
Adran 1 

1 Crynodeb gweithredol 
Mae’r adroddiad hwn yn deillio o’n dyletswyddau statudol1 

1.1 Mae gan Ofcom ddyletswyddau statudol i sicrhau bod amrywiaeth eang o 
wasanaethau teledu a radio eang eu hapêl ac o safon uchel ar gael ledled y Deyrnas 
Unedig ac i gynnal nifer digonol o ddarparwyr gwasanaethau teledu a radio 
gwahanol. 

1.2 Mae gennym hefyd ddyletswydd i sicrhau y gwneir y defnydd gorau posibl o’r 
sbectrwm radio, gan gynnwys a fyddwn a sut y byddwn yn darparu sbectrwm ar gyfer 
gwasanaethau teledu daearol digidol (DTT).   Wrth gyflawni'r dyletswyddau hyn, 
rhaid i Ofcom, ymysg pethau eraill, ystyried anghenion a buddiannau gwahanol pawb 
a fydd, o bosibl, eisiau defnyddio'r sbectrwm ar gyfer telegraffi di-wifr, gan gynnwys 
defnyddio sbectrwm ar gyfer teledu lleol. 

1.3 Wrth gyflawni’r dyletswyddau hyn, rydym wedi cynnal cyfres o astudiaethau ar wahân 
i ddeall yr heriau a wynebir wrth gyflwyno cynnwys i ddefnyddwyr a dinasyddion ar 
draws y DU, gyda ffocws penodol ar gynnwys lleol.  Mae’r adroddiad hwn yn dwyn 
ynghyd y dystiolaeth a’r dadansoddi sy'n sail i'r gwaith hwn, gan asesu pa mor dda y 
mae cynnwys lleol yn cael ei ddarparu i ddefnyddwyr a dinasyddion, ac ystyried y 
rhagolygon ar gyfer darparu yn y dyfodol.   

1.4 Mae gan Ofcom hefyd ddyletswyddau sy’n benodol i ddarlledu ar y radio, sy’n 
cynnwys trwyddedu gorsafoedd radio cymunedol a masnachol lleol a chynnal 
amrywiaeth o orsafoedd lleol sy'n darlledu deunydd lleol. Wrth gyflawni'r ddyletswydd 
hon, mae'r adroddiad yn cyfeirio at newidiadau i'r broses o reoleiddio radio 
masnachol a nodwyd gennym mewn ymgynghoriad ar wahân ym mis Gorffennaf2. 

1.5 Hefyd, mae gan Ofcom ddyletswydd i ddarparu adroddiad a gwneud argymhellion i’r 
Ysgrifennydd Gwladol bob tair blynedd o leiaf ar weithredu rheolau perchnogaeth y 
cyfryngau, sy'n cynnwys rheolau sy'n ymwneud â pherchnogaeth cyfryngau lleol. 
Mewn adroddiad ar wahân a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, rydym wedi 
ymgynghori ar ryddfrydoli rheolau perchnogaeth cyfryngau lleol, cyn gwneud ein 
hargymhellion i’r Ysgrifennydd Gwladol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  

1.6 Yn y dyfodol, yn dilyn adolygiad diweddar y Swyddfa Masnachu Teg o’r drefn uno 
cyfryngau lleol a rhanbarthol3, bydd yn rhaid i Ofcom hefyd gynnal Asesiad o’r 
Cyfryngau Lleol mewn achosion sy’n ymwneud â chyfryngau lleol sy’n uno lle mae un 
neu fwy o bapurau newydd lleol neu ranbarthol yn gysylltiedig sy'n codi pryderon 
ynghylch cystadleuaeth prima facie.  

                                                      
1 Am fwy o fanylion am ein dyletswyddau statudol, gweler Atodiad 1 yng nghefn y ddogfen hon. 
2 Ofcom (2009) Radio: the implications of Digital Britain for localness regulation [Rhyngrwyd] Llundain 
Ar gael gan: Ofcom http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/radio/condoc.pdf   
3 Swyddfa Masnachu Teg (OFT)  (2009) Review of the local and regional media merger regime Final 
Report  [Rhyngrwyd] Llundain  Ar gael gan: OFT 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/mergers_ea02/oft1091.pdf [Cafwyd mynediad 19 Awst 2009] 



Mae'r adroddiad hwn wedi'i osod yng nghyd-destun gwaith sy’n cael ei wneud 
ar hyn o bryd gan Ofcom a’r Llywodraeth 

1.7 Yn ein hail Hadolygiad o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB), ‘Putting Viewers 
First' a gwblhawyd ym mis Ionawr 20094, bu i ni ganolbwyntio ar bwysigrwydd 
hanesyddol a pharhaus rhaglenni teledu o'r gwledydd a'r rhanbarthau.  

1.8 Yn yr adolygiad, roeddem yn cydnabod bod pwysau cynyddol ar y modelau 
traddodiadol o ddarparu cynnwys i gynulleidfaoedd yng ngwahanol rannau'r DU.  
Rhoesom sylw hefyd i bwysigrwydd cynyddol y cynnwys sydd wedi'i anelu at 
gynulleidfaoedd lleol a'r potensial am fodelau darparu newydd ar gyfer cynnwys o'r 
fath.   

1.9 Daethom i’r casgliad fod angen dadansoddiad manylach yng nghyswllt darparu 
cynnwys gwasanaeth cyhoeddus ar lefel leol, ac ystyried y materion ehangach wrth 
ddarparu cynnwys lleol ar draws lwyfannau cyfryngau gwahanol.  

1.10 Rhoddodd fersiwn derfynol Adroddiad Prydain Ddigidol y Llywodraeth, a gyhoeddwyd 
yn 20095 sylw hefyd i bwysigrwydd newyddion a newyddiaduriaeth leol ar gyfer 
democratiaeth ac ystyriwyd amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â dyfodol cyfryngau 
lleol.  Un o brif argymhellion yr adroddiad oedd ymgynghoriad ar Newyddion 
cynaliadwy, annibynnol a diduedd; yn y Gwledydd, yn lleol ac yn y rhanbarthau6.  
Cyhoeddir ymateb Ofcom i'r ymgynghoriad hwn ochr yn ochr â'r adroddiad hwn.7 

1.11 I grynhoi, mae'r adroddiad hwn yn dwyn ynghyd ymchwil a dadansoddiad Ofcom sy'n 
berthnasol i'r dyletswyddau amrywiol mewn perthynas â darparu cynnwys lleol a 
rhanbarthol ar draws y DU. Mae’n adolygu amrywiaeth o gyfleoedd a chynlluniau ar 
gyfer cynnal sector cyfryngau lleol iach a bywiog yn y dyfodol.  Mae’r adroddiad 
hefyd yn darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein hymateb i ymgynghoriad yr Adran 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

1.12 Wrth gyflawni gwaith ar yr adroddiad hwn, rydym wedi cydnabod y rôl hanfodol sydd 
gan newyddiaduriaeth papur newydd leol wrth gyflawni dibenion cyhoeddus.  Mae 
newyddiaduriaeth papur newydd leol nid yn unig yn sail ar gyfer darparu newyddion 
lleol ar gyfryngau eraill, ond mae hefyd yn gwneud cyfraniad allweddol at yr agenda 
newyddion cenedlaethol.  Ond mae’n bwysig pwysleisio nad yw Ofcom yn 
rheoleiddio cynnwys papurau newydd, rôl a gyflawnir gan Gomisiwn Cwynion y 
Wasg8.  

