu dwys. O ganlyniad, 
mae’r gwaith o lywodraethu a rheoleiddio’r BBC yn hollbwysig.  

2.2  Mae’r Siarter a'r Cytundeb newydd hefyd yn cynrychioli'r diwygiad mwyaf i 
drefniadau llywodraethu a rheoleiddio'r BBC ers iddo gael ei sefydlu. Wrth roi'r 
cyfrifoldeb am reoleiddio i gorff allanol (Ofcom) am y tro cyntaf, mae'r Llywodraeth 
wedi dangos ei bwriad i sicrhau y bydd y BBC yn cael ei dal i gyfrif yn fwy llym am 
safonau ei gynnwys, ei effaith bosibl ar y farchnad a’i berfformiad drwyddi draw. Fel y 
rheoleiddiwr allanol newydd, bydd Ofcom yn dod â ehangder a phrofiad mewn rhai o 
feysydd allweddol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus i’r broses- yn ogystal â gwerth ei 
waith yn cadw golwg ar yr holl sector darlledu a chyfathrebiadau ar adeg o ragor o 
gyfuno a chydgysylltu. Yn ogystal, wrth ailosod Cenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y 
BBC, mae'r Llywodraeth wedi dangos yn glir ei bod yn disgwyl i'r BBC wneud llawer 
mwy mewn rhai meysydd allweddol, er mwyn cyfiawnhau’i statws breintiedig a’i drefn 
gyllido unigryw.  

2.3 Mae Ofcom wedi cael pwerau sylweddol i gyflawni ei ddyletswyddau newydd; 
‘Rheoleiddiwr cadarn ar gyfer BBC cadarn’2, ond mae’n bwysig nodi yma'r 
gwahaniaeth clir rhwng llywodraethu (governance) a rheoleiddio. 

2.4 O dan y Siarter newydd, bydd gan Ofcom a Bwrdd y BBC rolau gwahanol, yn unol ag 
argymhelliad Adolygiad Clementi y dylid gwahanu rheoleiddio a llywodraethu. Mae’r 
Siarter yn nodi’n glir mai Bwrdd y BBC fydd yn gyfrifol am gyflawni holl 
swyddogaethau’r BBC, yn unol â'r darpariaethau yn y Siarter a'r Cytundeb. Bwrdd y 
BBC fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y BBC yn gweithredu er lles y cyhoedd ac yn 
diwallu ei rwymedigaethau ehangach a nodir yn y Siarter a'r Cytundeb, yn ogystal â 
pharhau i oruchwylio strategaeth, cyflenwi gwasanaethau, effeithlonrwydd a mesur 
perfformiad. Un o dasgau allweddol cyntaf y Bwrdd newydd fydd asesu effaith y 
newidiadau i’r Genhadaeth a’r Dibenion Cyhoeddus yn y Siarter newydd. 

2.5 Rôl newydd Ofcom fydd gosod gofynion rheoleiddio y bydd yn rhaid i'r BBC lynu 
wrthynt mewn perthynas â rhaglenni a gwasanaethau, i sicrhau nad yw camau 
gweithredu'r BBC yn cael effaith anghymesur ar gystadleuaeth deg ac effeithiol, ac i 
ddal y BBC i gyfrif pan na fydd yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau. Wrth gyflawni'r 
rôl hon, bydd gennym bwerau gorfodi cadarn. Bydd hyn yn wahanol iawn i'r hen 
drefn. Ymddiriedolaeth y BBC oedd yn gyfrifol am y drefn lywodraethu a rheoleiddio, 
ond bydd rôl newydd Ofcom yn wahanol - bydd y system reoleiddio y byddwn yn ei 
sefydlu yn adlewyrchu ein safle fel rheoleiddiwr allanol a’n profiad o reoleiddio'r 
sector darlledu cyfan. 

2.6 Mae’r ffaith fod y BBC yn annibynnol ar y Llywodraeth yn cael ei gydnabod yn y 
Siarter, ac mae Ofcom yn annibynnol ar y Llywodraeth a’r sefydliadau y mae’n eu 

                                                 
2 David Clementi ‘A Review of the Governance and Regulation of the BBC’, t.6 
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rheoleiddio.  Mae’n rhaid i'r BBC gael y cyfle i gymryd risgiau creadigol a dewis sut y 
mae’n trefnu’i hun - gyhyd â’i fod yn parhau i gydymffurfio â’i ddyletswyddau 
trosfwaol - heb i'r rheoleiddiwr fod yn gysylltiedig â’i benderfyniadau creadigol, ei 
benderfyniadau amserlennu a’i strwythurau rheoli. Bydd y Drwydded Weithredu y 
byddwn yn ei gosod ar gyfer y BBC yn adlewyrchu ac yn parchu'r gwahanu hwn 
mewn cyfrifoldebau.  

2.7 Bydd dull cyffredinol Ofcom yn: 

 Bwrw ymlaen â’n prif ddyletswydd – fel gyda’n gwaith i gyd, ein prif amcan yw 
hybu buddiannau dinasyddion a defnyddwyr; 

 Cydnabod mai’r BBC yw conglfaen darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y 
DU – rydym yn cydnabod bod gan y BBC statws arbennig ond ni fyddwn yn rhoi 
triniaeth arbennig iddo; 

 Cydnabod mai Bwrdd newydd y BBC fydd yn gyfrifol am lywodraethu 
(governance) –  Bwrdd y BBC ac nid Ofcom fydd yn penderfynu sut i gyflwyno’r 
genhadaeth a'r dibenion a ddiffinnir yn y Siarter. Rhaid i’r Bwrdd osod canllawiau 
golygyddol y BBC a chynnal ‘profion lles y cyhoedd’ cyn awgrymu newidiadau i’w 
wasanaethau.  

 Gwneud defnydd da o'n gwybodaeth a’n  profiad helaeth – mae gennym 
brofiad o reoleiddio'r sector darlledu, yn ogystal â rolau sydd eisoes gennym yng 
nghyswllt y BBC mewn meysydd allweddol, sef safonau cynnwys, cystadleuaeth 
a pherfformiad; 

 Sicrhau yr ymgynghorir â rhanddeiliaid – sicrhau bod barn dinasyddion, 
defnyddwyr a rhanddeiliaid yn cael ei hystyried yn ein gwaith; 

 Bod yn glir am yr hyn y byddwn yn ei ddisgwyl gan y BBC – darparu eglurder 
ynghylch sut y byddwn yn mynd i’r afael â phroblemau os aiff pethau o chwith, a 
darparu sicrwydd i'r BBC, ei gynulleidfaoedd a'r sector ehangach. 

 
2.8 Yn unol â'r Siarter a'r Cytundeb, rhaid i Ofcom gyhoeddi Fframwaith Gweithredu yn 

nodi sut y bydd yn rheoleiddio'r BBC. Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu fframwaith 
clir, effeithlon a hawdd ei ddeall ar gyfer rheoleiddio'r BBC.   

2.9 Mae’r Siarter a’r Cytundeb yn diffinio rôl Ofcom mewn tri phrif faes: safonau cynnwys, 
cystadleuaeth a pherfformiad. Bydd y Fframwaith Gweithredu yn disgrifio'r dulliau 
rheoleiddio y bydd Ofcom yn eu defnyddio i ddal y BBC i gyfrif yn y meysydd hyn. 
Byddwn yn ymgynghori ar wahân ar fanylion ein rôl (adran 3) a’i nodi mewn 
Fframwaith Gweithredu, unwaith y bydd yr ymgyngoriadau cychwynnol wedi cael eu 
cwblhau. 

2.10 Mae crynodebau o'r meysydd cyfrifoldeb rheoleiddio i’w cael isod. 

Cenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y BBC 

2.11 Pwrpas y BBC yw cyflawni ei Genhadaeth a hyrwyddo’i Ddibenion Cyhoeddus. 

2.12 Cenhadaeth y BBC yw gweithredu er lles y cyhoedd, gan wasanaethu pob 
cynulleidfa drwy ddarparu cynnych a gwasanaethau diduedd, nodedig o safon uchel 
sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu. 

