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A1. Cyfrifon Adran 400

O dan Adran 400 Deddf Cyfathrebiadau 2003,
rhaid i Ofcom gasglu ffioedd a thaliadau gan
gynnwys ffioedd trwyddedau dan y Ddeddf
Telegraffiaeth Ddi-wifr (WTA). Nid yw’r derbyniadau
hyn yn rhan o’r refeniw sy’n cael ei gofnodi gan
Ofcom ac nid ydynt yn cael eu cynnwys yn y
refeniw yn Natganiadau Ariannol Ofcom.
Roedd Deddf yr Economi Ddigidol 2017 yn cyflwyno
gwelliannau deddfwriaethol sy’n caniatáu i
Ofcom gadw symiau a geir mewn perthynas
â’i swyddogaethau o dan WTA i dalu am ei
swyddogaethau cyffredinol i reoli sbectrwm, ac
i dalu am gostau gwaith ei swyddogaethau eraill
na chaiff godi ffioedd na thaliadau ar eu cyfer.
Mae gweddill y refeniw a gesglir yn cael ei
drosglwyddo i Gronfa Gyfunol y Deyrnas Unedig
yn Nhrysorlys EM, yr Adran Cyllid a Phersonél
- Gogledd Iwerddon (DFPNI), Trysorlysoedd
Ynys Manaw, Beilïaeth Jersey a Beilïaeth
Guernsey, yn uniongyrchol neu drwy’r Adran
dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau
a Chwaraeon fel y corff sy’n noddi Ofcom.
Yn ystod 2020/21 roedd Ofcom wedi cael
£415m (2019/20: £373m). Mae’r cynnydd yn
bennaf oherwydd ffioedd trwydded blynyddol
uwch a delir gan weithredwyr symudol ar gyfer
y rhwydweithiau di-wifr cyhoeddus. O blith
y derbyniadau hyn, cafodd £63.8m (2019/20:

£56.8m) i gyllido gwariant perthnasol Ofcom
sy’n cynnwys Rheoli Sbectrwm a’n dyletswyddau
Llwyfannau Rhannu Fideo newydd.
Talodd Ofcom £328m (2019/20: £313m) sy’n
ymwneud â ffioedd trwyddedau WTA, ffioedd
sbectrwm gan adrannau Llywodraeth y DU a’r llog
a gafwyd ar falansau arian i’r Adran dros Faterion
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon,
sy’n cael eu talu i gronfeydd cyfunol. Cafodd
balans o £13.8m a dderbyniwyd yn 2020/21 ei
drosglwyddo i’r Trysorlys ym mis Ebrill 2021.
Cafodd y bandiau amledd 700 MHz a 3.6-3.8
GHz eu dyfarnu drwy arwerthiant a ddechreuodd
ar 22 Mawrth 2021. Ar 31 Mawrth 2021, roedd
£2,692.2m o adnau yng nghyfrifon Ofcom.
Trosglwyddwyd £1.379.4m i Lywodraeth y DU
ar ôl i drwyddedau WTA gael eu cyhoeddi, a
dychwelwyd unrhyw flaendaliad dros ben i’r bidwyr,
ar ôl i’r arwerthiant ddod i ben ar 27 Ebrill 2021.
Ar ben hynny, roedd Ofcom wedi
trosglwyddo £20.6m (2019/20: £11m) yn
uniongyrchol i’r Cronfeydd Cyfunol a oedd
yn ymwneud â derbyniadau a oedd yn deillio
o daliadau ychwanegol, cosbau ariannol a
thaliadau am rifau ffôn daearyddol.

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Ofcom 2020/21 ofcom.org.uk

Adran D | Atodiadau | A2. Datganiadau rheoleiddio

150

A2. Datganiadau Rheoleiddio

Rhestr o’r datganiadau a gyhoeddwyd yn 2020/21, gan gynnwys yr
effaith reoleiddio ar randdeiliaid.
A

Datganiad: Diwygiadau arfaethedig i’r Cod Darlledu a’r Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu

A

Datganiad: Diogelu’r rhai sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio

A

Datganiad: Newidiadau arfaethedig i amodau trwyddedau darlledu

A

Datganiad: Trwyddedu DAB ar raddfa fach – Sut bydd Ofcom yn defnyddio ei swyddogaethau newydd

B

Datganiad: Sam FM (Bryste) – Cais i newid Fformat

B

Datganiad: Imagine Radio – cais i greu ardal gymeradwy newydd

B

Datganiad: Adolygiad o reolau cystadleuaeth yn y Cod Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG)

B

Datganiad ac Ymgynghoriad: Digwyddiadau Rhestredig – Gemau Terfynol Cwpan Her Rygbi'r
Gynghrair 2020 a 2021

B

Datganiad: Gorsafoedd Bauer Radio yn ne a gorllewin Lloegr

B

Datganiad: Gorsafoedd Bauer Radio yn ngogledd Lloegr

B

Datganiad: Love Sport (Gogledd Llundain) – Cais i newid Fformat

B

Datganiad: Newyddion y BBC ar gyfer plant a rhaglenni gwreiddiol o’r Deyrnas Unedig sy’n cael eu
dangos am y tro cyntaf

B

Datganiad: Gorsafoedd Bauer Radio yn ngorllewin Lloegr

B

Datganiad: Gorsafoedd Bauer Radio yn ne Lloegr

B

Datganiad: Secklow Sounds (Milton Keynes) – Cais i newid ei Brif Ymrwymiadau

B

Datganiad: Ardal gymeradwy De Orllewin Lloegr (Bauer) - cais i ychwanegu trwydded Plymouth

B

Datganiad: Absolute Radio (Llundain) – Cais i newid Fformat

Post
A

Adolygu’r broses o ddarparu adroddiadau ariannol rheoleiddiol ar gyfer y Post Brenhinol - Cam II

C

Adennill costau am wasanaethau eiriolaeth defnyddwyr a rheoleiddio’r post

Allwedd i’r Datganiadau Rheoleiddio
Mwy o reoleiddio/rheoleiddio newydd

A

Wedi symleiddio/cyd-reoleiddio

C

Cymysg/dim newid/parhaus

B

Llai o reoleiddio

D
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Rhestr o’r datganiadau a gyhoeddwyd yn 2020/21, gan gynnwys yr
effaith reoleiddio ar randdeiliaid.
Sbectrwm
A

Datganiad: Mesurau i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu
cysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF)

B

Datganiad: Dyfeisiau pellter byr a systemau synwyryddion radar croesfannau rheilffordd

B

Datganiad: Cefnogi arloesi yn yr ystod 100-200 GHz

B

Datganiad: Penderfyniad i wneud Rheoliadau Telegraffiaeth Ddi-wifr (Radar Pellter Agos Modurol)
(Eithriad) 2020

B

Datganiad: Gwella mynediad i sbectrwm ar gyfer Wi-Fi – Defnyddio sbectrwm yn y bandiau 5 a 6 GHz

B

Datganiad ar y rheoliadau terfynol ar ddyfarnu sbectrwm ym mandiau amledd 700 Mhz a 3.6-3.8 GHz

B

Datganiad: Penderfyniad i wneud Rheoliadau Telegraffiaeth Ddi-wifr (Ffioedd Trwyddedau) 2020

Telathrebu
A

Datganiad: Digolledu darparwyr sy’n darparu gwasanaethau cyffredinol

A

Datganiad ac ymgynghoriad: Rhoi'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd ar waith

A

Datganiad: Rhoi'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd ar waith

B

Datganiad: Caniatâd i KCOM ohirio ei Ddatganiadau Ariannol Rheoleiddiol ar gyfer 2019/20 a 2020/21

B

Trin cwsmeriaid agored i niwed yn deg: Canllaw ar gyfer darparwyr gwasanaethau ffôn, band eang a
theledu drwy dalu

B

Datganiad: Hyrwyddo buddsoddiad a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr – Adolygiad o’r
Farchnad Telathrebu Sefydlog Gyfanwerthol 2021-26

B

Datganiad: Diogelu cwsmeriaid llinell dir llais-yn-unig

C

Datganiad: Offer Cymharu Digidol - newidiadau i gynllun achredu gwirfoddol Ofcom

D

Datganiad: Caniatáu hepgor cyfnodau hysbysu ar gyfer newidiadau i ffioedd, telerau ac amodau
mynediad rhwydwaith Openreach

