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Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20156

A1. Adran 400

O dan Adran 400 o Ddeddf 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 DU 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 2019/20 roedd Ofcom wedi derbyn 
£373m (2018/19: £1,689m). 

O blith y derbyniadau hyn, cafodd £56.8m 
(2018/19: £54m) ei gadw i dalu am ran o wariant 
Ofcom, gan gynnwys dyletswyddau rheoli 
sbectrwm a chostau cyfreithiol (£1.1m) mewn 
perthynas â ffioedd trwyddedau blynyddol, yn 
dilyn dyfarniad y Llys Apêl ym mis Tachwedd 2017.

Talodd Ofcom £313m (2018/19: £1,610m) sy’n 
ymwneud â ffioedd trwyddedau o dan y Ddeddf 
Telegraffiaeth Ddi-wifr, ffioedd sbectrwm 
gan adrannau’r Llywodraeth a’r llog a gafwyd 
ar falansau arian i’r Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, 
sy’n cael eu talu i’r Cronfeydd Cyfunol. 

Ar ben hynny, roedd Ofcom wedi trosglwyddo 
£11m (2018/19: £8.0m) 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.

Bydd gweddill y balans, sef £14.9m, yn cael 
ei roi i’r Trysorlys ym mis Ebrill 2020/21.
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A2. Datganiadau rheoleiddio 

Rhestr o’r datganiadau a gyhoeddwyd yn 2019/20, gan gynnwys yr effaith reoleiddio ar randdeiliaid.

Darlledu

A Adolygiad o’r Canllawiau ar Gynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol ar gyfer y Teledu

A
‘Deunyddiau dan gyfyngiadau arbennig’ a Chanllawiau Dilysu Oed ar gyfer Darparwyr 
Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alw (diweddariad)

B Radio Faza – Cais i newid ei Brif Ymrwymiadau

B Asesiad o sylwedd y newid yn sgil BritBox

B Cais i newid Fformat – Banbury Sound, Rugby FM a Touch FM

B Adolygiad o drwyddedu gwasanaethau cyfyngedig tymor byr

B Jack FM2 (Rhydychen) – Cais i newid Fformat

B Bradford Asian Radio – Cais i newid ei Brif Ymrwymiadau

B XS Manceinion – Cais i newid Fformat

B Nation Radio (Ceredigion) – Cais i newid Fformat

B Asesiad o Gystadleuaeth BBC iPlayer: datganiad ar benderfyniad terfynol Ofcom

B talkSPORT – Cynigion i leihau darpariaeth AM

B Digwyddiadau Rhestredig – Twrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi’r Byd 2019

B Sheffield Live – Cais i Amrywio

B
Gorsafoedd radio Communicorp yn Nwyrain Canolbarth Lloegr a Peterborough – Cais i greu ardal 
gymeradwy newydd

B Connect FM (Kettering, Corby a Wellingborough) – Cais i newid Fformat

B Connect FM (Peterborough) – Cais i newid Fformat

B Rhwydwaith Teledu Lleol – Ceisiadau i Amrywio ar ran 17 o drwyddedeion teledu lleol

B Love Sport a Panjab Radio – Ceisiadau i newid Fformat

C Diwygio Codau Technegol Radio Digidol

C Cynnig i ymestyn cylch gwaith y Pwyllgor Cynghori ar Hysbysebu

A Mwy o reoleiddio/rheoleiddio newydd   C Wedi symleiddio/cyd-reoleiddio

B Cymysg/dim newid/parhaus D Llai o reoleiddio
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Post

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

B Adennill costau am wasanaethau eiriolaeth defnyddwyr a rheoleiddio’r post

Sbectrwm

A Ffioedd Trwyddedau Blynyddol ar gyfer sbectrwm 3.4 GHz a 3.6 GHz UK Broadband

B Galluogi arloesi di-wifr drwy drwyddedau lleol

B Hysbysiad o gynnig i amrywio trwyddedau sbectrwm radio 3.4 GHz

B Dyfarnu’r bandiau sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

B
Gwneud rheoliadau penodol mewn perthynas â dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz – Hysbysiad 
o wneud gorchymyn cyfyngu a diwygio’r rheoliadau cofrestr a’r rheoliadau masnachu symudol

D
Penderfyniad i wneud Rheoliadau Telegraffiaeth Ddi-wifr (Dyfeisiau Mwyhau ar gyfer Ffonau 
Symudol) (Esemptiad) (Diwygio) 2019

Telegyfathrebiadau

A Uwchraddio cwsmeriaid band eang i gynnyrch cyflym iawn

A Darparu’r Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

B Adroddiadau ariannol rheoleiddiol BT

B
Gwneud i farchnadoedd cyfathrebiadau weithio’n dda i gwsmeriaid – Fframwaith i asesu tegwch o 
ran band eang, ffonau symudol, ffonau cartref a theledu drwy dalu

B Mesurau i gefnogi treialon Openreach yng Nghaersallog a Mildenhall

B
Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – Adolygiad o’r seilwaith 
ffisegol ac o farchnadoedd cysylltedd busnes 

D
Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – Mesurau i gefnogi treial 
Openreach yng Nghaersallog

A Mwy o reoleiddio/rheoleiddio newydd   C Wedi symleiddio/cyd-reoleiddio

B Cymysg/dim newid/parhaus D Llai o reoleiddio
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Ymgyngoriadau Ofcom a gyhoeddwyd yn 2019/20 a oedd yn cynnwys asesiad o effaith a lle na 
chyhoeddwyd datganiad terfynol erbyn 31 Mawrth 2020

