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Radio Cymunedol – Gwelliannau i’r Ddarpariaeth Bresennol ac 
Estyniadau i Ddarpariaeth 

Ffurflen Gais Newid Technegol 

 
 
Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer unrhyw geisiadau’n ymwneud â newid i drefniadau trawsyrru 
gwasanaeth radio cymunedol analog, megis: 
 

• newid paramedrau trawsyrru safle trawsyrru presennol (e.e. cynyddu pŵer trosglwyddydd 
neu newid uchder neu batrwm erial) 

• newid safle trawsyrru 
• ychwanegu safle trawsyrru newydd (ar gyfer trosglwyddydd ategol) 

 
Llenwch bob rhan berthnasol yn y ffurflen hon a darperwch fapiau darpariaeth fel bo’n briodol. 
Gallai ffurflenni anghyflawn olygu bod eich cais yn aflwyddiannus.  
 
Cyn llenwi’r ffurflen hon, cynghorir ymgeiswyr yn gryf i ddarllen y ddogfen ganllawiau ar wahân.  
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Rhan 1 – Manylion yr ymgeisydd 

Rhif y drwydded:  

Ardal y drwydded:  

Trwyddedai:   

Enw’r orsaf:  

Enw cyswllt:  

Cyfeiriad e-bost cyswllt:  

Rhif ffôn cyswllt:  

Dyddiad y cais:  

 

Rhan 2 – Manylion trawsyrru cyfredol  

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle (gan gynnwys y cod 
post):  

 

Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National Grid:  

Uchder y safle (aod):  

Uchder antena (agl):  

Patrwm erial:  

Amledd:  

Pŵer trawsyrru:  

 
Os oes gennych chi fwy nag un safle trawsyrru ar hyn o bryd, ticiwch y blwch isod a llenwch un set o 
fanylion ar gyfer y safle(oedd) trawsyrru ychwanegol yn Atodiad 1. 

� Mae mwy nac un safle trawsyrru ac rydw i wedi llenwi manylion y safle(oedd) ychwanegol yn 
Atodiad 1 - rhan A. 

 

  



3 

Rhan 3 – Manylion y newid arfaethedig   

Gwelliant i ddarpariaeth bresennol neu estyniad i ddarpariaeth 

3.1 A ydych chi’n gwneud cais am welliant i ddarpariaeth bresennol neu estyniad i ddarpariaeth? 
Gweler Adran 2 y ddogfen ganllaw am wybodaeth bellach.  

Dylai trwyddedigion yn gyntaf wirio amodau technegol eu trwydded WTA ac asesu a allai fod lle i 
newid neu uwchraddio offer er mwyn gwella’r signal radio tra’n parhau o fewn y cyfyngiadau a 
awdurdodwyd dan y drwydded WTA a’r drwydded Radio Cymunedol fel y maent ar hyn o bryd. 

� Gwelliant i ddarpariaeth bresennol o fewn yr ardal ddarlledu drwyddedig (llenwch ran 3a, os 
gwelwch yn dda) 

� Estyniad i ddarpariaeth yr ardal ddarlledu drwyddedig (llenwch ran 3b, os gwelwch yn dda) 

 

Cais am newid technegol - paramedrau trawsyrru, symud safle a/neu drosglwyddydd ategol 
ychwanegol  

3.2 Nodwch isod am ba newid/newidiadau yr ydych yn gwneud cais. Ym mharagraffau 2.6– 2.36  y 
ddogfen ganllaw gallwch ganfod esboniad a chanllawiau am y gwahanol bosibiliadau. 

� Newid y paramedrau trawsyrru ar safle trawsyrru presennol (e.e. cynnydd mewn pŵer neu 
newid uchder neu batrwm yr erial) (llenwch ran 4, os gwelwch yn dda) 

� Newid lleoliad y safle trawsyrru (llenwch ran 5, os gwelwch yn dda) 

� Ychwanegu safle trawsyrru newydd (llenwch ran 6, os gwelwch yn dda) 

 

3.3 Darperwch esboniad yn yr adran isod os ydych chi’n gwneud cais am gyfuniad o newidiadau neu 
os ydych eisiau darparu opsiynau niferus (gweler paragraffau 2.12 – 2.13 y ddogfen ganllaw): 

 

 

 

 

 

 

  



4 

3A) Gwelliant i ddarpariaeth 

Llenwch yr adran ganlynol os yw eich cais yn un am wella’r ddarpariaeth bresennol o fewn eich ardal 
ddarlledu drwyddedig. 