Allwedd i’r Datganiadau Rheoleiddio
Mwy o reoleiddio/rheoleiddio newydd

A

Wedi symleiddio/cyd-reoleiddio

C

Cymysg/dim newid/parhaus

B

Llai o reoleiddio

D
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Datganiadau Ofcom a gyhoeddwyd yn 2020/21 lle roedd yr
ymgynghoriad cynharach yn cynnwys asesiad o effaith
Dyfeisiau pellter byr a systemau synwyryddion radar croesfannau rheilffordd
Cyfarwyddyd terfynol yn defnyddio pwerau Cod i CloudHQ Didcot Fibre GP Ltd
Digolledu darparwyr sy’n darparu gwasanaethau cyffredinol
Trwyddedu DAB ar raddfa fach – Sut bydd Ofcom yn defnyddio ei swyddogaethau newydd
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Orbital Net Limited
Rhoi'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd ar waith
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i MGMT Ltd
 esurau i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu cysylltiad â meysydd
M
electromagnetig
Cefnogi arloesi yn yr ystod 100-200 GHz
Diwygiadau arfaethedig i’r Cod Darlledu a’r Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu
Diogelu’r rhai sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio
Rhoi'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd ar waith
Adolygiad o reolau cystadleuaeth yn y Cod Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG)
Penderfyniad i ganiatáu eithriad i rwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol y Post Brenhinol
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau’r Cod i Broadband Networks Limited
Newyddion y BBC ar gyfer plant a rhaglenni gwreiddiol o’r Deyrnas Unedig sy’n cael eu dangos am y tro cyntaf
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Westnetworks Innovations Limited
Gwella mynediad i sbectrwm ar gyfer Wi-Fi – Defnyddio sbectrwm yn y bandiau 5 a 6 GHz
Secklow Sounds (Milton Keynes) – Cais i newid ei Brif Ymrwymiadau
Addasiadau i Amod Mynediad darparwr gwasanaeth cyffredinol ar gyfer rheoleiddio mynediad i rwydwaith
post y Post Brenhinol
Cyfarwyddyd terfynol yn defnyddio pwerau Cod i Secure Web Services Limited
Adolygiad o God Ofcom ar gyfer Gwasanaethau Hwyluso’r Defnydd o Deledu, a Chanllawiau ynghylch
Hygyrchedd y BBC
 rin cwsmeriaid agored i niwed yn deg: Canllaw ar gyfer darparwyr gwasanaethau ffôn, band eang a
T
theledu drwy dalu
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Liberty Charge Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Obelisk Networks (UK) Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i NATS (Services) Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Redshelf Ltd
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i M 12 Solutions Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Nynet Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Delambre Infrastructure Ltd
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Wildanet Limited
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Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Simply Fibre Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Wessex Internet Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso Digital Infrastructure Ltd
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Yesfibre Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Commsworld Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Factco Ltd
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i 5ibre Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Neutralone Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Connexin Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Vispa Limited
Cyfarwyddyd terfynol yn cymhwyso pwerau Cod i Net Support UK Limited
 yrwyddo buddsoddiad a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr – Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu
H
Sefydlog Gyfanwerthol 2021-26
Diogelu cwsmeriaid llinell dir llais-yn-unig
Adolygiad o'r Farchnad Llais Cyfanwerthol 2021-26

Ymgynghoriadau Ofcom a gyhoeddwyd yn 2020/21 a oedd yn cynnwys
asesiad o effaith a lle na chyhoeddwyd datganiad terfynol erbyn 31
Mawrth 2021
Cynnig i gymhwyso pwerau Cod i Fibre Me Limited
Cynnig i gymhwyso pwerau Cod i Exponiential-e Limited
Cefnogi dyfodol di-wifr y Deyrnas Unedig – ein strategaeth rheoli sbectrwm ar gyfer y 2020au
Llinellau busnes BBC Studios
Ansawdd gwasanaeth Openreach – newidiadau i gynigion a wnaed fel rhan o’r Adolygiad o’r Farchnad
Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol
Hysbysiad o newidiadau Ofcom i’r eithriad trwydded ar gyfer Dyfeisiau Telegraffiaeth Ddi-wifr ac
ymgynghoriad ar drwyddedu offer 57 i 71 GHz
Hyrwyddo cystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr – Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu Sefydlog
Gyfanwerthol yn ardal Hull, 2021-26
Rhoi'r gorau i ddefnyddio copr – amodau lle gallai rheoleiddio copr gael ei dynnu’n ôl yn llwyr mewn
cyfnewidfeydd gwibgyswllt
Gwneud gwasanaethau ar-alw yn hygyrch
Cynnig i ddefnyddio pwerau Cod gyda CK Hutchison Networks (UK) Limited
Newid darparwr yn gyflym, yn hawdd ac mewn modd dibynadwy
Canllawiau i ddarparwyr llwyfannau rhannu fideos ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol
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A3. Rhaglen Ymchwiliadau

Mae rhaglen ymchwiliadau Ofcom yn ymwneud
â chwynion am ymddygiad gwrth-gystadleuol,
torri rheolau rheoleiddio penodol ac anghydfodau
ynghylch rheoleiddio. Mae’r tabl canlynol yn dangos
gweithgareddau Ofcom yn cynnal asesiadau
cychwynnol ac ymchwiliadau yn ystod 2019/20. Mae’n
adlewyrchu’r darlun fel yr oedd ar 31 Mawrth 2021.
						

Mae rhagor o fanylion am achosion yr ymchwiliwyd
iddynt o dan y rhaglen ymchwiliadau wedi eu nodi yn
Mwletin Competition and Enforcement Ofcom sydd
ar gael yn:
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/
bulletins/competition-bulletins
Mae’r data yn y tabl isod yn ymwneud ag asesiad
cychwynnol.

Cyfanswm sydd Cyfanswm sydd
wedi cael sylw wedi eu derbyn
i’w hymchwilio

Cyfanswm
heb eu derbyn

Gweithgarwch
parhaus (ar
31/3/2021)

Anghydfodau

0

0

0

0

Cyfraith cystadleuaeth

1

0

1

0

13

0

11

2

4

3

1

0

Cwynion
Menter ein hunain

Mae’r tabl canlynol yn ymwneud ag achosion a agorwyd yn ffurfiol:
Cyfanswm sydd
wedi cael sylw

Cyfanswm a
agorwyd

Cyfanswm sy’n Cyfanswm wedi
parhau eu dirwyn i ben

Gweithgarwch
parhaus (ar
31/3/2021)

Anghydfodau

0

0

0

0

0

Cyfraith Cystadleuaeth

2

0

2

1

1

Ymchwiliadau eraill

11

3

8

5

6

Rhaglenni gorfodi

2

0

2

0

2
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A4. Cwynion, achosion a
sancsiynau darlledu
Safonau a Diogelu Cynulleidfaoedd
Yn 2020/21, mae’r Deyrnas Unedig wedi wynebu
newid enfawr, gyda dadleuon parhaus ynghylch
materion cymdeithasol a diwylliannol yn flaenllaw o
ran pryderon cynulleidfaoedd. Yn ystod y cyfnod hwn,
fe wnaethom flaenoriaethu diogelu cynulleidfaoedd
rhag cynnwys niweidiol drwy orfodi’r Cod Darlledu.
Roedd hyn yn cynnwys gosod sancsiynau yn erbyn
trwyddedeion am ddarlledu deunydd niweidiol difrifol,
fel iaith casineb a honiadau niweidiol yn ymwneud
â’r Coronafeirws. Cafodd yr ymchwiliadau cymhleth
hyn eu cynnal yn gyflym i liniaru’r niwed posibl i
gynulleidfaoedd ac mae llawer wedi arwain at gosbau
ariannol yn erbyn trwyddedeion. Mae cwynion am
safonau cynnwys yn cael eu trin o dan Weithdrefnau

Ofcom ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri safonau
cynnwys ar gyfer teledu a radio. Mae cwynion am
safonau cynnwys y BBC yn cael eu trin o dan y
Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri
safonau cynnwys ar wasanaethau darlledu’r BBC a
gwasanaethau rhaglenni ar-alw y BBC.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym
wedi gweld cynnydd sylweddol yn
nifer y cwynion
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Ofcom wedi cael ac
asesu nifer digynsail o gwynion darlledu, yr uchaf ers
ein sefydlu. Roedd y mwyafrif helaeth o’r cwynion
a gawsom yn ymwneud â chynnwys a oedd yn peri
tramgwydd i gynulleidfaoedd.

Ffigur 1 – cwynion ac achosion a aseswyd yn ôl blwyddyn
Math

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Cwynion

142,660

34,545

55,801

15,293

15,922

Achosion

11,778

7,829

6,206

5,774

5,986

Mewn sawl achos, efallai y byddwn yn derbyn mwy
nag un gŵyn am raglen benodol neu fwy nag un
mater o fewn rhaglen. Rydym yn asesu pob mater
fel un achos, felly arweiniodd y 142,6609 o gwynion
a gawsom yn 2020/21 at 11,778 o achosion.
Mae cwynion yn dal yn bwysig i ni: maent yn
tynnu sylw Ofcom at faterion a allai fod angen
ein hymyriad, felly rydym yn asesu pob cwyn a
gawn yn ofalus. Fodd bynnag, nid yw cynnydd yn
nifer y cwynion o reidrwydd yn arwain at gynnydd
cyfatebol mewn ymchwiliadau. Mae Ofcom yn
parhau i ymchwilio i gynnwys os yw’n codi materion
sylweddol o dan y Cod Darlledu.

Mae’r hawl hon yn cynnwys yr hawl i feddu ar
farn a derbyn a rhannu gwybodaeth a syniadau
heb ymyrraeth ddiangen. Mae’n rhan ganolog o’n
gwaith yn cymhwyso safonau darlledu ac wrth
ystyried pa raglenni i ymchwilio iddynt. Ar adeg pan
ydym yn cael lefelau uwch nag erioed o gwynion,
mae’n bwysig i ni hefyd roi ystyriaeth briodol i
bwysigrwydd rhyddid mynegiant mewn cymdeithas
ddemocrataidd.

Mae gan bawb yr hawl i ryddid i lefaru. Mae’n
rhywbeth rydyn ni’n ei ystyried bob tro rydyn ni’n
asesu cwynion am gynnwys sy’n cael ei ddarlledu.
9. 	Nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys cwynion Tegwch a Phreifatrwydd na chwynion a anfonwyd yn ôl gennym i’r BBC o dan BBC yn Gyntaf
am nad oeddent wedi cwblhau proses gwynion y BBC.
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Mae Ofcom yn ceisio gwneud asesiad cychwynnol o bob cwyn cyn pen 15 diwrnod gwaith. Yn y cyfnod
rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, asesodd Ofcom gwynion cyn pen 8.1 diwrnod gwaith ar gyfartaledd.
O’r 11,778 achos hyn, fe wnaethom gyfeirio 48 achos ar gyfer ymchwiliad o dan ein rheolau fel yr amlinellir
yn Ffigur 2 isod.
Ffigur 2: Canlyniadau cwynion ac achosion yn ôl mater allweddol y Cod Darlledu
Canlyniad

Swmp

Heb eu dilyn

Y tu allan i’r cylch
gwaith

Cyfeirio ar gyfer
ymchwiliad

10,225

1,505

48

Yn y flwyddyn ariannol hon cwblhawyd 60 ymchwiliad gennym10. O’r 60 ymchwiliad a gwblhawyd gennym,
cafodd 29 eu lansio cyn 2020/21. Cafodd y 31 arall eu lansio a’u cwblhau yn 2020/21. Mae canlyniadau’r
rhain wedi eu hamlinellu yn ffigur 3 isod.
Ffigur 3: Canlyniadau’r ymchwiliad
Canlyniad