2.13 Yn gryno, dyma'r Dibenion Cyhoeddus: 

 Darparu newyddion a gwybodaeth ddiduedd i helpu pobl i ddeall ac 
ymgysylltu â'r byd o’u cwmpas; 
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 Cefnogi dysgu ar gyfer pobl o bob oed; 

 Dangos y cynnyrch a’r gwasanaethau mwyaf creadigol a nodedig o’r 
ansawdd gorau; 

 Adlewyrchu, cynrychioli a gwasanaethu cymunedau amrywiol holl ranbarthau 
a gwledydd y Deyrnas Unedig ac, wrth wneud hynny, cefnogi'r economi 
greadigol ledled y Deyrnas Unedig; 

 Adlewyrchu’r Deyrnas Unedig, ei diwylliant a’i gwerthoedd i’r byd. 

Perfformiad 
 
2.14 Mae cyflawni dyletswyddau mewn perthynas â pherfformiad y BBC yn faes 

cyfrifoldeb newydd a blaenoriaeth uchel i Ofcom. Rydym wedi cael y gwaith o ddal y 
BBC i gyfrif mewn perthynas â’i wasanaethau a’i gynnyrch. Gan adlewyrchu'r 
gwahaniaeth rhwng rôl Ofcom a rôl Bwrdd y BBC, mae'r Siarter yn sefydlu mai 
gwaith y BBC fydd gosod a chyflawni ei gylch gwaith strategol a chreadigol. 

2.15 Mae gennym nifer o ddulliau rheoleiddio ar gael i ni yn y maes hwn; rhaid inni osod a 
chyhoeddi un neu fwy o drwyddedau gweithredu, gallwn osod cwotâu ar gyfer y BBC, 
gallwn gyhoeddi amryw o asesiadau blynyddol, cyfnodol neu ad hoc mewn perthynas 
â chyflawni, cynnal ymchwil, ymchwilio i gwynion; a gallwn osod gofynion rheoleiddio 
a gorfodi cydymffurfiad. Byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion3 ar gyfer sut bydd y 
dulliau hyn yn plethu i’w gilydd. 

2.16 Mae’n bwysig cydnabod na all y gwaith o gyflawni agweddau newydd ar Genhadaeth 
a Dibenion Cyhoeddus y BBC yn y Siarter ddigwydd dros nos: mae natur comisiynu 
a chynhyrchu rhaglenni’n golygu bod yr amser paratoi mewn perthynas â rhai genres 
yn arbennig (drama, adloniant, ffeithiol arbenigol) yn gallu bod hir cyn y cânt eu 
darlledu. Felly, rydym yn disgwyl gweld addasiadau i’r drefn gomisiynu a darparu lle 
bo angen dros amser, a byddwn yn rhoi sylw cynnar i asesu perfformiad yn y  
meysydd hyn, neu lle yr ydym wedi nodi bylchau mewn perfformiad - ar sail 
tystiolaeth a geir o sawl ffynhonnell. 

Blaenoriaethau wrth fesur perfformiad BBC yn erbyn ei Genhadaeth a’i Ddibenion 
Cyhoeddus 
 
2.17 Bellach, mae’n rhaid i'r BBC sicrhau bod ei wasanaethau a’i gynnyrch yn nodedig, eu 

bod yn adlewyrchu, yn cynrychioli ac yn gwasanaethu holl gymunedau amrywiol y 
DU a bod anghenion penodol pobl yn y Gwledydd a’r Rhanbarthau yn cael eu 
diwallu. Cynhaliodd y llywodraeth broses ymgynghori i ddeall barn cynulleidfaoedd a 
rhanddeiliaid a gyfrannodd wedyn at y Papur Gwyn4 a’r Siarter a Chytundeb dilynol. 
Bydd gwaith cynnar Ofcom yn canolbwyntio ar y meysydd hyn i sicrhau bod llinell 
sylfaen glir ar gyfer ein dadansoddiad parhaus o berfformiad y BBC. Hefyd, dros 
amser, byddwn yn mynd ati’n ofalus a chynhwysfawr i asesu perfformiad y BBC yn 
erbyn yr holl ofynion a nodir yng Nghenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y BBC.   

2.18 Mae'r Dibenion Cyhoeddus newydd yn fynegiant clir o bwysigrwydd newyddion a 
dysgu a rhaglenni creadigol o safon uchel sy’n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu.  
Mae cynulleidfaoedd yn cydnabod y rhain fel dibenion craidd y BBC ac yn disgwyl y 

                                                 
3 Rydym wedi cyfuno nifer o'n swyddogaethau o dan y Siarter a'r Cytundeb yn ein ‘Materion 
Perfformiad’ [3.11] 
4 https://www.gov.uk/government/publications/a-bbc-for-the-future-a-broadcaster-of-distinction 
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bydd cynnyrch a gwasanaethau’r BBC yn adlewyrchu ac yn gwasanaethu'r wlad yn 
ei holl amrywiaeth. Mae cynulleidfaoedd hefyd yn glir eu bod yn disgwyl i'r BBC 
gynnig amrywiaeth eang o raglenni sy’n wreiddiol ac arloesol, yn uchelgeisiol, 
weithiau’n heriol ac o safon uchel bob amser. 

Bod yn nodedig 

2.19 Mae bod yn nodedig yn ganolog i’r Siarter a’r Cytundeb newydd, ac mae’i wedi 
gorffori yng Nghenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus newydd y BBC. Bydd Ofcom yn 
rheoleiddio gyda hyn mewn golwg ac i sicrhau bod y BBC yn darparu cynnych 
nodedig o safon uchel i'w holl gynulleidfaoedd. Mae hyn yn gofyn am ddirnadaeth 
gymhleth a hyblyg a fydd yn caniatáu i’r BBC gymryd risgiau creadigol. Rhan bwysig 
o rôl Ofcom ydy monitro'r hyn y mae'r BBC yn ei ddarparu a mesur effaith hyn ar 
wylwyr a gwrandawyr. Rydym yn cydnabod bod chwaeth pobl, ac felly’r hyn sy’n 
debygol o fod yn nodedig i gynulleidfaoedd, yn newid dros amser, ac nid ydym yn 
tanbrisio’r her o greu mesurau ystyrlon ar gyfer bod yn nodedig. 

Amrywiaeth 
 
2.20 Yn unol â'r Siarter a'r Cytundeb, mae’n rhaid i'r BBC adlewyrchu amrywiaeth y DU yn 

ei gynnyrch a’i wasanaethau, a chynrychioli a phortreadu bywydau pobl yn y DU 
heddiw yn gywir ac yn ddilys. Rhaid iddo sicrhau ei fod yn darparu cynnyrch a 
gwasanaethau sy'n diwallu anghenion gwledydd, rhanbarthau a chymunedau'r DU. 
Yn benodol, mae'r Siarter yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC asesu a diwallu anghenion 
cymunedau amrywiol y DU i gyd, gan roi sylw penodol i adlewyrchu cymunedau a 
dangynrychiolir. Yn ogystal, un o ofynion y BBC yw hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer ei 
weithwyr.5  

2.21 Bydd Ofcom yn dal y BBC i gyfrif am y ffordd y mae’n cyflawni'r rhwymedigaethau 
hyn. Byddwn yn mesur ac yn craffu ar yr hyn y mae’r BBC yn ei wneud ac yn llunio 
adroddiadau ar sut y bydd yn darparu ei wasanaethau. Bydd gennym hefyd y pŵer i 
osod gofynion rheoleiddio priodol ar gynnyrch y BBC yn y maes hwn. 

Gwledydd a Rhanbarthau 
 
2.22 Mae darparu cynnyrch a gwasanaethau sy’n diwallu anghenion Gwledydd a 

Rhanbarthau'r Deyrnas Unedig a chyfrannu at eu datblygiad drwy fuddsoddi yn eu 
heconomïau creadigol yn sail erbyn hyn i un o’r Dibenion Cyhoeddus.  

