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	Gair am y ddogfen hon

Pwrpas y ffurflen hon
Dylech lenwi’r ffurflen hon os ydych yn gwneud cais am drwydded gwasanaeth cyfyngedig tymor byr (“SRSL”). Mae mwy o wybodaeth am y trwyddedau hyn ym mharagraffau 2.1 i 2.6 yn y Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence 
Pryd i wneud cais
Rhaid cyflwyno ceisiadau dim cynt na 180 diwrnod clir (hy chwe mis) cyn y dyddiad dechrau darlledu arfaethedig. 
	Rhaid cyflwyno ceisiadau dim hwyrach na 60 diwrnod clir (sef tua dau fis) rhwng y dyddiad mae Ofcom yn cael y cais a’r dyddiad dechrau darlledu arfaethedig. 
	Ystyr “diwrnodau clir” ydy na fyddwn yn cyfrif y diwrnod rydym yn cael y cais na’r dyddiad dechrau darlledu, dim ond y diwrnodau cyfan rhwng y ddau ddyddiad hynny. Os ydy'r dyddiad cau ar benwythnos neu ŵyl gyhoeddus, byddwn yn ystyried ei fod ar y diwrnod gwaith cyntaf cyn y penwythnos neu'r ŵyl gyhoeddus.
	Ystyr gwyliau cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig ydy’r rheini sydd wedi’u diffinio gan Lywodraeth y DU a’u cyhoeddi fel gwyliau banc https://www.gov.uk/bank-holidays. Er mwyn ystyried y ffaith fod gan yr Alban a Gogledd Iwerddon fwy o wyliau cyhoeddus na Chymru a Lloegr, byddwn yn cyfrif y gwyliau cyhoeddus sy’n berthnasol i’r wlad yn y DU lle bydd y darllediad arfaethedig yn digwydd.
	Mewn cyfnodau o alw uchel, mae’n bosibl na fyddwn yn defnyddio ein dull cyntaf i'r felin cyffredinol. Yn hytrach, bydd Ofcom yn gwahodd ceisiadau o fewn cyfnod penodol efallai, ac wedyn bydd amserlenni gwahanol yn debygol o fod yn berthnasol (gweler adran 5 yn y Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded).
Sut mae llenwi'r ffurflen
Mae cyfarwyddiadau manwl ar gyfer llenwi'r ffurflen hon, a gwybodaeth am y camau nesaf yn y broses ymgeisio, ar gael yn y Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded. Darllenwch y nodiadau hyn a’r cwestiynau cyffredin yn ofalus cyn llenwi'r ffurflen hon: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence 
	Rydym yn gofyn i ymgeiswyr lwytho’r fersiwn gyfredol o’r ffurflen gais, y mae modd ei golygu, i lawr o’n gwefan a’i llenwi ar gyfrifiadur. 
	Bydd Ofcom yn gwrthod ceisiadau sy’n cael eu gwneud gan ddefnyddio hen fersiwn o’r ffurflen.
	Bydd Ofcom yn derbyn ffurflenni cais wedi’u hysgrifennu â llaw, ond rhaid eu llenwi mewn priflythrennau ac inc du.
	Bydd Ofcom yn gwrthod ffurflenni cais annarllenadwy.
Rhaid ateb pob cwestiwn ar y ffurflen gais ac ymateb “Amh.” i unrhyw gwestiwn nad yw’n berthnasol i'r ymgeisydd. 
	Bydd Ofcom yn gwrthod ceisiadau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf canlynol:
	Rhaid rhoi dyddiad ar y datganiad yn adran 11 y ffurflen hon.

Os ydy'r ymgeisydd yn gwmni, rhaid i gyfarwyddwr neu ysgrifennydd yn y cwmni wneud y datganiad.
Rhaid cyflenwi’r holl ddogfennau ategol fel y gofynnir amdanynt yn y rhestr wirio ar dudalen 36 y ffurflen gais.
	Os ydych yn llenwi’r ffurflen fel asiant, hy rydych yn gweithredu ar ran yr ymgeisydd neu'r cwmni sy’n gwneud cais, gofynnwn i chi wneud hynny’n glir mewn llythyr atodol a darparu tystiolaeth o’ch hawl i weithredu ar ran yr ymgeisydd. Dylid darparu gwybodaeth am yr ymgeisydd wrth lenwi’r ffurflen hon, nid am yr asiant. Os oes gan Ofcom unrhyw gwestiynau ychwanegol ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno, byddwn yn cyfeirio’r rhain at yr ymgeisydd, nid yr asiant, ond byddwn yn derbyn ymatebion gan yr asiant.

