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Y broses ymgeisio ar gyfer trwydded 
gwasanaeth cyfyngedig tymor byr yn ystod 
mis Mai a mis Mehefin 2019 



Gair am y ddogfen hon 
Mae'r ddogfen hon yn disgrifio’r broses ar gyfer gwneud cais i ddal trwydded gwasanaeth cyfyngedig 
tymor byr (“SRSL”) am y cyfnod hysbys o alw uchel rhwng dydd Gwener 3 Mai 2019 a dydd Gwener 7 
Mehefin 2019. Mae’r ddogfen yn cynnwys gwybodaeth bwysig am nifer o newidiadau i’r broses ers y 
cyfnod ymgeisio tebyg diwethaf ym mis Tachwedd 2017. Mae hi’n hanfodol felly bod pob darpar 
ymgeisydd yn darllen y ddogfen hon yn ofalus cyn cyflwyno cias. 



Contents 

Adran 

1. Cyflwyniad 1 

2. Y broses ymgeisio 3 



Y broses ymgeisio ar gyfer trwydded gwasanaeth cyfyngedig tymor byr yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2019 

1 

1. Cyflwyniad
Cefndir 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno darlledu gwasanaeth radio tymor byr o dan drwydded 
gwasanaeth cyfyngedig tymor byr (“SRSL”) ar unrhyw ddyddiadau rhwng dydd Gwener 3 
Mai a dydd Gwener 7 Mehefin 2019 (gan gynnwys y dyddiadau hyn) wneud cais yn ystod 
ein cyfnod ymgeisio, sy’n dechrau ddydd Llun 5 Tachwedd 2018 ac yn dod i ben am 5pm 
ddydd Gwener 23 Tachwedd 2018. 

Mewn lleoliadau daearyddol lle mai dim ond un cais rydym yn ei gael, mae’n bosibl y 
byddwn yn gallu cynnig trwydded i'r ymgeisydd hwnnw’n unol â’n polisi ‘cyntaf i'r felin’. 
Fodd bynnag, mae cyfnod crefyddol Ramadan yn disgyn o fewn y dyddiadau hyn ac, yn 
seiliedig ar brofiad blaenorol, mae Ofcom yn disgwyl cael llawer iawn o geisiadau i 
weithredu gwasanaethau cyfyngedig tymor byr yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2019, gyda 
galw arbennig o uchel mewn rhai lleoliadau yn y Deyrnas Unedig. Felly, o ganlyniad i’r galw 
uchel am ddarllediadau SRSL yn y lleoliadau hyn a nifer cyfyngedig yr amleddau FM sydd ar 
gael, rydym yn disgwyl gorfod dyrannu trwyddedau drwy ddewis ar hap yn hytrach na’n 
polisi ‘cyntaf i'r felin’ arferol. 

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r broses ymgeisio y bydd yn rhaid i unrhyw ymgeisydd sy’n 
dymuno darlledu ar unrhyw ddyddiad rhwng dydd Gwener 3 Mai a dydd Gwener 7 
Mehefin 2019 ei dilyn. 

Mae’n bwysig bod unrhyw un sydd wedi gwneud cais am SRSL o’r blaen yn darllen y 
ddogfen hon, gan ein bod wedi gwneud rhai newidiadau i’n proses. 

Mae Ofcom heddiw yn cyhoeddi set ddiwygiedig o nodiadau cyfarwyddyd1 i ategu’r 
broses hon. Mae’r nodiadau cyfarwyddyd hyn yn berthnasol i’r cyfnod ymgeisio hwn ac i 
geisiadau SRSL yn y dyfodol. Dylech daro golwg arnynt ac ar y ddogfen hon cyn cyflwyno 
cais. 

Mae Ofcom heddiw yn cyhoeddi ffurflen gais ddiwygiedig2, a rhaid defnyddio hon ar 
gyfer unrhyw gais sy’n cael ei gyflwyno o heddiw ymlaen. Ni fydd Ofcom yn derbyn 
ceisiadau sy’n cael eu gwneud ar hen fersiynau o'r ffurflen gais. 

O ganlyniad i’r newidiadau rydym wedi eu gwneud i’r broses ymgeisio (fel y maent wedi’u 
crynhoi yn y ddogfen hon a’u disgrifio’n fanwl yn y nodiadau cyfarwyddyd), rydym yn 
darparu cyfnod o dair wythnos ar gyfer ceisiadau eleni, yn hytrach nag un wythnos fel 
arfer.  

