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Gair am y ddogfen hon 
 

Mae’r ddogfen hon yn gwahodd ceisiadau am drwyddedau i ddarparu gwasanaethau radio 
cymunedol yn yr ardaloedd lle rydym wedi derbyn mynegiadau o ddiddordeb mewn ymateb 
i’n cais diweddar1, ac nad ydynt yn ardal darpariaeth gwasanaeth radio cymunedol 
trwyddedig presennol.  

Mae Ofcom yn gwahodd ceisiadau ar gyfer gwasanaethau a fydd yn gweithredu ar FM yn 
unig. Ni chaiff unrhyw ardaloedd eu heithrio ar sail argaeledd yr amleddau, ond nid yw hyn 
yn golygu y bydd amledd addas ar gael ym mhob ardal. Bydd Ofcom yn edrych ar argaeledd 
yr amleddau ar ôl i’r ceisiadau ddod i law. 

Rydyn ni’n egluro pwysigrwydd dewis safle trawsyrru priodol, darparu manylion y 
cyfyngiadau cyllido sy’n berthnasol i wasanaethau radio cymunedol, ac rydyn ni’n nodi sut 
byddwn ni’n asesu ceisiadau.   

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau ydy 3pm ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017.   

 

                                                

1 Edrychwch ar Atodiad 7 y ddogfen ymgynghori Radio cymunedol: trwyddedu a pholisi technegol. 

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/cr-future-licensing
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Adran 1 

1 Cyflwyniad 
1.1 Yn unol ag adran 104(1) Deddf Darlledu 1990 (“Deddf 1990”) (fel y'i diwygiwyd gan 

Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 fel yr addaswyd gan Orchymyn Radio Cymunedol 
2004, fel y cafodd ei ddiwygio ei hun gan Orchmynion Radio Cymunedol (Diwygiad) 
2010 a 2015), yn gwahodd ceisiadau am drwyddedau i ddarparu gwasanaethau 
radio cymunedol yn yr ardaloedd sydd wedi cael eu rhestru yn Atodiad 1 y 
gwahoddiad hwn i ymgeisio.   

1.2 Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau am drwyddedau i ddarparu gwasanaethau ar don FM 
(VHF), am gyfnod cychwynnol hiraf o bum mlynedd o ddechrau darlledu.  

1.3 Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau mewn perthynas ag unrhyw ardaloedd neu ardaloedd 
lleol yn y Deyrnas Unedig sydd y tu allan i’r ardaloedd sydd wedi cael eu disgrifio yn 
Atodiad 1.  

1.4 Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 3pm ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017. 
Bydd yn rhaid talu ffi o £600 na chaiff ei ad-dalu am bob cais a gyflwynir.  
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Adran 2 

2 Argaeledd amledd a threfniadau trawsyrru 

Argaeledd amledd 

2.1 Byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer gwasanaethau sy’n cynnig gweithredu ar FM 
yn unig. Nid ydym yn eithrio unrhyw ardaloedd o'r broses ceisiadau ar sail argaeledd 
amledd fel rydyn ni wedi’i wneud yn y gorffennol. Fodd bynnag, dylai'r ymgeiswyr 
nodi bod prinder amleddau FM addas mewn rhai ardaloedd. Oherwydd hyn, bydd yr 
holl geisiadau’n cael eu hasesu yn gyntaf am argaeledd amledd cyn cynnal unrhyw 
ddadansoddiad pellach i sicrhau mai dim ond y ceisiadau hynny lle mae amledd 
addas ar gael fydd yn cael eu hystyried ar gyfer dyfarnu trwydded radio cymunedol. 
Mae hyn yn debyg o arwain at wrthod rhai ceisiadau cyn cynnal asesiad llawn yn 
erbyn y meini prawf statudol, ond bydd yn sicrhau mai dim ond y ceisiadau hynny y 
mae amledd addas ar gael ar eu cyfer fydd yn cael eu hystyried ymhellach yn erbyn 
y meini prawf statudol. 