1.13 Tra mae diffiniadau’r defnyddiwr o ‘lleol’ yn annelwig, mae’r adroddiad hwn yn ymdrin yn 
bennaf â’r cyfryngau ar sail ranbarthol (sir neu ardal ddaearyddol ehangach), lleol (tref neu 
ddosbarth lleol) a lleol iawn (cymdogaeth neu gymuned). Rydym hefyd yn ymdrin â rhai 
o’r materion ehangach sy’n ymwneud â’r cyfryngau yng ngwledydd datganoledig 
Cymru, gogledd Iwerddon a’r Alban.  

                                                      
4 Ofcom (2009) Ofcom’s Second Public Service Broadcasting Review: Putting Viewers First 
[Rhyngrwyd]. Llundain. Ar gael gan: Ofcom  
http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/psb2_phase2/statement/psb2statement.pdf   
5 Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (2009) Prydain Ddigidol: Yr Adroddiad Terfynol 
[Rhyngrwyd]. Llundain, Y Llyfrfa. Ar gael gan: Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/6216.aspx  [Cafwyd mynediad 19 Awst 2009] 
6 http://www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting 
7 http://www.ofcom.org.uk/consult/ofcomresponses/dcms.pdf 
8 Gweler gwefan y Comisiwn  i gael mwy o wybodaeth - http://www.pcc.org.uk/ 



Mae tirwedd cyfryngau lleol y DU yn amrywiol ond yn gyfunol 

1.14 O ran y radio, ceir oddeutu 80 o gwmnïau radio lleol masnachol, yn rheoli ryw 300 o 
wasanaethau, yn ogystal â nifer cynyddol o wasanaethau radio cymunedol. Mae dros 
200 o orsafoedd radio cymunedol wedi cael eu trwyddedu hyd yma gyda mwy na 150 
eisoes yn darlledu. Un o brif nodweddion y sector cyfryngau lleol heddiw yw ei 
amrywiaeth. Ochr yn ochr â’r prif ddarlledwyr teledu, ceir oddeutu 90 o gyhoeddwyr 
papurau newydd lleol a rhanbarthol sy’n gyfrifol am oddeutu 1300 o deitlau.  

1.15 Ond, ychydig o ddarparwyr sy’n gweithredu ar draws holl lwyfannau’r cyfryngau, 
gyda’r rhan fwyaf yn canolbwyntio ar un llwyfan. Mewn blynyddoedd diweddar, mae’r 
sector wedi cyfuno, gyda phum grŵp yn gyfrifol am berchnogaeth oddeutu 70% o 
deitlau papur newydd, dau grŵp yn gyfrifol am berchnogaeth 40% o orsafoedd radio 
ac un cwmni’n dal holl drwyddedau Channel 3 yng Nghymru a Lloegr.     

Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi cynnwys lleol a rhanbarthol, a newyddion 
lleol a rhanbarthol yn arbennig. 

1.16 Mae naw oedolyn o bob deg yn y DU yn gweld neu’n clywed rhyw fath o newyddion, 
gwybodaeth neu gynnwys arall lleol drwy gyfrwng y teledu, y radio, papurau newydd 
neu'r rhyngrwyd yn rheolaidd. Mae gan bob un o’r llwyfannau hyn rôl gyflenwol o ran 
darparu newyddion a gwybodaeth berthnasol ac maent yn galluogi pobl i gadw mewn 
cysylltiad â’u cymuned leol.  Mae pedwar oedolyn o bob pump yn gwylio newyddion 
rhanbarthol ar y teledu o leiaf unwaith y diwrnod; mae oddeutu hanner yn gwrando ar 
y radio lleol neu'n darllen papur newydd rhad ac am ddim o leiaf unwaith yr wythnos; 
mae dau oedolyn o bob pump yn darllen papur newydd y talwyd amdano o leiaf 
unwaith yr wythnos tra mae un o bob pump yn defnyddio gwefannau newyddion 
masnachol. 

1.17 Mae defnyddwyr a dinasyddion yn gwerthfawrogi rôl cynnwys lleol a rhanbarthol yn 
eu bywydau; mae newyddion lleol a rhanbarthol yn benodol yn helpu i roi gwybod i 
bobl beth sy’n digwydd yn eu cymuned leol, tra bydd newyddion a mathau eraill o 
gynnwys lleol yn cyfrannu tuag at ddangos hunaniaeth ddiwylliannol y DU a 
chynrychioli amrywiaeth a safbwyntiau gwahanol.   

1.18 Mae papurau newydd lleol a rhanbarthol yn chwarae rhan bwysig iawn yn hysbysu, 
yn cynrychioli, yn ymgyrchu ac yn holi a thrwy hynny weithredu fel sail i 
ymwybyddiaeth o'r broses ddemocrataidd a chyfrannu at y broses honno. Mae 
newyddiaduriaeth bapur newydd hefyd yn rhan hollbwysig o'r ecoleg cyfryngau lleol a 
rhanbarthol gan ei bod yn cefnogi newyddiaduriaeth ar lwyfannau eraill. 

Ond mae’r sector cyfryngau lleol yn wynebu heriau strwythurol pwysig, a 
ysgogir gan y defnydd cynyddol o'r rhyngrwyd 

1.19 Mae pobl yn newid y ffordd y maent yn cael gafael ar gyfryngau lleol a rhanbarthol, 
a’r ffordd y maent yn eu defnyddio. Mae nifer y papurau newydd sy’n cael eu darllen 
wedi gostwng yn gyson ac yn araf dros y 30 mlynedd diwethaf; yn fwy diweddar 
gwelwyd gostyngiad yn y nifer sy’n gwylio teledu rhanbarthol neu’n gwrando ar radio 
lleol. 