2.23 Mae dyletswyddau Ofcom yma’n glir; rhaid inni greu'r amodau i sicrhau bod y BBC 
yn gwasanaethu cynulleidfaoedd yn y pedair gwlad. Lle y bo’n briodol gall hyn 
gynnwys gofynion sy’n gysylltiedig â gofynion penodol ar yr ystod o raglenni, eu 
hansawdd a hefyd yng nghyswllt amserlennu rhaglenni, yn ogystal a phennu cyfran y 
rhaglenni a gynhyrchir yn y gwledydd a’r rhanbarthau. Bydd ein gwaith ar fesur 
perfformiad yn canfod i ba raddau mae cynulleidfaoedd yn teimlo bod eu hunaniaeth 
genedlaethol a rhanbarthol yn cael ei phortreadu’n deg gan gynnyrch a 
gwasanaethau'r BBC. 

Safonau Cynnwys  
 
2.24 Dylai cynulleidfaoedd allu disgwyl y bydd y rhaglenni y maent yn eu gwylio ac yn 

gwrando arnynt o safon uchel, yn wreiddiol, yn diddanu ac yn procio’r meddwl. Dylent 
allu ymddiried yn yr hyn maent yn ei weld a’i glywed. Dylent allu teimlo'n hyderus fod 

                                                 
5 Mae gan y BBC nifer o ofynion sy’n gysylltiedig â chyfle cyfartal a hyfforddiant 
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y BBC wedi llunio’i gynnwys yn ôl y safonau golygyddol uchaf, gan gymryd camau 
priodol i osgoi darlledu cynnwys a all achosi tramgwydd heb gyfiawnhad a rhoi digon 
o amddiffyniad i wylwyr a gwrandawyr rhag cynnwys niweidiol. 

2.25 Rhaid i Ofcom sicrhau safonau cynnwys yng nghyswllt y BBC fel bod gwylwyr a 
gwrandawyr y BBC wedi’u hamddiffyn yn ddigonol. O dan y Siarter a'r Cytundeb 
blaenorol6, roedd goruchwylio rhywfaint o safonau cynnwys y BBC yn rheoleiddiol yn 
cael ei rannu gan Ofcom ac Ymddiriedolaeth y BBC. O dan y trefniant newydd, ar 
Ofcom y bydd y cyfrifoldeb rheoleiddio dros holl feysydd safonau cynnwys y BBC gan 
gynnwys, am y tro cyntaf, cywirdeb a didueddrwydd rhaglenni newyddion a materion 
cyfoes y BBC. 

2.26 Bydd Ofcom yn dal y BBC i gyfrif o dan reolau ei God Darlledu (“y Cod”). Mae’r 
rheolau hyn yn adlewyrchu amcanion y safonau a nodir yn y Ddeddf Cyfathrebiadau 
(2003) y mae Ofcom eisoes yn eu defnyddio gyda phob darlledwr trwyddedig. Bydd y 
Cod yn cael ei ddiwygio fel y bydd yn berthnasol yn ei gyfanrwydd i wasanaethau 
darlledu’r BBC a ariennir gan ffi'r drwydded7 ac fel y bydd hefyd yn berthnasol am y 
tro cyntaf i gynnwys BBC iPlayer. 

2.27 Bydd cwynion am raglenni'r BBC yn cael eu hystyried o dan fframwaith cwynion 
‘BBC yn Gyntaf’. Y BBC fydd yn delio â chwynion yn y lle cyntaf8, a bydd achwynwyr 
yn gallu cyfeirio’u cwynion at Ofom os byddant yn anfodlon ag ymateb y BBC neu os 
na fydd y BBC yn ymateb yn ddigon prydlon. I sicrhau effeithiolrwydd y fframwaith 
‘BBC yn Gyntaf’ ac er mwyn cael sicrwydd bod cynulleidfaoedd yn cael eu diogelu’n 
briodol, bydd Ofcom yn sefydlu peirianweithiau goruchwylio (megis adroddiadau 
rheolaidd gan y BBC ar ddelio â chwynion). Yn bwysig iawn, bydd gan Ofcom y pŵer 
i 'gamu i mewn’ ac ymyrryd mewn achos golygyddol gan y BBC ar gam cynharach, 
neu i lansio ymchwiliad yn niffyg cwyn, os ystyrir bod hynny'n angenrheidiol. 

2.28 Bydd Ofcom yn gosod ac yn cyhoeddi trefniadau cwyno tryloyw a hygyrch ar gyfer 
delio â chwynion am safonau cynnwys y BBC. Bydd y rhain yn rhoi gwybodaeth glir i 
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid eraill ar sut y bydd Ofcom yn ystyried cwynion a fydd yn 
cael eu cyfeirio ar sail ‘BBC yn Gyntaf’ a sut y bydd Ofcom yn delio ag ymchwiliadau i 
safonau cynnwys (gan gynnwys achosion tegwch a phreifatrwydd)  ar gyfer 
gwasanaethau darlledu'r BBC a gwasanaethau rhaglenni ar-alwad y BBC. Bydd ein 
gweithdrefnau hefyd yn nodi sut y byddai Ofcom yn ystyried gosod sancsiynau ar y 
BBC. 

2.29 Mae gan Ofcom hefyd o dan y Siarter a'r Cytundeb y gallu i gynnal a chyhoeddi 
adolygiadau yn rhoi sylw i unrhyw fater pryder penodol sy’n ymwneud â 
gweithgareddau’r BBC a reoleiddir, megis safonau cynnwys.  Bydd Ofcom yn cynnal 
adolygiadau thematig o’r safonau cynnwys pan fo hynny’n briodol.  

2.30 Bydd y rhai sy’n achwyn am y BBC hefyd yn gallu cael barn annibynnol gan Ofcom 
ynghylch a yw’r BBC wedi glynu wrth ganllawiau golygyddol perthnasol yn y deunydd 
ar-lein yn ei Wasanaethau Cyhoeddus yn y DU. Bydd Ofcom yn dod i drefniant 
gyda’r BBC ar gyfer gwneud darpariaeth ar gyfer hyn a bydd yn cyhoeddi 
gweithdrefnau i hysbysu defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill â diddordeb ynghylch sut y 
byddwn yn ystyried ac yn delio â chwynion am ddeunydd ar-lein y BBC.   

                                                 
6 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/charter_agreement.html  
7 Ni fydd gan Ofcom gyfrifoldeb dros y BBC World Service. 
8 Ac eithrio cywnion Tegwch a Phreifatrwydd y mae gan Ofcom ddyletswydd statudol i’w derbyn yn 
uniongyrchol gan achwynwyr. 
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2.31 Mae gan Ofcom bwerau i sicrhau bod pobl â nam ar eu clyw a/neu ar eu golwg yn 
gallu deall a phrofi rhaglenni teledu. Bydd yn rhaid i Wasanaethau Cyhoeddus y BBC 
yn y DU gydymffurfio â chod a lunnir gan Ofcom yn rhoi arweiniad ar ei ofynion ar 
gyfer gwasanaeth mynediad. 

Cystadleuaeth  
 
2.32 Mae’r Siarter a’r Cytundeb yn rhoi dyletswyddau penodol ar y BBC, gan fynnu ei fod 

yn ystyried ac yn rhoi sylw i effeithiau andwyol posibl ei weithgareddau ar 
gystadleuaeth deg ac effeithiol. 

2.33 Wrth gyflawni swyddogaethau sy’n gysylltiedig â'r BBC, mae'r Siarter yn nodi y bydd 
yn rhaid i Ofcom ystyried pa mor briodol yw diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol yn 
y DU.  Mae’r Siarter a'r Cytundeb hefyd yn cynnwys darpariaethau penodol y mae’n 
rhaid i Ofcom eu dilyn wrth osod gofynion ar gyfer diogelu cystadleuaeth deg ac 
effeithiol yng nghyswllt y Gwasanaethau Cyhoeddus yn ogystal â darpariaethau i 
sicrhau nad yw gweithgareddau masnachol y BBC yn cael mantais gystadleuol 
annheg oherwydd ei berthynas ag adain gwasanaeth cyhoeddus y BBC. Mae hyn yn 
gyson â’n dyletswydd ehangach o dan y Ddeddf Cyfathrebiadau i hyrwyddo 
buddiannau defnyddwyr, drwy hyrwyddo cystadleuaeth lle y bo’n briodol. 