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

Treialu atebion i ddefnyddwyr

Canllaw arfaethedig ar drin defnyddwyr bregus yn deg

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

Hysbysiad o gynigion Ofcom i ddiwygio rheoliadau cofrestr a rheoliadau masnachu sbectrwm

Digolledu darparwyr sy’n darparu gwasanaethau cyffredinol

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

Adolygiad o God Ofcom ar gyfer Gwasanaethau Hwyluso’r Defnydd o Deledu, a Chanllawiau ynghylch 
Hygyrchedd y BBC

Hysbysiad o gynigion Ofcom ar newidiadau i eithriad trwydded Dyfeisiau Telegraffiaeth Ddi-wifr

Triniaeth deg i gwsmeriaid gwasanaethau band eang a symudol, a’i gwneud yn haws iddyn nhw newid 
darparwr – Cynigion i gyflwyno’r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd newydd

Gwella mynediad i sbectrwm ar gyfer wifi – Defnyddio sbectrwm yn y bandiau 5 a 6 GHz

Cefnogi arloesedd yn yr ystod 100-200 GHz

Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – Adroddiadau Ariannol Rheoleiddiol BT

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

Mesurau arfaethedig i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu 
cysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF)
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Datganiadau Ofcom a gyhoeddwyd yn 2019/20 lle roedd yr ymgynghoriad cynharach yn cynnwys 
asesiad o effaith

Diwygio Codau Technegol Radio Digidol

Adolygiad o’r Canllawiau ar Gynyrchiadau a Rhaglenni Rhanbarthol ar gyfer y Teledu

Hysbysiad o gynnig i amrywio trwyddedau sbectrwm radio 3.4 GHz

Adroddiadau ariannol rheoleiddiol BT

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

Galluogi arloesi di-wifr drwy drwyddedau lleol

Adennill costau am wasanaethau eiriolaeth defnyddwyr a rheoleiddio’r post

Penderfyniad i wneud Rheoliadau Telegraffiaeth Ddi-wifr (Dyfeisiau Mwyhau ar gyfer Ffonau Symudol) 
(Esemptiad) (Diwygio) 2019

Dyfarnu’r bandiau sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

Asesiad o Gystadleuaeth BBC iPlayer: datganiad ar benderfyniad terfynol Ofcom

Gwneud rheoliadau penodol mewn perthynas â dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz – Hysbysiad o 
wneud gorchymyn cyfyngu a diwygio’r rheoliadau cofrestr a’r rheoliadau masnachu symudol

‘Deunyddiau dan gyfyngiadau arbennig’ a Chanllawiau Dilysu Oed ar gyfer Darparwyr Gwasanaethau 
Rhaglenni Ar-alw (diweddariad)

Darparu’r Gwasanaeth Cyffredinol Band Eang

Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – adolygiad o’r seilwaith ffisegol ac 
o farchnadoedd cysylltedd busnes

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



161SECTION D  |  Atodiadau

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 2020.       

Mae rhagor o fanylion am achosion yr ymchwiliwyd iddynt o dan y rhaglen ymchwiliadau wedi’u 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 ymdrin â Thîm Ymchwiliadau’r Grŵp Cystadleuaeth a’r Tîm Gorfodi 
Defnyddwyr, ac mae’n gysylltiedig ag asesiad cychwynnol.

Cyfanswm sydd 
wedi cael sylw

Cyfanswm sydd 
wedi’u derbyn i’w 

hymchwilio 

Cyfanswm heb eu 
derbyn 

Gweithgarwch 
parhaus (ar 31/3/20)

Anghydfodau 0 0 0 0

Cyfraith cystadleuaeth 5 2 1 4

Cwynion 5 1 2 2

Liwt ein hunain 11 10 1 0

Mae’r tabl canlynol yn ymwneud ag achosion a agorwyd yn ffurfiol:

Cyfanswm 
sydd wedi 
cael sylw 

Cyfanswm a 
agorwyd

Cyfanswm 
sy’n parhau

Cyfanswm 
wedi’u dirwyn 

i ben

Gweithgarwch 
parhaus (ar 

31/3/20)

Anghydfodau 0 0 0 0 0

Cyfraith Cystadleuaeth 3 2 1 1 2

Ymchwiliadau eraill 17 11 6 9 8

Rhaglenni gorfodi 5 0 5 3 2
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A4.  Cwynion, achosion a 
sancsiynau darlledu  

Mae gan Ofcom ddyletswydd statudol o 
dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 i sefydlu 
gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion gan 
wrandawyr a gwylwyr, a’u datrys, am raglenni 
radio a theledu sy’n cael eu darlledu ar 
wasanaethau sydd wedi’u trwyddedu gennym ni, 
ac S4C. Mae gennym ddyletswydd hefyd o dan 
Siarter a Chytundeb y BBC i osod gweithdrefnau 
ar gyfer trin a datrys cwynion a gyfeirir atom am 
raglenni teledu, radio ac ar-alw y BBC.

Mae pob cwyn yn bwysig i Ofcom gan eu bod yn 
ein helpu i ddeall a yw darlledwr yn cydymffurfio 
neu beidio â rheolau’r Cod Darlledu, neu godau 
eraill Ofcom. Yn ogystal â lansio ymchwiliadau 
ar ôl asesu cwynion, gallwn wneud hynny ar 
ein liwt ein hunain hefyd. Rydym yn delio ag 
ymchwiliadau yn sgil cwynion ac ymchwiliadau a 
roddwyd ar waith gennym ni ein hunain o dan yr 
un gweithdrefnau.