2.2 Efallai y bydd ar ymgeisydd eisiau canfod yn gyntaf pa mor debygol yw hi bod 
amledd FM addas ar gael yn eu hardal dan sylw, o’u safle trawsyrru penodol, cyn 
penderfynu a ydynt am gyflwyno cais ai peidio. Mae hi’n syniad da bod ymgeiswyr o’r 
fath yn ystyried gofyn am gyngor cynllunio amledd arbenigol. Yn benodol, dylid nodi 
nad yw cynnal sgan amledd byw mewn safle penodol (neu wrando am fan tawel ar y 
deial amledd) yn golygu cynllunio amledd priodol, ac nid yw hynny’n golygu bod 
amledd ar gael o safle. Mae hyn oherwydd nad yw sgan amledd o’r fath yn gwarantu 
bod modd cyflawni ardal darpariaeth yn wyneb ymyriant, ac nid yw’n ystyried a fyddai 
gwasanaeth yn achosi ymyriant yn rhywle arall i wasanaethau eraill sydd ar yr awyr.  

Trefniadau trawsyrru 

2.3 Ar y ffurflen gais (adran 25) rydyn ni’n gofyn i’r ymgeiswyr ddarparu manylion o’r 
safle trawsyrru maen nhw’n bwriadu ei ddefnyddio, ac (yn adran 3) disgrifiad o'r ardal 
ddaearyddol y bwriedir ei gwasanaethu o’r safle hwn. Ein polisi arferol ydy trwyddedu 
gwasanaethau radio cymunedol drwy ddefnyddio dim ond un safle trawsyrru; dylai 
pob cais felly fod yn seiliedig ar ddefnyddio un safle yn unig. Ni ystyrir unrhyw 
wybodaeth am safleoedd trawsyrru eraill.  

2.4 Ar ôl derbyn cais, byddwn ni’n defnyddio’r safle trawsyrru arfaethedig i wirio a oes 
amledd addas ar gael, ac a oes modd gwasanaethu'r ardal gwasanaeth arfaethedig 
yn ddigonol o’r safle dan sylw. Dylai ymgeiswyr felly nodi pwysigrwydd dod o 
hyd i safle trawsyrru sy’n addas i’r ardal maent yn dymuno ei gwasanaethu 
(edrychwch ar y canllawiau ar ddewis safle trawsyrru ym mharagraff 2.11 isod).  

2.5 Byddwn yn defnyddio ein meini prawf cynllunio radio cymunedol safonol i ganfod a 
fydd safle arfaethedig yn gallu darparu’r ddarpariaeth ofynnol. Byddwn yn edrych i 
weld, drwy ddefnyddio lefel pŵer o 25 wat erp (y plân), a fydd modd cyflawni 
gwasanaeth o oddeutu radiws o 5km ar 54 dB microV/m o’r safle trawsyrru a nodir yn 
y cais, ac mai dyma’r ardal mae’r ymgeisydd wedi’i disgrifio yn adran 3 y cais fel 
ardal ddarpariaeth arfaethedig y gwasanaeth.     

2.6 Os byddwn yn dod i’r casgliad bod safle trawsyrru ymgeisydd yn addas ar gyfer 
darparu’r ddarpariaeth arfaethedig, byddwn wedyn yn penderfynu a oes amledd FM 
ar gael ar gyfer yr ardal gwasanaeth arfaethedig o’r safle hwnnw. Bydd ein cynllunio 
amledd yn seiliedig ar ddulliau gweithredu cynllunio amleddau y cytunwyd arnynt yn 
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rhyngwladol. I gael rhagor o fanylion, edrychwch ar bolisi darpariaeth radio analog 
Ofcom, sydd ar gael ar ein gwefan. 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/54621/analogue-coverage-
policy.pdf.   

2.7 Rydyn ni’n disgwyl ei bod hi’n debyg y bydd rhai ceisiadau’n cael eu gwrthod ar y 
cam hwn o’r broses. Mewn geiriau eraill, os na fydd y safle trawsyrru dan sylw yn 
briodol ar gyfer yr ardal gwasanaeth arfaethedig, neu os nad oes amledd FM addas i 
gefnogi'r gwasanaeth, bydd y cais yn cael ei wrthod ac ni fyddwn yn mynd â'r cais yn 
ei flaen i’w ystyried yn erbyn y meini prawf dethol sydd wedi’u nodi yn y 
ddeddfwriaeth. Ni chaiff y ffi ymgeisio ei had-dalu o dan yr amgylchiadau hyn, felly 
rydyn ni’n argymell yn gryf bod ymgeiswyr yn gofyn am gyngor arbenigol ar gynllunio 
amledd a’u bod yn arbennig o ofalus wrth ddewis eu safle trawsyrru.   