2.34 Byddwn yn asesu effaith gweithgareddau'r BBC ar gystadleuaeth a darparu rheolau 
ac arweiniad ar sut y dylai’r BBC ymddwyn, gan ystyried ei effaith ar eraill yn y 
farchnad. Pan fyddwn yn adolygu effaith gwasanaethau’r BBC ar gystadleuaeth, 
byddwn yn siarad â'r BBC ac eraill, ac yn ystyried yr angen i'r BBC gyflawni'i 
Weledigaeth a hyrwyddo’i Ddibenion Cyhoeddus, yn ogystal â manteision posibl 
rhagor o fuddsoddi ac arloesi gan y BBC a chwmnïau eraill yn y dyfodol.  

2.35 Yn ôl ei natur, mae penderfyniad polisi cyhoeddus i ariannu sefydliad o adnoddau 
cyhoeddus - y BBC yn yr achos hwn - yn cael effaith ar farchnadoedd. Mae 
llywodraethau wedi parhau i gefnogi safle’r BBC yn y farchnad drwy adnewyddu ei 
Siarter a datblygu ei gylch gwaith i sicrhau amcanion polisi cyhoeddus amrywiol. 
Cyflawni ei gylch gwaith yw rôl y BBC, gan gynnwys mewn ffyrdd newydd ac 
arloesol, gan ystyried (ymysg pethau eraill) ei effaith ar gystadleuaeth. Nid rôl Ofcom 
yw atal y BBC rhag cyflawni cylch gwaith a bennir gan y llywodraeth.  

2.36 Ond, mae’r ffordd y mae’r BBC yn cyflawni’i weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus, 
y ffordd y mae’n dosbarthu gwasanaethau a chynnwys pwysig a'r ffordd y mae’n 
rhyngweithio â’i is-gwmnïau masnachol ei hun, i gyd yn gallu cael effaith ar 
gystadleuaeth.  

2.37 Man cychwyn Ofcom yw bod cystadleuaeth effeithiol a theg yn dda i ddefnyddwyr a 
dinasyddion. Mae’n gallu rhoi mwy o ddewis, ac ysgogi buddsoddiad ac arloesedd, 
gan gynnwys ystod ehangach o gynnwys amrywiol o safon uchel a gwahanol ffyrdd o 
gael gafael arno. Gall hefyd ysgogi effeithlonrwydd. Mae gan y BBC ran yn hyn o 
beth  ac mae ganddo hanes hir o arloesi creadigol a thechnolegol yn y meysydd 
darlledu a chynnwys. 

2.38 Gall ehangu i farchnadoedd newydd gael effaith ar fuddsoddiad ac arloesedd eraill, 
gan gynnwys darparwyr cynnwys, gweithredwyr llwyfannau a chwmnïau mewn 
marchnadoedd cysylltiedig. Efallai fod statws unigryw’r BBC yn rhoi mantais iddo 
dros gystadleuwyr (neu ddarpar gystadleuwyr) a gallai atal cystadleuaeth neu atal 
eraill rhag buddsoddi neu arloesi os bydd ei weithgareddau’n tanseilio eu gallu i 
ddatblygu mentrau proffidiol. Rôl Ofcom yn y maes hwn yw sicrhau bod effeithiau o'r 
fath yn cael eu hystyried yn briodol ochr yn ochr â manteision i’r cyhoedd, ac unrhyw 
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effaith gadarnhaol ar fuddsoddi, arloesi a chystadleuaeth, fel bod cystadleuaeth deg 
ac effeithiol yn parhau. 

2.39 Er mwyn diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol yn y meysydd mae’r BBC yn 
gweithredu ynddynt, bydd Ofcom yn defnyddio nifer o fesurau gan gynnwys:  

 Asesiadau Cystadleuaeth - asesu a ellir cyfiawnhau newidiadau arfaethedig i 
weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus y BBC (a all gael effaith sylweddol ar 
gystadleuaeth  a chan gynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus newydd y DU) 
yng ngoleuni’r gwerth posibl i’r cyhoedd a'r effeithiau ar gystadleuaeth deg ac 
effeithiol.   

 Adolygiadau Cystadleuaeth - adolygiad o weithgareddau gwasanaeth 
cyhoeddus presennol y BBC (neu ran o wasanaethau sydd eisoes yn bodoli) 
lle mae sail resymol dros gredu eu bod yn cael effaith niweidiol sylweddol ar 
gystadleuaeth deg ac effeithiol.   

 Dosbarthu - bydd Ofcom yn ystyried pryderon cystadleuaeth penodol yng 
nghyswllt dosbarthu Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU, o fewn y 
cyd-destun o’r BBC yn ceisio cyflawni ei Genhadaeth a’i Ddibenion 
Cyhoeddus. 

2.40 O dan y Cytundeb, rhaid i Ofcom hefyd osod gofynion ar y BBC i atal y berthynas 
rhwng y Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Is-gwmnïau masnachol rhag ystumio'r 
farchnad neu greu mantais gystadleuol annheg.  Bydd y gofynion hyn yn mynd i'r 
afael â phryderon am gystadleuaeth a allai godi yn sgil y berthynas hon. Er 
enghraifft, gallai fod pryder y bydd y Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwahaniaethu o 
blaid yr is-gwmnïau masnachol drwy ddarparu mynediad i nwyddau a gwasanaethau 
a ddarperir gan y Gwasanaethau Cyhoeddus am brisiau o dan brisiau’r farchnad. 

2.41 Bydd prosesau cwyno yn adlewyrchu fframwaith ‘BBC yn Gyntaf’ sy’n cael ei esbonio 
uchod ar gyfer safonau cynnwys, a byddwn yn esbonio elfennau lle y gallai 
gwahaniaethau godi. 
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Adran 3 

3 Swyddogaethau Rheoleiddio Ofcom 
Datblygu'r Fframwaith Gweithredu  

3.1 Mae Ofcom wedi cael y gwaith o greu fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer y BBC, 
sef “y Fframwaith Gweithredu”.  Bydd yn cynnwys y darpariaethau sy’n briodol ym 
marn Ofcom i sicrhau bod gweithgareddau'r BBC a nodir yn y Siarter a’r Cytundeb yn 
cael eu rheoleiddio'n effeithiol. 

3.2 Bydd Ofcom yn gwneud hyn drwy ymgynghori ar gyfres o weithdrefnau a mesurau a 
fydd yn cwmpasu holl gyfrifoldebau newydd Ofcom dros y BBC ym meysydd 
Perfformiad, Safonau Cynnwys a Chystadleuaeth. Bydd y Fframwaith Gweithredu yn 
esblygu dros amser wrth i elfennau unigol gael eu cwblhau (gweler 3.3-3.10). Bydd y 
set gyntaf o elfennau yn delio â’r canlynol9: 

Safonau Cynnwys 

3.3 Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori [Link] ar reolau newydd ar gyfer cyfnodau 
etholiadau a refferenda, a rheolau ar gyfer darllediadau etholiadol pleidiau a 
refferenda (gan gynnwys adolygiadau arfaethedig i reolau'r Cod Darlledu ar 
gyfer cywirdeb dyladwy a didueddrwydd dyladwy) y byddwn yn eu cyhoeddi 
erbyn diwedd Chwefror/dechrau Mawrth 2017. 

3.4 Byddwn yn ymgynghori yn fuan iawn, a bydd fersiynau terfynol yn eu lle erbyn y 
dyddiad dod i rym, ar: 

 Diwygiadau i God Darlledu Ofcom  

 Fframwaith newydd ar gyfer delio â chwynion. 

3.5 Mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi gweithdrefnau newydd cyn y dyddiad dod i rym er 
mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr a rhanddeiliaiad eraill sut y bydd Ofcom yn 
ystyried ac yn delio â chwynion am ddeunydd ar-lein y BBC.    

Cystadleuaeth 

3.6 Byddwn yn ymgynghori yn fuan iawn, a’r bwriad yw y bydd fersiynau terfynol yn eu lle 
erbyn y dyddiad dod i rym, ar: 

 Sut yr ydym yn asesu pryderon sy’n gysylltiedig â chystadleuaeth sy’n 
ymwneud â newidiadau i weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus y BBC 
a'r gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus parhaus.  