Swmp
%

Torri Rheol Heb dorri amodau

Datryswyd11

Yn dod i ben

29

19

9

4

48%

32%

13%

7%

Anelwn at gwblhau’r achosion hynny y penderfynwn ymchwilio iddynt cyn pen 50 diwrnod gwaith. Yn ystod
y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, cwblhaodd Ofcom ymchwiliadau o fewn 75.2 diwrnod
gwaith ar gyfartaledd oherwydd bod y tîm wedi asesu nifer uchel o gwynion darlledu na welwyd eu tebyg o’r
blaen, a chymhlethdod llawer o’r achosion roeddem wedi ymchwilio iddynt.
Mae Ffigur 4 isod yn rhoi dadansoddiad yn ôl rhai o brif faterion y Cod Darlledu.
Ffigur 4: Canlyniadau cwynion, achosion ac ymchwiliadau yn ôl mater allweddol y Cod Darlledu
Math

Cwynion

Achosion

Ymchwiliadau

Torri amodau

128,825

6,511

25

10

Niwed

3,375

791

8

8

Amhleidioldeb Priodol

5,479

1,472

4

-

Arall12

4,981

3,004

23

11

142,660

11,778

60

29

Trosedd

Cyfanswm

Mae cwynion sy’n ymwneud â throseddau wedi cynyddu’n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, er i ni agor
llai o ymchwiliadau fel yr amlinellir yn ffigur 5 isod. Yn 2020/21, asesodd Ofcom gyfanswm o 128,825 o
gwynion am gynnwys tramgwyddus. Cafodd 3,164 yn rhagor o gwynion am gynnwys a barodd dramgwydd
ar y BBC eu cyfeirio’n ôl i’r BBC o dan broses BBC yn Gyntaf13.
10.	Gall ymchwiliad gael ei gwblhau dros fwy nag un flwyddyn ariannol yn dibynnu ar ffactorau fel pryd cafodd ei lansio a chymhlethdod yr ymchwiliad.
11.	Gellir defnyddio canlyniad ‘datryswyd’ mewn achosion - er enghraifft, lle mae darlledwr wedi cymryd camau priodol ar unwaith i unioni achos
o dorri’r Cod. Mewn achosion o’r fath, gall Ofcom ystyried ei bod yn briodol peidio â chofnodi torri’r amodau, a phenderfynu mai’r canlyniad
priodol yw penderfynu bod yr achos wedi ei ‘ddatrys’. Mae canfyddiad ‘datryswyd’ yn cael ei gadw ar gofnod ac mae’n bosibl y bydd yn cael ei
ystyried os bydd rhagor o bryderon ynghylch darlledwr penodol o ran cydymffurfio.
12. Mae mathau eraill o achosion yn cynnwys amddiffyn plant a chyfeiriadau masnachol.
13.	Fel arfer, dim ond cwyn sydd wedi cael ei hystyried gan y BBC yn gyntaf y bydd Ofcom yn ei derbyn (fel y nodir yn ein Gweithdrefnau ar gyfer y
BBC). Mae’r BBC yn ystyried cwynion yng nghyd-destun ei Ganllawiau Golygyddol, sy’n adlewyrchu darpariaethau perthnasol y Cod Darlledu.

Adran D | Atodiadau | A4. Cwynion, achosion a sancsiynau darlledu

157

Ffigur 5: Cwynion am dramgwydd fesul blwyddyn
Math

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Cwynion

128,825

25,834

48,180

9,265

9,546

Achosion

6,511

4,308

3,834

3,257

2,997

Ymchwiliadau

25

67

64

76

62

Torri amod

10

40

40

44

32

Fel y dangosir yn y ffigur uchod, er gwaethaf y cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion a dderbyniwyd, mae
nifer yr ymchwiliadau sy’n ymwneud â throseddau wedi gostwng.
Nid yw’n anarferol i Ofcom gael llawer iawn o gwynion am ddarllediadau unigol. Gwelwyd cynnydd dros y
cyfnod adrodd hwn yn nifer y darllediadau unigol sy’n denu llawer iawn o gwynion. O’r cyfanswm o 128,825
o gwynion am gynnwys tramgwyddus a gawsom, roedd 109,750 yn ymwneud â deg darllediad unigol fel yr
amlinellir yn Ffigur 6 isod.
Ffigur 6: Y 10 prif gŵyn am raglen ddarlledu unigol yn ystod BA 2020/21
Rhaglen

Dyddiad darlledu

Disgrifiad o’r cwynion

Cwynion

Good Morning Britain

08/03/2021

Sylwadau gan Piers Morgan am gyfeiriad
Duges Sussex at deimlo’n hunanladdol.

54,453

Britain's Got Talent

05/09/2020

Gwrthwynebiadau i berfformiad gan Diversity
ar 5 Medi a oedd yn cyfeirio at Black Lives
Matter.

25,017

I'm a Celebrity... Get
Me Out of Here!

Amh

Lles anifeiliaid a ddefnyddiwyd mewn treialon
ar y sioe.

11,516

Britain's Got Talent

19/09/2020

Alesha Dixon yn gwisgo cadwyn gyda’r
llythrennau cyntaf “BLM” yn sarhaus ac yn
anaddas ar gyfer sioe anwleidyddol.

2,565

Britain's Got Talent

10/10/2020

Gwrthwynebiadau i berfformiad Nabil
Abdulrashid ar sail ei fod yn sarhaus.

2,253

Good Morning Britain

15/04/2020

Gwrthwynebu dull Piers Morgan o gyfweld
Helen Whateley AS.

2,017

Good Morning Britain

22/04/2020

Gwrthwynebu dull Piers Morgan o gyfweld
Helen Whateley AS.

1,334

Britain's Got Talent

03/10/2020

Gwrthwynebiadau i berfformiad Nabil
Abdulrashid ar y sail ei fod yn sarhaus, a bod
gwisg Amanda Holden yn rhy ddadlennol, gan
wneud y rhaglen yn anaddas i gynulleidfa deuluol.

1,189

Good Morning Britain

28/04/2020

Dangos rhagfarn / bwlio gan Piers Morgan
wrth gyfweld Victoria Atkin, AS.

1,178

Good Morning Britain

26/11/2020

Anghydweld â honiadau Rishi Sunak ei fod wedi
cwrdd ag arweinwyr Excluded UK.

1,068
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Mewn llawer o’r achosion uchod, ni welsom fod y materion yn cyfiawnhau ymchwiliad. Ar rai adegau,
pan wnaethon ni benderfynu nad oedd rhaglen yn codi materion sylweddol o dan y Cod ond eu bod wedi
cael llawer o sylw gan y cyhoedd, roedden ni wedi cyhoeddi’r rhesymau dros ein penderfyniad i beidio
ag ymchwilio. Roedd hyn yn cynnwys ein penderfyniad i beidio ag ymchwilio i berfformiad y grŵp dawns
Diversity ar Britain’s Got Talent, ym mis Medi 2020, a ddenodd dros 25,000 o gwynion.
Yn ogystal â chynnydd cyffredinol mewn achosion o droseddau, gwelsom gynnydd yn nifer y cwynion yn
benodol am gynnwys darlledu a allai achosi tramgwydd hiliol. Mae’r ymatebion cyhoeddus hyn yn cyd-fynd
â chasgliadau gwaith ymchwil Ofcom ar Ddisgwyliadau Cynulleidfaoedd mewn Byd Digidol ym mis Ebrill
2020, a ganfu fod normau cymdeithasol wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf a bod ymddygiad ac iaith
wahaniaethol bellach yn cael eu gweld yn fwy cyffredin fel rhywbeth annerbyniol nag oedd yn flaenorol.

Prif ffocws ein gwaith yn 2020/21 oedd diogelu cynulleidfaoedd rhag
niwed difrifol
Yn ein barn ni, diogelu cynulleidfaoedd rhag niwed yw’r maes pwysicaf yn ein gwaith ac rydym wedi parhau i
ganolbwyntio ar hyn yn 2020-21, gan flaenoriaethu gorfodi rheolau sy’n ymwneud ag ysgogi troseddu, iaith
casineb a thriniaeth ddifrïol, sef y math mwyaf difrifol o niwed fel arfer. Mae Ffigur 8 isod yn rhoi rhagor o
fanylion am y niferoedd dros bum mlynedd.
Ffigur 8: Cyfanswm nifer y cwynion, achosion ac ymchwiliadau am niwed fesul blwyddyn14
Math

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Cwynion

3,375

888

613

1,995

1,303

Achosion

791

227

249

292

287

Ymchwiliadau

8

14

6

14

18

Torri amod

8

11

5

9

9

Mae’r cynnydd mewn cwynion ac ymchwiliadau a ddangosir yn y tabl yn adlewyrchu nifer uchel o gwynion sy’n
ymwneud â chynnwys am y coronafeirws. Roedd tua 75% o’r holl achosion niwed a aseswyd gennym yn 2020/21
yn sôn am y Coronafeirws (neu dermau cysylltiedig) yn y cwynion. Rydym yn cydnabod y bydd cynulleidfaoedd
eisiau derbyn - ac y bydd darlledwyr eisiau darlledu - cynnwys am bandemig y coronafeirws, a bod cyfathrebu
gwybodaeth gywir a chyfredol i gynulleidfaoedd yn hanfodol. Nid oedd y rhan fwyaf o’r cwynion hyn yn codi
materion a oedd yn cyfiawnhau ymchwiliad dan ein rheolau. Fodd bynnag, pan wnaethant hynny, fe wnaethom
hwyluso ymchwiliadau oherwydd natur ddifrifol rhywfaint o’r cynnwys. Fe wnaethom gofnodi wyth achos o dorri
ein rheolau yn y maes hwn, gan gynnwys gwasanaeth Loveworld a oedd yn cynnwys datganiadau camarweiniol
iawn am bandemig y Coronafeirws heb roi digon o amddiffyniad i’r gynulleidfa.