1 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/125527/Short-term-RSL-guidance.pdf 
2 https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/125527/Short-term-RSL-guidance.pdf
https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence


Y broses ymgeisio ar gyfer trwydded gwasanaeth cyfyngedig tymor byr yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2019 

2 

 

1.8 Rhaid i unrhyw gais SRSL am ddarllediad ar unrhyw ddyddiad rhwng dydd Gwener 3 Mai 
2019 a dydd Gwener 7 Mehefin 2019 (gan gynnwys y dyddiadau hyn) gyrraedd Ofcom 
erbyn 5pm ddydd Gwener 23 Tachwedd 2018. 
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2. Y broses ymgeisio 
Cyflwyno ceisiadau dros e-bost yn lle drwy’r post 

2.1 Ers rhoi ein prosesau presennol ar waith, mae defnyddio cyfathrebiadau electronig yn fwy 
cyffredin ac yn haws. Yn ein barn ni, mae’r adnoddau sydd eu hangen i brosesu ceisiadau ar 
bapur yn anghymesur.  

2.2 Felly, o hyn ymlaen, dim ond ceisiadau SRSL sy’n cael eu hanfon atom dros e-bost y 
byddwn yn eu derbyn ar y cyfan. Rhaid eu hanfon i broadcast.applications@ofcom.org.uk. 
Rhaid sganio'r dogfennau ategol gofynnol a’u darparu dros e-bost hefyd.  

2.3 Bydd ymgeiswyr yn cael ymateb awtomatig gan y blwch post uchod, a fydd yn cydnabod 
bod y cais wedi ein cyrraedd. Os na ddaw ymateb, dylai’r ymgeisydd gysylltu ag Ofcom ar 
unwaith a gofyn am gael siarad ag aelod o'r tîm Trwyddedau Darlledu i wneud yn siŵr bod 
ei gais wedi cyrraedd. 

2.4 Byddwn yn parhau i annog ymgeiswyr i lwytho’r fersiwn mae modd ei golygu o’r ffurflen 
gais i lawr o’n gwefan a’i llenwi ar gyfrifiadur. Fodd bynnag, byddwn yn dal i dderbyn 
ceisiadau sydd wedi cael eu hysgrifennu â llaw, eu sganio a’u hatodi i e-bost, ar yr amod eu 
bod wedi cael eu llenwi gan ddefnyddio priflythrennau ac inc du. Ni fyddwn yn derbyn 
ceisiadau annarllenadwy. 

2.5 Bydd y dull hwn o dderbyn ceisiadau hefyd yn arbed adnoddau yn sylweddol i Ofcom drwy 
sganio ceisiadau at ddibenion ffeilio electronig. Mae modd storio ceisiadau electronig yn 
fwy diogel na cheisiadau papur hefyd, felly bydd yn ei gwneud hi’n haws sicrhau 
cydymffurfiad â'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  

2.6 Ond i wneud yn siŵr nad ydym yn gwahaniaethu yn erbyn y rheini nad ydynt yn gallu 
cyflwyno eu cais dros e-bost/gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein, byddwn yn darparu’r dewis 
i’w bostio cyhyd â bod yr ymgeisydd yn cysylltu â ni yn gyntaf, gan ddarparu rheswm 
digonol pam nad ydynt yn gallu cyflwyno eu cais dros e-bost/gan ddefnyddio'r ffurflen ar-
lein. Bydd y dull hwn hefyd yn berthnasol i'r ymgeiswyr hynny sy’n gallu cyflwyno eu 
ffurflen dros e-bost ond ddim yn gallu cyflwyno’r dogfennau ategol gofynnol dros e-bost. 
Bydd Ofcom yn cydnabod unrhyw gais a ddaw drwy'r post mewn llythyr a fydd yn cael ei 
bostio i'r cyswllt a nodir yn yr ymateb i gwestiwn 2.6 ar y ffurflen, a hynny o fewn pum 
diwrnod gwaith. 

2.7 Ymysg y rhesymau byddai Ofcom yn eu hystyried yn annigonol dros ddymuno cyflwyno cais 
drwy’r post ydy peidio â bod yn berchen ar sganiwr (gan fod cyfleusterau masnachol a 
chyhoeddus ar gael at y diben hwn) a diffyg amser cyn y dyddiad cau ar gyfer derbyn 
ceisiadau. 
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Annog taliadau drwy drosglwyddiad banc electronig dros sieciau 
2.8 Rydym yn parhau i annog ymgeiswyr i dalu’r ffi ymgeisio drwy drosglwyddiad banc 

electronig (BACS/CHAPS) ac yn mynnu bod y taliad yn cyrraedd cyfrif banc Ofcom cyn pen 
pum diwrnod gwaith ar ôl i’r ffurflen gais gyrraedd Ofcom.  