2.8 Ni fyddwn yn gallu gohebu ynghylch trefniadau trawsyrru. Yr unig eithriad i hyn yw os 
bydd angen i ni ofyn am eglurhad gennych chi am eich trefniadau trawsyrru. Fodd 
bynnag, os byddwn yn gwrthod cais, byddwn yn rhoi adborth i bob ymgeisydd 
ynghylch ein penderfyniad, gan gynnwys map darpariaeth a ragwelir ac asesiad o 
argaeledd amledd (o’r astudiaeth cynllunio amledd), os yw hynny’n briodol.  

2.9 Dylai fod yn glir o’r uchod bod dewis safle trawsyrru yn eithriadol o bwysig. Ar ben 
hynny, dyfernir trwydded ar sail y safle trawsyrru a fydd wedi’i gynnwys yn y cais (a 
bydd yr asesiad o addasrwydd darpariaeth ac argaeledd amledd yn seiliedig ar 
hynny). Felly, mae’n annhebyg y bydd Ofcom yn cytuno ar unrhyw gais i newid safle 
trawsyrru ar ôl dyfarnu trwydded, oni bai fod yn newid o ganlyniad i amgylchiadau 
sydd y tu hwnt i reolaeth y darpar drwyddedai. 

2.10 Dylai ymgeiswyr nodi na all Ofcom warantu bod adnoddau amledd addas ar gael i 
ddiwallu anghenion unrhyw grŵp o ymgeiswyr. Gan ystyried hyn, dylai darpar 
weithredwyr radio cymunedol nodi mai nhw sy’n atebol am unrhyw risg sydd 
ynghlwm wrth eu cais.   

Canllawiau ar ddewis safle trawsyrru FM 

2.11 Rydyn ni’n cynghori ymgeiswyr i ofyn am gyngor technegol proffesiynol ar faterion 
trawsyrru, gan gynnwys ynghylch lle i leoli’r trawsyrrydd. Fodd bynnag, dyma rai 
pwyntiau cyffredinol y bydd angen i chi eu hystyried ar gyfer trawsyryddion FM:  

 ‘Gorau po uchaf’; fel rheol gyffredinol, yr uchaf ydy trawsyrrydd mewn perthynas 
â'r ardal darpariaeth a geisir, y gorau fydd y ddarpariaeth debygol (os oes 
adeiladau talach yn amgylchynu eich antena, bydd hyn yn effeithio’n andwyol ar 
ddarpariaeth).  

 Yn syml mae darpariaeth FM fel rheol yn ôl ‘llinell welediad’ - Beth rydych chi’n ei 
weld o lle mae’r antena’n cael ei gynllunio ydy beth rydych chi’n debyg o’i 
gyrraedd (er bod ymyriant a ffactorau eraill yn gallu effeithio ar y signal hefyd).  

 Ydy'r safle yn ddiogel? Fyddai mynediad yn anodd?  

 A fydd yn gost-effeithiol ac yn fforddiadwy dros oes y drwydded? Oes angen 
caniatâd cynllunio? Mae adeiladau rhestredig yn gallu achosi problemau 
penodol.  

 Beth fyddai ei angen er mwyn cysylltu’r trawsyrrydd â safle’r stiwdio?  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/54621/analogue-coverage-policy.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/54621/analogue-coverage-policy.pdf
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 A oes goblygiadau o ran iechyd a diogelwch?  

 A oes cyflenwad trydan ar gael?  

 Pa mor hawdd fyddai gosod yr antena a’r offer neu a fyddai goblygiadau cost?  