Sancsiynau
Mae ymchwiliadau i niwed fel arfer yn golygu ein bod yn ystyried gosod sancsiwn statudol oherwydd
difrifoldeb y tor-amod hwn. Fel yr eglurir yn Ffigur 9 isod, yn 2020/21 fe wnaethom roi 14 o sancsiynau
mewn perthynas â safonau cynnwys, cynnydd sylweddol o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol, wedi ei
sbarduno’n bennaf gan y chwe sancsiwn roeddem wedi eu rhoi mewn perthynas â chynnwys a allai fod yn
niweidiol mewn perthynas â’r Coronafeirws. Fodd bynnag, fe wnaethom hefyd osod wyth cosb arall am
safonau cynnwys a oedd yn ymwneud â niwed posibl a oedd yn deillio o nifer o achosion difrifol eraill o dorri’r
Cod Darlledu, gan gynnwys anogaeth, iaith casineb a didueddrwydd dyladwy.
14.	Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys cwynion a ddosbarthwyd gennym o dan ein rheolau sy’n cyfeirio at drosedd ac anhrefn, niwed, casineb a
cham-drin
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Ffigur 9: Cosbau statudol safonau cynnwys a roddwyd fesul blwyddyn – pob categori
Math

Cynnwys niweidiol yn ymwneud
â’r Coronafeirws

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

10

7

3

6

3

7

-

-

-

-

17

7

3

6

7

Cynnwys niweidiol arall
Cyfanswm

Mae Ffigur 10 isod yn rhoi manylion y sancsiynau statudol ar gyfer safonau cynnwys a roddwyd yn 2020/21.
Ffigur 10: Manylion y sancsiynau statudol ar gyfer safonau cynnwys a roddwyd yn 2020/21
Trwyddedai

Gwasanaeth

Cosb

Uckfield Community
Radio

Uckfield FM

Cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o
ganfyddiadau Ofcom.

Amh

ESTV Limited

London Live

Cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o
ganfyddiadau Ofcom.

Amh

Club TV
Lord Production Ltd

Loveworld Limited

Peace TV Urdu

Cosb ariannol

£200,000

Peace TV

Cosb ariannol

£100,000

Loveworld
Television
Network

Panjab Radio Ltd

Panjab Radio

Khalsa Television
Limited

KTV

Islam Channel Limited Islam Channel
Afro Caribbean
Millennium Centre
Ujima Radio CIC
Worldview Media
Network Limited
Star China Media
Limited

Cosb15

Cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o
ganfyddiadau Ofcom.

Amh

Cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o
ganfyddiadau Ofcom ac i beidio ag ailadrodd y
rhaglen.

Amh

Cosb ariannol

£125,000

Cosb ariannol

£30,000

Cosb ariannol a chyfarwyddyd i ddarlledu
datganiad o ganfyddiadau Ofcom, ac i beidio ag
ailadrodd y rhaglenni.

£50,000

Cosb ariannol

£20,000

Cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o
ganfyddiadau Ofcom ac i beidio ag ailadrodd y
New Style Radio rhaglen.

Amh

Cosb ariannol

£2,000

Cosb ariannol

£300

Republic Bharat Cosb ariannol

£20,000

Cosb ariannol

£100,000

Cosb ariannol

£125,000

Ujima Radio

CGTN

15. Caiff yr holl gosbau ariannol a roddir gan Ofcom eu dal mewn cyfrif gyda Gwasanaethau Bancio Llywodraeth y DU (GBS) er budd y
Trysorlys. Caiff cronfeydd eu trosglwyddo i gyfrif GBS Trysorlys EM i’w defnyddio’n uniongyrchol gan y Trysorlys, neu eu dosbarthu i
Gronfeydd Cyfunol perthnasol. Nid yw Ofcom yn defnyddio nac yn cael buddion ariannol o unrhyw gosbau ariannol a geir
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Didueddrwydd dyladwy a chywirdeb dyladwy newyddion a materion cyfoes
Cawsom nifer gynyddol o gwynion ynghylch didueddrwydd dyladwy, cywirdeb dyladwy ac etholiadau.
Fodd bynnag, mae cydymffurfiad darlledwyr yn y maes hwn yn dal yn uchel. Mae Ffigur 11 isod yn rhoi
gwybodaeth am ddarparwyr, ar wahân i’r BBC, ac mae Ffigur 12 yn rhoi manylion am y BBC, gan fod eu
cwynion yn cael eu trin drwy broses wahanol yn unol â Siarter Frenhinol y BBC. O dan system BBC yn Gyntaf,
fel arfer mae’n rhaid i’r rhai sy’n cwyno gwblhau proses gwynion y BBC cyn dod at Ofcom. Os byddant yn
dal yn anfodlon ag ymateb terfynol y BBC i’w cwyn, gallant gyfeirio’r mater at Ofcom. Mae hyn yn wahanol i
ddarlledwyr eraill, lle gall y rhai sy’n cwyno gofrestru eu cwynion ag Ofcom yn uniongyrchol.
Ffigur 11: Cyfanswm y cwynion am gywirdeb dyladwy/didueddrwydd dyladwy/etholiadau yn ôl blwyddyn (y
tu allan i’r BBC)
Math

2020/21

2019/20

Cwyn

Achos

Channel 4

370

176

1

Channel 5

57

40

4,059

ITV
Sky News
Cyfanswm

Ymchwiliad Torri Rheol

Cwyn

Achos

Ymchwiliad Torri Rheol

-

809

221

-

-

-

-

72

50

-

-

668

1

-

883

302

1

1

879

496

2

-

1,134

458

-

-

5,365

1,380

4

-

2,898

1,031

1

1

Ffigur 12: Cyfanswm y cwynion am gywirdeb dyladwy/didueddrwydd dyladwy/etholiadau yn ôl blwyddyn (BBC)
Math

Cwynion

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

Cyfeiriwyd gan
BBC yn Gyntaf

1,609

1,421

445

809

Safonau’r BBC

102

122

115

85

1,711

1,543

560

894

BBC yn gyntaf

819

811

435

586

Safonau’r BBC

92

100

111

84

911

911

546

670

Cyfanswm
Achosion

Cyfanswm

Fe wnaethom gyhoeddi nifer o asesiadau manwl
lle rydym wedi nodi rhesymau dros beidio â mynd
ar drywydd achos didueddrwydd dyladwy penodol.
Er enghraifft, ym mis Mawrth 2021, fe wnaethom
gyhoeddi: ein penderfyniad asesu; mewn perthynas
ag ymdriniaeth y BBC o sesiynau briffio Llywodraeth
yr Alban ar y pandemig; a’n penderfyniad asesu
ynghylch rhaglen Newsnight BBC 2 a’i sylw i
ddigwyddiadau yn ymwneud â Phrif Gynghorydd

Llywodraeth y DU ar y pryd, Dominic Cummings.
Fe wnaethom hefyd ddiwygio ein Penderfyniadau
Cwynion i annog y BBC i fod yn fwy tryloyw yn ei
benderfyniadau ar gwynion golygyddol, yn enwedig
mewn perthynas â chyhoeddi canlyniadau yng
ngham 2 Fframwaith Cwynion y BBC.
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Deunydd ar-lein y BBC

Tegwch a Phreifatrwydd

O dan Siarter a Chytundeb y BBC, a osodir gan
Lywodraeth a Senedd y DU, mae’r BBC yn gyfrifol
am safonau golygyddol ei ddeunydd ar-lein. Mae gan
Ofcom gyfrifoldeb i ystyried a rhoi barn ynghylch
a wnaeth y BBC lynu at y canllawiau golygyddol
perthnasol yn y deunydd ar-lein. Mae deunydd arlein yn golygu cynnwys ar wefannau ac apiau’r BBC,
fel erthyglau, delweddau a fideos. Nid yw’n cynnwys
rhaglenni ar y BBC iPlayer sy’n gorfod cydymffurfio
â rheolau Cod Darlledu Ofcom.

Mae Ofcom hefyd yn ystyried cwynion gan bobl
sy’n credu iddynt gael eu trin yn annheg ar raglen,
neu sydd o’r farn y tarfwyd ar eu preifatrwydd
heb gyfiawnhad. Yn yr achosion hyn, mae Ofcom
yn gweithredu fel dyfarnwr rhwng yr unigolyn a’r
darlledwr.

Rydym yn delio â chwynion am ddeunydd ar-lein
y BBC o dan y Gweithdrefnau ar gyfer delio â
chwynion sy’n ymwneud â deunydd ar-lein y BBC.
Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 fe
wnaethom gau cyfanswm o 61 cwyn am ddeunydd
ar-lein y BBC. Ni chyfeiriwyd yr un o’r achosion hyn i
gael Barn. Roedd 537 o gwynion eraill wedi cael eu
hailgyfeirio at y BBC o dan y dull ‘BBC yn Gyntaf’, neu
y tu allan i’n cylch gwaith.
Mae Ofcom yn ceisio gwneud asesiad cychwynnol o
bob cwyn cyn pen 15 diwrnod gwaith. Yn y cyfnod
rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, asesodd
Ofcom gwynion cyn pen 18.3 diwrnod gwaith ar
gyfartaledd.