Mae cwynion unigol y mae Ofcom yn eu cael yn 
cael eu haseinio i achosion. Agorir achos pan fydd 
Ofcom yn asesu mater neu raglen benodol, a gall 
gynnwys un gŵyn neu ragor. Caewyd cyfanswm 
o 8,003 achos (a oedd yn cynnwys 34,719 o 
gwynion) yn y cyfnod dan sylw.

Safonau cynnwys

Mae cwynion am safonau cynnwys yn cael sylw 
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.

Asesiad cychwynnol o gwynion

Ar sail asesiad cychwynnol o’r gŵyn, ystyriaeth 
o’r cynnwys teledu neu radio perthnasol ac 
unrhyw ddeunydd perthnasol arall, bydd Ofcom 
yn ystyried a yw’r achos yn codi materion a 
allai fod yn sylweddol o dan y Cod Darlledu 
(neu godau eraill Ofcom) a fydd yn cyfiawnhau 
ymchwiliad gan Ofcom. Os na, bydd Ofcom yn 
penderfynu peidio ag ymchwilio ymhellach a bydd 
yn cyhoeddi’r penderfyniad hwn yn ei Fwletin 
Broadcast and On Demand.

Aseswyd 7,829 o achosion (34,545 o gwynion) 
yn y ffordd hon yn ystod y cyfnod adrodd. Canfu 
Ofcom:

•  bod 130 o achosion (3,622 o gwynion) wedi codi 
materion a allai fod yn sylweddol a oedd yn 
cyfiawnhau ymchwiliad pellach; a

•  bod 7,699 o achosion (30,923 o gwynion) nad 
oedd angen ymchwilio ymhellach iddynt neu a 
oedd y tu allan i gylch gwaith Ofcom.

Mae Ofcom yn ceisio gwneud asesiad cychwynnol 
o bob cwyn cyn pen 15 diwrnod gwaith. Yn y 
cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, 
asesodd Ofcom gwynion cyn pen 11.2 diwrnod 
gwaith ar gyfartaledd.

Ymchwiliadau

Os bydd achos yn codi materion a allai fod yn 
sylweddol, byddwn yn ymchwilio ymhellach i’r 
mater i benderfynu a yw amodau’r Cod Darlledu 
(neu un o godau eraill Ofcom) wedi cael eu torri. 
Gall ymchwiliad gynnwys un neu ragor o achosion 
cysylltiedig yn cynnwys yr un darlledwr.
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Cafodd cyfanswm o 121 o achosion ymchwilio eu 
cwblhau rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. 
Canfu Ofcom:

•  bod 79 o achosion yr ymchwiliwyd iddynt wedi 
arwain at gofnodi bod amodau’r Cod Darlledu 
(neu un o godau eraill Ofcom) wedi cael eu torri;

•  bod 13 o achosion yr ymchwiliwyd iddynt wedi 
cael eu datrys; ac

•  nad oedd 29 o achosion yr ymchwiliwyd iddynt wedi 
torri amodau’r codau neu na pharhawyd â hwy.

Anelwn at gwblhau’r achosion hynny y 
penderfynwn ymchwilio iddynt cyn pen 50 
diwrnod gwaith. Yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 
31 Mawrth 2020, cwblhaodd Ofcom ymchwiliadau 
cyn pen 56.4 diwrnod gwaith ar gyfartaledd.

Roedd llawer iawn o’r ymchwiliadau a gafodd 
eu cau eleni wedi cynnwys rhai materion 
gweithdrefnol a chyfreithiol cymhleth iawn. Yn 
anffodus, mae hyn wedi golygu ein bod wedi 
cymryd mwy o amser nag arfer i gwblhau ein 
hymchwiliadau.

Tegwch a Phreifatrwydd

Mae cwynion Tegwch a Phreifatrwydd yn gwynion 
am driniaeth annheg neu anghyfiawn mewn 
rhaglenni neu am darfu’n ddiangen ar breifatrwydd 
mewn rhaglenni (neu yng nghyswllt cael y 
deunyddiau sydd ynddynt). Bydd y cwynion hyn 
yn cael eu gwneud gan unigolion neu sefydliadau 
sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni a ddarlledir, neu 
a oedd yn rhan o wneud rhaglenni, neu y mae’r 
rhaglenni hynny’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

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.

Asesu a Phwyso a Mesur

Mae Ofcom yn asesu pob cwyn Tegwch a 
Phreifatrwydd mae’n ei chael i benderfynu a 
ddylid pwyso a mesur y gŵyn. Mae’r asesiad hwn 
yn seiliedig ar y canlynol: ai’r sawl sy’n cwyno 
yw’r “sawl yr effeithir arno” ac a yw’n gallu 
cwyno; a yw’r mater y cwynir amdano yn destun 
achos mewn llys barn yn y DU; neu a yw’r gŵyn 
yn ddisylwedd.

Cafodd cyfanswm o 174 o gwynion Tegwch a 
Phreifatrwydd eu hasesu yn y cyfnod rhwng 1 
Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. O’r rhain:

• cafodd 32 achos eu derbyn i’w pwyso a’u mesur; ac

•  yng nghyswllt 142 o gwynion penderfynwyd 
peidio â’u pwyso a’u mesur neu ni fwriwyd 
ymlaen â hwy cyn eu pwyso a’u mesur.

