
Penderfyniad ynghylch teledu lleol: Cais am newid wedi’i gyflwyno gan Made Television Limited ar 
gyfer saith1 o’i wasanaethau 

Made Television Limited (“Made TV”) ydy’r cwmni daliannol eithaf ar gyfer wyth trwydded teledu 

lleol. Bydd yn rhaid i’r gwasanaethau sy’n cael ei ddarparu gan ddeiliad y drwydded hon fodloni 

dyletswyddau cynnwys penodol sydd wedi’u nodi yn y trwyddedau, sef ymrwymiadau o ran 

rhaglenni.  

Ar 4 Gorffennaf 2018, cyflwynodd Made Television Limited gais i Ofcom yn gofyn am gael amrywio’r 

ymrwymiadau rhaglenni ar gyfer saith o’r trwyddedau mae’n eu dal. Mae’r manylion wedi’u nodi yma 

(mae'r newidiadau wedi’u nodi mewn ffont coch):  

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Birmingham – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 
Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio ar raglenni newyddion a materion cyfoes 
craidd ar ddechrau'r cyfnod gweithredu.  
Bydd y gwasanaeth mor gynhwysol â phosibl, gan sefydlu partneriaethau â 
chymunedau i ddarparu newyddion lleol iawn.  
Bydd cynhyrchwyr o’r gymuned yn cael eu hyfforddi i ddarparu cynnwys am eu 
hardaloedd yn gyson. Caiff adnoddau ac amser ar yr awyr eu cyflenwi er mwyn 
clywed lleisiau'r cymunedau hyn.  
Bydd y rhan fwyaf o’r bwletinau newyddion yn fyw (caiff rhaglenni dadlau eu 
recordio ymlaen llaw) a byddant yn cysylltu â chynifer â phosibl o ddigwyddiadau o 
gwmpas yr Ardal Drwyddedig.  

Bydd cyfran uchel o raglenni ffeithiol/adloniant a rhaglenni eitem nodwedd gyda’r 
nos, a bydd trefn ailddarlledu sefydlog ar ôl i’r amserlen newyddion a materion 
cyfoes graidd gael ei sefydlu.  
Bydd amserlen rhaglenni’r gwasanaeth yn cynnwys y canlynol:  

• newyddion chwaraeon dyddiol, cipolwg ar y byd busnes mewn rhaglenni
newyddion, a rhaglen newyddion busnes benodol bob wythnos 

• o leiaf 60 munud o newyddion yn gynnar min nos yn ystod yr wythnos 

• o leiaf 30 munud o newyddion canol min nos yn ystod yr wythnos 

• o leiaf 60 munud o newyddion bob dydd Sadwrn a dydd Sul, wedi’i ategu 
gan raglenni materion cyfoes a dadlau 

1 Dyma’r saith gwasanaeth: Made in Birmingham; Made in Bristol; Made in Cardiff; Made in Leeds; Made in 
Liverpool; Made in Teesside; ac Made in Tyne and Wear. 



• Bydd y cwota newyddion yn cynnwys bwletinau newyddion byr, o leiaf
10 gwaith y diwrnod 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

41 awr yr wythnos 41.5 awr yr wythnos 35 awr yr wythnos 

40 awr yr wythnos 40 awr yr wythnos 21 awr yr wythnos 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30)2 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

20 awr yr wythnos 23 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

4.5 awr yr wythnos 4.5 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

2 Ni chafodd ceisiadau yn gofyn am newidiadau i oriau brig eu hystyried gan y penderfynwyr. Ewch i’r 
datganiad ar ddiwedd y ddogfen hon am ragor o wybodaeth. 



 

 
 

 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

 
27 awr o newyddion a 
materion cyfoes bob 
wythnos Mae hyn yn 
cynnwys pum bwletin 2 
funud bob dydd.  
  