1.20 Ac ar yr un pryd, mae’r rhyngrwyd wedi dod yn rhan fwyfwy pwysig o’r cymysgedd 
cyfryngau lleol.  Dywed traean o oedolion sydd â mynediad at fand eang eu bod yn 
defnyddio gwefannau lleol yn wythnosol o leiaf tra dywed defnyddwyr eu bod yn 
gweld y rhyngrwyd yn hwylus o ran mynediad, cyfleustra a hefyd ansawdd yr 
wybodaeth. 



1.21 Ond mae’r rhyngrwyd wedi cael effaith sylweddol ar y defnydd o gyfryngau eraill, 
papurau newydd yn arbennig. Er mai’r rhyngrwyd yw prif ffynhonnell newyddion dim 
ond 6% o oedolion, dywed bron i 10% o'r rheini sydd newydd ddechrau defnyddio 
band eang eu bod yn treulio llai o amser yn darllen papurau newydd lleol a dywed 
chwarter y rhai sy’n defnyddio gwefannau lleol eu bod yn gwneud hynny yn hytrach 
na darllen y copi caled.  

1.22 Mae’r sector cyfryngau lleol a rhanbarthol hefyd yn wynebu pwysau economaidd 
mawr o ganlyniad i newid strwythurol yn y marchnadoedd hysbysebu.  

 Mae'r refeniw o hysbysebion arddangos wedi bod yn statig neu wedi gostwng yn 
araf ers sawl blwyddyn. Mae hyn wedi effeithio waethaf ar y teledu a radio lleol.  

 Mae’r refeniw o fân hysbysebion (classified ads) (eiddo, cerbydau a swyddi'n 
benodol), wedi bod yn mynd trwy gyfnod o newid strwythurol o bapurau newydd 
lleol i'r rhyngrwyd, a safleoedd rhyngrwyd ar gyfer y DU i gyd yn benodol, megis 
Rightmove ac Autotrader. Mae hyn wedi cael effaith fawr ar refeniw papurau 
newydd lleol. 

 Wynebir cystadleuaeth hefyd ar lefel leol oddi wrth sawl ffynhonnell.  Fel sy’n cael 
ei gydnabod yn fersiwn terfynol Adroddiad Prydain Ddigidol, mae cyrff yn y sector 
cyhoeddus wedi dechrau cynhyrchu'u papurau newydd, cylchgronau a 
gwefannau eu hunain, sy'n cystadlu am ddefnyddwyr ac, mewn rhai achosion, 
am refeniw hysbysebu. Mae busnesau cyfryngau lleol a rhanbarthol wedi 
gwrthwynebu’r datblygiadau hyn yn gyhoeddus. 

 Enghraifft arall o'r newid strwythurol yw gostyngiad yng ngwariant y sector 
cyhoeddus ar bapurau newydd lleol. Er enghraifft, yn yr Alban, does dim rhaid i 
awdurdodau lleol mwyach gyhoeddi hysbysiadau cyhoeddus mewn papur 
newydd lleol, ac mae llawer o gyrff cyhoeddus bellach yn defnyddio'u gwefannau 
eu hunain i hysbysebu swyddi yn hytrach na'u papur newydd lleol.  

Mae'r dirwasgiad wedi rhoi mwy fyth o bwysau ar y model busnes cyfryngau 
lleol a rhanbarthol 

1.23 Mae’r dirwasgiad wedi cyflymu’r tueddiadau strwythurol hyn, gyda’r nifer sy’n darllen 
papurau newydd wedi gostwng yn gyflymach dros y ddwy flynedd diwethaf, ynghyd â 
dirywiad sylweddol yn y refeniw hysbysebu ar draws y sector cyfryngau lleol. Mae’r 
ddau beth hyn wedi rhoi pwysau ychwanegol ar broffidioldeb y diwydiant. Mae llawer 
o gwmnïau cyfryngau lleol wedi ymateb drwy wneud arbedion cost, dileu swyddi a 
chau.   

1.24 Mae maint y dirwasgiad hefyd wedi codi cwestiynau sy’n ymwneud â gallu rhai 
cwmnïau i ddiwallu’u hymrwymiadau busnes yn y tymor byr, gyda llawer o’r prif 
chwaraewyr â lefelau uchel o ddyledion. Mae rhai wedi cyfeirio at hyn fel ‘argyfwng' 
yn y diwydiant cyfryngau lleol. 

Y mae parhau i ddarparu gwasanaeth newyddion teledu rhanbarthol gwahanol 
i'r BBC dan fygythiad amlwg  

1.25 Newyddion teledu rhanbarthol yw un o feysydd cynnwys gwasanaeth cyhoeddus a 
werthfawrogir fwyaf gan gynulleidfaoedd. Dywed oddeutu hanner yr oedolion mai 
hwnnw yw eu prif ffynhonnell ar gyfer cael newyddion lleol, a chred tri chwarter ei fod 
yn bwysig gallu cael newyddion rhanbarthol ar sianelau heblaw’r BBC. Mae 
newyddion rhanbarthol ITV yn denu 20% o’r gynulleidfa sydd ar gael yn rheolaidd, 



gan ddarparu cyrhaeddiad ac effaith sylweddol.   Yn 2008, roedd 10% yn fwy yn 
gwylio rhaglenni newyddion rhanbarthol y BBC ac ITV na’r bwletinau newyddion 
cynnar min nos ar gyfer y DU i gyd. 

1.26 Er bod defnyddwyr yn gwerthfawrogi cynnwys lleol ar gyfer eu hanghenion 
newyddion a gwybodaeth, mae newyddion rhanbarthol ar Channel 3 yn darparu'r 
cyrhaeddiad a'r effaith na all gwasanaethau teledu mwy lleol na’r we eu darparu eto.  

1.27 Yn ein hail Adolygiad o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, daethom i’r casgliad fod 
newyddion rhanbarthol ar Channel 3 mewn perygl. Roedd treiddiad cynyddol teledu 
digidol a chynulleidfaoedd tameidiog yn rhoi pwysau ar fodel busnes Channel 3, gan 
ei gwneud yn anod i drwyddedigion Channel 3 gyflawni’u dyletswyddau gwasanaeth 
cyhoeddus. Newyddion rhanbarthol oedd y mwyaf costus o'r holl ddyletswyddau 
gwasanaeth cyhoeddus a'r un dan fwyaf o fygythiad.  

1.28 Ers yr Adolygiad hwnnw, mae ITV plc wedi dweud na fydd bellach yn gallu cynnal ei 
wasanaeth presennol y tu hwnt i 2010, sy’n bygwth newyddion rhanbarthol yn Lloegr 
a'r gwasanaeth newyddion cenedlaethol presennol yng Nghymru.  Yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon, mae STV (yn y tymor byr) ac UTV (yn y tymor canolig) hefyd yn 
wynebu colledion ar eu trwyddedau.  