Mae cwynion am degwch a phreifatrwydd yn
cael sylw o dan y Gweithdrefnau ar gyfer ystyried
cwynion Tegwch a Phreifatrwydd, a dyfarnu yn eu
cylch. Bydd cwynion am degwch a phreifatrwydd
ar raglenni teledu, radio ac ar-alw y BBC yn cael
eu trin o dan y Gweithdrefnau ar gyfer ystyried a
dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd
ar wasanaethau darlledu’r BBC a gwasanaethau
rhaglenni ar-alw y BBC.
Yn 2020/21, fe wnaethom ystyried 248 o gwynion
Tegwch a Phreifatrwydd (2019/20: 174). Fe
wnaethom gadarnhau tri o’r rhain yn ymwneud â
rhaglenni a ddarlledwyd ar CGTN (a CCTV News cyn
ei ail-frandio), a dwy gŵyn yn ymwneud â rhaglenni
a ddarlledwyd ar Abu Dhabi Media Channel.
Roedd pob un o’r pum rhaglen hyn yn cynnwys
lluniau o gyfaddefiadau wedi eu gorfodi fel yr
honnwyd, a chanfu Ofcom fod y rhaglenni wedi
arwain at annhegwch difrifol i’r rhai a oedd yn
cwyno; yn cynrychioli ymyriad sylweddol â hawliau’r
rhai a oedd yn cwyno i gael preifatrwydd; ac nad
oedd cyfiawnhad dros ddarlledu’r ffilm.
Rhoesom gosb ariannol o £100,000 i Star China
Media Limited16 a oedd yn dal y drwydded ar gyfer
gwasanaeth CGTN. Yn ogystal, fe wnaethom roi dwy
gosb ariannol o £125,000 yr un i Abu Dhabi Media
Company PJSC17 a oedd yn dal y drwydded ar gyfer
Abu Dhabi Channel am dorri’r rheolau Tegwch a
Phreifatrwydd yn ddifrifol18.

16. 	Roedd y sancsiwn hwn yn ymwneud â’r cyntaf o’r tri achos o dorri tegwch a phreifatrwydd a gofnodwyd gennym yn 2020/21 yn erbyn
Star China Media Limited mewn perthynas â chynnwys CGTN/CCTV News
17. Penderfyniad ynghylch Sancsiynau Al-Jaidah (ofcom.org.uk) a Penderfyniad ynghylch Sancsiynau Al-Hammadi (ofcom.org.uk).
18. C
 afodd y sancsiynau yn erbyn Cwmni Cyfryngau Abu Dhabi PJSC, mewn perthynas â’i wasanaeth Abu Dhabi, eu rhoi yn ystod blwyddyn
ariannol newydd 2021/22 ac felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn nifer y sancsiynau a roddwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Ofcom 2020/21 ofcom.org.uk
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Penderfyniadau i Ystyried

Dyfarniadau

Mae Ofcom yn ceisio asesu a phenderfynu a yw am
bwyso a mesur cwynion Tegwch a Phreifatrwydd ai
peidio cyn pen 25 diwrnod gwaith o gael y gŵyn, ac
unrhyw wybodaeth bellach y gofynnir amdani gan y
sawl sy’n cwyno. Yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a
31 Mawrth 2021, asesodd a phenderfynodd Ofcom
cyn pen 14.0 diwrnod gwaith ar gyfartaledd a ddylid
pwyso a mesur cwynion Tegwch a Phreifatrwydd.

Os caiff cwyn Tegwch a Phreifatrwydd ei phwyso
a’i mesur gan Ofcom, bydd yn ymchwilio i’r mater
ymhellach i benderfynu a gafodd y Cod Darlledu ei
dorri. Bydd Ofcom wedyn yn gwneud ei ddyfarniad
terfynol. Dyfarnwyd ar gyfanswm o 51 cwyn yn y
cyfnod dan sylw, gyda’r canlyniad yn cael ei amlinellu
yn Ffigur 13 isod.

Ffigur 13: Canlyniadau dyfarniadau Tegwch a Phreifatrwydd
Canlyniad

Swmp
%

Cadarnhawyd

Cadarnhawyd yn
rhannol

Heb ei gadarnhau

Datryswyd

Yn dod i ben

9

1

25

1

15

18%

2%

49%

2%

29%

Mae Ofcom yn ceisio cwblhau’r gwaith o ystyried
cwynion Tegwch a Phreifatrwydd, a dyfarnu arnynt,
o fewn 90 diwrnod gwaith i bwyso a mesur y gŵyn.
Yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021,
cwblhaodd Ofcom y gwaith o ystyried cwynion
Tegwch a Phreifatrwydd, a dyfarnu arnynt, cyn pen
117.8 diwrnod gwaith ar gyfartaledd.
Mae ein tîm wedi asesu mwy nag erioed o’r blaen
o gwynion ynghylch darlledu dros y flwyddyn
ddiwethaf. Rydym hefyd wedi ystyried a rhoi nifer
fawr o sancsiynau. Roedd llawer iawn o’r achosion
Tegwch a Phreifatrwydd a gafodd eu cau eleni yn
cynnwys rhai materion gweithdrefnol a chyfreithiol
cymhleth iawn. Mae hyn wedi golygu ein bod wedi
cymryd mwy o amser nag arfer i gwblhau ein
dyfarniadau.

Trwydded Darlledu
Darlledu arloesol
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld
darlledwyr yn edrych ar ffyrdd newydd o gyrraedd
cynulleidfaoedd mewn ymateb i’r heriau a ddaeth
yn sgil y pandemig. Er enghraifft, manteisiodd
darlledwyr lleol ar fersiwn newydd o drwydded
radio bresennol a gyflwynwyd gennym ym mis Ebrill
2020. Cafodd y drwydded hon ei dylunio’n benodol
ar gyfer y rhai sydd eisiau darparu newyddion,
gwybodaeth a diweddariadau am Covid-19 gyda’u
cymunedau. Daeth wyth o’r gwasanaethau newydd
hyn ar yr awyr o gwmpas y Deyrnas Unedig eleni.
Cynyddodd nifer y trwyddedau gwasanaeth
cyfyngedig a oedd yn cael eu dal ar gyfer
digwyddiadau gyrru i mewn, wrth i’r trefnwyr
chwilio am ffyrdd newydd o ddod â chymunedau
at ei gilydd gan gadw pellter cymdeithasol ar yr
un pryd. Mae angen trwyddedau gwasanaeth
cyfyngedig ar gyfer digwyddiadau gyrru i mewn er
mwyn i’r rhai sy’n bresennol glywed beth sy’n cael
ei ddweud ar eu setiau radio. Rhoddwyd dros 430 o
drwyddedau trwyddedau gwasanaeth cyfyngedig
yn 2020/21 – o’i gymharu â thros 80 a roddwyd yn
2019/20 – ar gyfer digwyddiadau sy’n amrywio o
wylio ffilmiau mewn ceir, gwasanaethau eglwysig a
phriodasau gyrru i mewn, hyd yn oed.
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Datblygiadau eraill o ran trwyddedu
darlledu ar deledu a radio
Gwelodd darlledwyr teledu newidiadau i’r
fframwaith trwyddedu darlledu ar gyfer eu
gwasanaethau yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda
rheolau newydd bellach ar waith ar gyfer sut mae
gwasanaethau teledu llinol yn cael eu trwyddedu ar
ôl i’r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.
Yn 2020/21, cafodd 228 o drwyddedau darlledu
teledu eu hildio, o gyfanswm o 1,378 o drwyddedau
a gyhoeddwyd. Er nad oes yn rhaid i drwyddedeion
roi rheswm pan fyddant yn ildio trwydded, mae ein
dadansoddiad yn awgrymu bod y rhan fwyaf o’r ildio
wedi digwydd o ganlyniad i gwmnïau darlledu’n adleoli
oherwydd yr ymadawiad â’r Undeb Ewropeaidd.
Fodd bynnag, cawsom ychydig llai na 50 o geisiadau
am wasanaethau teledu newydd ac rydym yn gweld
amrywiaeth o sianeli newydd yn cael eu lansio,
sy’n darparu ar gyfer gwahanol ddiddordebau i
gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig.
Ym mis Ebrill 2020, fe wnaethom nodi ein cynlluniau
i drwyddedu dros 200 o wasanaethau amlblecs
radio ar raddfa fach, gan alluogi gorsafoedd
cymunedol, masnachol ac arbenigol i fynd ar yr
awyr. Amlblecs yw’r dull technegol ar gyfer darlledu
gorsafoedd radio digidol DAB – ac ym mis Medi
fe wnaethom wahodd ceisiadau ar gyfer y 25
cyntaf. Erbyn canol 2021, fe wnaethom ddyfarnu
19 o drwyddedau amlblecs radio ar raddfa fach,
gan gynnwys yn Glasgow, Derry/Londonderry,
Caerdydd a Leeds ymysg eraill. Cafodd yr ail swp
o drwyddedau amlblecs, ar gyfer ardaloedd yng
ngogledd orllewin Lloegr a gogledd ddwyrain Cymru,

163

eu hysbysebu ym mis Mehefin 2021.
Yn ogystal, cawsom 21 o geisiadau am drwyddedau
gwasanaeth radio cymunedol digidol (C-DSP), a fydd
yn cael eu cludo yn y pen draw ar amlblecsau DAB
ar raddfa fach. Rhoesom 12 trwydded o’r fath, ac
rydym hefyd wedi cael 62 cais am drwyddedau radio
digidol (DSP), gyda 54 o’r rhain yn cael trwydded i
ddarlledu. Mae 308 o wasanaethau radio cymunedol
analog yn darlledu ar hyn o bryd, a bydd 29 arall yn
cael eu lansio dros y flwyddyn nesaf.

Gorfodi amodau trwydded
Yn ein gwaith i orfodi amodau trwyddedau, yr ydym
yn eu hystyried o dan ein gweithdrefnau cyffredinol
ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau
trwyddedau darlledu, fe wnaethom asesu 116 o
gwynion yn ystod 2020/21 fel y nodir yn ffigur 14.
Ym mhob achos ond un fe wnaethom benderfynu
nad oedd yn briodol nac yn angenrheidiol mynd ar
drywydd cwynion ynghylch y math o gynnwys roedd
yn rhaid i ddarlledwyr ei ddarparu yn ystod y cyfnod
hwn, gan gydnabod effaith y pandemig. Erbyn
diwedd mis Mawrth 2021, roedd nifer o ddarlledwyr
yn cyflawni eu hymrwymiadau rhaglennu a
chynhyrchu yn llawn. Ni ddilynwyd cwynion eraill
naill ai oherwydd nad oeddent yn codi materion
a allai fod yn sylweddol a oedd yn cyfiawnhau
ymchwiliad gan Ofcom neu oherwydd eu bod y tu
allan i’n cylch gwaith.