2.9 I wneud yn siŵr ein bod yn gallu adnabod y taliad, rhaid i'r ymgeisydd ddefnyddio’r cod 
post a nodir yn yr ymateb i gwestiwn 2.6 ar y ffurflen gais fel cyfeirnod y taliad wrth wneud 
y trosglwyddiad banc, neu ei ysgrifennu ar gefn y siec. 

Ffurflen gais ddiwygiedig 

2.10 Rydym wedi cyhoeddi ffurflen gais SRSL ddiwygiedig. Rhaid i unrhyw gais SRSL sy’n cael ei 
gyflwyno o ddyddiad y ddogfen hon ymlaen ddefnyddio’r ffurflen gais ddiwygiedig ar ein 
gwefan.  

2.11 Bydd unrhyw gais sy’n cael ei wneud ar hen fersiwn o’r ffurflen yn cael ei wrthod. Os 
ydych chi’n gwneud cais am SRSL ar gyfer cyfnod o alw uchel, ni fydd cyfle i ailgyflwyno'r 
cais3. 

2.12 Rydym wedi diwygio’r ffurflen er mwyn mynd i’r afael â phryderon yr oedd gennym nad 
ydy ymgeiswyr am drwydded yn deall eu dyletswyddau’n llawn bob amser efallai, a galluogi 
gwell asesiad o’u haddasrwydd i ddal trwydded.   

Yn yr un modd â phob trwydded darlledu ar gyfer teledu a radio, mae SRSLs yn cynnwys gofyniad 
bod gan y trwyddedai ddigon o staff a gweithdrefnau cydymffurfio digonol yn eu lle i 
wneud yn siŵr bod ei gynnwys yn cydymffurfio â'r codau a’r rheolau perthnasol, gan 
gynnwys y Cod Darlledu.4 1.1  

1.2 Fodd bynnag, o ganlyniad i natur dros dro gwasanaethau cyfyngedig tymor byr, ni fydd gan 
ddalwyr trwydded lawer o brofiad darlledu/cydymffurfio efallai ac felly gallant fod yn llai 
ymwybodol o’n codau a’n rheolau neu’n methu cydymffurfio â nhw cystal, sy’n golygu risg 
bosibl o niwed i wrandawyr yn ein barn ni.  

1.3 Rydym wedi diweddaru’r ffurflen gais er mwyn gofyn rhagor o gwestiynau am yr 
ymgeisydd er mwyn caniatáu i ni asesu’n well a oes gan ymgeiswyr brosesau cydymffurfio 
priodol ar waith i wneud yn siŵr bod y cynnwys sy’n cael ei ddarlledu’n cydymffurfio â’r 
Cod Darlledu. Bydd hyn yn ein helpu ni i gyflawni ein dyletswydd i sicrhau bod ymgeiswyr 
yn addas ac yn briodol i ddal trwydded ac i sicrhau rhagor o amddiffyniad i wrandawyr rhag 
cynnwys a allai fod yn niweidiol. 

1.4 Mae Ofcom yn cydnabod y gallai darlledwr bach fod â phrosesau cydymffurfio gwahanol 
iawn ar waith a llai o staff wedi’u cyflogi er mwyn gwneud yn siŵr bod ei wasanaeth yn 
cydymffurfio, o’i gymharu â darlledwr canolig neu fawr.  

                                                            
3 Ni fydd ceisiadau’n cael eu gwirio i wneud yn siŵr eu bod yn gyflawn tan ar ôl i'r cyfnod ymgeisio ddod i ben. Bydd cyfle i 
gyflwyno cais arall (a thalu ffi ymgeisio newydd o £400) os nad oes angen dewis ar hap o blith ceisiadau ar gyfer yr ardal 
rydych chi’n gwneud cais amdani. 
4 Gweler amod 15 y drwydded safonol: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/7042/srsl.pdf 
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1.5 Nid ydym yn gofyn am lythyr ategol i gael ei gyflwyno gyda phob cais am ddigwyddiadau a 
gwyliau neu gyfnodau crefyddol erbyn hyn. Y rheswm am hynny ydy ein bod yn credu y 
gallai hynny fod yn faich ar ymgeiswyr a sefydliadau crefyddol, ac nid oedd yn ychwanegu 
llawer o werth at ein hasesiadau o geisiadau.  