 A oes defnyddwyr neu drigolion lleol eraill i’w hystyried?  
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Adran 3 

3 Rheolau cyllido 

Y cyfyngiadau ar incwm o refeniw masnachol ar yr awyr 

3.1 Ym mis Mawrth 2015 roedd Gorchymyn Radio Cymunedol (Diwygiad) 2015 wedi 
newid y rheolau cyllido ar gyfer gwasanaethau radio cymunedol. Yn gryno:  

 mae pob gorsaf yn cael ‘lwfans refeniw sefydlog’ o £15,000 y flwyddyn ariannol 
sy’n cael ei dalu o nawdd a hysbysebu ar yr awyr;  

 ar ben hynny, caniateir hefyd i rai gorsafoedd gael hyd at 50% o gyfanswm eu 
hincwm perthnasol y flwyddyn ariannol (hy heb ystyried y ‘lwfans refeniw 
sefydlog’) o nawdd a hysbysebu ar yr awyr y telir amdano. 

3.2 Wrth benderfynu i bwy (ac ar ba delerau) y dylid dyfarnu trwydded radio cymunedol, 
rhaid i Ofcom ystyried nifer o faterion a nodir mewn deddfwriaeth, gan gynnwys yr 
angen i sicrhau na fydd unrhyw wasanaeth a ddarperir o dan y drwydded honno yn 
rhagfarnu’n ormodol ar hyfywedd economaidd unrhyw wasanaeth lleol arall2 (drwy 
rinwedd adran 105 o Ddeddf 1990, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Radio 
Cymunedol 2004 ac fel y'i diwygiwyd ymhellach gan Orchmynion Radio Cymunedol 
(Diwygiad) 2010 a 2015). 

3.3 Heb ragfarnu cyffredinolrwydd y gofyniad effaith economaidd hwn, rhaid i Ofcom 
osod amodau mewn trwyddedau radio cymunedol i sicrhau’r gofynion statudol 
canlynol: 

 caiff pob gorsaf radio cymunedol gael hyd at £15,000 y flwyddyn ariannol drwy 
werthu nawdd a hysbysebu ar yr awyr. Y ‘lwfans refeniw sefydlog’ ydy’r enw ar 
hyn; 

 ni chaiff gorsaf radio cymunedol y mae ei darpariaeth yn gorgyffwrdd â 
darpariaeth gwasanaeth radio masnachol lleol bach (sy’n cael ei ddiffinio fel un y 
mae ei phoblogaeth MCA3 yn 150,000 o oedolion (dros 15 oed) neu lai) gael 
unrhyw incwm drwy werthu nawdd a hysbysebu ar yr awyr sy’n uwch na’r lwfans 
refeniw sefydlog. Fodd bynnag, os bydd Fformat y gwasanaeth radio masnachol 
lleol bach yn caniatáu iddo ddarparu ei raglenni lleol o leoliad y tu allan i’w ardal 
drwyddedig ei hun, nid yw’r cyfyngiad hwn yn berthnasol (a’r gofynion perthnasol 
ydy'r rheini sydd wedi’u nodi isod); 

 caiff gorsaf radio cymunedol y mae ei darpariaeth – (i) yn gorgyffwrdd â 
darpariaeth unrhyw wasanaeth radio masnachol lleol arall (sy’n cael eu diffinio 
fel y rheini sydd â phoblogaeth dalgylch mesuradwy o 150,000 o oedolion neu 
ragor); (ii) nad yw’n gorgyffwrdd â gwasanaeth radio masnachol lleol o gwbl; neu 
(iii) yn gorgyffwrdd â gwasanaeth radio masnachol lleol bach y mae ei Fformat 

                                                

2 At ddibenion yr asesiad hwn o’r effaith economaidd, mae’r cysyniad hwn yn cyfeirio at wasanaethau 

lleol ar wahân i wasanaethau radio cymunedol. 

3 Dalgylch Mesuradwy – yr ardal sy’n cael ei gwasanaethu gan wasanaeth radio masnachol, fel sy’n 

cael ei diffinio gan yr ardal lle mae signalau o gryfder penodol yn cael eu derbyn. 
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yn caniatáu iddo ddarparu ei raglenni lleol o leoliad y tu allan i’w ardal 
drwyddedig – gael hyd at 50% o’i incwm sydd dros y lwfans refeniw sefydlog o 
werthu nawdd a hysbysebu ar yr awyr. 