1.29 Dengys ein dadansoddiad ein hunain, a welir yn ein hymateb i ymgynghoriad yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar Sustainable, independent news’ 
in the Nations, locally and in the regions, y bydd costau trwyddedau Channel 3 i 
ddarparu rhaglenni teledu ITV ar draws y DU yn fwy na’r buddion a geir erbyn 2012.  
Dywed ein hymateb y gallai trwyddedau rhwydwaith Channel 3 wynebu diffyg o 
rhwng £38m a £64m erbyn 2012, a bydd angen arian newydd er mwyn gallu parhau i 
ddarparu newyddion rhanbarthol ar Channel 3.  

Mae’r rhagolwg tymor byr ar gyfer radio masnachol lleol yn edrych yn ansicr 
hefyd 

1.30 Mae lefelau hysbysebu ar radio masnachol wedi methu'n gyson â chadw i fyny â 
gweddill y farchnad dros y blynyddoedd diwethaf, wrth i hysbysebu arddangos ar y 
radio symud i'r rhyngrwyd. Gostyngodd refeniw’r diwydiant 7% yn 2008 ac mae 
dadansoddwyr yn rhagweld y bydd refeniw’r radio yn parhau i ostwng yn 2009, ar sail 
y data sydd ar gael o ddatganiadau masnachu.  

1.31 Os gwireddir y rhagolygon mwyaf pesimistaidd ynghylch refeniw'r diwydiant, gallai 
llawer o’r gorsafoedd radio masnachol sy’n gwasanaethu llai na 750,000 o bobl fod 
yn gwneud colled erbyn diwedd eleni, gan fygwth o bosibl y gwasanaeth newyddion 
a deunydd lleol arall a ddarperir i rai cymunedau lleol, a mathau eraill o gynnwys lleol 
sy’n cael ei werthfawrogi. 

Gallai newyddiaduriaeth papur newydd leol a rhanbarthol fod mewn perygl oni 
all y diwydiant ddod dros y dirywiad presennol    

1.32 Rydym wedi edrych ar y bygythiad i bapurau newydd lleol a rhanbarthol o ran busnes 
ac ymarfer newyddiaduriaeth newyddion lleol, o wybod y rôl sydd ganddynt yn yr 
ecoleg cyfryngau lleol a rhanbarthol ehangach.  

1.33 Mae newidiadau strwythurol yn y marchnadoedd hysbysebu ac effaith y dirwasgiad 
wedi codi pryderon am nifer y papurau newydd sy'n dod i ben a'r colledion swydd 
sy'n effeithio ar bapurau newydd lleol. Dengys ein dadansoddiad mai’r papurau 
newydd sydd wedi dod i ben yn bennaf hyd yma yw papurau wythnosol sydd am 



ddim mewn marchnadoedd cystadleuol iawn. Mae'n ymddangos hefyd fod y rhan 
fwyaf o’r swyddi sydd wedi’u colli mewn papurau newydd lleol wedi bod yn y 
swyddogaethau nad ydynt yn greiddiol i gasglu newyddion, megis gwerthu gofod 
hysbysebu a rhag-gynhyrchu.  

1.34 Serch hynny, nid oes dim sicrwydd o gwbl y bydd busnesau papur newydd lleol a 
rhanbarthol yn gwella'n llawn o'r dirwasgiad. Gallai rhywfaint o hysbysebion 
arddangos ac eiddo ddychwelyd, ac efallai y gall perchnogion papurau newydd 
wneud rhagor o arbedion; ond mae'n debyg y bydd y gorswm gweithredu wedi 
gostwng yn arw, a gallai rhai teitlau sy'n amhroffidiol ar hyn o bryd barhau i golli arian 
am gryn amser.  

Dylai ffurf y sector cyfryngau rhanbarthol a lleol i’r dyfodol gael ei bennu gan 
anghenion dinasyddion a defnyddwyr 

1.35 Y mae consensws cyffredinol ymysg rhanddeiliaid yn y diwydiant a defnyddwyr y 
byddai gan ecoleg cyfryngau rhanbarthol a lleol iach a bywiog y nodweddion 
canlynol:   

 Dewis eang o gynnwys lleol yn ymdrin â newyddion, gwybodaeth a bywyd 
cymunedol 

 Ar gael ar draws llwyfannau cyfryngau traddodiadol (teledu, radio papurau 
newydd) ond hefyd drwy'r rhyngrwyd  

 Yn cael ei ddarparu gan sector cyfryngau masnachol iach a bywiog,  a hefyd 
sefydliadau sy’n defnyddio amrywiaeth o fodelau perchnogaeth gwahanol, gan 
gynnwys y sector cyhoeddus a dim-er-elw.  

 Wedi’i seilio ar newyddiaduriaeth leol annibynnol a chryf 

 Yn darparu canlyniadau gwerth cyhoeddus i ddinasyddion a defnyddwyr 

1.36 Hyd yma, bwriad yr ymyrraeth yn y sector cyfryngau lleol yw cefnogi’r broses o 
gyflawni amcanion gwasanaeth cyhoeddus ac mae wedi’i chyfyngu i'r teledu a'r radio. 
Yn hanesyddol mae wedi canolbwyntio ar dri maes: defnyddio asedau sbectrwm, 
rheoleiddio'r dyletswyddau cynnwys cadarnhaol, a’r BBC. 

1.37 Wrth osod allan ein hymchwil a'n dadansoddiad, rydym hefyd yn cydnabod 
cyfraniadau ystod eang o randdeiliaid lleol a rhanbarthol yn y cyfryngau sydd â 
diddordeb mewn cynnal sector cyfryngau lleol iach a bywiog yn y dyfodol.   

Gallai cynigion y Llywodraeth am gonsortia newyddion a ariennir yn 
annibynnol ddarparu lluosogrwydd, partneriaethau a mwy o elfen ‘bod yn lleol’ 
i newyddion teledu. 

1.38 Mae’r Llywodraeth wedi gosod allan ei chynigion ar gyfer model cystadleuol a 
ariennir gan y pwrs cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth newyddion rhanbarthol amgen 
i’r BBC gyda chyrhaeddiad ac effaith digonol.  I gyd-fynd â hyn, rydym wedi gwneud 
rhagor o waith i weld sut y gallai consortia newyddion ddarparu cynnig trawsgyfryngol 
mwy uchelgeisiol ar gyfer newyddion lleol.  