Ffigur 14: Cwynion trwyddedu
Disgrifiad o’r cwynion

Cwynion

Nid oedd darlledwyr wedi cadw at yr ymrwymiadau/cwotâu rhaglenni yn eu trwyddedau.

74

Roedd gorsafoedd radio cymunedol neu fasnachol naill ai wedi rhoi’r gorau i ddarlledu
dros dro neu heb ddechrau darlledu, ac felly nid oeddent yn darparu’r gwasanaeth sy’n
ofynnol gan y drwydded.

8

Trwyddedeion ddim yn cydymffurfio â’r gofynion perchnogaeth ar gyfer dal trwydded
darlledu.

4

Nid oedd y trwyddedai’n ‘addas a phriodol’ i ddal trwydded ddarlledu.

4

Amrywiaeth o faterion eraill, rhai ohonynt y tu allan i gylch gwaith Ofcom.

26
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Fe wnaethom gau 50 o ymchwiliadau, ac roedd
47 ohonynt wedi cael eu cychwyn gan Ofcom, ac
roedd y tri arall yn ganlyniad i gŵyn am orsaf radio
cymunedol yn peidio â darlledu’r allbwn roedd yn
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rhaid iddi ei ddarparu (roedd dau o’r ymchwiliadau
hyn yn ymwneud â chwynion a gafwyd yn ystod
2019/20). Mae Ffigur 15 yn egluro canlyniad y 50
ymchwiliad.

Ffigur 15: Canlyniadau ymchwiliadau
Canlyniad

Swmp

%

Heb dorri amodau

22

56%

Torri amodau (oherwydd)

28

44%

Peidio â thalu ffioedd trwyddedau blynyddol

12

43%

Methu darparu gwybodaeth ar gais

12

43%

Methu darparu recordiadau o allbwn darlledu

4

14%

Roedd hyn yn ostyngiad o’i gymharu â 2019/20,
pan wnaethom gau 268 o ymchwiliadau, ac roedd
151 ohonynt wedi golygu ein bod wedi cofnodi bod
y drwydded wedi cael ei thorri. Mae’r gostyngiad
mewn ymchwiliadau eleni yn deillio o’r hyblygrwydd
rydym wedi ei gynnig i ddarlledwyr o ran
cydymffurfio ag ymrwymiadau rhaglennu, ceisiadau
am wybodaeth a ffioedd trwyddedau yn ystod
pandemig y coronafeirws.
Mewn achosion lle mae trwyddedai wedi torri
amodau ei drwydded yn ddifrifol, yn fwriadol,

droeon neu’n ddi-hid, rydym yn rhoi sancsiwn
statudol yn unol â’n Gweithdrefnau ar gyfer ystyried
sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau
trwyddedau darlledu. Yn 2020/21, fe wnaethom
roi pedair cosb fel yr esbonnir yn ffigur 16 isod. Fe
wnaethom roi llai o sancsiynau statudol yn 2020/21
nag yn 2019/20 oherwydd yr hyblygrwydd rydyn
ni wedi ei gynnig i ddarlledwyr mewn perthynas
â chydymffurfio ag ymrwymiadau rhaglennu,
ceisiadau am wybodaeth a ffioedd trwyddedau yn
ystod pandemig y coronafeirws.

Ffigur 16: Cosbau trwyddedu a osodwyd fesul blwyddyn
Math

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Peidio â thalu ffioedd blynyddol 19

4

9

-

-

2

Peidio â darparu gwybodaeth19

2

3

-

-

1

Methu â chymdymffurfio ag ymrwymiadau
rhaglennu

-

1

-

-

-

Trwyddedai wedi methu â hysbysu Ofcom am
newid yn y rheolaeth

-

-

1

-

-

Cyfanswm

6

13

1

0

3

19. Mae’r sancsiynau hyn yn ymwneud â pheidio â thalu ffioedd trwydded blynyddol a oedd yn hwyr cyn dechrau pandemig y coronafeirws.
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Mae Ffigur 17 isod yn rhoi manylion y sancsiynau trwyddedu statudol a roddwyd yn 2020/21.
Ffigur 17: Manylion y sancsiynau trwyddedu a roddwyd yn 2020/21
Trwyddedai

Gwasanaeth

Cosb

Cosb

Ujima Radio

Cosb ariannol

£300

New Style Radio

Cosb ariannol

£2,000

Antenna Radio

Dirymiad

Dd/B

Atlas Radio

Dirymiad

Dd/B

Media Platform Limited

MPL Asia

Dirymiad

Dd/B

Media Platform Limited

MPL

Dirymiad

Dd/B

Ujima Radio CIC
Afro Caribbean Millennium Centre
Antenna Media Limited
Atlas Media Team Limited

Rydym hefyd yn dirymu trwyddedau am resymau
ar wahân i dorri amodau trwydded yn ddifrifol er enghraifft, pan nad yw trwyddedai bellach yn
addas ac yn briodol i ddal trwydded, pan fydd yn
cael ei wahardd rhag dal trwydded neu pan nad yw
bellach yn rheoli gwasanaeth neu wedi rhoi’r gorau
i ddarparu’r gwasanaeth. Yn 2020/21, fe wnaethom

ddiddymu’r drwydded ar gyfer gwasanaeth ‘CGTN’
ar ôl i’n hymchwiliad ddod i’r casgliad nad oedd gan
y trwyddedai, Star China Media Limited gyfrifoldeb
golygyddol am allbwn CGTN ac felly nad oedd yn
bodloni’r gofyniad cyfreithiol o gael rheolaeth dros y
gwasanaeth trwyddedig.

Ffigur 18: Manylion dirymu trwyddedau nad ydynt yn gysylltiedig â thorri amodau trwydded yn ôl blwyddyn
Math

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Trwyddedai’n darparu’r gwasanaeth yn anghywir

1

1

-

1

7

Nid yw’r Trwyddedai bellach yn addas ac yn briodol i
ddal trwydded

-

-

1

1

-

Methu â chymdymffurfio ag ymrwymiadau
rhaglennu

-

1

-

-

-

Trwyddedai wedi methu â hysbysu Ofcom am
newid yn y rheolaeth

-

-

1

-

-

Cyfanswm

1

1

1

2

7
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A5. Gorfodi a Pheirianneg
Sbectrwm
Dangosydd perfformiad allweddol
Prif Weithgareddau
Ebrill 20 –
Mawrth 21

Ebrill 19 –
Mawrth 20

1.923

1,585

1,130

2,211

Nifer yr Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd

0

21

Erlyniadau am weithgarwch troseddol yng nghyswllt sbectrwm23

1

3

Gweithgarwch Rhaglen Waith/Digwyddiad

Cwynion a gafwyd am Ymyriant20
Gwirio cydymffurfiad â thrwyddedau systemau radio21
22

Targedau ansawdd gwasanaeth ar gyfer cwynion a gafwyd am ymyriant
Dangosydd Perfformiad Allweddol

Blaenoriaeth
Achos

Targed

Targed wedi ei gyflawni
Ebrill 20 –
Mawrth 21

Ebrill 19 –
Mawrth 20

Amser cyn yr ymweliad cyntaf:

1

8 awr

-

100%

Yr amser rhwng rhoi gwybod am
gŵyn ynghylch ymyriant a’r amser y
bydd ein peiriannwr yn cyrraedd ar
y safle i ganfod y broblem (ar gyfer
yr achosion hynny pan fydd angen
ymweliad maes).

2

18 awr

100%

100%

3

2 diwrnod gwaith

96%

99%

4

5 diwrnod gwaith

99%

98%

5

15 diwrnod gwaith

99%

98%

6

Dim targed

-

-

Datrys:

1

2 diwrnod calendr

-

100%

Yr amser rhwng rhoi gwybod am
gŵyn ynghylch ymyriant a’r amser y
bydd y cwsmer yn cael gwybod bod yr
achos wedi ei ddatrys.

2

3 diwrnod calendr

100%

100%

3

6 diwrnod gwaith

100%

99%

4

20 diwrnod gwaith

95%

96%

5

40 diwrnod gwaith

99%

96%

6

60 diwrnod gwaith

99%

99%

20. Achosion ymyriant a nodwyd gan y cyhoedd a busnesau
21.	Gwaith gan Ofcom i sicrhau y cydymffurfir ag amodau trwyddedau neu nad oes defnydd didrwydded yn digwydd
22.	Fel arfer, defnyddir Hysbysiadau Cosb Benodedig yn hytrach nag achosion cyfreithiol. Gall peidio â thalu hysbysiad cosb benodedig arwain at
gymryd camau cyfreithiol. Mae cyfyngiadau Covid-19 wedi lleihau gallu’r adran Sicrhau Sbectrwm i gynnal ymchwiliadau trwydded nad ydynt
yn hanfodol. Yn yr un modd, mae’r cyfyngiadau hyn wedi effeithio ar fusnesau sy’n defnyddio offer telegraffiaeth ddi-wifr y mae’r rhan fwyaf o
Hysbysiadau Cosb Benodedig yn cael eu rhoi iddynt. Yn 20/21 roedd gostyngiad o 49% mewn gwirio cydymffurfiad â thrwyddedau systemau
radio, o’i gymharu â 2019/20 (gweler y prif dabl uchod) a arweiniodd at ostyngiad yn nifer yr hysbysiadau cosb benodedig a gyhoeddwyd.
23. Erlyniadau yng nghyswllt gorsafoedd radio anghyfreithlon neu fethiant i dalu Hysbysiadau Cosb Benodedig
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A6. Trwyddedu Sbectrwm

Categori A
Trwyddedau lle nad oes gofyn aseinio amledd,
clirio safle na chydlynu rhyngwladol

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

1,492

2,030

15,570

15,226

Radio Busnes – safle syml

971

1,227

9,048

8,969

Cyflenwyr Radio Busnes – ysgafn

106

135

1,374

1,301

Mynediad Di-wifr Sefydlog (5.8 GHz)