1.6 Nid ydym yn gofyn am fap darpariaeth arfaethedig i gael ei gyflwyno gyda’r cais erbyn hyn 
chwaith. Os ydym yn credu bod angen map arnom ni, byddwn yn gofyn am un gan yr 
ymgeisydd. Os gofynnir am fap, rhaid iddo fod i raddfa ac yn dangos y safle trawsyrru; 
lleoliad y digwyddiad neu'r sefydliad (os yw’n wahanol i'r safle trawsyrru); a’r ardal y 
dymunir cael derbyniad derbyniol ar ei chyfer. Byddai ymgeisydd yn gorfod gallu darparu 
map darpariaeth ac unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani ynghylch y ddarpariaeth ar gyfer 
ei wasanaeth arfaethedig o fewn pum diwrnod gwaith.   

1.7 Nid ydym yn gofyn i geisiadau gynnwys llofnod y person sydd â hawl i gyflwyno’r cais 
mwyach. Yn hytrach, rydym ddim ond yn mynnu bod ymgeiswyr am drwydded yn rhoi eu 
henw. O ran cwmni sy’n gwneud cais am drwydded, rydym yn mynnu bod yr unigolyn sy’n 
cyflwyno’r ffurflen (sy’n gorfod bod yn ysgrifennydd y cwmni neu’n gyfarwyddwr yn y 
cwmni) yn rhoi tic mewn bocs i dystio ei fod yn cyflwyno’r ffurflen ar ran y cwmni yn ei 
rinwedd fel ysgrifennydd neu gyfarwyddwr yn y cwmni. 

Y broses ddiwygiedig ar gyfer asesu a dewis ar hap o blith ceisiadau 

1.8 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf pan fu cyfnodau o alw uchel, hyd yn oed pan nad oes 
digon o sbectrwm ar gyfer rhoi mwy nag un drwydded, rydym wedi defnyddio cryn dipyn 
o’n hadnoddau i asesu pob cais a gafwyd yn llawn ar gyfer ei gymhwysedd, cyn dewis ar 
hap o blith ceisiadau i ddewis yr ymgeisydd i roi trwydded iddo. 

1.9 Nid yw hyn yn gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau. I ddangos y diffyg effeithlonrwydd, 
pan wnaethom ddewis ar hap yn ystod haf 2018, a oedd yn cynnwys Ramadan, gwnaethom 
asesu 54 o geisiadau cyn dewis ar hap o’u plith, er mai dim ond digon o amleddau i 
drwyddedu chwech oedd ar gael. Yn ardal dewis ar hap Bradford, cawsom 29 o geisiadau i 
ddarlledu yn ystod Ramadan. Roedd yn rhaid i ni asesu pob un o'r 29 cais yn llawn cyn eu 
cynnwys i ddewis ar hap o’u plith (gan wrthod pump ar ôl yr asesiad), er mai dim ond un 
ymgeisydd oedd am allu cael trwydded yn ardal Bradford beth bynnag.  

1.10 Ar ben hynny, hyd yma, rydym wedi bod yn drugarog wrth ymgeiswyr sydd heb 
ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r ffurflen gais, sydd heb ddarparu dogfennau ategol 
gyda’u cais neu sydd heb lofnodi neu roi dyddiad ar y ffurflen. Yn hytrach na gwrthod 
ceisiadau, mewn achosion lle nad yw gwneud hynny wedi rhoi mantais i’r ymgeisydd sy’n 
cystadlu yn ei erbyn, rydym wedi cysylltu â’r ymgeiswyr i ofyn iddynt, er enghraifft, 
ddarparu dogfennau ategol. Nid ydy hwn yn ffordd effeithlon o ddefnyddio ein hadnoddau 
ac nid yw’n cymell ymgeiswyr i gymryd gofal priodol.   