 Sut yr ydym yn asesu'r berthynas rhwng y BBC a’i is-gwmnïau 
masnachol.  

 Sut yr ydym yn diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol mewn perthynas 
â'r ffordd y mae'r BBC yn dosbarthu’i wasanaethau cyhoeddus. 

                                                 
9 Noder: nid yw hwn yn gyflawn. 
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 Sut yr ydym yn gorfodi ein gofynion i sicrhau cystadleuaeth deg ac 
effeithiol.  

Perfformiad  

 Sut y byddwn yn gosod ac yn gweinyddu'r drefn trwyddedau gweithredu 
ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus y BBC.  

3.7 Bydd hwn yn cynnwys y gweithdrefnau ar gyfer gosod amodau rheoleiddio mewn 
trwydded weithredu; ac ystyriaethau y byddwn yn rhoi sylw iddynt wrth osod amodau 
rheoleiddio. Byddwn yn ymgynghori ynghylch y gweithdrefnau a’r ystyriaethau hyn yn 
y man; a byddwn hefyd yn ymgynghori ynghylch trwydded weithredu maes o law. 

 Sut y byddwn yn gosod gweithdrefnau a mesurau perfformiad 

3.8 Byddwn yn ymgynghori ynghylch sut y byddwn yn gosod mesurau perfformiad i 
asesu perfformiad gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn erbyn y Genhadaeth a’r 
Dibenion Cyhoeddus, a'r gweithdrefnau i'w dilyn yn y man. Byddwn hefyd yn 
ymgynghori ar y mesurau perfformiad. 

3.9 Bydd y datganiadau terfynol yn y meysydd hyn yn rhannau allweddol o'r Fframwaith 
Gweithredu. Mae’n debyg y bydd y Fframwaith Gweithredu’n esblygu dros gyfnod y 
siarter.  

3.10 Mae gweddill y ddogfen hon yn disgrifio elfennau ein gwaith rheoleiddio yn fwy 
manwl. 

Agwedd at Berfformiad  

3.11 Mae nifer o’n swyddogaethau dan y Siarter a'r Cytundeb yn gymharol rhyngddibynnol 
ac, o’r herwydd, rydym wedi eu grwpio gyda'i gilydd yn yr hyn rydym yn ei alw yn 
Agwedd at Berfformiad. Mae'r swyddogaethau hyn yn ymwneud â: 

(a) gosod trwydded weithredu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU; 

(b) pennu mesurau priodol (“Mesurau Perfformiad”); 

(c) paratoi a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol; 

(d) Cynnal a chyhoeddi Adolygiadau Cyfnodol; a  

(e) cynnal a chyhoeddi adolygiadau Ad hoc. 

Trwydded Weithredu 

3.12 Rhaid i Ofcom osod trwydded weithredu10 ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU y 
bydd yn rhaid iddi gynnwys amodau rheoleiddio sy’n briodol yn ein barn ni ar gyfer 
sicrhau bod y BBC yn: (a) cyflawni ei Genhadaeth ac yn hyrwyddo'r Dibenion 
Cyhoeddus; (b) sicrhau y darperir gwasanaethau a chynnyrch nodedig; a (c) sicrhau 
bod Cymru, Gogledd Iwerddon, Lloegr a'r Alban yn cael gwasanaeth da11. Cyn gosod 

                                                 
10 Efallai y bydd Ofcom yn gosod un neu fwy o drwyddedau gweithredu. Ond, er mwyn cadw pethau’n 
syml, cyfeirir at hyn yn yr unigol yn y ddogfen hon.  
11 Erthygl 46(3) o Siarter y BBC. 
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trwydded weithredu, rhaid i Ofcom ymgynghori â'r BBC ac unrhyw berson sy’n 
briodol yn ein barn ni.     

3.13 Mewn trwydded weithredu, rhaid i Ofcom osod amodau rheoleiddio ar y BBC a nodir 
yn Atodlen 2 y Cytundeb (amodau rheoleiddio’r drwydded weithredu), ac yn unol â’r 
Atodlen honno. Yn ogystal, gall Ofcom osod amodau rheoleiddio ychwanegol sy’n 
angenrheidiol yn ein barn ni er mwyn gwneud yn siŵr: fod y BBC yn cyflawni ei 
Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus; bod gwasanaethau a chynnyrch nodedig yn 
cael eu darparu; a sicrhau bod cynulleidfaoedd yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, 
Lloegr a’r Alban yn cael gwasanaeth da12.  Bydd yr amodau a osodwn yn y drwydded 
yn orfodadwy yn erbyn y BBC. 

3.14 Yn y Fframwaith Gweithredu, bydd Ofcom yn esbonio sut y bydd yn gosod ac yn 
gweinyddu'r drefn a'r gweithdrefnau i’w dilyn, gan gynnwys y gweithdrefnau ar gyfer 
gosod amodau rheoleiddio mewn trwydded weithredu ar gyfer gwasanaethau 
cyhoeddus y BBC; ac ystyriaethau y byddwn yn eu hystyried wrth osod amodau 
rheoleiddio 13. Rhaid i Ofcom ymgynghori ar y gweithdrefnau a'r ystyriaethau hyn, a 
rhaid iddo ymgynghori ar osod trwydded weithredu.   

Mesurau Perfformiad 

3.15 Gallwn bennu mesurau priodol (yn ychwanegol at y rheini a bennir gan y BBC) i 
asesu perfformiad Gwasanaethau Cyhoeddus y DU yn erbyn Cenhadaeth a Dibenion 
Cyhoeddus y BBC, ac yn y Fframwaith Gweithredu, byddwn yn esbonio sut y byddwn 
yn gosod mesurau perfformiad a’r gweithdrefnau i’w dilyn. Yn flynyddol o leiaf, rhaid i 
Ofcom gyhoeddi'r mesurau hyn ynghyd â thystiolaeth am berfformiad y BBC yn eu 
herbyn.  

3.16 Bydd y mesurau perfformiad hyn yn adeiladu ar yr ystod eang o ddata perfformiad ac 
ymchwil y mae Ofcom yn eu casglu a’u cyhoeddi fel mater o drefn, i sicrhau bod 
gennym sylfaen dystiolaeth briodol ar gyfer asesu sut mae'r BBC yn cyflawni ei 
Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus. Ein safbwynt cychwynnol, y byddwn yn 
ymgynghori yn ei gylch, yw y bydd y mesurau perfformiad y byddwn yn eu datblygu 
yn seiliedig ar y canlynol: 

 y buddsoddiad mewn cynnwys gwreiddiol yn y DU; 
 argaeledd cynnwys y BBC a pha mor hygyrch ydyw;  
 faint o bobl sy’n manteisio ar gynnwys y BBC a faint o gynnwys mae pobl yn 

manteisio arno;  
 ymchwil i gynulleidfaoedd i ddeall barn y cyhoedd am berfformiad y BBC a’i effaith 

ar gynulleidfaoedd; ac  
 unrhyw ffactorau cyd-destunol sy’n berthnasol i asesu perfformiad y BBC.  

Asesiad Ofcom o berfformiad y BBC yn yr Adroddiad Blynyddol  

3.17 Un ffordd arall y bydd Ofcom yn ei defnyddio i asesu perfformiad y BBC yw drwy 
baratoi a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol. Bydd hwn yn dangos sut y byddwn wedi 
cyflawni ein prif swyddogaethau yng nghyswllt y BBC ledled y DU a rhaid iddo 
gynnwys asesiad o gydymffurfiad y BBC â'r hyn a elwir y “gofynion penodedig” yn y 

                                                 
12 Cymal 13 o Gytundeb y BBC 
13 Erthygl 15(2) o Gytundeb y BBC. 
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Siarter a’r Cytundeb14. Y gofynion i bob pwrpas yw'r rhai y mae Ofcom yn gyfrifol am 
eu gorfodi (ac felly’n cynnwys yr amodau mewn trwydded weithredu).   

