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Ffurflen ymateb i ymgynghoriadau 
Cwblhewch y ddogfen yn llawn a’i dychwelyd drwy ebost at: localness@ofcom.org.uk" localness@ofcom.org.uk 

neu drwy’r post at:
Jon Heasman                                                                                                                                                   Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
Llundain SE1 9HA
Teitl yr Ymgynghoriad
Lleolrwydd ar radio masnachol 
Enw llawn

Rhif ffôn cyswllt

Yn cynrychioli (dileu fel sy’n addas)  
Hunan/Sefydliad – rhowch fanylion y sefydliad isod 
Enw Sefydliad

Cyfeiriad ebost


Cyfrinachedd
Rydym yn gofyn i chi am eich manylion cyswllt gyda’ch ymateb er mwyn i ni fedru ymgysylltu gyda chi am yr ymgynghoriad hwn. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut mae Ofcom yn rheoli eich gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cysylltiedig, ewch i Ddatganiad Cyffredinol Ofcom.
Eich manylion: Rydym yn cadw eich rhif cyswllt a’ch cyfeiriad ebost yn gyfrinachol. Oes yna rywbeth arall hoffech i ni gadw’n gyfrinachol? Gallwch ddileu yr hyn sy’n amherthnasol.
Dim byd/ Eich enw / Enw sefydliad/ Ymateb cyfan / Rhan o’r ymateb (bydd angen i chi nodi pa ymatebion i’r cwestiynau sy’n gyfrinachol)
Eich ymateb: Nodwch os gwelwch yn dda os hoffech gadw rhannau o’ch ymateb yn gyfrinachol. Gallwch ddileu yr hyn sy’n amherthnasol.
Dim byd / Ymateb cyfan/Rhan o’r ymateb (bydd angen i chi nodi isod pa ymatebion i’ch cwestiynau sy’n gyfrinachol) 
Ar gyfer ymatebion cyfrinachol, gall Ofcom gyhoeddi cyfeiriadaeth at gynnwys eich ymateb?  
Gallwch/Na allwch


Eich ymateb
Cwestiwn 1 – Ydych chi’n cytuno gydag ein cynigion diwygiedig ar gyfer ardaloedd ‘cymeradwy’ yn yr Alban a Chymru? Os nad ydych chi’n cytuno, rhowch gynigion amgen rydych o’r farn y dylwn eu hystyried (os yn berthnasol), ac esboniwch y rhesymau dros eich barn/neu rowch dystiolaeth gefnogol.



Cyfrinachol: Ie/Na

Cwblhewch y ddogfen yn llawn a’i dychwelyd drwy ebost at: localness@ofcom.org.uk" localness@ofcom.org.uk 

neu drwy’r post at:
Jon Heasman                                                                                                                                                      Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
Llundain SE1 9HA
Nodwch ein bod yn croesawu ymatebion yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg ac ni fydd anfon gohebiaeth atom yn Gymraeg yn achosi oedi. 