3.4 Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, mae nawdd rhaglenni’n cynnwys nawdd i orsaf 
neu i sianel, a chyfathrebu masnachol. 

3.5 Dylai’r ymgeiswyr hefyd nodi’r rhwymedigaeth ar Ofcom i gynnwys amodau mewn 
trwyddedau radio cymunedol bod cyfyngu ar nawdd a hysbysebu ar yr awyr y telir 
amdano o raglenni i ddim ond lwfans refeniw sefydlog mewn rhai amgylchiadau yn 
rhwymedigaeth sy’n parhau. Os bydd yr amgylchiadau mewn perthynas â 
gwasanaeth radio cymunedol penodol yn newid (fel maint y boblogaeth mewn 
dalgylch mesuradwy gorsaf radio masnachol sy’n gorgyffwrdd), efallai y bydd angen 
newid yr amodau cyllido perthnasol yn y trwyddedau radio cymunedol perthnasol. 

3.6 Ar hyn o bryd nid oes bwriad i lansio unrhyw wasanaethau radio masnachol lleol 
newydd ar raddfa fach yn yr ardaloedd a nodir yn Atodiad 1. Serch hynny, mae 
Ofcom yn cadw’r hawl i hysbysebu trwyddedau am wasanaethau o’r fath yn y 
dyfodol, os byddwn yn credu ei bod hi’n briodol gwneud hynny (a dylai ymgeiswyr 
nodi y bydd unrhyw drwyddedau radio cymunedol a ddyfernir o ganlyniad i’r rownd 
hon o geisiadau am drwydded yn cael eu dyfarnu ar y sail y gallai fod angen newid 
amodau sy’n ymwneud â chyfyngiadau cyllido yn y dyfodol). 

3.7 Mae'r cyfyngiadau hyn yn ychwanegol at reolau eraill sy’n berthnasol i wasanaethau 
radio cymunedol. Mae rhagor o wybodaeth yn y nodiadau cyfarwyddyd, a’r datganiad 
o wybodaeth gyffredinol y mae Ofcom wedi’u cynhyrchu ar gyfer ymgeiswyr 
(edrychwch ar adran 5 y ddogfen hon).  
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Adran 4 

4 Asesu ceisiadau 
4.1 Bydd asesu cais am drwydded radio cymunedol yn seiliedig yn bennaf ar y cynigion 

a gyflwynir yn y cais a fydd wedi’i lenwi. Wrth asesu cais, gall Ofcom ofyn am 
esboniad a/neu gynyddu cynigion gan ymgeisydd. 

4.2 Ein hamcan ydy ystyried pob cais cyn pen chwe mis iddo gael ei gyflwyno, er bod 
hyn yn amodol ar nifer y ceisiadau a gyflwynir, ymysg pethau eraill.  

4.3 Fel y manylir yn adran 2, byddwn yn archwilio i weld a oes modd cyflawni’r 
ddarpariaeth mae ymgeisydd yn ei cheisio o’i safle trawsyrru arfaethedig, ac a oes 
amledd FM addas ar gael. Os nad yw’r safle yn briodol ar gyfer yr ardal gwasanaeth 
arfaethedig neu os nad oes amledd FM addas i gynnal y gwasanaeth, bydd y cais yn 
cael ei wrthod ar y cam hwn.     

4.4 Byddwn wedyn yn asesu’r ceisiadau hynny y mae amledd ar gael ar eu cyfer a safle 
trawsyrru addas. Wrth benderfynu ar yr ymgeisydd mwyaf addas i ddyfarnu trwydded 
radio cymunedol, mae’n rhaid i Ofcom ystyried y gofynion arbennig sydd wedi’u nodi 
yn Adran 105(1) o Ddeddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 
Cyfathrebiadau 2003 a’i haddasu gan Orchymyn Radio Cymunedol 2004). Caiff y 
saith maen prawf dethol hyn eu manylu yn ein ‘Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer 
ymgeiswyr am drwyddedau radio cymunedol a thrwyddedigion’4. 