Asesiad Ofcom o berfformiad y BBC mewn Adolygiadau Cyfnodol 

3.18 Rhaid i Ofcom gynnal o leiaf dau Adolygiad Cyfnodol manwl yn ystod cyfnod y 
Siarter. Bydd yr adolygiadau sylweddol hyn yn gwerthuso i ba raddau y mae’r BBC 
yn cyflawni ei Genhadaeth ac yn hyrwyddo pob un o’r Dibenion Cyhoeddus. Byddant 
hefyd yn rhoi sylw i unrhyw bryderon penodol a bennir gan Ofcom, yn ogystal ag 
unrhyw feysydd eraill sy’n ganolog i gyflawni Cenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y 
BBC.  

Asesiad Ofcom o berfformiad y BBC mewn Adolygiadau Ad hoc 

3.19 Lle y bo’n briodol, gall Ofcom gynnal rhagor o adolygiadau yn achlysurol i roi sylw i 
unrhyw faterion pryder penodol a ddaw i’n sylw. Gallai’r rhain gael eu sbarduno gan 
bryderon am feysydd darparu penodol neu gan yr angen i helpu i lunio sylfaen 
dystiolaeth cyn Adolygiad Cyfnodol.  

Safonau Cynnwys 

Codau Safonau a Thegwch 

3.20 O dan y Siarter newydd, rhaid i Ofcom reoleiddio safonau cynnwys Gwasanaeth 
Cyhoeddus perthnasol y BBC yn y DU  i sicrhau ei fod yn bodloni gofynion Codau 
Safonau a Thegwch Ofcom. 

3.21 Mae Atodlen 3 y Cytundeb yn rhoi rhagor o fanylion. Mae’n mynnu bod: 
Gwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU yn cydymffurfio â gofynion y 
Codau Safonau a Thegwch; a bod Gwasanaethau Rhaglenni Ar-Alwad Cyhoeddus y 
BBC yn y DU hefyd yn cydymffurfio â'r gofynion hynny i’r graddau y mae Ofcom yn 
penderfynu eu bod yn berthnasol.  Bydd y gofynion hyn yn cael eu nodi yng Nghod 
Darlledu Ofcom (“y Cod”) y mae Ofcom yn ei ddiwygio er mwyn iddo fod yn gwbl 
berthnasol i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU ac, fel y bo’n briodol, 
i Wasanaethau Rhaglenni Ar-Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU.  

3.22 Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar y diwygiadau arfaethedig i Adran Pump 
(Cywirdeb Dyladwy a Didueddrwydd Dyladwy) ac Adran 6 (Etholiadau a Refferenda) 
y Cod ynghyd â rheolau darllediadau etholiadol pleidiau a refferenda [Link] a byddwn 
yn ymgynghori ar ddiwygiadau i adrannau eraill y Cod yn y man. 

3.23  Ni fydd Ofcom yn rheoleiddio safonau'r BBC World Service. Nid yw gwasanaethau 
darlledu masnachol y BBC, a ddarperir gan gwmnïau’r BBC, yn Wasanaethau 
Cyhoeddus y DU ac mae'r rhain eisoes yn cael eu rheoleiddio gan safonau cynnwys 
Ofcom dan delerau eu trwyddedau gan Ofcom. 

Sut y bydd Ofcom yn ystyried cwynion am safonau cynnwys y BBC 

3.24 O dan y Siarter a'r Cytundeb, mae’n rhaid i'r BBC ac Ofcom lunio a chyhoeddi 
gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion am gydymffurfiad y BBC â’i 
rwymedigaethau, gan gynnwys safonau cynnwys, ynghyd â’u datrys. Ac eithrio 

                                                 
14 Cymal 59 o'r Cytundeb.  
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cwynion sy’n gysylltiedig â Thegwch a/neu Breifatrwydd15, rhaid i weithdrefnau'r BBC 
ddarparu y bydd cwyn fel arfer yn cael ei datrys yn y lle cyntaf gan y BBC cyn y gall 
achwynydd gyfeirio cwyn at Ofcom. Gelwir hyn yn ddull ‘BBC yn Gyntaf’. 

3.25 Rhaid i Ofcom osod a chyhoeddi gweithdrefnau ar gyfer trin a datrys cwynion 
perthnasol am y BBC16 sy’n cael eu cyfeirio at Ofcom yn yr amgylchiadau canlynol: 

 os ydy'r sawl sy’n cwyno yn anfodlon â’r ffordd mae’r BBC wedi datrys cwyn; 

 os ydy'r sawl sy’n cwyno yn credu, ar ôl i’r BBC ddatrys cwyn, y gallai fod yn 
briodol i Ofcom roi sancsiwn, pan fydd hynny ar gael;  

 os ydy’r BBC wedi methu datrys cwyn yn y cyfnod a nodir yn ei weithdrefnau ei 
hun.  

3.26 Mewn amgylchiadau eithriadol, caiff Ofcom gamu i mewn yn gynharach er mwyn 
delio â chwyn berthnasol nad yw wedi cael ei datrys gan y BBC a’i datrys ei hun. 
Caiff Ofcom hefyd gynnal ymchwiliadau ei hun a rhaid iddo lunio gweithdrefnau ar 
gyfer cynnal ymchwiliadau o’r fath. 

3.27 Bydd Ofcom yn ymgynghori ar y gweithdrefnau y bydd yn eu dilyn fel arfer mewn 
perthynas â Gwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU a Gwasanaethau 
Rhaglenni Ar-Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU wrth:  

 ystyried ac ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â safonau cynnwys o dan y Cod;  

 ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion am Degwch a Phreifatrwydd o dan y Cod; ac 

 ystyried rhoi sancsiynau am dorri’r Cod. 

3.28 Bydd gweithdrefnau Ofcom yn sicrhau bod y system gwyno yn dryloyw a hygyrch. 
Bydd cwynion yn cael eu datrys yn effeithiol ac yn brydlon, a byddant yn cael eu trin 
mewn ffordd gymesur.  

Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau am dorri safonau cynnwys ar 
Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU a Gwasanaethau Rhaglenni 
Ar-Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU 

3.29 Fel y nodir uchod, bydd yn rhaid i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU 
a Gwasanaethau Rhaglenni Ar-Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU gydymffurfio â'r 
Cod Darlledu; yn y ddau achos, mae cydymffurfio yn cael ei orfodi gan Ofcom.  

3.30 Bydd Ofcom yn gosod gweithdrefnau y bydd fel arfer yn eu dilyn wrth ystyried gosod 
sancsiwn yn erbyn y BBC mewn perthynas â thorri safonau cynnwys (gan gynnwys 
mewn perthynas â Thegwch a Phreifatrwydd) ar y cyfryw wasanaethau.  

3.31 Bydd y gweithdrefnau’n nodi'r amgylchiadau lle bydd sancsiwn yn cael ei ystyried 
mewn achos a’r mathau o sancsiynau y gallwn eu gosod. Cyn gosod y gweithdrefnau 
hyn, bydd Ofcom yn ymgynghori â'r BBC a’r cyhoedd. 

                                                 
15 Mae gan Ofcom ddyletswydd statudol i ddyfarnu ynghylch cwynion sy’n ymwneud â Thegwch a 
Phreifatrwydd. 
16 Fydd Ofcom ond yn ystyried cwynion am yr agweddau hynny o weithgareddau’r BBC y mae’n eu 
rheoleiddio. 
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3.32 Byddwn yn ymgynghori ar weithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau am dorri 
safonau cynnwys ar wasanaethau darlledu a rhaglenni ar-alwad y BBC. 

Deunydd Ar-lein 

3.33 Bydd Ofcom yn ystyried ac yn rhoi barn, gan gynnwys unrhyw argymhellion y bydd 
Ofcom yn eu hystyried yn briodol, ynghylch a yw’r BBC wedi glynu wrth ganllawiau 
golygyddol perthnasol yn y deunydd ar-lein yng Ngwasanaethau Cyhoeddus y DU. 

3.34 Bydd Ofcom a'r BBC yn ymrwymo mewn trefniant i wneud darpariaeth ar gyfer 
materion gan gynnwys y canllawiau golygyddol perthnasol ac ystyr deunydd ar-lein, 
ac yn gosod a chyhoeddi gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion.  