Manylion y newidiadau arfaethedig  

3.4 Disgrifiwch yr ardaloedd lle yr ydych eisiau gwella’ch darpariaeth bresennol o fewn yr ardal 
ddarlledu drwyddedig a darperwch dystiolaeth o ddarpariaeth wael  neu ymyriant sylweddol a 
niweidiol o’r tu allan yn eich ardal ddarlledu drwyddedig, gan gynnwys map lle yr ydych wedi 
marcio’r ardaloedd lle yr ydych eisiau gwella’ch darpariaeth.1 Gweler adrannau 2.37–2.45 y ddogfen 
ganllaw am wybodaeth bellach. Os byddwch yn cyfeirio at atodiadau, rhestrwch hwy yng 
nghwestiwn 3.6.  

 

 

 

 

 

 

3.5 Nodwch fanylion y newid/newidiadau yr ydych yn dymuno’u gwneud i’ch trefniadau trawsyrru ac 
esboniwch pam eich bod o'r farn mai dyma’r ateb technegol gorau.  

 

 

 

 

 

 

3.6 Darperwch restr o’r atodiadau (mapiau a thystiolaeth arall o bosibl).  

Nifer Enw Disgrifiad byr 

   

   

   

   

   

   

 

                                                            
1 Cyfeiriwch, os gwelwch yn dda, at fap ardal ddarlledu drwyddedig eich ardal chi ar ein gwefan: 
http://static.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/html/radio-stations/community/community-main.htm 

http://static.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/html/radio-stations/community/community-main.htm
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Gallai eich cais fod yn aflwyddiannus os na fyddwch yn darparu’r holl wybodaeth y gofynnwyd 
amdani.  

Os ydych chi’n bwriadu newid y paramedrau trawsyrru ar safle presennol, ewch i Ran 4 y ffurflen 
gais hon. 
Os ydych chi’n gwneud cais am ganiatâd i symud i safle trawsyrru newydd, ewch i Ran 5 y ffurflen 
gais hon. 
Os ydych chi’n bwriadu ychwanegu un neu fwy o safleoedd trawsyrru newydd at eich trwydded, 
ewch i Ran 6 y ffurflen gais hon.  
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3b ) Ymestyn darpariaeth bresennol 

Llenwch yr adran ganlynol os yw eich cais yn un am ymestyn eich ardal ddarlledu drwyddedig. 
 
Manylion y newid arfaethedig  

1. Darperwch ddadl resymegol dros ymestyn y ddarpariaeth bresennol, gan gynnwys: 
a. Disgrifiad o'r ardal  yr ydych yn dymuno ymestyn y ddarpariaeth bresennol i’w 

chynnwys (e.e. y strydoedd, ward(iau) cyngor neu dref), ynghyd â map yn dangos yr 
ardal dan sylw (map gyda’r ardal y gwneir cais amdani wedi’i marcio/gyda chylch o’i 
chwmpas);2  

b. Y rheswm pam yr ydych yn gwneud cais am ymestyn darpariaeth i’r ardal hon;  
c. Amcangyfrif o faint y boblogaeth yn yr ardal yr ydych yn dymuno ymestyn iddi a 

ffynhonnell yr wybodaeth hon (e.e. ystadegau’r cyngor lleol) a thystiolaeth o alw 
neu gefnogaeth ar gyfer y gwasanaeth yn yr ardal estynedig;  

d. A oes gan yr ardal neu’r gymdogaeth yr ydych yn dymuno ymestyn darpariaeth iddi 
berthynas neu gysylltiad â’r ardal drwyddedig bresennol, a disgrifiad o’r berthynas 
neu’r cysylltiad hwnnw; ac 

e. A oes unrhyw amgylchiadau eithriadol a fyddai’n cyfiawnhau cynnydd y gellid 
ystyried yn rhesymol ei fod yn “sylweddol”; a 

f. Disgrifiad byr o’r modd y bydd yr orsaf yn darparu gwasanaeth radio cymunedol ar 
gyfer y gymuned darged yn yr ardal estynedig yn unol â’r gofynion o ran 
‘Nodweddion gwasanaeth’; ac 