1.11 Yn ein barn ni mae’r dull presennol, lle mae'r rheini sydd â chyfle i gael eu dewis ar hap o 
blith ceisiadau yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad dewis ar hap cyhoeddus, sydd hefyd yn 
cael ei recordio ar fideo a’i gyhoeddi ar YouTube am gyfnod byr, hefyd yn ffordd 
aneffeithlon o ddefnyddio adnoddau Ofcom. Nid ydy cysylltu â llawer o ymgeiswyr i’w 
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gwahodd i’r digwyddiad dewis a chydlynu eu hymatebion yn ffordd effeithlon o ddefnyddio 
ein hadnoddau gan mai nifer isel iawn o ymgeiswyr sydd wedi dod i’r digwyddiad yn y 
gorffennol. Ar ben hynny, yn dilyn gwaith ail-ffurfweddu yn swyddfa Ofcom yn Llundain yn 
ddiweddar, mae llai o ystafelloedd cyfarfod addas i gynnal digwyddiadau dewis ar hap 
erbyn hyn. 

1.12 Rydym felly yn bwriadu newid y broses fel a ganlyn. 

1.13 Byddwn yn fwy cadarn o ran gwrthod ar sail benodol:  

i) Ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno gan ddefnyddio fersiynau blaenorol o’r ffurflen gais 
(mae Ofcom yn diweddaru ffurflenni cais o bryd i’w gilydd felly dylai ymgeiswyr 
daro golwg am y fersiwn ddiweddaraf ar y wefan cyn gwneud cais).  

ii) Methu cyflwyno’r dogfennau ategol gofynnol ar ffurf ddarllenadwy. 

iii) Methu talu'r ffi ymgeisio, sy’n gorfod cyrraedd cyfrif banc Ofcom cyn pen pum 
diwrnod gwaith ar ôl i Ofcom gael y cais, hy os ydym yn cael cais ar ddydd Llun, 
rhaid i’r ffi gyrraedd erbyn diwedd y dydd ar y dydd Llun canlynol. Byddai’n well gan 
Ofcom gael y ffi ymgeisio drwy BACS/CHAPS, ond os ydy ymgeisydd yn talu’r ffi 
ymgeisio drwy siec, rhaid i'r siec gyrraedd dim hwyrach na phum diwrnod ar ôl i 
Ofcom gael y cais electronig. Bydd unrhyw sieciau’n cael eu bancio cyn gwneud 
unrhyw ddewis ar hap. Os bydd siec yn cael ei gwrthod, ni fydd cyfle i’r ymgeisydd 
gael ei ddewis ar hap.  

iv) Ceisiadau lle nad ydy’r datganiad wedi cael ei wneud gan yr unigolyn sy’n gwneud 
cais am y drwydded, neu os mai cwmni sy’n gwneud cais am y drwydded, 
ysgrifennydd y cwmni neu gyfarwyddwr yn y cwmni. 

v) Ceisiadau lle nad oes dyddiad ar y datganiad.  

vi) Ceisiadau lle mae hyd arfaethedig y darllediad yn sylweddol hirach na'r cyfnod y 
mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal. 

1.14 Ar ben hynny, o ran cyrff corfforaethol, byddwn yn gwrthod ceisiadau os nad ydy 
dogfennau ategol cwmni sydd mewn iaith ar wahân i Saesneg wedi cael eu cyfieithu. 

2.13 Os byddwn yn gwrthod cais am ei fod wedi methu bodloni’r meini prawf uchod, byddwn yn 
darparu crynodeb o'r rheswm dros wrthod. Ni fyddwn yn ad-dalu’r ffi ymgeisio.5   

2.14 Bydd yr ymgeiswyr hynny sy’n dal yn rhan o’r broses (hy wedi bodloni’r meini prawf ym 
mharagraffau 2.25 i 2.26 uchod) ac yn cystadlu â’i gilydd am un amledd yn gymwys i gael 
eu rhoi i'w dewis ar hap. 

2.15 Ni fyddwn yn cyhoeddi rhestr o'r ceisiadau a gafwyd cyn dewis ar hap mwyach.  

2.16 Byddwn yn parhau i recordio a chyhoeddi fideo o'r digwyddiad dewis ar YouTube, felly nid 
ydym yn credu ei bod yn angen i ni wahodd ymgeiswyr i ddod i'r digwyddiadau hefyd.  

                                                            
5 Yn yr un modd, ni fydd y ffi yn cael ei had-dalu os bydd ymgeisydd yn penderfynu tynnu ei gais yn ôl yn nes ymlaen. 
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2.17 Yn ystod pob digwyddiad dewis, byddwn yn nodi enwau’r ymgeiswyr sydd wedi’u rhoi i'w 
dewis ar hap. Byddwn wedyn yn tynnu pob ymgeisydd allan fesul un, gan nodi'n ffurfiol y 
drefn y cânt eu dewis. 