 
27 awr o newyddion a 
materion cyfoes bob 
wythnos  
 
Bydd y cwota newyddion 
yn cynnwys penawdau 
newyddion rheolaidd neu 
fwletinau newyddion byr 
ar yr adegau hynny yn yr 
amserlen lle mae cyfnod 
sylweddol cyn y bwletin 
newyddion nesaf ar yr 
awr neu ar yr hanner awr.  

  
20 awr o newyddion a 
materion cyfoes bob 
wythnos, o leiaf 60 munud 
bob dydd  
 
Bydd y cwota newyddion yn 
cynnwys penawdau 
newyddion neu fwletinau 
newyddion byr o leiaf 10 
gwaith y diwrnod 
  
CYFANSWM YN YSTOD YR 
WYTHNOS: 20 awr  

3 awr 3 awr 3 awr 



 

 
 

 

 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Bristol – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

Bydd amserlen rhaglenni’r gwasanaeth yn lleol ei ffocws. 
 
Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymysgedd o gynnwys cwbl leol, gyda rhaglenni 
diddordeb cyffredinol “wedi’u cynhyrchu’n lleol”, a chynnwys wedi’i brynu sy’n cyd-
fynd ag 
arddull gwybodaeth a ffordd o fyw y gwasanaeth. 
 
Ar lefel leol, bydd newyddion, materion cyfoes, adloniant lleol a chwaraeon yn rhan 
fawr o’r gwasanaeth.  
 
Bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer y gynulleidfa leol drwy gynnwys bwletinau 
newyddion lleol rheolaidd, 
gyda 25 o fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 90 eiliad ar gyfartaledd bob 
dydd, ac arlwy rheolaidd o eitemau lleol gan gynnwys disgrifiad o ddigwyddiadau a 
‘vox pops’.  
 
Bydd disgrifiadau o ddigwyddiadau lleol a ‘vox pops’ yn cael eu ffilmio’n rheolaidd a’u 
darlledu yn ystod y 
dydd. 
 
Bydd cynnwys y gwasanaeth yn cefnogi busnesau lleol drwy gynnig llwyfan hysbysebu 
fforddiadwy. 
 
Bydd tua 40% o'r amserlen yn gynnwys cwbl leol, tua 20% ohoni’n rhaglenni a rennir â 
dalwyr trwydded L-DTPS (gwasanaethau rhaglenni teledu digidol lleol) eraill, a’r 
gweddill yn gymysgedd o gynnwys wedi’i brynu a chynnwys masnachol. 
 
Bydd yr amserlen gyda’r nos yn cynnwys 2 awr o raglenni gwreiddiol, a bydd 7 awr 
arall (ailddarllediadau) o gynnwys lleol drwy gydol y dydd. 
 
Bydd y rhaglenni’n ymwneud â’r pynciau canlynol: pobl enwog, moduro, iechyd, 
gwella’r cartref, hanes, trosedd, sinema, bwyd, recriwtio, twristiaeth, y cyngor, bywyd 
nos, barn leol, eiddo, adloniant, cymeriadau lleol, chwaraeon, materion 
cyfoes, traffig, y tywydd, digwyddiadau a newyddion. 
 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 



 

 
 

 

 

Ailddarllediadau:  

  

34 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

14 awr yr wythnos 

 

14 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

7 awr yr wythnos 

 

7 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd. 

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd. 

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

Awr o raglenni materion 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd.  

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd.  

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

2 awr o raglenni materion 

Llun-Gwener: 
 
2 raglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
Sadwrn-Sul: 
 
Rhaglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
Llun-Sul: 
 
25 o fwletinau 
newyddion a gwybodaeth 
90 eiliad ar gyfartaledd 
bob dydd. 
 
 
1 awr o raglenni 
materion cyfoes bob 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

  

cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion 
cyfoes arbennig. 

wythnos. 
 
 
Yn ystod cyfnodau 
etholiadau 
lleol, cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 
 
rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

5 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir.  

4 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir. 

O leiaf awr o raglenni 
materion cyfoes a 
ailddarlledir. 



 

 
 

 

 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Cardiff – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

Bydd amserlen rhaglenni’r gwasanaeth yn lleol ei ffocws. 
 
Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymysgedd o gynnwys cwbl leol, gyda rhaglenni 
diddordeb cyffredinol “wedi’u cynhyrchu’n lleol”, a chynnwys wedi’i brynu sy’n cyd-
fynd ag 
arddull gwybodaeth a ffordd o fyw y gwasanaeth. 
 
Ar lefel leol, bydd newyddion, materion cyfoes, adloniant lleol a chwaraeon yn rhan 
fawr o’r gwasanaeth.  
 
Bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer y gynulleidfa leol drwy gynnwys bwletinau 
newyddion lleol rheolaidd, 
gyda 25 o fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 90 eiliad ar gyfartaledd bob 
dydd, ac arlwy rheolaidd o eitemau lleol gan gynnwys disgrifiad o ddigwyddiadau a 
‘vox pops’.  
 
Bydd disgrifiadau o ddigwyddiadau lleol a ‘vox pops’ yn cael eu ffilmio’n rheolaidd a’u 
darlledu yn ystod y 
dydd. 
 
Bydd cynnwys y gwasanaeth yn cefnogi busnesau lleol drwy gynnig llwyfan hysbysebu 
fforddiadwy. 
 
Bydd tua 40% o'r amserlen yn gynnwys cwbl leol, tua 15% ohoni’n rhaglenni a rennir â 
dalwyr trwydded L-DTPS (gwasanaethau rhaglenni teledu digidol lleol) eraill, a’r 
gweddill yn gymysgedd o gynnwys wedi’i brynu a chynnwys masnachol. 
 
Bydd yr amserlen gyda’r nos yn cynnwys 2 awr o raglenni gwreiddiol, a bydd 7 awr 
arall (ailddarllediadau) o gynnwys lleol drwy gydol y dydd. 
 
Bydd y rhaglenni’n ymwneud â’r pynciau canlynol: pobl enwog, moduro, iechyd, 
gwella’r cartref, hanes, trosedd, sinema, bwyd, recriwtio, twristiaeth, y cyngor, bywyd 
nos, barn leol, eiddo, adloniant, cymeriadau lleol, chwaraeon, materion 
cyfoes, traffig, y tywydd, digwyddiadau a newyddion. 
 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 



 

 
 

 

 

Ailddarllediadau:  

  

34 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

14 awr yr wythnos 

 

14 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

7 awr yr wythnos 

 

7 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd. 

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd. 

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd.  

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd.  

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 
 
2 raglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Sadwrn-Sul: 
 
Rhaglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Llun-Sul: 
 
25 o fwletinau 
newyddion a gwybodaeth 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

Awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

  

2 awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion 
cyfoes arbennig. 

90 eiliad ar gyfartaledd 
bob dydd. 
 
 
 
1 awr o raglenni 
materion cyfoes bob 
wythnos. 
 
 
Yn ystod cyfnodau 
etholiadau 
lleol, cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 
 
materion cyfoes 
arbennig. 

5 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir.  

4 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir. 

O leiaf awr o raglenni 
materion cyfoes a 
ailddarlledir. 



 

 
 

 

 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Leeds – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

Bydd amserlen rhaglenni’r gwasanaeth yn lleol ei ffocws. 
 
Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymysgedd o gynnwys cwbl leol, gyda rhaglenni 
diddordeb cyffredinol “wedi’u cynhyrchu’n lleol”, a chynnwys wedi’i brynu sy’n cyd-
fynd ag 
arddull gwybodaeth a ffordd o fyw y gwasanaeth. 
 
Ar lefel leol, bydd newyddion, materion cyfoes, adloniant lleol a chwaraeon yn rhan 
fawr o’r gwasanaeth.  
 
Bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer y gynulleidfa leol drwy gynnwys bwletinau 
newyddion lleol rheolaidd, 
gyda 25 o fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 90 eiliad ar gyfartaledd bob 
dydd, ac arlwy rheolaidd o eitemau lleol gan gynnwys disgrifiad o ddigwyddiadau a 
‘vox pops’.  
 