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 2019 a 31 Mawrth 2020, 
asesodd a phenderfynodd Ofcom cyn pen 16.8 
diwrnod gwaith ar gyfartaledd a ddylid pwyso a 
mesur cwynion Tegwch a Phreifatrwydd.

Dyfarniadau

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 32 o gwynion yn y 
cyfnod dan sylw. O’r rhain:

• roedd 3 o gwynion wedi’u cadarnhau;

• roedd 1 gŵyn wedi’i chadarnhau yn rhannol;

• roedd 22 o gwynion heb eu cadarnhau; ac

•  roedd 6 o gwynion wedi’u datrys (ar ôl i’r 
darlledwr gymryd camau priodol).
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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 2019 a 31 Mawrth 2020, 
cwblhaodd Ofcom y gwaith o ystyried cwynion 
Tegwch a Phreifatrwydd, a dyfarnu arnynt, cyn 
pen 118.2 diwrnod gwaith ar gyfartaledd.

Mae ein tîm wedi asesu ac ymchwilio i fwy 
nag erioed o’r blaen o achosion Tegwch a 
Phreifatrwydd dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Mae llawer o’r rhain wedi cynnwys rhai 
materion gweithdrefnol a chyfreithiol 
cymhleth iawn. Yn anffodus, mae hyn wedi 
golygu ein bod wedi cymryd mwy o amser 
nag arfer i gwblhau ein dyfarniadau.

Sancsiynau 

Pan fydd Ofcom yn penderfynu bod darlledwr 
wedi torri amodau’r Cod Darlledu neu un 
o godau eraill Ofcom, ac yn credu bod yr 
achos hwnnw’n ddifrifol, yn fwriadol, wedi’i 
ailadrodd a/neu’n ddi-hid, gall ystyried a yw 
am roi sancsiwn statudol i’r darlledwr.

Mae gan Ofcom amrywiaeth o sancsiynau ar 
gael, gan gynnwys: cyhoeddi cyfarwyddyd i 
beidio ag ailddarlledu rhaglen neu hysbyseb; 
cyhoeddi cyfarwyddyd i ddarlledu cywiriad 
neu ddatganiad am ganfyddiadau Ofcom; 
rhoi cosb ariannol1 cwtogi trwydded neu ei 
hatal; a diddymu trwydded (nid yw hyn yn 
berthnasol i’r BBC, S4C na Channel 4).

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 
2020, penderfynodd Ofcom roi’r sancsiynau 
statudol canlynol:

•  City News Network (SMC) Pvt Ltd mewn 
perthynas â’i wasanaeth Channel 44 – cosb 
ariannol o £75,000 a chyfarwyddyd i ddarlledu 
datganiad o ganfyddiadau Ofcom.

•  Trace UK World Ltd mewn perthynas â’i 
wasanaeth Starz – cyfarwyddyd i ddarlledu 
datganiad o ganfyddiadau Ofcom.

•  TV Novosti, Sefydliad Dim-er-elw Ymreolaethol, 
mewn perthynas â’i wasanaeth RT – cosb 
ariannol o £200,000 a chyfarwyddyd i ddarlledu 
datganiad o ganfyddiadau Ofcom. 

•  Greener Technology Limited mewn perthynas 
â’i wasanaeth BEN TV – cosb ariannol o 
£25,000, cyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o 
ganfyddiadau Ofcom, a chyfarwyddyd i beidio 
ag ailadrodd y rhaglen.

•  Big City Radio CIC mewn perthynas â’i wasanaeth 
Big City Radio – cosb ariannol o £500.

•  Talksport Ltd mewn perthynas â’i wasanaeth 
Talk Radio – cosb ariannol o £75,000 a 
chyfarwyddyd i ddarlledu datganiad o 
ganfyddiadau Ofcom.

•  Baltic Media Alliance Limited mewn perthynas 
â’i wasanaeth NTV Mir Baltic – cosb ariannol o 
£20,000 a chyfarwyddyd i ddarlledu datganiad 
o ganfyddiadau Ofcom.

1 Caiff yr holl gosbau ariannol a roddir gan Ofcom eu dal 
mewn cyfrif gyda Gwasanaethau Bancio’r Llywodraeth 
(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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Cwynion yng nghyswllt 
safonau cynnwys y BBC

Mae cwynion am raglenni’r BBC yn cael eu 
hystyried o dan fframwaith cwynion ‘BBC yn 
Gyntaf’. Mae hyn yn golygu os oes gan rywun 
gŵyn am rywbeth maen nhw wedi’i weld neu 
ei glywed ar raglen deledu, radio neu ar-alw 
gan y BBC, mae’n rhaid iddyn nhw fel rheol 
gwyno wrth y BBC yn gyntaf fel rheol. Mae 
modd i’r sawl sy’n cwyno gyfeirio eu cwyn at 
Ofcom os byddant yn anfodlon ar ymateb y 
BBC neu os na fydd y BBC yn ymateb yn ddigon 
prydlon. Mae modd cyfeirio cwyn hefyd os 
ydy’r sawl sy’n cwyno’n credu y gallai fod yn 
briodol i Ofcom roi sancsiwn yn erbyn y BBC.

