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Adolygiad o Siartr Brenhinol y BBC

Mae’r BBC yn croesawu argymhellion y llywodraeth am siartr newydd 10 mlynedd o hyd, o 2007 
ymlaen, sydd yn parhau i gael ei gyllido trwy ffi y drwydded.

Mae’r Papur Gwyrdd yn cynnig cymeradwyaeth gref i’r BBC fel conglfaen o Ddarlledu Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig nawr a thrwy’r cyfnod o newid digidol. Ond mae’n amlinellu sawl 
sialens sylweddol i’r BBC yn ymwneud â llywodraethu, safonau ac adeiladu Prydain ddigidol ymhlith 
pethau eraill. 

Mae’r Papur Gwyrdd yn cydnabod pwysigrwydd darlledlu yn y Cenhedloedd – "adlewyrchu a chryfhau 
ein ymwybyddiaeth ddiwyllianol trwy raglenni gwreiddiol ar lefel y Deyrnas Unedig, Cenedlaethol a 
rhanbarthol".

Rôl y BBC

Mae’r Papur Gwyrdd yn amlinellu agwedd y llywodraeth tuag at graidd pwrpas cyhoeddus y BBC. 

Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil.

Hyrwyddo addysg a dysgu.

Ysgogi rhagoriaeth creadigol a diwyllianol.

Cynrychioli y Deyrnas Unedig, ei chenhedloedd, rhanbarthau a chymunedau

Cyflwyno y Deyrnas Unedig i’r byd a’r byd i’r Deyrnas Unedig. 

Rydym yn croesawu y lle amlwg i rôl darlledu yn y Cenhedloedd ymhlith gwerthoedd craidd y BBC.



Mae’r Papur Gwyrdd yn cymeradwyo rôl y BBC wrth ddarparu gwasanaethau lleol a rhanbarthol, gan 
gynnwys gwefanau Lleol i Mi. Mae’r BBC yn datblygu’r syniad o wasanaethau teledu lleol trwy’r 
Deyrnas Unedig, er mae’r Papur Gwyrdd yn gofyn am ragor o wybodaeth, yn enwedig ynglyn â’r effaith 
posib ar y farchnad.

Allan o Lundain

Mae’r Papur Gwyrdd yn croesawu argymhellion y BBC i ymestyn cynhyrchu y tu allan i Lundain. Mi 
fydd cynnydd o 50% yn yr hyn sydd yn cael ei gynhyrchu ar gyfer y rhwydwaith yng Nghymru, Yr 
Alban a Gogledd Iwerddon.

Hefyd mi fydd cynnydd o 50% mewn gwariant ar ddrama teledu y tu allan i Lundain.

Mae’r BBC yn bwriadu symud un rhan o bump o benderfyniadau comisiynu, yn ôl gwerth, allan o 
Lundain.

S4C

Mae’r Papur Gwyrdd yn datgan fod "perthynas S4C â’r BBC yn bwysig i sefydlogi safle S4C yn ystod y 
blynyddoedd nesaf."

Mae’r BBC yn croesawu cymeradwyaeth y Llywodraeth o berthynas y BBC â S4C.

Ar hyn o bryd rydym yn trafod argymhellion ynglyn â sut i gryfhau y berthynas â S4C. Mae 
argynhellion y BBC yn ymwneud a phartneriaeth strategol newydd, sydd yn cydnabod annibyniaeth y 
ddau ddarlledwr ac sydd yn yn canolbwyntio ar anghenion y cynulleidfaoedd Cymraeg.

Siartr 10 mlynedd

Mae’r Papur Gwyrdd yn dweud y dylai’r BBC barhau trwy gyfrwng Siartr Brenhinol. Mae’r BBC yn 
croesawu hyn gan ei fod yn cadarnhau annibyniaeth y BBC o Lywodraeth. Mae angen siartr 10 mlynedd 
er mwyn i’r BBC arwain y diwydant darlledu y tu hwnt i’r cyfnod o newid digidol.

Ffi’r Drwydded

Mae’r Papur Gwyrdd yn cadarnhau y bydd ffi’r drwydded yn parhau am y 10 mlynedd nesaf, gydag 
adolygiad o’r trefnidadau ar gyfer casglu’r ffi. Mae’r BBC yn croesawu argymhellion y llywodraeth fel 
y ffordd orau, ar hyn o bryd, i dalu am wasanaethau y BBC fel darlledwr annibynnol sydd ar gael i bawb.

Gwasanaethau



Mae’r Papur Gwyrdd yn dweud y dylai pob un o wasanaethau y BBC gael diffiniad eglur er mwyn 
sicrhau fod gan y gwasanaethau nodweddion arbennig.

Mi fydd y BBC yn ymdrechu i sicrhau fod yr holl wasanaethau a rhaglenni yn adlewyrchu pwrpasau 
cyhoeddus, ac yn darparu safonau uchel, dyfeisgarwch ac uchelgais.

Darparu Cynnwys 

Mae’r Papur Gwyrdd yn galw am system gomisiynu gystadleuol, ac yn galw ar y BBC i ddatblygu ei 
argymhellion ar gyfer fframwaith gystadlu creadigol o 25% (Window of Creative Competition). Mae’r 
WOCC 25% – lle bydd cyflenwyr allanol a chynhyrchwyr BBC yn cystadlu, wedi ei gynllunio er mwyn 
creu meritocratiaeth o syniadau.

Mae’r BBC yn credu y byddai cynnal craidd gynhyrchu sylweddol o fewn y BBC wrth ymyl y WOCC 
a’r cwota o 25% ar gyfer cynhyrchywr allanol yn fuddiol i gynulleidfaoedd.

Digidol

Mae’r Papur Gwyrdd yn argymell y dylai "adeiladu Prydain ddigidol" fod ymhlith pwrpasau cyhoeddus 
y BBC. Gyda chyllido digonol, mi fydd y BBC yn buddsoddi mewn rhywdweithiau, cynnwys, a 
gwasanaethau digidol er mwyn cyflwyno manteision technoleg digidol i bawb.

Maint

Er mwyn darparu gwasanaethau newydd a buddsoddi yn y dyfodol digidol, mae angen i’r BBC fod yn 
effeithiol. Fe ddylai fod mor fach ag sydd bosib i gyflawni ei phwrpas. Mae’r BBC wedi ymrwymo i 
gynllun o arbedion yn ystod y tair blynedd nesaf wedi ei anelu at roi gwerth am arian i dalwyr ffi’r 
drwydded, ac er mwyn paratoi ar gyfer gwasanaethau digidol newydd.

Llywodraethu

Mae’r BBC yn derbyn cynlluniau y Llywodraeth ar gyfer Ymddiriedolaeth BBC newydd fydd yn 
sicrhau fod y BBC yn cyflenwi ei phwrpas cyhoeddus. Yn ôl y Papur Gwyrdd mi fydd yr 
Ymddiriedoaeth yn cynnwys aelodau â gwybodaeth ac arbenigedd i ddeall a mynegi diddordebau y 
cenhedloedd datganoledig unigol.

Mae’r Papur Gwyrdd yn awgrymu rôl gryfach i Gyngor Darlledu Cymru gyda chynnydd mewn 
atebolrwydd.
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