Bydd disgrifiadau o ddigwyddiadau lleol a ‘vox pops’ yn cael eu ffilmio’n rheolaidd a’u 
darlledu yn ystod y 
dydd. 
 
Bydd cynnwys y gwasanaeth yn cefnogi busnesau lleol drwy gynnig llwyfan hysbysebu 
fforddiadwy. 
 
Bydd tua 40% o'r amserlen yn gynnwys cwbl leol, tua 15% ohoni’n rhaglenni a rennir â 
dalwyr trwydded L-DTPS (gwasanaethau rhaglenni teledu digidol lleol) eraill, a’r 
gweddill yn gymysgedd o gynnwys wedi’i brynu a chynnwys masnachol. 
 
Bydd yr amserlen gyda’r nos yn cynnwys 2 awr o raglenni gwreiddiol, a bydd 7 awr 
arall (ailddarllediadau) o gynnwys lleol drwy gydol y dydd. 
 
Bydd y rhaglenni’n ymwneud â’r pynciau canlynol: pobl enwog, moduro, iechyd, 
gwella’r cartref, hanes, trosedd, sinema, bwyd, recriwtio, twristiaeth, y cyngor, bywyd 
nos, barn leol, eiddo, adloniant, cymeriadau lleol, chwaraeon, materion 
cyfoes, traffig, y tywydd, digwyddiadau a newyddion. 
 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 



 

 
 

 

 

Ailddarllediadau:  

  

34 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

14 awr yr wythnos 

 

14 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

7 awr yr wythnos 

 

7 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd. 

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd. 

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd.  

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd.  

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 
 
2 raglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Sadwrn-Sul: 
 
Rhaglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Llun-Sul: 
 
25 o fwletinau 
newyddion a gwybodaeth 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

Awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

  

2 awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion 
cyfoes arbennig. 

90 eiliad ar gyfartaledd 
bob dydd. 
 
 
 
1 awr o raglenni 
materion cyfoes bob 
wythnos. 
 
 
Yn ystod cyfnodau 
etholiadau 
lleol, cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 
 
materion cyfoes 
arbennig. 

5 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir.  

4 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir. 

O leiaf awr o raglenni 
materion cyfoes a 
ailddarlledir. 

 



 

 
 

 

 
 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Liverpool – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

 
Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnwys adloniant a newyddion 
lleol.  
 
O Flwyddyn 1 ymlaen:  
Bydd y gwasanaeth yn cynnwys pedair awr a hanner o raglenni nodwedd wedi’u 
cynhyrchu’n lleol bob wythnos, a hynny ar bynciau o faterion cyfoes a 
gwleidyddiaeth i arddio a beicio.  
 
Bydd un rhaglen nodwedd leol yn cael ei hychwanegu at yr amserlen bob diwrnod 
yn ystod yr wythnos. Bydd y rhaglenni nodwedd lleol hyn yn cael eu hailddarlledu 
ar wahanol rannau o’r diwrnod.  
 
Ar ddydd Gwener, bydd y gwasanaeth yn ymestyn ei oriau gan ychwanegu awr yr 
un o chwaraeon, sioe sgwrsio a dadl gyfoes.  
 
Rhwng 9am a 5pm ar ddydd Sadwrn, bydd y gwasanaeth yn cynnwys 
ailddarllediadau o’i raglenni nodwedd efallai.  
 
Bydd grwpiau crefyddol yn cael eu cynnwys yn rheolaidd ar draws y rhaglenni 
adloniant a newyddion.  
 
O Flwyddyn 2 ymlaen:  
Bydd oriau darlledu’r gwasanaeth yn cael eu hymestyn a bydd dwywaith yn fwy o 
raglenni nodwedd lleol newydd. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys sioe sgwrsio 30 
munud bob dydd o ddydd Llun i  
ddydd Iau hefyd.  
 
Mewn amrywiaeth o slotiau amser dros yr wythnos, bydd y gwasanaeth yn 
cynnwys perfformiadau gan fandiau lleol hefyd.  
 