1.39 Mae cynigion y Llywodraeth yn ymwneud â thri chynllun peilot, a'r rheini yn yr Alban, 
Cymru ac un rhanbarth yn Lloegr. Byddai angen rhoi’r cynlluniau peilot hyn ar waith 
cyn gynted â phosibl - yn 2010 yn ddelfrydol, yn amodol ar ymgynghoriad ar gyllido. 



Gallai cyllid ar gyfer y dyfodol y tu hwnt i 2012 arwain at gyflwyno rhagor o 
wasanaethau ar draws y DU.   

1.40 Gallai’r consortia gynnwys y rhai sy’n darparu newyddion ar gyfer y teledu ar hyn o 
bryd, (gan gynnwys darlledwyr presennol Channel 3), grwpiau papurau newydd, 
cwmnïau cynhyrchu annibynnol ac asiantaethau casglu newyddion, ond heb ei 
gyfyngu i’r rhain. Byddent yn cael eu dewis ar sail amrywiaeth o feini prawf 
cyhoeddus, gan gynnwys y gallu i sicrhau cyrhaeddiad ac effaith; safonau cynhyrchu 
a golygyddol uchel a'r sefydlogrwydd ariannol i gynnal y gwasanaeth i safon gydol 
cyfnod y dyfarniad. 

1.41 Tra byddai consortia’n gweithredu ar sail ôl-troed rhanbarthol, y mae cyfleoedd i 
ddatblygu gwasanaethau ar sail llawer mwy lleol, drwy ddefnyddio patrymau darlledu 
mwy lleol, a thrwy ddefnyddio cynnwys newyddion a gesglir gan gonsortia i ysgogi 
amrywiaeth o wasanaethau lleol ar draws cyfryngau.  

1.42 Ar yr un pryd, gallai’r consortia gynnig cyfleoedd newydd ar gyfer partneriaethau 
rhwng papurau newydd lleol a sefydliadau eraill, gan gynnwys y BBC, a chreu 
opsiynau masnachol a chymunedol newydd ar gyfer yr elfen ‘bod yn lleol’ yng 
nghyswllt y teledu, y radio a’r rhyngrwyd.  Gallai amrywiaeth o ddarparwyr newyddion 
lleol gyfrannu at ddeunydd newyddion y consortia, a chael mynediad ato.   

1.43 Os caiff consortia newyddion eu defnyddio i fynd i’r afael â’r heriau a wynebir yn sgil 
y diffyg yn nhrwydded Channel 3, bydd angen iddynt fod yn seiliedig ar gontractau 
sy'n ddigon hir i'w gwneud hi'n werth chweil i ddarpar ymgeiswyr, gan gydnabod yr 
un pryd y bydd tymor trwydded cychwynnol trwyddedau presennol Channel 3 yn dod 
i ben yn 2014.       

Gallai sbectrwm a ryddheir gan y newid i’r digidol helpu i ddarparu 
gwasanaethau teledu lleol newydd  

1.44 Mae gan deledu lleol y potensial i gyflawni dibenion cyhoeddus, pa un ai drwy 
wasanaethau masnachol neu wasanaethau dim-er-elw.  Mae llwyddiant radio 
cymunedol yn benodol yn dangos y gall gwasanaethau teledu lleol gwirfoddol neu 
gymunedol chwarae rhan bwysig yn y sector cyfryngau lleol yn y dyfodol.    

1.45 Ond, er bod defnyddwyr yn gweld gwerth teledu lleol, mae’r ymwybyddiaeth am 
wasanaethau cyfredol yn isel ac y mae pryderon am ansawdd. O safbwynt 
masnachol, mae economeg rhedeg gwasanaeth teledu lleol yn heriol. Ond, gallai’r 
newid i’r digidol greu cyfleoedd newydd ar gyfer darparu gwasanaethau teledu lleol 
yn y dyfodol.   

1.46 Rydym wedi pennu tri model gwahanol posibl ar gyfer darparu teledu lleol i wylwyr y 
DU: 

 Gwasanaeth rhwydweithiol: Gyda'r dull hwn, byddai’r gwylwyr yn derbyn un 
gwasanaeth rhwydweithiol, gyda’r cynnwys yn cael ei ddarlledu o leoliad 
canolog.  Byddai hyn yn cael ei ategu gan ‘opsiynau’ lleol ar adegau penodol o’r 
dydd mewn ardaloedd lle mae gorsaf deledu leol yn darlledu. Mae hyn yn debyg 
i fodel cyswllt teledu lleol yn yr Unol Daleithiau. 

 Gwasanaeth teledu lleol annibynnol:  Yn y senario hon, byddai gorsafoedd 
teledu lleol yn darlledu cynnwys sy’n benodol i'w hardal leol.  Byddai’r 
gorsafoedd yn annibynnol ar ei gilydd a byddai gwylwyr dim ond yn derbyn 



cynnwys lle mae gorsaf deledu leol yn gweithredu.  Mae hwn yn debyg i'r 
gwasanaeth Channel M sy’n gweithredu ym Manceinion ar hyn o bryd. 

 Gwasanaeth hybrid: Byddai gorsafoedd teledu lleol yn darlledu cynnwys sy’n 
benodol i'w hardal leol, ond ar yr un pryd fe fyddai'n bosibl iddynt ymuno i greu 
cynnwys wedi'i syndicetio, ac ar gael i holl wylwyr y gorsafoedd sy'n aelodau.  
Gellid darlledu cynnwys wedi'i syndicetio ar amseroedd penodol, neu gallai 
gorsafoedd sy’n aelodau benderfynu eu hunain ar yr amserlen ar gyfer y 
cynnwys. 

1.47 Wrth ystyried y tri model uchod, mae nifer o ddulliau posibl ar gyfer ysgogi datblygiad 
teledu lleol yn y DU. 

1.48 Un dull posibl fyddai i'r Llywodraeth neilltuo lle ar amlblecs y DTT cyfredol o 2012 (a 
elwir hefyd yn gynnig Channel 6). Gallai hyn arwain at rwydwaith teledu lleol ar draws 
y DU, ynghyd ag allbwn wedi'i dargedu'n lleol. Gallai gwasanaeth o’r fath ddarparu 
cyrhaeddiad ac effaith sylweddol a darparu gwasanaethau i bawb ar draws y DU.  
Ond, fe fyddai cost cyfle sylweddol ynghlwm wrth ddefnyddio capasiti DTT ar gyfer y 
diben hwn. 