O’r 34,545 o gwynion am safonau a gafwyd 
rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, roedd 
233 o gwynion yn ymwneud â rhaglenni’r 
BBC. O’r 233 o gwynion hynny, cafodd 
un ei chyfeirio ar gyfer ymchwiliad.

Roeddem hefyd wedi cael 2,826 o gwynion 
ychwanegol am raglenni’r BBC pan, yn yr asesiad 
cychwynnol, roeddem wedi canfod nad oedd 
y sawl a oedd yn cwyno wedi cwblhau proses 
gwyno’r BBC cyn cyflwyno eu cwyn i Ofcom, 
neu roeddem wedi canfod nad oedd y gŵyn yn 
dod o dan ein cylch gwaith. Yn yr achosion hyn 
roeddem wedi cyfeirio’r gŵyn yn ôl i’r BBC. Caiff 
y cwynion hyn eu cyhoeddi ar wahân o dan ‘BBC 
yn Gyntaf’ yn ein Bwletin Darlledu ac Ar-Alw. 

 

Deunydd ar-lein y BBC

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 ar-lein 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. 

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 2019 a 31 Mawrth 2020, roeddem 
wedi cau cyfanswm o 47 o gwynion am ddeunydd 
ar-lein y BBC. Cyfeiriwyd un o’r achosion hyn 
er mwyn cael Barn. Roedd 184 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 2019 a 31 
Mawrth 2020, asesodd Ofcom gwynion cyn 
pen 12.2 diwrnod gwaith ar gyfartaledd. 

Rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, rhoddodd 
Ofcom ei Farn ynghylch a oedd y BBC wedi 
glynu wrth ei ganllawiau golygyddol ei hun ar 
gynnwys un erthygl ar-lein. Cafodd yr achos 
hwn ei gau mewn 55 diwrnod gwaith.  
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A5. Gorfodi a pheirianneg sbectrwm

Dangosydd perfformiad allweddol

Prif Weithgareddau

Gweithgarwch Rhaglen Waith/Digwyddiad April 19 - March 20 April 18 - March 19

Cwynion a gafwyd am Ymyriant1 1,585 1,937

Gwirio cydymffurfiad â thrwyddedau systemau radio2 2,211 2,392

Nifer yr Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd3 21 17

Erlyniadau am weithgarwch troseddol yng nghyswllt sbectrwm4 3 2

 
Targedau ansawdd gwasanaeth ar gyfer cwynion a gafwyd am ymyriant 

Dangosydd Perfformiad 
Allweddol

Blaenoriaeth 
Achos

Targed
Targed wedi’i gyflawni

Ebrill 19 – Mawrth 20 Ebrill 18 – Mawrth 19

Amser cyn yr ymweliad cyntaf:  

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).

1 8 awr 100% 100%

2 18 awr 100% 100%

3 2 ddiwrnod gwaith 99% 100%

4 5 diwrnod gwaith 98% 100%

5 15 diwrnod gwaith 98% 100%

6 Dim targed - -

Datrysiad: 

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

1 2 ddiwrnod calendr 100% 100%

2 3 diwrnod calendr 100% 99%

3 6 diwrnod gwaith 99% 99%

4 20 diwrnod gwaith 96% 99%

5 40 diwrnod gwaith 96% 98%

6 60 diwrnod gwaith 99% 99%

1 Achosion ymyriant a nodwyd gan y cyhoedd a busnesau 
2 Gwaith gan Ofcom i sicrhau y cydymffurfir ag amodau trwyddedau neu nad oes defnydd didrwydded yn digwydd 
3 Fel arfer rhoddir Hysbysiadau Cosb Benodedig os yw rhybudd cychwynnol gan Ofcom yn cael ei anwybyddu. Gall peidio â 
thalu hysbysiad cosb benodedig arwain at gymryd camau cyfreithiol  
4 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 19 – 
Mawrth 20

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 18 – 
Mawrth 19

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 20

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 19

Business Radio Light – Simple UK (dim 
gorsaf ganolog)

2,030 2,036 15,226 14,790

Radio Busnes – safle syml 1,227 1,201 8,969 9,225

Cyflenwyr Radio Busnes – ysgafn 135 231 1,301 1,286

Mynediad Di-wifr Sefydlog (5.8 GHz) 61 65 408 403

Ailadroddwr GNSS 16 79 353 339

Heddlu a Thân 0 2 123 124

Is-gyfanswm ar gyfer cynnyrch Radio Busnes 3,469 3,614 26,380 26,167

Medrydd Lefel Radar 0 0 124 124

Amatur a Morol 30,167 27,426 268,117 258,821

Cyfanswm ar gyfer Categori A 33,636 31,040 294,621 285,112

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% - -
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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 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau 
a roddwyd 
Ebrill 18 - 