Erbyn Blwyddyn 3:  
Bydd oriau darlledu rhaglenni lleol yn cael eu hymestyn ymhellach.  
 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

17 awr yr wythnos 23 awr yr wythnos 35 awr yr wythnos 



 

 
 

 

 

Ailddarllediadau:  

  

33 awr yr wythnos 

 

48 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

3 awr yr wythnos 

 

3 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

 

0 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener:  
 
3 rhaglen newyddion  
a materion cyfoes  
30 munud bob dydd.  
(bore, amser cinio  
ac yn gynnar min nos).  
1 rhaglen newyddion  
chwaraeon 60 munud  
bob wythnos  
(ar ddydd Gwener).  
 
Sadwrn-Sul:  

2 fwletin newyddion 3 
munud bob dydd.   

Llun-Gwener: 
4 raglen newyddion  
a materion cyfoes  
30 munud bob dydd.  
(bore, amser cinio,  
yn gynnar min nos a 
chanol fin nos). 
  
1 rhaglen newyddion  
chwaraeon 60 munud  
bob wythnos (ar ddydd 
Gwener).  
 
Sadwrn-Sul:  
 
2 fwletin newyddion 3  
munud bob dydd.  

Llun-Gwener: 
 
O leiaf 8 awr o raglenni 
newyddion lleol o ddydd 
Llun i ddydd Gwener, ac o 
leiaf 60 munud o 
newyddion bob dydd  
 
Sadwrn-Sul:  
 
O leiaf 60 munud o raglenni 
newyddion lleol ar ddydd 
Sadwrn a dydd Sul  
 
CYFANSWM YN YSTOD YR 
WYTHNOS: 10 awr  

Dau ailddarllediad o 
raglen materion cyfoes 
bob dydd  

Dau ailddarllediad o 
raglen materion cyfoes 
bob dydd 

Dau ailddarllediad 30 
munud bob dydd  
o raglenni 
newyddion/materion  
cyfoes.  
 
CYFANSWM YN YSTOD YR 



 

 
 

 

WYTHNOS: 7 awr yr 
wythnos  



 

 
 

 

 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Teeside – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

Bydd y gwasanaeth yn darlledu cymysgedd o gynnwys cwbl leol, gyda rhaglenni 

diddordeb cyffredinol a chynnwys wedi’i brynu sy’n cyd-fynd ag arddull gwybodaeth a 

ffordd o fyw y sianel. 

 

Ar lefel leol, bydd gan raglenni newyddion, materion cyfoes, adloniant lleol a 

chwaraeon le blaenllaw, wedi’u hategu gan gynnwys a rennir â sianeli L-DTPS eraill a 

rhaglenni wedi’u prynu. 

 

Bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer y gynulleidfa leol drwy gynnwys bwletinau 

newyddion lleol rheolaidd, gyda 25 o fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 

90 eiliad ar gyfartaledd bob dydd, ac arlwy rheolaidd o eitemau lleol gan gynnwys 

disgrifiad o ddigwyddiadau a ‘vox pops’. 

 

Bydd cyfle i fusnesau lleol hysbysebu ar gyfrwng a oedd allan o’u cyrraedd o’r blaen, 
gan atgoffa’r gwyliwr yn gyson bod hon yn sianel sy’n cael ei chynhyrchu’n lleol, gan 
dîm cynhyrchu lleol, ar gyfer cynulleidfa leol sy’n cefnogi busnesau lleol. 
 

Bydd y cymysgedd o raglenni’n cynnwys rhaglenni lleol, cynnwys a rennir â dalwyr 
trwydded lleol eraill, a chynnwys ffeithiol, ffordd o fyw, adloniant a masnachol 
wedi’i brynu sy’n cynnwys ychydig bach o dele-siopa.  
 
Bydd o leiaf 2 awr o’r amserlen oriau brig ddyddiol yn rhaglenni gwreiddiol.  