1.49 Dull arall posibl fyddai defnyddio sbectrwm a ryddheir yn sgil y newid i'r digidol 
(sbectrwm rhyngddalennog yn benodol) ar gyfer gwasanaethau teledu lleol.  Gallai 
defnyddio’r sbectrwm hwn olygu darparu teledu lleol i nifer mawr o leoliadau ar draws 
y DU, ond ni fyddai'n darparu gwasanaeth i bawb. Gallai gweithredwyr ddefnyddio'r 
sbectrwm i greu rhwydwaith o orsafoedd lleol gan ddefnyddio un ffynhonnell 
gynhaliol ar gyfer y cynnwys.  Neu, gallai gweithredwyr ymgeisio am lotiau sbectrwm 
unigol i redeg gwasanaethau lleol yn annibynnol ar ei gilydd. 

1.50 Gallai cynnig y Llywodraeth ar gyfer consortia newyddion greu llwyfan pwysig ar 
gyfer datblygu gwasanaethau teledu lleol yn y dyfodol drwy ddarparu synergeddau 
cost a allai ei gwneud yn fwy deniadol yn economaidd i sefydlu gwasanaethau teledu 
lleol ochr yn ochr â newyddion rhanbarthol. 

1.51 Ar hyn o bryd rydym yn cyfrannu at ddau ddatblygiad ym maes cynllunio sbectrwm a 
fydd yn ein helpu i ganfod yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer darparu teledu lleol yn y 
dyfodol. 

1.52 Yn gyntaf, rydym yn negodi gyda’n cymdogion rhyngwladol i gysoni band uchaf y 
sbectrwm sydd wedi’i glirio yn nifidend digidol y DU â nifer cynyddol o wledydd eraill 
yn Ewrop. Credwn y bydd hyn yn annog datblygiad gwasanaethau di-wifr newydd ac 
arloesol, gan gynnwys band eang symudol, a'r defnydd o'r rhain. Mae cysoni 
sbectrwm yn rhoi cyfleoedd i gael arbedion maint o ran cyfarpar a'r potensial i 
ddefnyddwyr grwydro rhwng rhwydweithiau mewn gwahanol wledydd. Ond, bydd hyn 
yn sicr bron yn lleihau cyfanswm y sbectrwm rhyngddalennog a fydd ar gael, yn 
arbennig yn ne a dwyrain Lloegr. 

1.53 Yn ail, mae angen inni edrych ar y sbectrwm rhyngddalennog sydd ar gael ochr yn 
ochr â band isaf y sbectrwm sydd wedi'i glirio yn nifidend digidol y DU. Gan fod band 
uchaf y sbectrwm yn y difidend digidol yn arbennig o addas ar gyfer band eang 
symudol, efallai mai uno’r band isaf a rhywfaint o'r sbectrwm rhyngddalennog fydd yr 
unig ffordd o ddarparu amlblecsau DTT newydd a fydd yn gwasanaethu'r cyfan bron 
o'r DU ac y gellir eu derbyn gan erialau tai presennol. Gallai hyn finiogi’r dewis rhwng 
defnyddio sbectrwm ar gyfer teledu lleol neu wasanaethau eraill a fydd yn 
gwasanaethu'r DU bron i gyd. 



1.54 Rydym eisoes wedi cynnal arwerthiant o drwyddedau sbectrwm ym Manceinion a 
Chaerdydd.  Efallai y byddwn yn cynnal rhagor o ddyfarniadau cyn y newid i’r digidol 
mewn lleoliadau lle y mae gorsafoedd teledu lleol trwyddedig eisoes ar gael.  Yn y 
cyfamser, mae ein cynlluniau presennol yn rhagdybio y bydd rheolwr bandiau gyda 
dyletswyddau gwneud rhaglenni a digwyddiadau arbennig (PMSE) yn dod yn 
weithredol yn ystod haf/hydref 2010. Gallai unrhyw sbectrwm nad oes mo'i angen ar 
gyfer PMSE gael ei ddefnyddio wedyn ar gyfer gwasanaethau eraill, gan gynnwys 
teledu lleol. 

1.55 Bwriadwn ymgynghori ar holl ddefnyddiau posibl y sbectrwm hwn yn y man. 

Mae ein hymgynghoriad radio yn nodi'r cynigion ar gyfer diwygio proses 
rheoleiddio radio masnachol ac ar gyfer adeiladu ar lwyddiant radio 
cymunedol  

1.56 Ym mis Gorffennaf 2009, cyhoeddasom ddogfen ymgynghori yn nodi newidiadau 
arfaethedig i reoleiddio ‘bod yn lleol’, y gellid eu rhoi ar waith petai’r Senedd yn pasio 
deddfwriaeth sydd wedi’i chynnig gan y Llywodraeth fel rhan o Digital Britain (Radio: 
the implications of Digital Britain for localness regulation). 

  
1.57 Awgryma ein hymchwil fod defnyddwyr yn gwerthfawrogi’r elfen ‘bod yn lleol’ a 

ddarperir gan radio masnachol lleol. Mae darparu’r elfen leol hon i bawb dan 
fygythiad oddi wrth y pwysau ariannol cyfredol ar y sector.   Yn yr ymgynghoriad, fe 
nodasom gynigion ar gyfer diwygio'r broses o reoleiddio radio masnachol, er mwyn 
gallu rhoi hyblygrwydd i orsafoedd radio lleol i addasu'n economaidd i amodau'r 
farchnad ond gan barhau â'r elfen 'bod yn lleol'.  

1.58 Gwneir ein cynigion manwl ar sut y gellid llacio’r broses o reoleiddio elfen 'bod yn 
lleol' radio masnachol gyda strwythur tair haen fel nod strategol: 

 Ar lefel y DU, hwyluso creu gorsafoedd radio masnachol newydd i greu cynnig 
gwell i ddefnyddwyr: ystod eang o wasanaethau poblogaidd ac arbenigol, wedi’u 
darparu’n ddigidol Byddai hyn yn darparu mwy o ddewis i ddefnyddwyr a hefyd 
gallai helpu i gynyddu’r nifer sy’n dewis DAB (fel y bu Freeview o gymorth i 
gynyddu’r nifer sydd â theledu digidol).  

 Ar lefel leol, helpu i sicrhau goroesiad haen hyfyw o wasanaethau masnachol, a 
fyddai'n ddigon mawr ac yn derbyn yr adnoddau gofynnol i ddarparu newyddion 
lleol a chynnwys arall ymhob rhan o’r DU. (Byddai disgwyl i'r gorsafoedd hyn 
hefyd ddarlledu ar DAB a byddent yn rhoi'r gorau i ddarlledu ar FM yn yr 
'uwchraddio digidol' a gynigir yn fersiwn terfynol Adroddiad Prydain Ddigidol.)  

 Ar y raddfa leiaf, adeiladu ar lwyddiant y sector radio cymunedol dim-er-elw, ond 
hefyd caniatáu i fodelau masnachol oroesi os ydynt yn hyfyw. (Byddai’r 
uwchraddio digidol yn arwain at greu gwasanaethau radio ychwanegol lleol iawn, 
gan ddefnyddio’r sbectrwm FM a ryddheir gan y gwasanaethau a fydd yn symud 
i DAB.)  