4.5 Yn gyntaf byddwn yn asesu ceisiadau drwy gyfeirio at faen prawf (a), sef: “gallu pob 
un o’r ymgeiswyr am y drwydded i gynnal, drwy gydol y cyfnod y bydd y drwydded 
mewn grym, y gwasanaeth y mae’n cynnig ei ddarparu”.   

4.6 Mewn perthynas â'r maen prawf hwn, bydd arnom angen ystyried a ydy ymgeisydd 
wedi cael, neu’n debyg o gael mynediad at ddigon o adnoddau ariannol ac adnoddau 
eraill i sefydlu ac i gynnal y gwasanaeth arfaethedig. Mae'r ffurflen gais yn cynnwys 
cwestiynau ynghylch pa weithgareddau darlledu a gweithgareddau oddi ar yr awyr 
sy’n cael eu cynllunio, y costau a’r adnoddau a fydd eu hangen, sut mae’r ymgeisydd 
yn bwriadu talu am y rhain, a’r adnoddau dynol sydd ynghlwm wrth hynny, yn ogystal 
â phrofiad perthnasol y grŵp a’r aelodau unigol a pha gysylltiadau priodol y mae’r 
ymgeisydd eisoes wedi’u llunio. Mae angen cynllun ariannol a gweithredu clir ar 
ymgeiswyr i ddangos sut maen nhw’n bwriadu sefydlu'r gwasanaeth a’i gynnal pan 
fydd ar yr awyr. Mae angen gwybodaeth ariannol fanwl arnom – cyllidebau a chyllid – 
ar gyfer sefydlu a’r flwyddyn gyntaf o weithredu yn unig. Heb gynllun sydd wedi cael 
ei bwyso a’i fesur yn ofalus, mae’n annhebyg y bydd ymgeisydd yn gallu dangos y 
bydd yn gallu cynnal y gwasanaeth arfaethedig. 

4.7 Os byddwn yn credu nad yw ymgeisydd wedi dangos ei allu i gynnal y gwasanaeth 
yn ddigonol drwy gyfeirio at y deunyddiau a gyflwynir yn y cais, byddwn yn gwrthod y 
cais ar y cam hwn.   

4.8 Bydd yr holl geisiadau sydd ar ôl wedyn yn cael eu hasesu mewn perthynas â’r meini 
prawf dethol eraill yn Adran 105(1), yn ogystal â nodweddion radio cymunedol y 

                                                

4 https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-

broadcast-licence  

https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
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gwasanaeth a gofynion statudol eraill. Mae’r rhain i gyd wedi cael eu cynnwys yn ein 
‘Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymegsiwyr am drwyddedau radio cymunedol a 
thrwyddedigion’5. 

4.9 Dylai ymgeiswyr nodi ar ôl ymgynghoriad Ofcom: ‘Adolygiad o brif ymrwymiadau 
radio cymunedol’6 roedden ni wedi penderfynu symleiddio Prif Ymrwymiadau radio 
cymunedol. O ganlyniad, cafodd yr adran ddrafft ar y prif ymrwymiadau yn y ffurflen 
gais ei diwygio ym mis Mawrth 2016 i adlewyrchu hyn. 

4.10 Efallai y byddai hefyd yn ddefnyddiol i’r ymgeiswyr ddarllen ‘10 years of community 
radio licensing: Advice for licence applicants’7.  

  

                                                

5 https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-

broadcast-licence  

6 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/51121/Review-of-the-approach-to-community-

radio-Key-Commitments-statement.pdf  

7 http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/community/advice_for_applicants.pdf  

https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/51121/Review-of-the-approach-to-community-radio-Key-Commitments-statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/51121/Review-of-the-approach-to-community-radio-Key-Commitments-statement.pdf
http://licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/community/advice_for_applicants.pdf
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Adran 5 

5 Canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer 
cyflwyno ceisiadau 
5.1 Bydd dogfennau wedi’u diweddaru ar gyfer yr holl ymgeiswyr yn cael eu cyhoeddi ar 

wefan Ofcom ddydd Gwener 5 Mai 2017 yn: https://www.ofcom.org.uk/manage-your-
licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence Mae’n cynnwys:  

 ffurflen gais (gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi ac yn cyflwyno copi diweddar 
o’r ffurflen, hynny yw fersiwn 6 a gyhoeddir ar 5 Mai); 

 ‘Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymegsiwyr am drwyddedau radio cymunedol a 
thrwyddedigion’ (unwaith eto, bydd fersiwn wedi’i ddiweddaru ar gael o 5 Mai 
ymlaen). 