44

61

404

408

Ailadroddwr GNSS

14

16

366

353

1

0

123

123

2,628

3,469

26,885

26,380

0

0

124

124

Amatur a Morol

34,326

30,167

275,665

268,117

Cyfanswm ar gyfer Categori A

36,954

33,636

302,674

294,621

Dangosydd Perfformiad Allweddol
(DPA) ar gyfer Categori A (100% mewn 7
niwrnod)

100%

100%

-

-

DPA ar gyfer Categori A (Amatur a Morol)
(100% mewn 10 diwrnod)

100%

100%

-

-

Radio Business Ysgafn - Syml DU (dim
gorsaf ganolog)

Heddlu a Thân
Is-gyfanswm ar gyfer cynnyrch Radio
Busnes
Medrydd Lefel Radar
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Categori B
Trwyddedau lle mae gofyn aseinio amledd,
ond nad oes angen clirio safle na chydlynu
rhyngwladol

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

System Adnabod Awtomatig

19

15

398

385

Radio Gorsaf y Glannau (Rhyngwladol)

10

5

396

396

Radio Gorsaf y Glannau (Deyrnas Unedig)

13

11

324

339

7

10

389

401

50

31

504

477

Radio Morol (Cyflenwyr ac Arddangos)

4

1

87

84

Radar a Chymhorthion Llywio Morol

4

4

117

118

System Lleoli Byd-eang Wahaniaethol
(DGPS)

0

0

6

6

Rhannu Mynediad (Pŵer Isel)

63

124

829

786

Rhannu Mynediad (Pŵer Canolig)

95

6

94

2

Is-gyfanswm - Dadreoleiddio a
Chontractio Allan

265

207

3,144

2,994

1,729

2,438

23,580

24,630

Radio Busnes wedi ei Aseinio fesul Ardal

35

25

324

309

Radio Gorsaf y Glannau (Deyrnas Unedig)
Ardal wedi ei Diffinio

3

4

13

12

Radio Gorsaf y Glannau (Rhyngwladol)
Ardal wedi ei Diffinio

0

1

4

8

19

24

224

218

2

0

29

28

21

23

173

170

Is-gyfanswm ar gyfer cynnyrch
Radio Busnes

1,809

2,515

24,347

25,375

Cyfanswm ar gyfer Categori B

2,074

2,722

27,491

28,369

100%

87%

-

-

-

100%

97%

-

-

-

Radio Gorsaf y Glannau (Marina)
Radio Gorsaf y Glannau (Ysgol Hyfforddi)

Radio Busnes wedi ei Aseinio'n
Dechnegol

Radar Profi’r Tir
Telemetreg Sganio
Cysylltiadau hunangydlynol

DPA ar gyfer
Categori B
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Categori C
Trwyddedau lle mae gofyn aseinio amledd,
clirio safle a/neu gydlynu rhyngwladol

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 20

1,397

1,359

Lloeren (Gorsaf Ddaearol Barhaol)

44

5

141

148

Lloeren (Gorsaf Ddaearol Gludadwy)

11

58

104

112

Lloeren (Rhwydwaith Gorsaf Ddaearol)

14

7

68

69

Lloeren (Gorsaf Ddaearol heb fod yn
sefydlog)

5

4

10

11

Lloeren (Gorsaf Ddaearol heb fod yn
sefydlog)

2

0

2

0

Cyfanswm ar gyfer Categori C

1,473

1,433

19,250

20,146

DPA ar gyfer
Categori C

90% mewn 42 dydd

100%

99%

-

-

100% mewn 60
dydd

100%

99%

-

-

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Trwyddedau Awyrennol

1,648

5,298

16,128

15,954

Cyfanswm ar gyfer Awyrennol

1,648

5,298

16,128

15,954

DPA ar gyfer Awyrennol (100% mewn 7
dydd)

100%

77%

-

-

Cysylltiadau Sefydlog

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

18,925 31 Mawrth 20

Trwyddedau awyrennol
Trwyddedau ar gyfer gwasanaethau
awyrennol

Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig (PMSE)
Rhoi trwyddedau ar gyfer darllediadau
allanol, gwneud rhaglenni a digwyddiadau
arbennig, a’u hawdurdodi

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21

Trwyddedau a
roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

Trwyddedau PMSE

14,113

36,130

5,669

7,974

Cyfanswm ar gyfer PMSE

14,113

36,130

5,669

7,974

100%

100%

DPA ar gyfer PMSE (100% mewn 7 dydd)

-
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Trwyddedau Profi a Datblygu
Trwyddedau a
Trwyddedau a
roddwyd Ebrill roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21 19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

Trwydded Ymchwil ac Arloesi

413

402

352

335

Trwydded Treialu ac Arddangos

264

358

135

155

Cyfanswm ar gyfer Profi a Datblygu

677

760

487

490

100%

100%

DPA ar gyfer Profi a Datblygu (100% mewn
60 diwrnod)

-

Trwyddedau band eang di-wifr a symudol24
Trwyddedau a roddwyd drwy arwerthiant o'r
sbectrwm neu drwy ddyfarnu’r sbectrwm

Trwyddedau a
Trwyddedau a
roddwyd Ebrill roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21 19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

Rhwydweithiau Di-wifr Cyhoeddus: 900,
1800 MHz

0

-1

4

4

Mynediad i Sbectrwm: 2100 MHz

0

0

4

4

Mynediad i Sbectrwm: Twnnel y Sianel25

0

0

2

2

Mynediad i Sbectrwm: 800 MHz, 2.6 GHz

0

0

5

5

Mynediad i Sbectrwm: 412 – 414 MHz

0

0

1

1

Mynediad i Sbectrwm: 1452 – 1492 MHz

0

0

2

2

Mynediad Cydamserol i Sbectrwm: 17811785 MHz

0

0

1

1

Mynediad i Sbectrwm: 1785 MHz, Gogledd
Iwerddon

0

0

25

25

Mynediad i Sbectrwm: 2.3, 3.4-3.6, 3.6-3.8,
10, 28, 32, 40 GHz

2

1

10

8

Mynediad i Sbectrwm ar y Môr

9

1

10

1

11

1

64

53

Cyfanswm ar gyfer Band Eang Di-wifr a
Symudol

24. Nid yw ffigurau’r trwyddedau a amrywiwyd a/neu a ailgyhoeddwyd, neu a fasnachwyd yn llawn o un cwmni i’r llall, wedi cael eu
cynnwys yn y ffigurau hyn.
25. Trwydded ar wahân ar gyfer y twnnel i gyfeiriad Ffrainc o’r DU.
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Trwyddedau Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel
Ceisiadau am drwyddedau a wnaed drwy
Reoleiddwyr lleol

Trwyddedau a
Trwyddedau a
roddwyd Ebrill roddwyd Ebrill
20 – Mawrth 21 19 – Mawrth 20

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

Rhwydwaith Di-wifr Cyhoeddus: 800, 900,
1800, 2100, 2600 MHz, Ynysoedd y Sianel
ac Ynys Manaw

0

1

33

33

Mynediad Di-wifr / Sbectrwm: 3.4, 3.6, 10,
28 GHz, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

-1

0

8

9

Y cyfanswm ar gyfer Ynys Manaw ac
Ynysoedd y Sianel

-1

1

41

42

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 21

Y cyfanswm a
roddwyd erbyn
31 Mawrth 20

Trwyddedau Sbectrwm y Difidend Digidol
Y sbectrwm a ryddhawyd i’w ddefnyddio mewn ffyrdd newydd yn sgil y newid i’r digidol
Trwyddedau DDR GI a roddwyd drwy brosesau
dyfarnu sbectrwm

Trwyddedau a
Trwyddedau a
roddwyd Ebrill roddwyd Ebrill
19 – Mawrth 21 19 – Mawrth 20

Mynediad Sbectrwm 541 – 550 MHz
(Caerdydd)

0

0

1

1

Mynediad Sbectrwm 758 – 766 MHz
(Manceinion)

0

0

1

1

Cyfanswm trwyddedau’r Difidend Digidol

0

0

2

2

56,949

79,981

371,806

367,650

Cyfanswm y trwyddedau - pob categori
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A7. Cynaladwyedd
Mae’r adran hon yn rhoi data am gynaladwyedd a’r costau ariannol yn fanylach.

Allyriadau nwyon tŷ gwydr
Nwy

2016/17
161

2017/18
187

2018/19
148

Cwmpas 1 Olew

19

22

11

0

0

185

192

168

163

90

1,090

809

528

308

189

Teithiau Busnes

312

519

555

594

7

Hedfan

188

410

449

477

0

Domestig

76

156

160

185

0

Teithiau byr

79

164

160

136

0

Cwmpas 3 Teithiau hir

34

91

129

156

0

Trên/bws/
tanddaearol

78

66

67

73

1

Car/Beic Modur/Beic

43

41

36

41

6

3

2

2

3

0

874,478 1,014,202

802,709

120,016

95,613

Tanwydd Fflyd
Cwmpas 2 Trydan
Dangosyddion
Anariannol
(tunelli CO2e)

Tacsis
Nwy (kWh)
Nwy fesul FTE (kWh)
Data defnydd
cysylltiedig

Cwmpas 1 Olew (litrau)
Tanwydd Fflyd
(litrau)
Cwmpas 1

Trydan (kWh)
Trydan fesul FTE (kWh)

2019/20 2020/21
22
18

1,012

1,136

891

125

93

7,500

8,500

4,501

0

0

71,024

73,659

64,710

62,665

32,816

2,426,666 2,103,652

1,720,333

1,112,349

747,108

2,808

2,356

1,910

1,162

725

Nwy

£22,293

£19,465

£23,494

£10,852

£11,803

Cwmpas 1 Olew

£2,128

£5,530

£3,347

£0

£0

£87,398

£93,911

£90,292

£85,269

£43,166

£293,991 £340,333

£287,074

Tanwydd Fflyd
Cwmpas 2 Trydan
Teithiau Busnes

Dangosyddion
Ariannol
Cwmpas 3

£158,351 £127,833

663,705

705,602

742,876

837,982

5,458

Hedfan

£253,733

£333,723

£367,844

£402,945

(£7,579)