1.59 Mae gan Ofcom rôl amlwg hefyd yn natblygiad y sector radio cymunedol drwy ei 
ddyletswyddau i drwyddedu gorsafoedd radio cymunedol.  Er 2004, mae dros 200 o 
orsafoedd wedi cael eu trwyddedu, gyda thros 150 eisoes ar yr awyr.  Byddwn yn 
parhau i drwyddedu gorsafoedd radio cymunedol newydd os bydd sbectrwm ar gael 
a diddordeb yn cael ei ddangos.  Hefyd, bydd yr uwchraddio digidol sydd ar y gweill 
ar gyfer 2015 yn creu cyfleoedd am haen newydd o orsafoedd radio ychwanegol lleol 



iawn a fydd yn defnyddio’r sbectrwm FM a ryddheir gan y gwasanaethau hynny a 
fydd yn symud i DAB.    

Rydym hefyd wedi cyflwyno cynigion ar gyfer rhyddfrydoli’r rheolau sy’n 
ymwneud â pherchnogaeth y cyfryngau ar lefel leol 

1.60 Cyhoeddasom ein hymgynghoriad ar newidiadau i’r rheolau ar berchnogaeth y 
cyfryngau ym mis Gorffennaf 2009 a byddwn yn cyflwyno ein hargymhellion i’r 
Ysgrifennydd Gwladol yn yr hydref.  Mae’r adolygiad yn cynnig y dylid gwneud 
newidiadau i’r rheolau perchnogaeth cyfryngau lleol mewn dau faes: 

 Cael gwared â’r holl reolau sy’n ymwneud â pherchnogaeth gwasanaethau radio 
lleol a rheolau’n ymwneud â pherchnogaeth amlblecsau radio lleol a 
chenedlaethol. Byddai cael gwared â’r rhain yn gallu gwella hyfywedd 
gorsafoedd. Mae ymchwil yn dangos hefyd nad yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn 
pryderu am berchnogaeth unigol o fewn radio masnachol lleol; a     

 Rhyddfrydoli’r rheolau sy’n ymwneud â pherchnogaeth trawsgyfryngol lleol fel bo 
trawsberchnogaeth ar bapur newydd lleol mawr, gorsaf radio lleol a thrwydded 
Channel 3 yn parhau dan gyfyngiad, ond bod perchnogaeth ar ddau o'r cyfryngau 
hyn yn cael ei ganiatáu.  Dengys ymchwil fod y rhan fwyaf o oedolion yn teimlo 
na fyddai perchnogaeth drawsgyfryngol o bwys gyhyd â bod ganddynt ddewis o 
ffynonellau eraill. 

1.61 Mae ein hymgynghoriad yn amlinellu’r dystiolaeth sy'n sail i’r cynigion hyn sy’n ceisio 
cael cydbwysedd rhwng y newidiadau economaidd sylweddol sy’n digwydd mewn 
cyfryngau lleol a chan barhau yr un pryd i fod er lles gorau defnyddwyr a 
dinasyddion. 

Yn y tymor hwy, bydd angen i fusnesau cyfryngau lleol a rhanbarthol addasu 
i'r rhyngrwyd a dod o hyd i ffyrdd newydd o ddenu refeniw   

1.62 Mae’n debyg fod y rhagolygon tymor hwy i’r sector cyfryngau lleol a rhanbarthol (a 
phapurau newydd lleol yn benodol) yn ddibynnol ar gyfradd y cynnydd yn y defnydd 
o'r rhyngrwyd a'r graddau y bydd darparwyr cyfryngau lleol yn gallu dod o hyd i 
rywbeth i wneud iawn am y gostyngiad yn y ffrydiau refeniw traddodiadol drwy eu 
busnesau digidol. 

1.63 Gydag un senario byddai’r model busnes cyfredol yn parhau, gyda busnesau 
cyfryngau lleol a rhanbarthol yn llwyddo i ddenu mwy o refeniw o'u gweithrediadau 
digidol (er enghraifft, drwy gynyddu refeniw hysbysebu, microdaliadau neu ddulliau 
hysbysebu cenedlaethol ar gyfer mân hysbysebion).  Mae’n edrych yn fwyfwy tebygol 
y bydd modelau newydd lle codir am gynnwys newyddion yn ymddangos, serch y 
ffaith bod y cynnyrch am bob defnyddiwr digidol yn llawer is ar hyn o bryd nag ar 
lwyfannau analog.  

1.64 Ond, gallai modelau busnes eraill ymddangos hefyd.  Yn UDA, mae rhai teitlau 
dyddiol mawr wedi bod yn cau eu gweithrediadau print ac yn addasu i fodel llai, ar-
lein yn unig, gan ddibynnu fwyfwy ar newyddiadurwyr o blith dinasyddion, blogwyr a 
rhwydweithiau cymunedol i ategu craidd llai o staff golygyddol. Mae’n rhy gynnar 
barnu a yw hwn yn batrwm ar gyfer y DU. 



Mae gan gyfryngau cymunedol a lleol iawn ar-lein y potensial i ddarparu 
gwerth i ddefnyddwyr a dinasyddion, ochr yn ochr â chyfryngau traddodiadol 

1.65 Mae cyfryngau cymunedol a lleol iawn ar-lein (a elwir hefyd yn ‘hyperleol’) yn dod yn 
rhan fwyfwy pwysig o’r ecoleg cyfryngau lleol a rhanbarthol, a ysgogir gan fodelau 
newydd o gyfranogiad a grymuso democrataidd ar y rhyngrwyd.  Mae un o bob pum 
defnyddiwr yn dweud eu bod yn defnyddio gwefannau cymunedol unwaith y mis o 
leiaf a dywed traean o’r rhain eu bod wedi gwneud mwy o ddefnydd o wefannau o'r 
fath yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Ond mae'r ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau 
hyn yn dal yn isel, a'r gallu i ddod o hyd iddynt.  

1.66 I ddarparwyr cyfryngau lleol traddodiadol mae’r cyfryngau cymunedol a lleol iawn yn 
ffordd o ymgysylltu â'u defnyddwyr ar lefel fwy lleol. Mae rhai grwpiau papur newydd 
yn defnyddio newyddiadurwyr o blith dinasyddion, blogwyr a chyhoeddwyr 
cymunedol i ddarparu cynnwys lleol iawn i fannau heb eu papur newydd eu hunain, 
gan gyfrannu at ymdrechion newyddiadurwyr proffesiynol.  