 
Bydd y sioe frecwast ymlaen bob bore gan ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am 
y traffig, y tywydd a'r newyddion lleol. Caiff hyn ei ategu ymhellach gan 25 o 
fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 90 eiliad ar gyfartaledd bob dydd.  
 
Bydd disgrifiadau o ddigwyddiadau lleol a ‘vox pops’ ar y stryd yn cael eu ffilmio 
drwy’r wythnos a’u darlledu ar draws y dydd.  
 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

 

Ailddarllediadau:  

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 

 

37 awr yr wythnos 

 

34 awr yr wythnos 21 awr yr wythnos 21 awr yr wythnos 



 

 
 

 

   

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

14 awr yr wythnos 

 

14 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

7 awr yr wythnos 

 

7 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd. 

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd. 

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd.  

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd.  

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

2 awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

Llun-Gwener: 
 
12 awr o raglenni 
gwreiddiol bob wythnos 
 
 
 
 
60 munud o raglenni 
newyddion bob dydd o 
ddydd Llun i ddydd Sul. Ar 
ben hynny, 25 o fwletinau 
newyddion a gwybodaeth 
90 eiliad ar gyfartaledd bob 
dydd.  
 
 
 
O leiaf awr o raglenni 
materion cyfoes gwreiddiol 
bob wythnos  
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

  

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion 
cyfoes arbennig. 

5 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir.  

4 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir. 

Rhaglenni materion cyfoes 
yn cael eu hailddarlledu o 
leiaf unwaith yr wythnos  
 
Cyfanswm: 2 awr yr 
wythnos  



 

 
 

 

 

Ymrwymiadau Rhaglenni ar gyfer Made in Tyne & Wear – Arfaethedig 

Cynnwys rhaglenni 

 

Bydd amserlen rhaglenni’r gwasanaeth yn lleol ei ffocws. 
 
Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymysgedd o gynnwys cwbl leol, gyda rhaglenni 
diddordeb cyffredinol “wedi’u cynhyrchu’n lleol”, a chynnwys wedi’i brynu sy’n cyd-
fynd ag 
arddull gwybodaeth a ffordd o fyw y gwasanaeth. 
 
Ar lefel leol, bydd newyddion, materion cyfoes, adloniant lleol a chwaraeon yn rhan 
fawr o’r gwasanaeth.  
 
Bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer y gynulleidfa leol drwy gynnwys bwletinau 
newyddion lleol rheolaidd, 
gyda 25 o fwletinau newyddion lleol a ‘beth sydd ymlaen’ 90 eiliad ar gyfartaledd bob 
dydd, ac arlwy rheolaidd o eitemau lleol gan gynnwys disgrifiad o ddigwyddiadau a 
‘vox pops’.  
 
Bydd disgrifiadau o ddigwyddiadau lleol a ‘vox pops’ yn cael eu ffilmio’n rheolaidd a’u 
darlledu yn ystod y 
dydd. 
 
Bydd cynnwys y gwasanaeth yn cefnogi busnesau lleol drwy gynnig llwyfan hysbysebu 
fforddiadwy. 
 
Bydd tua 40% o'r amserlen yn gynnwys cwbl leol, tua 15% ohoni’n rhaglenni a rennir â 
dalwyr trwydded L-DTPS (gwasanaethau rhaglenni teledu digidol lleol) eraill, a’r 
gweddill yn gymysgedd o gynnwys wedi’i brynu a chynnwys masnachol. 
 
Bydd yr amserlen gyda’r nos yn cynnwys 2 awr o raglenni gwreiddiol, a bydd 7 awr 
arall (ailddarllediadau) o gynnwys lleol drwy gydol y dydd. 
 