Mawrth 19

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 20

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 19

System Adnabod Awtomatig 15 97 385 373

Radio Gorsaf y Glannau (Rhyngwladol)  5 6 396 401

Radio Gorsaf y Glannau (DU)  11 17 339 350

Radio Gorsaf y Glannau (Marina)  10 16 401 408

Radio Gorsaf y Glannau (Ysgol Hyfforddi)  31 47 477 453

Radio Morol (Cyflenwyr ac Arddangos) 1 1 84 83

Radar a Chymhorthion Llywio Morol 4 14 118 120

System Lleoli Byd-eang Wahaniaethol (DGPS) 0 2 6 6

Rhannu Mynediad (Pŵer Isel)1 124 - 786 -

Rhannu Mynediad (Pŵer Canolig)2 6 - 2 -

Is-gyfanswm ar gyfer dadreoleiddio a gosod 
cynnyrch dan gontract

207 200 2,994 2,194

Radio Busnes wedi’i Aseinio’n Dechnegol 2,438 2,631 24,630 25,074

Radio Busnes wedi’i Aseinio fesul Ardal 25 28 309 301

Radio Gorsaf y Glannau (DU) wedi’i diffinio 
fesul Ardal

4 3 12 8

Radio Gorsaf y Glannau (Rhyngwladol) wedi’i 
diffinio fesul Ardal

1 0 8 8

Radar Profi’r Tir 24 24 218 224

Telemetreg Sganio 0 1 28 30

Cysylltiadau hunangydlynol 23 26 170 160

Is-gyfanswm ar gyfer cynnyrch Radio Busnes 2,515 2,713 25,375 25,805

Cyfanswm ar gyfer Categori B 2,722 2,913 28,369 27,999

DPA ar gyfer Categori B
90% mewn 21 diwrnod 87% 87%

100% mewn 42 diwrnod 97% 97%

1 Cynnyrch trwydded newydd
2 Cynnyrch trwydded newydd
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Categori C

Trwyddedau lle mae gofyn aseinio amledd, 
clirio safle a/neu gydlynu rhyngwladol

Trwyddedau 
a roddwyd 

Ebrill 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau 
a roddwyd 
Ebrill 18 - 

Mawrth 19

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 20

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 19

Cysylltiadau Sefydlog 1,359 1,618 19,806 23,009

Lloeren (Gorsaf Ddaearol Barhaol) 5 22 148 150

Lloeren (Gorsaf Ddaearol Gludadwy) 58 78 112 116

Lloeren (Rhwydwaith Gorsaf Ddaearol) 7 13 69 70

Lloeren (Gorsaf Ddaearol heb fod yn sefydlog) 4 4 11 10

Cyfanswm ar gyfer Categori C 1,735 23,355

DPA ar gyfer Categori C
90% mewn 42 diwrnod 99% 98%

100% mewn 60 diwrnod 99% 99%

Trwyddedau awyrenegol1

Trwyddedau ar gyfer gwasanaethau 
awyrenegol

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau a 
roddwyd  

Ebrill 18 - 
Mawrth 19

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 20

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 19

Trwyddedau Awyrenegol 5,298 6,436 15,954 15,719

Cyfanswm ar gyfer Awyrenegol 5,298 6,436 15,954 15,719

DPA ar gyfer Awyrenegol (100% mewn 7 niwrnod) 77% 82% - -

1 Trwyddedau a roddwyd gan yr Awdurdod Hedfan Sifil ar ran Ofcom hyd at 31 Hydref 2018. Ar ôl y dyddiad hwnnw 
dyfarnwyd trwyddedau gan Ofcom.
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Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig (PMSE)

Rhoi trwyddedau ar gyfer darllediadau 
allanol, gwneud rhaglenni a 
digwyddiadau arbennig, a’u hawdurdodi

Trwyddedau a 
roddwyd  

Ebrill 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 18 - 
Mawrth 19

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 20

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 19

Trwyddedau PMSE 36,130 62,222 7,974 8,144

Cyfanswm ar gyfer PMSE 36,130 62,222 7,974 8,144

DPA ar gyfer PMSE (100% mewn 7 niwrnod) 100% 100% - -

Trwyddedau Profi a Datblygu

Rhoi trwyddedau ar gyfer darllediadau 
allanol, gwneud rhaglenni a 
digwyddiadau arbennig, a’u hawdurdodi

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 18 - 
Mawrth 19

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 20

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 19

Trwydded Ymchwil ac Arloesi 402 426 335 354

Trwydded Treialu ac Arddangos 358 345 155 130

Cyfanswm ar gyfer Profi a Datblygu 760 771 490 484

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

100% 100% - -
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Trwyddedau band eang di-wifr a symudol1

Trwyddedau a roddwyd drwy 
arwerthiant o’r sbectrwm neu 
drwy ddyfarnu’r sbectrwm

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 19 - 
Mawrth 20

Trwyddedau a 
roddwyd 

Ebrill 18 - 
Mawrth 19

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 20

Y cyfanswm a 
roddwyd 
erbyn 31 

Mawrth 19

Rhwydweithiau Di-wifr Cyhoeddus: 900, 
1800 MHz

-1 12 4 5

Mynediad i Sbectrwm: 2100 MHz 0 0 4 4

Mynediad i Sbectrwm: Twnnel y Sianel3 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: 1781-
1785 MHz

-124 0 0 12

Mynediad i Sbectrwm: 1785 MHz, Gogledd 
Iwerddon

0 0 1 1

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

0 55 25 25

Mynediad i Sbectrwm ar y Môr 1 0 8 7

Cyfanswm ar gyfer Band Eang Di-wifr 
a Symudol

0 6 52 64

1 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.
2 Dal trwydded, ar y cyd, ar gyfer amleddau Vodafone a Telefonica yn ystod y cyfnod pontio er mwyn dad-ddarnio 
sbectrwm – wedi dod i ben ym mis Gorffennaf 2019.
3 Trwydded ar wahân ar gyfer y twnnel i gyfeiriad Ffrainc o’r DU.
4 Trwyddedau sydd naill ai wedi cael eu hildio neu eu symud i ddosbarth trwydded newydd, ‘Rhannu Mynediad i Sbectrwm’.
5 Dyfarnu bandiau sbectrwm 2.3 a 3.4 GHz, Ebrill 2018.
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Trwyddedau Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel  