1.67 Gallai’r sector teledu lleol dim-er-elw hefyd ddatblygu ar hyd llinellau radio 
cymunedol, wrth i sbectrwm newydd sy'n addas ar gyfer DTT gael ei ryddhau.  Mae 
nifer bach o wasanaethau fideo lleol a theledu lleol dim-er-elw un-pwrpas ar gael ar 
hyn o bryd o gwmpas y DU.  Mae darparu fideo lleol drwy fand eang yn gyfrwng 
dosbarthu effeithlon iawn, er nad oes yr un gwasanaeth hyd yma wedi gallu darparu 
cyrhaeddiad ac effaith sylweddol ar lefel leol.  

Mae rhanddeiliaid eraill yn y diwydiant wedi mynegi sawl barn am y mesurau 
sy'n ofynnol i sicrhau dyfodol cyfryngau lleol a rhanbarthol 

1.68 Mae nifer o atebion i’r materion a wynebir gan sector cyfryngau lleol a rhanbarthol y 
DU wedi cael eu cynnig gan randdeiliaid yn y diwydiant hefyd, gan gynnwys 
newyddiadurwyr, academyddion, gwleidyddion a pherchnogion cyfryngau lleol.  

1.69 Bydd y newid i’r digidol yn rhyddhau meintiau sylweddol o sbectrwm. Mae gan nifer o 
randdeiliaid farn am sut y gellid defnyddio rhywfaint ohono i roi hwb i’r sector 
cyfryngau lleol, gan gynnwys ei neilltuo a/neu ei roi fel rhodd er mwyn darparu teledu 
lleol. Mae eraill wedi awgrymu y dylid neilltuo un ffrwd fideo i gefnogi sianel deledu 
leol ar draws y wlad ar y llwyfan daearol digidol (DTT) (cynnig Channel 6). 

1.70 Gallai modelau perchnogaeth gwahanol chwarae rhan bwysig yn cyflenwi dibenion 
cyhoeddus yn y dyfodol. Mewn amgylchedd economaidd ansicr, efallai y bydd gan y 
modelau perchnogaeth newydd fwy o rôl i’w chwarae yn galluogi perchnogion 
papurau newydd a phartïon eraill â diddordeb i barhau i fasnachu tra'u bod yr un pryd 
yn darparu nodau cymdeithasol (er enghraifft, gwasanaethu cymunedau lleol neu 
ddal cyrff cyhoeddus lleol i gyfrif).  Mae’r enghreifftiau’n cynnwys ymddiriedolaethau 
elusennol ac anelusennol a chwmnïau budd cymunedol. 

1.71 Tra bo cyfryngau lleol a rhanbarthol mewn rhai marchnadoedd mawr, megis yr Unol 
Daleithiau, wedi cael eu gadael gan fwyaf i'r farchnad, mae rhai gwledydd, er 
enghraifft Ffrainc a Sweden, wedi cefnogi elfennau o'r cyfryngau lleol a rhanbarthol 
drwy gymhorthdal cyhoeddus er mwyn sicrhau y parheir i ddarparu amcanion 
gwasanaeth cyhoeddus. Mae rhai rhanddeiliaid wedi dadlau y gallai arian ddod o ran 
o ffi am drwydded teledu neu radio neu drwy drethiant uniongyrchol.    

1.72 Mae manteision treth wedi cael eu cynnig hefyd gan rai fel ffordd o ariannu 
newyddiaduriaeth leol, naill ai drwy eu defnyddio ar gyfer rhaglenni hyfforddiant y 
diwydiant neu yng nghyswllt buddsoddi mewn technoleg newydd.  



1.73 Mae’r Llywodraeth wedi amlinellu cynigion ar gyfer adolygiad o effaith cyhoeddiadau 
awdurdodau lleol ar bapurau newydd, er nad yw’n sicr ar hyn o bryd pa gorff fydd yn 
cynnal yr adolygiad hwn. Mae eraill wedi dadlau y dylai’r Llywodraeth a chyrff 
cyhoeddus lleol chwarae rhan fwy rhagweithiol yn sicrhau bod cyfryngau lleol yn 
parhau i elwa o hysbysebion recriwtio a chynlluniau marchnata eraill. 

1.74 Yn olaf, mae’n cael ei gydnabod gan lawer o randdeiliaid y gallai'r BBC a Channel 4 
ddarparu gwerth sylweddol i'r sector drwy bartneriaethau ag ystod o sefydliadau 
cyfryngau lleol a rhanbarthol, masnachol a dim-er-elw. Ond, mae llawer o ddarparwyr 
cyfryngau lleol masnachol yn poeni am effaith farchnad bosibl y BBC.  

Bydd Ofcom yn gweithio o fewn ei gylch gwaith rheoleiddiol i helpu i gynnal 
sector cyfryngau lleol iach a bywiog yn y dyfodol 

1.75 Fel y nodwyd uchod, mae Ofcom eisoes wedi ymgynghori ar argymhellion i’r 
Llywodraeth ryddfrydoli’r rheolau’n ymwneud â pherchnogaeth cyfryngau lleol, ac ar 
wahân, i ddiwygio'r broses o reoleiddio radio lleol.  

1.76 Yr ydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth ar newyddion yng 
ngwledydd y DU, yn lleol ac yn y rhanbarthau. Cyhoeddir hwn ochr yn ochr â’r 
adroddiad hwn.  

1.77 O ran uno cyfryngau, yn ogystal â darparu cyngor cyffredinol i’r Swyddfa Masnachu 
Teg am farchnadoedd y mae gennym wybodaeth a dealltwriaeth benodol ohonynt, 
ystyriwn ganllawiau diwygiedig y Swyddfa Masnachu Teg ar gyfer uno cyfryngau sy’n 
cynnwys Asesiad newydd o Gyfryngau Lleol. Cynhelir hwn gan Ofcom mewn 
achosion sy'n ymwneud ag uno cyfryngau lleol sy'n cynnwys un neu fwy o bapurau 
newydd lleol neu ranbarthol lle codir pryderon ynghylch cystadleuaeth prima facie.  

1.78 Bwriadwn i'r gwaith yr ydym yn ei wneud yng nghyswllt cyfryngau lleol a rhanbarthol 
helpu i gynnal lluosogrwydd ym maes newyddion radio a theledu lleol a rhanbarthol, 
cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer partneriaethau rhwng papurau newydd lleol a 
sefydliadau eraill, gan gynnwys y BBC, a chreu opsiynau masnachol a chymunedol 
newydd ar gyfer yr elfen ‘bod yn lleol’ yng nghyswllt y teledu, y radio a’r rhyngrwyd. 

 