5.2 Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni dros yr e-bost ar 
community.radio@ofcom.org.uk, neu drwy’r post: Community Radio Licensing, 5th 
Floor, Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London SE1 9HA. 

5.3 Dylid cyflwyno’r ffurflen gais lawn dros yr e-bost, naill ai mewn fformat Word (.doc) 
neu RTF, i community.radio@ofcom.org.uk. Nid oes angen cyflwyno copi papur o’r 
ddogfen (er os bydd unrhyw un o’r dogfennau ategol a ganiateir ond ar gael ar ffurf 
copi papur, dylid anfon y rhain i’r cyfeiriad a nodir yn 5.2 uchod). 

5.4 Rhaid cyflwyno un copi electronig o ffurflen gais sydd wedi’i llenwi ac unrhyw gopïau 
papur o’r dogfennau ategol a ganiateir erbyn y dyddiad cau a bennir yn Adran 1 yr 
Hysbysiad hwn. Fel rheol ni dderbynnir ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad a nodir. 
Byddwn yn cydnabod bod cais wedi cyrraedd (drwy neges e-bost fel rheol). Os nad 
ydych chi wedi derbyn ymateb personol ar ôl anfon cais, bydd angen i chi gysylltu ag 
Ofcom (yn y cyfeiriad e-bost a nodir uchod) i wneud yn siŵr bod y cais wedi cyrraedd 
(ni ellir dibynnu ar negeseuon danfon awtomataidd; ac ni ellir gwarantu negeseuon 
‘bownsio yn ôl’ os bydd y neges e-bost wedi cael ei gwrthod gan weinydd Ofcom).  

5.5 O ran cyflwyno dogfennau’n electronig, dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol nad yw e-
bost yn ffordd o gyfathrebu ar unwaith, yn enwedig pan fydd atodiadau mawr. Os oes 
gennych chi nifer o ddogfennau mawr i’w cyflwyno, efallai y bydd angen i chi eu 
hanfon mewn negeseuon e-bost ar wahân (neu fel ffeiliau cywasgedig). Argymhellir 
na ddylai neges e-bost gael atodiadau sy’n fwy na 10 megabeit gyda’i gilydd er mwyn 
cyrraedd blwch derbyn e-bost radio cymunedol Ofcom. Cynghorir yr ymgeiswyr yn 
gryf i gyflwyno ceisiadau e-bost o leiaf 48 awr cyn y dyddiad cau, er mwyn i’r 
ymgeisydd allu cymryd camau ar frys os na cheir unrhyw gydnabyddiaeth gan 
Ofcom.   

5.6 Ni chaiff yr ymgeisydd wneud unrhyw newidiadau sylweddol i’r cais ar ôl y dyddiad 
cau heb gael cytundeb Ofcom. Os bydd angen i'r ymgeisydd wneud unrhyw 
ddiwygiadau oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’w reolaeth, yna dylid rhoi 
gwybod i Ofcom ar unwaith. Ni fydd Ofcom yn cytuno ar unrhyw ddiwygiad y mae’n 
credu a fyddai’n annheg i unrhyw ymgeisydd arall sy’n gwneud cais am drwydded 
radio cymunedol yn y rownd honno. 