Ceisiadau am drwyddedau a wnaed drwy 
Reoleiddwyr lleol

Trwyddedau 
a roddwyd 
Ebrill 19 – 

Mawrth 20

Trwyddedau 
a roddwyd 
Ebrill 18 – 

Mawrth 19

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 20

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 19

Ffonau Symudol 3G, Ynysoedd y Sianel -1 0 0 1

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

1 0 33 32

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

0 0 9 9

Y cyfanswm ar gyfer Ynys Manaw ac 
Ynysoedd y Sianel

0 0 42 42

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 roddwyd 
Ebrill 19 – 

Mawrth 20

Trwyddedau 
a roddwyd 
Ebrill 18 – 

Mawrth 19

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 20

Y cyfanswm 
a roddwyd 

erbyn 31 
Mawrth 19

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

Cyfanswm Nifer y Trwyddedau – Pob Categori 79,979 105,1231 367,650 360,9212 

1 Ffigurau wedi’u newid ar gyfer 2018/19, o 105,076 i 105,123
2 Ffigurau wedi’u newid ar gyfer 2018/19, o 360,468 i 360,921
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A7. Cynaliadwyedd

Mae’r adran hon yn rhoi data am gynaliadwyedd a’r costau ariannol yn fanylach. 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Dangosy- 
ddion 
Anariannol 
(tunelli CO2e)

Cwmpas 1

Nwy 158 161 187 148 22

Olew 18 19 22 11 0

Tanwydd Fflyd 180 185 192 168 163

Cwmpas 2 Trydan 1,214 1,090 809 528 308

Cwmpas 3 

Teithiau Busnes 250 312 519 555 594

Hedfan 144 188 410 449 477

Domestig 47 76 156 160 185

Teithiau byr 30 79 164 160 136

Teithiau hir 67 34 91 129 156

Trên/bws/tanddaearol 59 78 66 67 73

Car/Beic Modur/Beic 44 43 41 36 41

Tacsis 3 3 2 2 3

Data 
defnydd 
cysylltiedig

Cwmpas 1

Nwy (kWh) 855,056 874,478 1,014,202 802,709 120,016

Nwy fesul FTE (kWh) 1,070 1,012 1,136 891 125

Olew (litrau) 7,001 7,500 8,500 4,501 0

Tanwydd Fflyd (litrau) 69,596 71,024 73,659 64,710 62,665

Cwmpas 2
Trydan (kWh) 2,425,743 2,426,666 2,103,652 1,720,333 1,112,349

Trydan fesul FTE (kWh) 3,036 2,808 2,356 1,910 1,162

Dangosy- 
ddion 
Ariannol

Cwmpas 1

Nwy £27,786 £22,293 £19,465 £23,494 £10,852

Olew £3,504 £2,128 £5,530 £3,347 £0

Tanwydd Fflyd £78,996 £87,398 £93,911 £90,292 £85,269

Cwmpas 2 Trydan £334,677 £293,991 £340,333 £287,074 £158,351

Cwmpas 3

Teithiau Busnes £569,099 £663,705 £705,602 £742,876 £837,982

Hedfan £197,408 £253,733 £333,723 £367,844 £402,945

Trên/bws/tanddaearol £264,211 £299,929 £266,725 £273,338 £315,574

Car/Beic Modur/Beic £67,721 £65,077 £64,329 £57,428 £66,212

Tacsis £39,759 £44,966 £40,826 £44,266 £52,421
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Allyriadau nwyon tŷ gwydr

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 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 DU. 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’u 
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’i gategoreiddio 
i deithiau domestig, teithiau byr a theithiau hir yn 
unol â chanllawiau pellter hedfan Defra.

Lleihau 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’u cynnwys.  O fis 
Mehefin 2017, mae cost gwastraff wedi’i 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.

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Dangosyddion 
Anariannol 
(tunelli)

Cyfanswm gwastraff 173 172 76 198 189.21

Gwastraff wedi’i 
ailgylchu/
ailddefnyddio

111 91 52 71 91.69

Gwastraff 
wedi’i losgi gan 
adfer ynni

41 63 20 127 97.52

Cyfanswm 
gwastraff fesul FTE

0.216 0.199 0.086 0.220 0.198

Dangosyddion 
Ariannol

Cyfanswm gwastraff £32,023 £37,984 £7,004 £43,805 £35,000
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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.

Nodiadau

1.  Mae’r tablau uchod wedi cael eu paratoi yn unol â chanllawiau a osodwyd gan y Trysorlys:  https://
www.gov.uk/government/publications/public-sector-annual-reports-sustainability-reporting-guidance-
2019-to-2020

2.  Mae’r holl wybodaeth yn cydymffurfio â blwyddyn ariannol arferol y sector cyhoeddus, sef 1 Ebrill–31 Mawrth.

3.  Mae ffactorau trosi Defra wedi cael eu defnyddio i gyfrifo ffigurau allyriadau carbon.

4. Ni chaiff allyriadau eu cywiro yn ôl y tywydd.

5.  Pan nad oedd biliau cyfleustodau wedi cyrraedd eto, roedd y data ar gostau a defnydd wedi cael eu 
hamcangyfrif ar sail data’r blynyddoedd blaenorol.