g. Unrhyw resymau eraill dros y cais yr ydych yn dymuno i ni ei ystyried. 
2. Nodwch fanylion y newid/newidiadau yr ydych yn dymuno’u gwneud i’ch trefniadau 

trawsyrru ac esboniwch pam eich bod o'r farn mai dyma’r ateb technegol gorau.  
3. Os byddwch yn cyfeirio at atodiadau fel mapiau neu dystiolaeth, darperwch restr yng 

nghwestiwn 3.15 isod, os gwelwch yn dda. 

Gallai eich cais fod yn aflwyddiannus os na fyddwch yn darparu’r holl wybodaeth y gofynnwyd 
amdani. 

Gweler adrannau 2.46 –2.53 y ddogfen ganllaw am wybodaeth bellach. 

3.7 Disgrifiad o’r ardal yr ydych yn dymuno ymestyn darpariaeth bresennol iddi: 

 

 

 

 
3.8 Pam yr ydych yn gwneud cais am ymestyn i’r ardal hon: 

 

 

 

                                                            
2 Cyfeiriwch, os gwelwch yn dda, at fap ardal ddarlledu drwyddedig eich ardal chi ar ein gwefan: 
http://static.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/html/radio-stations/community/community-main.htm 

http://static.ofcom.org.uk/static/radiolicensing/html/radio-stations/community/community-main.htm


7 

3.9 Maint y boblogaeth, ffynhonnell y wybodaeth hon ac unrhyw dystiolaeth o alw neu gefnogaeth 
ar gyfer y gwasanaeth yn yr ardal estynedig:  

 

 

 

 

3.10 Perthynas neu gysylltiad â’r ardal drwyddedig bresennol: 

 

 

 

 

3.11 Amgylchiadau eithriadol i gyfiawnhau cynnydd sylweddol mewn darpariaeth (os yn berthnasol): 

 

 

 

 

3.12 Sut y byddwch yn darparu gwasanaeth radio cymunedol ar gyfer y gymuned darged yn yr ardal 
estynedig: 

 

 

 

 

3.13 Unrhyw resymau eraill dros y cais yr ydych yn dymuno i ni eu hystyried (os yw’n berthnasol): 

 

 

 

 

3.14 Newid technegol arfaethedig  gan gynnwys esboniad pam mai dyma’r ateb technegol gorau: 
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3.15 Rhestr o atodiadau: 

Nifer Enw Disgrifiad byr 

   

   

   

   

   

   

 
Os ydych chi’n bwriadu newid y paramedrau trawsyrru ar safle presennol, ewch i Ran 4 y ffurflen 
gais hon. 
Os ydych chi’n gwneud cais am ganiatâd i symud i safle trawsyrru newydd, ewch i Ran 5 y ffurflen 
gais hon. 
Os ydych chi’n bwriadu ychwanegu un neu fwy o safleoedd trawsyrru newydd at eich trwydded, 
ewch i Ran 6 y ffurflen gais hon. 
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Rhan 4  – Newidiadau i safle(oedd) trawsyrru presennol 

Llenwch yr adran ganlynol os yw eich cais yn un i ddiwygio’r paramedrau trawsyrru (e.e. cynnydd 
mewn pŵer, newid i batrwm erial) ar safle trawsyrru presennol. 
 
4.1 Enw'r safle (defnyddiwch yr un enw ag a ddefnyddiwyd gennych yn rhan 2 y ffurflen) 

 

 

4.2 Rwy’n gwneud cais am newid y paramedrau trawsyrru canlynol: 

� Cynnydd yn y pŵer trawsyrru (bydd Ofcom yn pennu’r pŵer trawsyrru sydd ei angen arnoch i 
wella neu ymestyn darpariaeth yn yr ardaloedd yr ydych wedi’u disgrifio yn adran 3a neu 3b y 
ffurflen gais hon) 

� Newid i uchder yr erial  

� Newid i batrwm yr erial  

 

4.3 Esboniwch y newid a geisir i’r paramedrau trawsyrru: 

 

 

 

 

 
4.4 Os ydych chi’n gwneud cais am ganiatâd i wneud diwygiadau ar fwy nac un safle trawsyrru 
presennol, ticiwch y blwch isod a llenwch un set o fanylion ar gyfer pob safle o’r fath yn Atodiad 1 y 
ddogfen hon. 