https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
mailto:community.radio@ofcom.org.uk
mailto:community.radio@ofcom.org.uk
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5.7 Rhaid talu’r ffi ymgeisio cyn y dyddiad cau a bennir yn Adran 1 yr Hysbysiad hwn 
hefyd. Caiff ymgeiswyr gyflwyno eu taliad drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol: 

a) Talu drwy BACS i gyfrif banc Ofcom (cod didoli: 30-97-90, rhif y cyfrif: 00782415, 
enw’r cyfrif: Ofcom). Cofiwch y bydd unrhyw daliadau a wneir drwy'r dull hwn yn 
cymryd o leiaf tri diwrnod gwaith i gyrraedd cyfrif Ofcom. Ym maes cyfeirnod 
mandad eich taliad, ysgrifennwch ‘CR’ wedi’i ddilyn gan enw cwmni’r ymgeisydd 
neu enw arfaethedig yr orsaf. 

b) Talu drwy CHAPS i gyfrif banc Ofcom (yr un manylion ag uchod). Cofiwch er bod 
hwn yn ddull talu ‘ar yr un diwrnod’ dylai ymgeiswyr sy’n bwriadu cyflwyno eu 
taliad ar y diwrnod cau ei hun gadarnhau gyda’u banc erbyn pryd y mae’n rhaid 
gwneud y taliad i sicrhau ei fod yn cyrraedd Ofcom ar y diwrnod hwnnw. Ym 
maes cyfeirnod mandad eich taliad, ysgrifennwch ‘CR’ wedi’i ddilyn gan enw 
cwmni’r ymgeisydd neu enw arfaethedig yr orsaf. 

c) Talu drwy siec. Rhaid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Ofcom’ a’u postio i’r cyfeiriad a 
roddir yn 3.2 uchod. Os bydd ymgeisydd yn dymuno cyflwyno siec heb gopi 
papur cysylltiedig o’r cais, rhaid anfon y siec gyda nodyn sy’n rhoi enw cwmni’r 
ymgeisydd neu enw arfaethedig yr orsaf. Rhaid anfon unrhyw sieciau at Ofcom 
mewn da bryd i sicrhau y bydd yr arian wedi clirio erbyn y dyddiad cau. 

5.8 Bydd methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r canllawiau uchod yn debyg o olygu na 
fydd y cais yn gymwys. 
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Atodiad 1 

1 Ardaloedd y gwahoddir ceisiadau ar eu 
cyfer 
Lloegr 
 
Basingstoke, Hampshire 
Blackburn, Swydd Gaerhirfryn 
Burgess Hill, Gorllewin Sussex 
Cannock Chase, Swydd Stafford 
Chertsey/Addlestone/Weybridge, Surrey 
Chichester, Gorllewin Sussex 
Parc Cenedlaethol Dartmoor 
Dorchester, Dorset 
East Riding, Swydd Efrog 
Faversham, Caint 
Fleet, Hampshire 
Fforest y Ddena, Swydd Gaerloyw 
Keynsham, Gwlad yr Haf 
Lerpwl 
Mablethorpe, Swydd Lincoln 
Maldon, Essex 
Trefi Medway, Caint 
Canol Cernyw 
Minehead, Gwlad yr Haf 
Newquay, Cernyw 
Gogledd Swydd Hertford 
Rossendale, Swydd Gaerhirfryn 
Royal Leamington Spa, Swydd Warwick 
Salisbury, Wiltshire 
Sandwich/Deal/Aylesham/St Margaret’s at Cliffe, Caint 
Scarborough 
Shifnal/Cosford/Albrighton, Swydd Amwythig 
South Hams, Dyfnaint 
South Ribble, Swydd Gaerhirfryn 
Southport, Swydd Gaerhirfryn 
Spalding, Swydd Lincoln 
Stow-on-the-Wold, Swydd Gaerloyw 
Swanage, Dorset 
Torbay, Dyfnaint 
Woodbridge, Suffolk 
Yeovil, Gwlad yr Haf 
Caerefrog 
 
Gogledd Iwerddon 
 
Banbridge 
Coleraine/Portstewart/Portrush 
Enniskillen 
Larne 
Newtownabbey 
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Yr Alban 
 
Caithness/gogledd Sutherland 
Dunfermline 
Orkney 
Paisley/Renfrew/Johnstone 
 
Cymru 
 
Y Fenni 
Aberystwyth 
Merthyr Tudful 
Castell-nedd/Port Talbot 
Sir Benfro 
Y Rhondda 
Abertawe 
 