2.18 Bydd ymgeiswyr sydd wedi’u rhoi i'w dewis ar hap yn cael dolen wedi’i hanfon atynt i 
wylio’r recordiad o'r digwyddiad dewis a fydd yn cael ei gyhoeddi ar YouTube o fewn dau 
ddiwrnod gwaith i’r digwyddiad dewis. Mae’r oedi yn angenrheidiol er mwyn caniatáu i ni 
ychwanegu is-deitlau at y fideo ar gyfer y rheini sydd â nam ar eu golwg. 

2.19 Ar ôl digwyddiad dewis, byddwn yn ystyried a ydy’r ymgeisydd cyntaf a ddewisir ar hap yn 
gymwys i ddal trwydded. 

2.20 Os nad ydy’r ymgeisydd hwnnw’n gymwys i ddal trwydded neu’n methu darparu ymateb 
priodol i ymholiadau o fewn pum diwrnod gwaith, byddwn yn symud y cais i gefn y ciw ac 
yn asesu cais yr ail ymgeisydd a ddewisir ar hap, ac yn y blaen. Byddwn yn parhau â’r 
broses hon nes i ni asesu cais y mae modd i ni roi trwydded iddo. Os nad oes yr un o'r 
ceisiadau’n gymwys, ni fydd trwydded yn cael ei rhoi. 

2.21 Mae’n debygol y bydd angen i ni asesu'r cais cyntaf a’r ail gais a ddewisir ar hap ar yr un 
pryd, er mwyn paratoi ar gyfer y risg fod problemau o ran a ydy’r ymgeisydd cyntaf yn 
bodloni ein gofynion trwyddedu a bod y rheini’n cymryd peth amser i'w datrys. Os na 
fyddai modd i ni roi trwydded i’r ymgeisydd cyntaf, ac na fyddai amser i asesu cais yr ail un 
a ddewisir ar hap, ni fyddai trwydded yn cael ei rhoi yn yr ardal honno, sefyllfa yr hoffwn ei 
hosgoi. Os byddwn yn gofyn i'r ail ymgeisydd (neu ymgeisydd diweddarach) am eglurhad ar 
unrhyw beth, byddwn yn ei gwneud hi’n glir na chafodd ei ddewis ar hap yn gyntaf ac os 
ydy’r ymgeisydd cyntaf a ddewiswyd yn bodloni ein gofynion, hwnnw fydd yn cael y 
drwydded.    

2.22 Os byddwn yn asesu cais yn llawn a’i wrthod am ei fod wedi methu bodloni ein meini 
prawf, byddwn yn darparu crynodeb o'r rheswm dros wrthod i’r ymgeisydd. Ni fyddwn yn 
ad-dalu’r ffi ymgeisio. 

2.23 Ar ôl i bob trwydded gael ei rhoi i’r ymgeiswyr llwyddiannus, byddwn yn ysgrifennu at yr 
holl ymgeiswyr eraill na chafodd eu ceisiadau eu hasesu’n llawn i roi gwybod iddynt eu bod 
wedi bod yn aflwyddiannus. Ni fyddwn yn ad-dalu’r ffi ymgeisio i ymgeiswyr 
aflwyddiannus. 

Newidiadau i safle’r trosglwyddydd 
2.24 Mae’n bwysig nad ydy ymgeiswyr yn gwneud newidiadau i fanylion safle eu trosglwyddydd 

ar ôl cyflwyno’r cais. Y rheswm am hyn ydy mewn rhai ardaloedd daearyddol sy’n 
gorgyffwrdd, rhaid gwneud gwaith cynllunio amledd ar yr un pryd i wneud yn siŵr bod yr 
holl amleddau’n gallu cael eu defnyddio heb ymyriant. Os bydd un ymgeisydd yn newid 
safle ei drosglwyddydd, bydd yn rhaid i Ofcom ailwneud ei waith cynllunio amledd ar gyfer 
yr ardaloedd cyfagos. Nid ydy hyn yn ddefnydd da o’n hadnoddau.  

2.25 Felly, ni fydd Ofcom yn rhoi caniatâd ar gyfer newid trosglwyddydd os ydy hynny’n golygu 
ailwneud gwaith cynllunio amledd.  
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2.26 Bydd yn rhaid talu ffi ddiwygio o £200 ar gyfer unrhyw gais am newid safle trosglwyddydd y 
mae modd i ni ei ystyried (hy lle nad oes rhaid ailwneud gwaith cynllunio amledd). 
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