Bydd y rhaglenni’n ymwneud â’r pynciau canlynol: pobl enwog, moduro, iechyd, 
gwella’r cartref, hanes, trosedd, sinema, bwyd, recriwtio, twristiaeth, y cyngor, bywyd 
nos, barn leol, eiddo, adloniant, cymeriadau lleol, chwaraeon, materion 
cyfoes, traffig, y tywydd, digwyddiadau a newyddion. 
 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos  

 

Darllediad cyntaf: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 37 awr yr wythnos 



 

 
 

 

 

Ailddarllediadau:  

  

34 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

21 awr yr wythnos 

 

Oriau o raglenni lleol bob 
dydd/wythnos yn ystod oriau brig 
(18.00-22.30) (17:00 – 22:30) 

 

Darllediad cyntaf: 

Ailddarllediadau: 

Y flwyddyn gyntaf 

 

 

Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

14 awr yr wythnos 

 

14 awr yr wythnos 14 awr yr wythnos 

7 awr yr wythnos 

 

7 awr yr wythnos 7 awr yr wythnos 

0 awr yr wythnos 

Oriau ac amserlenni rhaglenni 
materion cyfoes a newyddion lleol  

 

 

Darllediad cyntaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y flwyddyn gyntaf Yr ail flwyddyn O’r drydedd flwyddyn 
ymlaen 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd. 

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd. 

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 

2 raglen newyddion 30 
munud bob dydd.  

 

Sadwrn-Sul: 

Rhaglen newyddion 1 awr 
bob dydd.  

 

Llun-Sul: 

Bwletinau gwybodaeth a 
newyddion 90 eiliad ar yr 
awr a bob hanner awr – 
25 darllediad ar 
gyfartaledd bob dydd. 

 

Llun-Gwener: 
 
2 raglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Sadwrn-Sul: 
 
Rhaglen newyddion 
30 munud bob dydd. 
 
O leiaf awr o raglenni 
newyddion bob dydd 
 
 
 
Llun-Sul: 
 
25 o fwletinau 
newyddion a gwybodaeth 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailddarllediadau: 

Awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion cyfoes 
arbennig. 

  

2 awr o raglenni materion 
cyfoes bob wythnos. 

 

Yn ystod cyfnodau 
etholiadau lleol, 
cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 

rhaglenni materion 
cyfoes arbennig. 

90 eiliad ar gyfartaledd 
bob dydd. 
 
 
 
1 awr o raglenni 
materion cyfoes bob 
wythnos. 
 
Yn ystod cyfnodau 
etholiadau 
lleol, cenedlaethol ac 
Ewropeaidd: 
 
materion cyfoes 
arbennig. 

5 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir.  

4 awr o raglenni materion 
cyfoes a ailddarlledir. 

O leiaf awr o raglenni 
materion cyfoes a 
ailddarlledir. 

 



 

 
 

 

Fframwaith statudol  

O dan Ddeddf Darlledu 1996 (“y Ddeddf”), mae’n rhaid i drwyddedau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni teledu digidol 
lleol (“L-DTPS”) gynnwys amodau sydd, ym marn Ofcom, yn ymddangos yn briodol er mwyn sicrhau – ymysg pethau 
eraill – fod cymeriad y gwasanaeth trwyddedig, fel y cynigir gan y sawl sy’n dal y drwydded, yn cael ei gynnal drwy 
gydol oes y drwydded.3 Mae’r gofyniad hwn yn cael ei adlewyrchu yn Amod 5(1) y Drwydded, a’r ymrwymiadau 
rhaglenni sydd wedi’u nodi yn y Drwydded. Mae gan Ofcom y pŵer i amrywio amodau trwydded drwy hysbysiad.4  

Mae’r fframwaith statudol yn darparu y gallai’r amodau mewn trwydded L-DTPS roi hawl i Ofcom roi ei gydsyniad ar 
gyfer gwyro oddi wrth gymeriad y gwasanaeth os bodlonir pedair sail statudol, ac mae’n nodi gofyniad gweithdrefnol 
am ymgynghoriad cyhoeddus cyn gall Ofcom benderfynu rhoi cydsyniad ar gyfer gwyro oddi wrth gymeriad y 
gwasanaeth.5 Dim ond pan fydd y newid y gwneir cais amdano yn golygu gwyro oddi wrth gymeriad y gwasanaeth y 
mae’r gofynion hyn yn berthnasol.  