� Rydw i eisiau gwneud cais am ganiatâd i wneud diwygiadau i fwy nac un safle trawsyrru 
presennol ac rydw i wedi llenwi'r manylion yn Atodiad 1 – rhan B. 
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Rhan 5 – Cynnig arfaethedig i symud safle trawsyrru 

Llenwch yr adran ganlynol os yw eich cais yn un i symud i safle trawsyrru newydd. 
 
5.1 Rhowch fanylion y safle trawsyrru presennol a’r safle trawsyrru newydd arfaethedig. 

Manylion trawsyrru cyfredol Safle trawsyrru newydd arfaethedig  

Enw’r safle:  Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y 
safle:  Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National 
Grid:  Cyfeirnod National 

Grid:  

Uchder y safle:  Uchder y safle:  

Uchder antena:  Uchder antena:  

Patrwm erial:  Patrwm erial:  

Amledd:  Amledd: Amh 

Pŵer trawsyrru:  Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  

 

 

 
 
5.2 Os ydych chi’n gwneud cais am ganiatâd i symud mwy nac un safle trawsyrru presennol, ticiwch y 
blwch isod a llenwch un set o fanylion ar gyfer y safle(oedd) eraill yn Atodiad 1 y ddogfen hon. 

� Rydw i eisiau gwneud cais am ganiatâd i symud mwy nac un safle trawsyrru presennol ac rydw 
i wedi llenwi'r manylion yn Atodiad 1 – rhan C. 
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Rhan 6  – Safle(oedd) trawsyrru ychwanegol arfaethedig 

Llenwch yr adran ganlynol os yw eich cais yn un am ychwanegu un neu fwy o safleoedd trawsyrru 
newydd at eich safle(oedd) presennol. 
 

Safle trawsyrru newydd arfaethedig 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y safle:  

NGR:  

Uchder y safle:  

Uchder antena:  

Patrwm erial:  

Amledd: Pennir gan Ofcom 

Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  

 

 

 
 

6.2 Os ydych chi’n gwneud cais am ganiatâd i ychwanegu mwy nac un safle trawsyrru ychwanegol 
ticiwch y blwch isod a llenwch un set o fanylion ar gyfer y safle(oedd) eraill yn Atodiad 1 y ddogfen 
hon. 

� Rydw i eisiau gwneud cais am ganiatâd i ychwanegu mwy nac un safle trawsyrru ychwanegol 
ac rydw i wedi llenwi'r manylion yn Atodiad 1 – rhan D. 
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Atodiad 1. Ffurflenni cais ychwanegol ar gyfer 
safleoedd trawsyrru  
Rhan A – Manylion ychwanegol - trawsyrru presennol  

Nid yw rhan A yr atodiad yn berthnasol ond os oes gennych fwy nac un safle trawsyrru presennol. 
Rhowch fanylion isod, os gwelwch yn dda, yn ychwanegol i’r manylion yn rhan 2 y ddogfen. 
 

Safle trawsyrru presennol 2 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle (gan gynnwys y cod post):   

Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National Grid:  

Uchder y safle (aod):  

Uchder antena (agl):  

Patrwm erial:  

Amledd:  

Pŵer trawsyrru:  

 

Safle trawsyrru presennol 3 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle (gan gynnwys y cod post):   

Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National Grid:  

Uchder y safle (aod):  

Uchder antena (agl):  

Patrwm erial:  

Amledd:  

Pŵer trawsyrru:  
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Rhan B  – Newidiadau i safle(oedd) trawsyrru presennol 
ychwanegol 

Nid yw rhan B yr atodiad yn berthnasol ond os ydych eisiau gwneud cais i newid paramedrau 
technegol mwy nac un safle trawsyrru presennol. Rhowch fanylion isod, os gwelwch yn dda, yn 
ychwanegol i’r manylion yn rhan 4 y ddogfen. 
 