Cyhoeddi canfyddiadau cwynion y BBC 

3.35 Bydd penderfyniadau Ofcom ar yr holl gwynion am safonau cynnwys y BBC y bydd 
yn eu hystyried yn cael eu cyhoeddi yn ei Fwletin Darlledu ac Ar-alwad, bob 
bythefnos ar ei wefan.  http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-
bulletins/ 

Gofynion eraill sy’n gysylltiedig â darlledu 

Gosod a gorfodi gofynion ynghylch Darllediadau Gwleidyddol a Refferenda 

3.36 Rhaid i Ofcom osod y gofynion ar y BBC sy’n briodol ym marn Ofcom ar gyfer ei 
gwneud yn ofynnol i ddarllediadau gwleidyddol (gan gynnwys darllediadau etholiadol 
a darllediadau ymgyrchoedd refferenda) gael eu cynnwys yn y Gwasanaethau 
Cyhoeddus hynny sy’n briodol ym marn Ofcom, a’i gwneud yn ofynnol i’r BBC gadw 
at y rheolau yng nghyswllt y cyfryw ddarllediadau.   

3.37 Mae Ofcom yn gosod y cyfryw ofynion ar rai darlledwyr trwyddedig o dan adran 333 
o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Yn Rheolau Ofcom ar Ddarllediadau Gwleidyddol a 
Refferenda, ceir darpariaeth ynghylch dyrannu darllediadau gwleidyddol, 
darllediadau etholiadol ac ymgyrchoedd refferenda, eu hyd a pha mor aml y cânt eu 
darlledu, ac yn nodi’r darlledwyr y mae’n rhaid eu cael i’w darlledu. Mae Ofcom yn 
ymgynghori ar ddiwygiadau i'r Rheolau, gan gynnwys cael gwared â'r elfen ‘pleidiau 
mwy’, a’u hymestyn i wasanaethau’r BBC. 

3.38 Dolen i’r ymgynghoriad. 

Cystadleuaeth 

Diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol 

3.39 Mae’r Siarter a'r Cytundeb yn gosod nifer o ddyletswyddau ar Ofcom a’r BBC i 
sicrhau bod cystadleuaeth deg ac effeithiol yn cael ei diogelu.  

3.40 Hefyd, mae’r Siarter yn pennu rhai testunau penodol y mae’n rhaid i Ofcom roi sylw 
iddynt o fewn y Fframwaith Gweithredu i sicrhau y diogelir cystadleuaeth deg ac 
effeithiol. Y rhain yw: 

 Newidiadau perthnasol (material changes) i weithgareddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU a gweithgareddau heb fod yn wasanaethau; 
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 Effaith Gwasanaethau Cyhoeddus parhaus y DU, gweithgareddau heb fod yn 
wasanaethau a gweithgareddau masnachu ar gystadleuaeth deg ac effeithiol; 

 Cytundebau gyda thrydydd partïon mewn perthynas â Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU, gweithgareddau heb fod yn wasanaethau a 
gweithgareddau masnachu, ac ymddygiad sy’n effeithio ar y trydydd partïon 
hyn;  

3.41 Rhaid i Ofcom hefyd sicrhau nad yw gweithgareddau masnachol y DU yn ystumio’r 
farchnad ac nad ydynt yn cael mantais gystadleuol annheg oherwydd eu perthynas â 
swyddogaethau gwasanaethau cyhoeddus y BBC.  

3.42 Yn olaf, mae'r Cytundeb hefyd yn gosod dyletswydd ar Ofcom i gynnwys yn y 
Fframwaith Gweithredu unrhyw ofynion eraill y teimlwn y dylid eu gosod ar y BBC er 
mwyn diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol mewn perthynas â Gwasanaethau 
Cyhoeddus y DU. Gall hyn gynnwys gofynion mewn perthynas â dosbarthu 
Gwasanaethau Cyhoeddus y DU. Dros oes y Siarter, efallai y bydd Ofcom yn 
penderfynu y bydd yn briodol gosod gofynion mewn meysydd ychwanegol.  

3.43 Mae dull gweithredu Ofcom ymhob un o’r meysydd hyn, gan gynnwys ein dull ar 
gyfer gorfodi’r darpariaethau ynghylch cystadleuaeth, yn cael ei nodi isod. 

Newidiadau i weithgareddau Gwasanaethau Cyhoeddus y DU a 
gweithgareddau heb fod yn wasanaethau 

Asesu cynigion y BBC ar gyfer gwneud newidiadau perthnasol i weithgareddau 
gwasanaethau cyhoeddus 

3.44 Mae’r Siarter a'r Cytundeb yn rhoi i Fwrdd y BBC y cyfrifoldeb am ystyried effaith 
gystadleuol rhai newidiadau sydd yn yr arfaeth, naill ai i Wasanaethau Cyhoeddus y 
BBC yn y DU neu i weithgareddau nad ydynt yn wasanaethau17. 

3.45 Bydd y BBC yn cyhoeddi ei bolisi ei hun ynghylch sut y bydd Bwrdd y BBC yn diwallu 
ei rwymedigaethau gwahanol ond cysylltiedig i sicrhau y rhoddir ystyriaeth briodol i 
effaith gystadleuol wrth wneud newidiadau i weithgareddau gwasanaethau 
cyhoeddus. Mae'r Cytundeb yn rhagweld: 

3.45.1 Y bydd y BBC yn cynnal asesiad ynghylch a yw newid arfaethedig yn 
berthnasol neu beidio o ran y gallai gael effaith andwyol sylweddol ar 
gystadleuaeth deg ac effeithiol. Os yw’n berthnasol, bydd y BBC yn dilyn 
proses o'r enw prawf lles y cyhoedd. Fel rhan o'r prawf hwnnw, rhaid i'r 
BBC ei fodloni ei hun y bydd cynnig yn darparu gwerth digonol i’r cyhoedd 
drwy ei gyfraniad at y Genhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus er mwyn 
cyfiawnhau unrhyw effaith andwyol ar gystadleuaeth nad yw’n gallu ei dileu 
drwy gymryd camau rhesymol. 

3.45.2 Os yw'r BBC yn fodlon fod ei brawf lles y cyhoedd wedi’i basio a’i fod am 
fwrw ymlaen â'r cynnig, rhaid iddo gyhoeddi ei benderfyniad. Bydd Ofcom 
wedyn yn cynnal asesiad perthnasedd cychwynnol ac, os bydd raid, bydd 
yn cynnal un ai asesiad byr o gystadleuaeth neu un fwy manwl.  Ni chaiff y 

                                                 
17 h.y. gwasanaethau sy’n cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus y BBC neu’n eu 
galluogi  
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BBC roi’r newid arfaethedig ar waith nes bydd y broses hon wedi’i 
chwblhau. 

3.46 Bydd Ofcom yn ymgynghori’n fuan ar arweiniad arfaethedig ynghylch sut y mae’n 
bwriadu asesu cynigion perthnasol y BBC.  

Adolygu effaith barhaus gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus 

3.47 Mae'r Siarter a'r Cytundeb yn caniatáu i Ofcom gynnal adolygiad cystadleuaeth o 
effaith barhaus gweithgaredd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU neu weithgaredd 
heb fod yn wasanaeth, lle mae sail resymol dros gredu bod gweithgaredd 
gwasanaeth cyhoeddus gan y BBC yn cael effaith andwyol sylweddol ar 
gystadleuaeth deg ac effeithiol.  

3.48 Arf rheoleiddio ydy adolygiadau cystadleuaeth i ategu asesiadau cystadleuaeth. 
Maent yn caniatáu i Ofcom ymateb, er enghraifft, i effeithiau cystadleuol negyddol 
sy’n deillio o gyfres o newidiadau cynyddrannol bychan i weithgareddau 
gwasanaethau cyhoeddus y BBC, neu newidiadau eraill yn y farchnad sy’n 
dylanwadu ar effaith barhaus y cyfryw weithgareddau, ond heb y sbardun o un newid 
perthnasol a fyddai’n dod yn destun y broses asesu cystadleuaeth.  Wrth gynnal 
adolygiad cystadleuaeth, rhaid i Ofcom ystyried lefel y gwerth cyhoeddus a 
gynhyrchir gan y gwasanaeth dan sylw o’i gymharu â maint unrhyw effaith andwyol 
ar gystadleuaeth y mae Ofcom wedi’i phennu.  