Trên/bws/
tanddaearol

£299,929

£266,725

£273,338

£315,574

£2,136

Car/Beic Modur/
Beic

£65,077

£64,329

£57,428

£66,212

£8,923

Tacsis

£44,966

£40,826

£44,266

£52,421

£1,977
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Cwmpas 1 – Mae hyn yn berthnasol i ddefnyddio
nwy ac olew yn uniongyrchol, a defnyddio
tanwydd yng ngheir fflyd Ofcom.
Mae’r data am y defnydd o nwy ar draws yr holl
flynyddoedd yn berthnasol i brif swyddfa Ofcom
yn Llundain, Belfast, Birmingham, Haydock (a
wnaeth gau yn 2018) a Livingston (a wnaeth gau
yn 2017). Caiff costau nwy ar gyfer swyddfeydd
Caeredin, Warrington a Chaerdydd eu cynnwys
yn y ffi gwasanaeth, ac felly nid oes modd
dadansoddi hynny. Mae’r defnydd o nwy yn
dibynnu ar y tywydd.
Bydd Ofcom yn talu am danwydd diesel ar gyfer
ei geir fflyd drwy ddefnyddio cardiau tanwydd,
a chaiff y defnydd ei gofnodi a’i fonitro bob
mis. Mae defnydd o danwydd yn ein ceir fflyd
yn dibynnu i raddau helaeth ar y galw am ein
gwasanaethau gorfodi.
Cwmpas 2 – Mae hyn yn berthnasol i
gyflenwadau trydan i swyddfeydd Ofcom. Mae’r
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data trydan ar draws yr holl flynyddoedd yn
berthnasol i brif swyddfa Ofcom yn Llundain,
Baldock, Belfast, Birmingham, Caerdydd,
Caeredin, Haydock (a wnaeth gau yn 2018),
Warrintgon a rhai safleoedd monitro a chanfod
cyfeiriad o bell ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r
defnydd o drydan yn dibynnu ar y tywydd.
Cwmpas 3 – Mae data ariannol am deithiau
busnes wedi dod o’n system cofnodi SAP ac
mae’n cynnwys teithio gan bob cydweithiwr ni
waeth ble maent wedi eu lleoli. Rydym wedi trosi
data ariannol teithiau mewn tacsis ac ar drenau i
bellteroedd drwy ddefnyddio canllawiau o Safon
yr Ymddiriedolaeth Garbon, a data ariannol
teithiau mewn ceir i bellteroedd drwy ddefnyddio
data o hawliadau treuliau ar gyfer milltiroedd
a deithir. Mae’r data am hedfan wedi dod yn
uniongyrchol gan ein darparwr teithiau busnes,
ac wedi ei gategoreiddio i deithiau domestig,
teithiau byr a theithiau hir yn unol â chanllawiau
pellter hedfan Defra.

Isafu a rheoli gwastraff
Mae’r data am y defnydd o wastraff ar hyd y
blynyddoedd yn ymwneud â phrif swyddfa Ofcom yn
Llundain. Nid oes data cywir am y defnydd o wastraff
ar gael ar gyfer swyddfeydd eraill Ofcom, ond mae’r
costau sy’n gysylltiedig â chael gwared â gwastraff

wedi eu cynnwys. O fis Mehefin 2017, mae cost
gwastraff wedi ei gynnwys yn ein tâl gwasanaeth.
Mae ein hasiant rheoli’n gweithredu ar sail ‘dim
gwastraff i safleoedd tirlenwi’, ac mae’r holl wastraff
yn cael ei ailgylchu neu ei losgi gan adfer ynni.
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Cyfanswm gwastraff

Dangosyddion
Anariannol
(tunelli)

172

76

198

189.21

69.00

Gwastraff wedi ei anfon i safle tirlenwi

0

0

0

0

0

Gwastraff TGCh wedi ei ailgylchu/
ailddefnyddio

4

0

0

0

0

Gwastraff wedi ei ailgylchu/ailddefnyddio

91

52

71

91.69

38

Gwastraff wedi ei gompostio

14

4

4

0

3

Gwastraff wedi ei losgi gan adfer ynni

63

20

127

97.52

28

Gwastraff wedi ei losgi heb adfer ynni

0

0

0

0

0

0.199

0.086

0.220

0.198

0.067

Cyfanswm gwastraff fesul FTE
Dangosyddion Cyfanswm gwastraff
Ariannol

£37,984

£7,004 £43,805 £35,000 £12,470
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Defnydd o adnoddau cyfyngedig
Mae’r data dŵr ar draws yr holl flynyddoedd yn
berthnasol i brif swyddfa Ofcom yn Llundain,
Baldock, Birmingham a Haydock (a wnaeth gau yn
2018). Caiff costau dŵr ar gyfer swyddfeydd eraill
eu cynnwys yn y ffi gwasanaeth, ac felly nid oes
modd dadansoddi hynny. Mae’r costau yn 2017/18 yn
cynnwys nodiadau credyd gan gyflenwyr oherwydd
biliau a oedd wedi codi gormod yn ystod blynyddoedd

blaenorol. Caiff defnydd o ddŵr ei gyfyngu i ddefnydd
gweithredol, gan gynnwys cyfleuster arlwyo ym
mhrif swyddfa Ofcom yn Llundain.
Gwelwyd cynnydd bach o ran y defnydd o ddŵr
yn ystod 2019/20 oherwydd bod dŵr wedi bod yn
gollwng yn ein swyddfa yn Baldock, ac mae’r broblem
wedi cael ei datrys erbyn hyn.

2016/17 2017/18 2018/19
Dangosyddion
Anariannol

Dangosyddion
Ariannol

Defnydd dŵr (m3)

2019/20 2020/21

11,282

9,379

13,988

18,874

6,375

Defnydd dŵr fesul FTE

13.06

10.50

15.53

19.71

6.19

Rimiau papur

6,317

3,915

2,579

2,446

23

Rimiau A3

92

50

127

106

0

Rimiau A4

6,225

3,865

2,452

2,305

23

Rimiau A5

0

0

0

35

0

£22,248

£6,929

£19,583

£23,321

£14,820

Dŵr
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A8. Clirio 700 MHz

Trosolwg
Mae’r rhaglen clirio 700 MHz wedi clirio’r sbectrwm
hwn yn llwyddiannus er mwyn gallu ei ddefnyddio
i fodloni’r galw cynyddol am sbectrwm ar gyfer
data symudol. Roedd y prosiect yn un o’r prosiectau
mwyaf mae Ofcom wedi bod yn ymwneud â nhw
erioed, a bydd yn dod â manteision mawr i bobl
ledled y Deyrnas Unedig.

Diben
Cyhoeddodd Ofcom yn 2014 ei fod wedi penderfynu
adleoli amleddau rhwng 694 MHz a 790 MHz (“y
band 700 MHz”).
Gan fod y rhaglen wedi cael ei chwblhau, ni fydd
y sbectrwm hwn ar gael mwyach ar gyfer Teledu
Daearol Digidol, gwasanaethau Gwneud Rhaglenni a
Digwyddiadau Arbennig (PMSE) na Dyfeisiau Gofod
Gwyn (WSDs) a oedd yn defnyddio’r band 700 MHz
yn flaenorol.

Nodau
Dyma nodau’r rhaglen i glirio’r band 700 MHz:
•	clirio a rhyddhau’r band 700MHz cyn gynted ag
sy’n bosibl yn ymarferol;
•	darparu gwerth am arian wrth ddefnyddio arian
cyhoeddus;
• osgoi amharu ar wylwyr; a
•	diogelu parhau i ddarparu manteision DTT a
PMSE.

Gweithgareddau
Mae’r rhaglen i glirio’r band 700 MHz wedi gweld
newidiadau sylweddol i’r rhwydwaith teledu daearol
digidol, wrth i sianelau symud i amleddau newydd.
Roedd hyn yn cynnwys gwaith mawr gan Arqiva ar

y seilwaith – yn yr awyr ac ar y tir. Roedd y rhaglen
clirio 700 MHz yn cynnwys cyllid gan lywodraeth
y DU i helpu perchnogion offer yr effeithir arnynt,
er nad oedd y digwyddiadau clirio’n effeithio’n
ormodol ar wylwyr, a chawsant gefnogaeth dda.
Roedd y gwaith i glirio’r band 700 MHz yn effeithio
ar ddefnyddwyr gwasanaethau Gwneud Rhaglenni
a Digwyddiadau Arbennig hefyd. Roedd angen
iddynt newid rhywfaint o offer nad oedd yn gweithio
mwyach yn yr amleddau oedd ar gael i wasanaethau
Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig.
Sefydlwyd cynllun cyllido i helpu’r defnyddwyr yr
effeithir arnynt.

Amserlen
Ymddangosodd digwyddiad o bwys cenedlaethol
yn gyflym iawn yn sgil y pandemig a’r cyfnod
clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar 23 Mawrth
2020. Oherwydd y pandemig, bu’n rhaid gohirio
digwyddiadau clirio a mabwysiadu amserlen
ddiwygiedig ar gyfer y rhaglen oherwydd y cyfnod
clo cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig yn hanner
cyntaf 2020. Ailgychwynnodd y digwyddiadau clirio
yn llwyddiannus ar 12 Awst 2020 ar ôl i gyfyngiadau
Llywodraeth y DU gael eu llacio a chwblhawyd cam
olaf clirio’r tonnau awyr ar 19 Awst 2020.
Roedd y tonnau awyr 700 MHz yn rhan o arwerthiant
Sbectrwm 2021 a ddaeth i ben, gyda’r gweithredwyr
rhwydweithiau symudol yn defnyddio’r tonnau awyr i
roi hwb i wasanaethau symudol presennol ac i ategu
rhwydweithiau 5G newydd.
Mae pob ffrwd waith wedi symud ymlaen i gam
cau’r rhaglen. Bydd y mwyafrif yn cael eu cwblhau
yn ystod 2021.
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