Cais i newid safle trawsyrru presennol 2 

B.1 Enw'r safle (defnyddiwch yr un enw ag a ddefnyddiwyd gennych yn rhan 2 neu ran A) 

 

 

B.2 Rwy’n gwneud cais am newid y paramedrau trawsyrru canlynol: 

� Cynnydd yn y pŵer trawsyrru (bydd Ofcom yn pennu’r pŵer trawsyrru sydd ei angen arnoch i 
wella neu ymestyn darpariaeth yn yr ardaloedd yr ydych wedi’u disgrifio yn adran 3a neu 3b y 
ffurflen gais hon) 

� Newid i uchder yr erial  

� Newid i batrwm yr erial  

 

B.3 Esboniwch y newid a geisir i’r paramedrau trawsyrru: 

 

 

 

 

Cais i newid safle trawsyrru presennol 3 

B.1 Enw'r safle (defnyddiwch yr un enw ag a ddefnyddiwyd gennych yn rhan 2 y ffurflen neu’r 
atodiad) 

 

 

B.2 Rwy’n gwneud cais am newid y paramedrau trawsyrru canlynol: 

� Cynnydd yn y pŵer trawsyrru (bydd Ofcom yn pennu’r pŵer trawsyrru sydd ei angen arnoch i 
wella neu ymestyn darpariaeth yn yr ardaloedd yr ydych wedi’u disgrifio yn adran 3a neu 3b y 
ffurflen gais hon) 

� Newid i uchder yr erial  

� Newid i batrwm yr erial  
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B.3 Esboniwch y newid a geisir i’r paramedrau trawsyrru: 

 

 

 

 

Rhan C – Cynnig arfaethedig i symud safle trawsyrru 

Nid yw rhan C yr atodiad yn berthnasol ond os yw eich cais yn un i symud mwy nac un safle 
trawsyrru presennol. Rhowch fanylion isod, os gwelwch yn dda, yn ychwanegol i’r manylion yn rhan 
5 y ddogfen. 
 

Cais i symud safle trawsyrru presennol 2 

Rhowch fanylion y safle trawsyrru presennol a’r safle trawsyrru newydd arfaethedig. 
 

Manylion trawsyrru cyfredol Safle trawsyrru newydd arfaethedig 

Enw’r safle:  Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y 
safle: 

 Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National 
Grid: 

 Cyfeirnod National 
Grid: 

 

Uchder y safle:  Uchder y safle:  

Uchder antena:  Uchder antena:  

Patrwm erial:  Patrwm erial:  

Amledd:  Amledd: Amh 

Pŵer trawsyrru:  Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  
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Cais i symud safle trawsyrru presennol 2 

Rhowch fanylion y safle trawsyrru presennol a’r safle trawsyrru newydd arfaethedig. 
 

Manylion trawsyrru cyfredol Safle trawsyrru newydd arfaethedig 

Enw’r safle:  Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y 
safle: 

 Perchennog y safle:  

Cyfeirnod National 
Grid: 

 Cyfeirnod National 
Grid: 

 

Uchder y safle:  Uchder y safle:  

Uchder antena:  Uchder antena:  

Patrwm erial:  Patrwm erial:  

Amledd:  Amledd: Amh 

Pŵer trawsyrru:  Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  
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Rhan D  – Safle(oedd) trawsyrru ychwanegol arfaethedig 

Nid yw rhan D yr atodiad yn berthnasol ond os yw eich cais yn un i ychwanegu mwy nac un safle 
trawsyrru ychwanegol. Rhowch fanylion isod, os gwelwch yn dda, yn ychwanegol i’r manylion yn 
rhan 6 y ddogfen. 
 

Safle trawsyrru newydd arfaethedig 2 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y safle:  

NGR:  

Uchder y safle:  

Uchder antena:  

Patrwm erial:  

Amledd: Pennir gan Ofcom 

Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  

 

 

 

 

Safle trawsyrru newydd arfaethedig 3 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y safle:  

NGR:  

Uchder y safle:  

Uchder antena:  

Patrwm erial:  

Amledd: Pennir gan Ofcom 

Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  
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Safle trawsyrru newydd arfaethedig 4 

Enw’r safle:  

Cyfeiriad y safle:  

Perchennog y safle:  

NGR:  

Uchder y safle:  

Uchder antena:  

Patrwm erial:  

Amledd: Pennir gan Ofcom 

Pŵer trawsyrru: Pennir gan Ofcom 

Sylwadau  
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