3.49 Pan fydd Ofcom yn penderfynu cynnal adolygiad cystadleuaeth, byddwn yn nodi faint 
o amser y byddwn yn ei gymryd i gwblhau ein hadolygiad. Canlyniad adolygiad 
cystadleuaeth fydd bod y BBC yn cael parhau â'r gweithgaredd y mae Ofcom wedi’i 
adolygu, neu y bydd yn gallu gwneud hynny ond yn amodol ar amodau neu 
addasiadau priodol.  

3.50 Bydd Ofcom yn ymgynghori’n fuan ar arweiniad arfaethedig ynghylch sut y mae’n 
bwriadu cynnal adolygiadau cystadleuaeth. 

Gweithgareddau masnachol a gynhelir gan y BBC 

3.51 O dan y Siarter a'r Cytundeb, dim ond drwy is-gwmnïau masnachol y gall y BBC 
gynnal gweithgareddau masnachol, er enghraift BBC Worldwide a BBC Global News 
ond efallai bydd BBC Studios yn ymuno â (gyda chaniatâd reoleiddiol 
Ymddiriedolaeth y BBC) cyn hir. Rhaid i rôl yr is-gwmnïau fod yn gydnaws â 
Chenhadaeth a Dibenion Cyhoeddus y BBC. Ond nid yw’r cwmnïau hyn yn cael eu 
hariannu gan ffi’r drwydded ac felly rhaid iddynt geisio cynhyrchu elw.  

3.52 Bwrdd y BBC sy’n gyfrifol am osod y trefniadau llywodraethu a’r strategaeth ar gyfer 
gweithgareddau masnachol y BBC. Rhaid iddo sicrhau, ymysg pethau eraill, fod yr is-
gwmnïau’n “effeithlon yn fasnachol”, ac nad ydynt yn cael mantais gystadleuol 
annheg oherwydd eu perthynas â gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU. Rhaid 
i'r Bwrdd hefyd asesu a yw unrhyw newidiadau perthnasol arfaethedig i weithgaredd 
masnachol yn gydnaws â’r meini prawf hyn.  

3.53 Mae rôl Ofcom yn canolbwyntio ar y risg y bydd y farchnad yn cael ei hystumio 
oherwydd y berthynas rhwng y BBC a’i is-gwmnïau masnachol. Rhaid inni osod 
gofynion i fynd i'r afael â'r pryder hwn, a all gynnwys:  
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 gofynion priodol o ran gwahanu, gan gynnwys bod is-gwmnïau masnachol yn 
gweithredu o dan egwyddorion arferol y farchnad a bod ganddynt berthynas hyd 
braich â gwasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU; a  

 gofynion priodol o ran tryloywder, gan gynnwys cyhoeddi neu roi i Ofcom y 
wybodaeth ofynnol i ddangos sut mae is-gwmnïau masnachol y BBC yn dilyn y 
rheolau gwahanu. 

3.54 Rhaid inni hefyd ystyried cynigion gan y BBC i wneud newidiadau perthnasol 
(material changes) i’w wasanaethau masnachol. Os bydd Ofcom yn ystyried bod 
newid yn berthnasol, byddwn yn cynnal asesiad a fydd yn dod i'r casgliad y gall y 
BBC wneud y newid, na chaiff wneud y newid, neu y gall wneud y newid ond bod 
amodau ynghlwm.  

3.55 Bydd Ofcom yn ymgynghori’n fuan ar arweiniad a gofynion arfaethedig ynghylch sut 
y mae’n bwriadu rheoleiddio is-gwmnïau masnachol y BBC. 

Gweithgareddau masnachol a gynhelir gan y BBC 

3.56 O dan y Cytundeb, caiff y BBC gynnal ‘gweithgareddau masnachu’, sef 
gweithgareddau o fath masnachol lle mae Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn 
gwneud defnydd masnachol o asedau. Dyma enghreifftiau o weithgareddau 
masnachu: gwerthu capasiti dros ben ar yr amlblecs digidol y mae’r BBC yn ei 
ddefnyddio i anfon ei wasanaethau i gartrefi Freeview; isdrwyddedu neu gael gwared 
â hawliau a gafwyd fel rhan o becyn mwy ond nad yw’r Gwasanaethau Cyhoeddus 
eu hangen; masnachu rhwng Gwasanaethau Cyhoeddus y DU ac is-gwmnïau 
masnachol y BBC; a sicrhau buddsoddiad mewn cynnwys ar gyfer y BBC gan 
drydydd partïon. 

3.57 Rhaid i'r BBC gydymffurfio ag unrhyw ofynion sydd yn y Fframwaith Gweithredu i 
ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol. Yn y man, bydd Ofcom yn nodi unrhyw 
gamau ychwanegol sy’n ofynnol yn ein barn ni i reoleiddio gweithgareddau 
masnachu a diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol, ond nid ydym yn bwriadu 
ymgynghori ar hyn ar hyn o bryd. 

Gofynion ychwanegol i ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol  

Dosbarthu  

3.58 Mae'n rhaid i’r BBC wneud popeth sy’n rhesymol ymarferol i sicrhau bod ei 
wasanaethau cyhoeddus ar gael yn eang a’u dosbarthu mewn nifer o ffyrdd hwylus a 
chost-effeithiol. Fel rhan o’i rwymedigaethau, rhaid iddo ddatblygu a chyhoeddi ei 
strategaeth a’i bolisi ar gyfer gwneud hynny sydd ond yn gosod terfynau ac amodau 
rhesymol ar ddosbarthu ei gynnyrch a gwasanaethau i drydydd partïon ac sy’n 
sicrhau ei fod yn gweithredu’n deg, yn rhesymol ac yn anwahaniaethol.  

3.59 Rôl Ofcom o ran dosbarthu yw gosod gofynion i ddiogelu cystadleuaeth deg ac 
effeithiol. Byddwn yn camu i mewn lle y mae'r BBC wedi methu dilyn ein gofynion 
neu lle mae’n bosibl nad ydynt wedi gwneud hynny. Dim ond pan fydd yn ofynnol y 
byddwn yn gweithredu ac, wrth wneud hynny, byddwn yn ystyried amcan y BBC i 
gyflawni ei Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus.   

3.60 Byddwn yn ymgynghori yn fuan ar ein dull gweithredu. 
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Darpariaethau Cyffredinol 

Sut y bydd Ofcom yn gorfodi  

3.61 Bydd Ofcom yn gorfodi cydymffurfiad drwy ddefnyddio gwahanol ddarpariaethau 
sydd yn: (a) Siarter a Chytundeb y BBC; (b) y Fframwaith Gweithredu; a (c) y 
Drwydded Weithredu.   

3.62 O dan y Siarter, os ydy Ofcom yn fodlon bod y BBC wedi methu cydymffurfio â 
gofyniad penodol, caiff Ofcom:  

(a) cyfarwyddo’r BBC, neu dderbyn ymrwymiad gan y BBC, i gymryd camau a fydd 
ym marn Ofcom yn: 

i. gwneud iawn am y methiant i gydymffurfio; 

ii. sicrhau bod y BBC yn cydymffurfio â’i ofynion yn iawn yn y 
dyfodol; 

(b) cyflwyno hysbysiad i’r BBC yn datgan y bydd yn rhaid iddo dalu cosb ariannol 
benodedig o fewn cyfnod penodol.  

3.63 Byddwn yn nodi ac yn ymgynghori ar sut y byddwn yn arfer ein pwerau gorfodi yn y 
man. 

Y Camau Nesaf  

3.64 Rhwng y cyfnod hwn a’r dyddiad dod i rym, bydd Ofcom yn gweithio’n galed i sicrhau 
bod y bobl a'r gweithdrefnau iawn gennym yn eu lle er mwyn inni allu cyflawni ein 
cyfrifoldebau newydd yn effeithiol ac yn effeithlon.  

 