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Dangosyddion 
Anariannol

Defnydd dŵr (m3) 10,767 11,282 9,379 13,988 18,874

Defnydd dŵr 
fesul FTE

13.48 13.06 10.50 15.53 19.71

Rimiau papur 7,545 6,317 3,915 2,579 2,411

Rimiau A3 80 92 50 127 106

Rimiau A4 7,465 6,225 3,865 2,452 2,305

Rimiau A5 0 0 0 0 0

Dangosyddion 
Ariannol

Dŵr £16,784 £22,248 £6,929 £19,583 £23,321
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A8. Clirio 700 MHz

Diben  

Er mwyn helpu i fodloni’r galw cynyddol ymysg 
defnyddwyr am ddata symudol, cyhoeddodd 
Ofcom yn 2014 ei fod wedi penderfynu adleoli 
amleddau rhwng 694 MHz a 790 MHz (“y band 700 
MHz”). 

Ar ôl i’r rhaglen gael ei chwblhau, ni fydd y 
sbectrwm hwn ar gael mwyach ar gyfer Teledu 
Daearol Digidol (DTT), gwasanaethau Gwneud 
Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig (PMSE) na 
Dyfeisiau Gofod Gwyn (WSDs) sy’n defnyddio’r 
band 700 MHz ar hyn o bryd.  

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 yn galw 
am newidiadau sylweddol i’r rhwydwaith teledu 
daearol digidol, wrth i sianelau symud i amleddau 
newydd. Mae hyn yn cynnwys gwaith mawr gan 
Arqiva ar y seilwaith – yn yr awyr ac ar y tir. Mae’r 
gwaith o glirio’r band 700 MHz yn effeithio ar 
ddefnyddwyr gwasanaethau Gwneud Rhaglenni 
a Digwyddiadau Arbennig hefyd. Bydd angen 
iddyn nhw newid rhywfaint o offer nad yw’n 
gweithio mwyach yn yr amleddau sydd ar gael i 
wasanaethau Gwneud Rhaglenni a Digwyddiadau 
Arbennig. Mae’r rhaglen i glirio’r band 700 MHz 
yn cynnwys cyllid gan y llywodraeth i helpu 
perchnogion offer y mae hyn yn effeithio arnynt.    

Yr effaith ar ddefnyddwyr  

Mae angen i rai gwylwyr teledu daearol digidol 
wneud newidiadau i’w setiau teledu. Mae’r 
rhagolygon yn awgrymu y bydd angen i 14-20 
miliwn o gartrefi ail-diwnio’r offer teledu pan 
fydd newidiadau i drosglwyddyddion yn cael eu 
rhoi ar waith yn eu hardal. Mae’n bosib y bydd 
angen i oddeutu 100,000 – 160,000 o gartrefi 
eraill newid yr erial yn sgil y newidiadau. 

Ar ddyddiad y newidiadau a fydd yn effeithio 
arnyn nhw, defnyddir hysbysebion yn y wasg a 
chapsiynau ar y sgrin cyn pob digwyddiad clirio 
i roi gwybod i wylwyr teledu bod angen iddyn 
nhw aildiwnio eu setiau teledu. Weithiau mae 
digwyddiadau clirio’n digwydd mewn mwy nag un 
cam, ac mae’n bosib y bydd angen aildiwnio fwy 
nag unwaith mewn achosion o’r fath. 

Mae Freeview yn rhoi cymorth i wylwyr drwy ei 
wefan a’i linell gyngor. Hyd yn hyn, mae Digital 
UK wedi rhoi cyngor i wylwyr drwy 200,000 a mwy 
o alwadau, negeseuon e-bost, sgyrsiau ar y we a 
negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol. 
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Mae cymorth yn y cartref, a ddarperir gan y 
sefydliad DMSL, ar gael i rai gwylwyr pan nad yw 
aildiwnio yn llwyddo i adfer sianeli. Mae DMSL 
wedi cynnal dros 30,000 o ymweliadau â chartrefi 
hyd yma. 

Amserlen  

Roedd y rhaglen i glirio’r band 700 MHz wedi 
datblygu’n dda ac ar y trywydd iawn i gael ei 
chwblhau’n brydlon ym mis Ebrill 2020, er y bu 
rhywfaint o risg o oedi drwy gydol y rhaglen 
oherwydd digwyddiadau o bwys cenedlaethol. 

Mae’r sefyllfa o ran COVID-19 wedi datblygu’n 
gyflym, gyda goblygiadau difrifol i fywyd yn y DU, 
gan gynnwys cyfyngiadau ar deithio a’r angen i 
bobl hunanynysu. 

O ganlyniad i’r sefyllfa eithriadol hon, 
penderfynwyd gohirio’r ddau ddigwyddiad olaf 
ynghylch clirio’r band 700 MHz, a drefnwyd ar 
gyfer mis Ebrill. Felly, bydd y rhaglen i glirio’r 
band 700 MHz yn cael ei dal yn ôl nes bydd perygl 
COVID-19 wedi lleihau.  

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid y rhaglen 
i benderfynu ar amserlen ddiwygiedig ar gyfer 
clirio’r band 700 MHz. 

96%
wedi’i

Gwblhau*

4%
ar ôl*

8 prif safle
trawsyryddion

ar ôl

79 o safleoedd
trawsyryddion
ategol ar ôl

136 o’r prif
safleoedd

trawsyryddion
wedi clirio

1098 safle
trawsyryddion

ategol wedi clirio




