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Hysbysiad Cyffredinol o Benderfyniad Terfynol 
ar Amrywio trwyddedau radiogyfathrebu 

1.1 Ar 1 Mawrth 2021, fe wnaethom hysbysu trwyddedeion am gynnig i amrywio trwyddedau 
radiogyfathrebu i gynnwys amod trwydded newydd. Byddai'r amod trwydded newydd hwn 
yn mynnu bod trwyddedeion yn cydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu ar 
amlygiad i feysydd electromagnetig (EMF) er mwyn diogelu'r cyhoedd. Mae'r ddogfen hon 
yn disgrifio ein penderfyniad terfynol mewn perthynas â'r cynnig hwnnw. Mae'n cynnwys 
gwybodaeth bwysig a dylai trwyddedeion ei ddarllen yn ofalus. 

Yr hyn rydym wedi'i benderfynu - yn gryno 

Rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen gyda'n cynnig i amrywio trwyddedau i gynnwys 
amod trwydded newydd sy'n mynnu i drwyddedeion gydymffurfio â chanllawiau 
rhyngwladol ar gyfer cyfyngu ar amlygiad i EMF er mwyn diogelu'r cyhoedd. Rydym 
wedi penderfynu hefyd i fynnu y bydd trwyddedeion yn cadw cofnodion sy'n dangos 
sut y maent yn cydymffurfio.  

Fodd bynnag, rydym wedi gwrando ar bryderon trwyddedeion ac wedi penderfynu 
gwneud rhai newidiadau i'r amod trwydded a'n "Harweiniad ar Gydymffurfiad a 
Gorfodi EMF". Mae'r newidiadau hyn yn darparu mwy o eglurder ac yn lleihau'r effaith 
ar drwyddedeion. 

Ar yr un pryd â'r penderfyniad hwn, rydym wedi cyhoeddi ar ein gwefan:  

1. y fersiwn diweddaraf o'n “Harweiniad ar Gydymffurfiad a Gorfodi EMF”;  

2. y fersiwn diweddaraf o'n Siart llif cydymffurfiad EMF; a 

3. siart llif cydymffurfiad newydd ar gyfer safleoedd a rennir.   

Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r canlynol ar ein gwefan cyn bo hir: 

4. y fersiwn diweddaraf o'n teclyn cyfrifiannell ar-lein;  

5. y fersiwn diweddaraf o'n ffurf symlach ar yr arweiniad; 

6. y fersiwn diweddaraf o'n harweiniad ychwanegol ar gyfer trwyddedeion radio 
llongau; 

7. y fersiwn diweddaraf o'n harweiniad ychwanegol ar gyfer trwyddedeion radio 
amatur; ac 

8. arweiniad ychwanegol newydd ar gyfer trwyddedeion radio awyrennol.  

Bydd angen i drwyddedeion gydymffurfio â'r rheolau newydd erbyn:  

• 18 Tachwedd 2021 os ydynt yn defnyddio amleddau ar neu uwchben 110 MHz; 

• 18 Mai 2022 os ydynt yn defnyddio amleddau uwchben 10 MHz ond islaw 110 MHz; 

• 18 Tachwedd 2022 os ydynt yn defnyddio amleddau ar neu islaw 10 MHz. 

 

   

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/emf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/214459/guidance-emf-compliance-enforcement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/214456/emf-compliance-flowchart.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofcom.org.uk%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0028%2F218962%2Fshared-site-compliance-flowchart.pdf&data=04%7C01%7CJohn.Glover%40ofcom.org.uk%7Cbb02d76da2f549bcfb7608d9155599a8%7C0af648de310c40688ae4f9418bae24cc%7C0%7C0%7C637564279656798978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NNaDsgpukiNVvaFnb65%2Bn%2Bo2WPxfitIzWqY4i4%2F7X3Q%3D&reserved=0
https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/emf
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1.2 Y ddogfen hon yw ein penderfyniad terfynol mewn perthynas â'r holl ddosbarthiadau 
trwydded a nodir yn Nhabl 1 isod ac mae'n amrywio pob trwydded1 yn y dosbarthiadau 
trwydded hynny i gynnwys amod trwydded newydd mewn perthynas ag EMF. Rydym yn 
cyfeirio at yr amod trwydded newydd fel yr “amod trwydded EMF”. 

1.3 Byddwn yn ysgrifennu at y trwyddedeion sydd wedi'u heffeithio cyn bo hir i'w hysbysu am 
y penderfyniad terfynol hwn. Byddwn yn cynnwys trwydded newydd/diweddariad i'w 
trwydded bresennol, neu'n esbonio sut y gellir dod o hyd i drwydded newydd/wedi'i 
diweddaru.  

1.4 Mae'r ddogfen hon yn esbonio'r cefndir i'n penderfyniad terfynol; mae'n esbonio pam 
rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn; ac yn disgrifio beth mae'n ei olygu ar gyfer 
trwyddedeion sydd wedi'u heffeithio ganddo. Mae'r ddogfen hon hefyd yn cynnwys y tri 
atodiad a ganlyn: 

a) Yn Atodiad A1 ceir crynodeb o'r sylwadau a dderbyniom gan drwyddedeion wrth 
ymateb i'n cynnig, ynghyd â'n hatebion. 

b) Yn Atodiad A2 ceir y fersiwn terfynol o'r amod trwydded EMF sy'n dangos y newidiadau 
rydym wedi'u gwneud i'n hamod trwydded arfaethedig mewn 'traciau'.  

c) Yn Atodiad A3 ceir crynodeb o'r sylwadau a dderbyniom mewn perthynas â geiriad y 
telerau ac amodau trwydded amatur nad ydynt yn gysylltiedig ag EMF, ynghyd â'n 
hatebion. 

 
1 Rydym yn cyfeirio at y trwyddedau hyn fel trwyddedeion radiogyfathrebu, trwyddedau sbectrwm neu drwyddedau'r 
Ddeddf Telegraffiaeth Ddiwifr.  
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