Penderfyniad Ofcom 

Mae Bwrdd Ofcom wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb dros weithredu rhai o’i swyddogaethau yng nghyswllt gwasanaethau 
darlledu i nifer o uwch swyddogion gweithredol Ofcom yn y Grŵp Polisi Cyfryngau a Chynnwys a’r Grŵp Cyfreithiol. 
Mae gan yr unigolion hynny – ar eu pen eu hunain neu gyda’i gilydd – gyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau 
ynghylch dyfarnu trwyddedau L-DTPS a chynigion i'w newid.  

Ar 19 Medi 2018, cynhaliwyd cyfarfod rhwng Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi Ofcom a 
Phennaeth Polisi Trwyddedau Radio a Darlledu Ofcom er mwyn ystyried y ceisiadau am newid (“y rheini sy’n 
penderfynu”).  

Yn gyntaf, nododd y rheini sy’n penderfynu fod rhan o bob cais am newid a gyflwynwyd i Ofcom yn cynnwys newid 
arfaethedig i’r oriau brig a nodir yn y drwydded. Daethant i'r casgliad, fodd bynnag, na ddylai hynny gael ei ystyried 
yn ymrwymiad rhaglenni oherwydd nad oedd yn ymrwymiad a gynigiwyd gan ddeiliad y drwydded pan wnaeth gais 
am y drwydded yn y lle cyntaf. Yn hytrach, roedd hynny’n ofyniad a osodwyd gan Ofcom ar bob deiliad trwydded yn 
y sector teledu lleol. Gan hynny, cafodd y rhan hon o bob cais ei heithrio rhag cael ei hystyried. 

O ran yr amrywiadau arfaethedig a oedd yn weddill, nododd y rheini sy’n penderfynu eu bod bron yn union yr un 
fath ar gyfer pob un o’r saith trwydded: ni fyddai’r un o’r amrywiadau’n effeithio ar nifer yr oriau o raglenni lleol 
gwreiddiol y mae’n rhaid i’r gwasanaethau eu darparu, ond byddai cyfanswm nifer yr ailddarllediadau o raglenni’n 
lleihau er mwyn sicrhau cysondeb rhwng y gwasanaethau. Roedd y rheini sy’n penderfynu yn cydnabod, er y byddai 
manylion amserlennu raglenni materion cyfoes a newyddion lleol gwreiddiol yn newid yn y Drwydded, ac y byddai 
bwletinau newyddion byr yn cymryd lle cynnwys wedi’i drefnu (ac felly’n rhoi mwy o hyblygrwydd i Made TV wrth 
drefnu ei raglenni), byddai nifer y rhaglenni materion cyfoes a newyddion lleol yn debygol o gynyddu o ganlyniad i'r 
amrywiad hwn. 

Ar ôl pwyso a mesur yn ofalus, roedd y rheini sy’n penderfynu yn credu, ar gyfer pob trwydded, byddai cymeriad 
cyffredinol yr orsaf yn dal yr un peth ar ôl yr amrywiad y gofynnir amdano. Yn benodol, byddai cynnydd bach yn nifer 
y rhaglenni lleol gwreiddiol yn gyffredinol, gan gynnwys rhaglenni materion cyfoes a newyddion lleol. Felly, ar 19 
Medi 2018 penderfynodd y rheini sy’n penderfynu na fyddai'r amrywiad y gofynnir amdano yn golygu gwyro oddi 
wrth gymeriad y gwasanaeth ac y dylid ei ganiatáu, a hynny ar gyfer pob trwydded.  

 

                                                
3 Adran 19(3A)(c) o Ddeddf 1996 fel y mae wedi’i haddasu gan Orchymyn Gwasanaethau Rhaglenni Teledu Lleol 2012 
4 Adran 4(4) o Ddeddf 1996 
5 Adran 19 o Ddeddf 1996 fel y mae wedi’i haddasu gan Orchymyn Gwasanaethau Rhaglenni Teledu Lleol 2012 