Sut mae cyflwyno’r ffurflen
	Rhaid cyflwyno ffurflenni cais a’r dogfennau ategol gofynnol dros e-bost i broadcast.applications@ofcom.org.uk. Dylid sganio ceisiadau a dogfennau ategol gofynnol ysgrifenedig a’u hatodi i’r e-bost. 

	Dylech gael ymateb awtomatig gan broadcast.applications@ofcom.org.uk yn cadarnhau bod Ofcom wedi cael eich cais. Os nad ydych yn cael ymateb, mae’n debygol nad ydy eich cais wedi cyrraedd eto a dylech ffonio Canolfan Gyswllt Ofcom ar 0300 123 3333 a gofyn am y tîm Trwyddedau Darlledu a fydd yn gallu cadarnhau a ydy eich cais wedi cyrraedd ai peidio.

	Os oes rheswm digonol pam nad ydy'r ymgeisydd yn gallu cyflwyno’r ffurflen gais a/neu’r dogfennau ategol dros e-bost, rhaid i’r ymgeisydd gysylltu ag Ofcom ymlaen llaw (o leiaf un wythnos cyn unrhyw ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno) i drafod hyn. Mewn achosion o’r fath, ffoniwch Ganolfan Gyswllt Ofcom ar 0300 123 3333 a gofyn am y tîm Trwyddedau Darlledu, neu anfonwch e-bost i broadcast.licensing@ofcom.org.uk. Os rhoddir caniatâd, rhaid i’r ymgeisydd ysgrifennu “SRSL application” ar yr amlen.
	Bydd Ofcom yn postio derbynneb ar gyfer ceisiadau a geir drwy'r post o fewn pum diwrnod gwaith i gael y cais.
	Bydd Ofcom yn gwrthod ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno drwy’r post heb ganiatâd Ofcom ymlaen llaw.
Ffi ymgeisio
Rhaid talu ffi ymgeisio nad oes modd ei had-dalu o £400. 

Ni chaiff ceisiadau eu hasesu (neu, lle bo’n briodol, ni fyddant yn cael eu cynnwys i ddewis ar hap o’u plith) os nad ydy’r ffi ymgeisio wedi cyrraedd cyfrif banc Ofcom.
	Mae Ofcom yn gofyn i ymgeiswyr dalu'r ffi ymgeisio drwy drosglwyddiad banc (BACS/CHAPS) ac yn syth ar ôl i’r ymgeisydd gyfarwyddo ei fanc i wneud y taliad, ei fod yn e-bostio cadarnhad o'r taliad i ofcom.remittances@ofcom.org.uk gan gopïo broadcast.licensing@ofcom.org.uk yn y neges. 
Rhaid i daliadau trosglwyddiad banc electronig gyrraedd cyfrif banc Ofcom dim hwyrach na phum diwrnod gwaith ar ôl i'r cais gael ei anfon at Ofcom, hy os ydym yn cael cais ar ddydd Llun, rhaid i’r ffi gyrraedd erbyn diwedd y dydd ar y dydd Llun canlynol. Felly, rydym yn argymell eich bod yn cyfarwyddo eich banc i wneud y taliad ar yr un diwrnod ag y mae'r ffurflen gais yn cael ei hanfon yn electronig.  
I wneud yn siŵr bod Ofcom yn gallu adnabod y taliad, rhaid iddo gynnwys cyfeirnod taliad sef cod post yr ymgeisydd wedi’i ddilyn gan ei gyfenw (neu cymaint o’i gyfenw ag y mae modd ei ddarparu o fewn y cyfyngiad nodau a osodir gan y banc) fel y nodir yn yr ymateb i gwestiwn 2.6 isod.
	Os nad ydy'r ymgeisydd yn gallu gwneud y taliad drwy drosglwyddiad banc, dylid ysgrifennu siec i ‘Ofcom’ a’i hanfon drwy’r post. Ar gefn y siec, dylid nodi enw’r ymgeisydd fel y mae wedi’i nodi yn yr ymateb i gwestiwn 2.2 ac enw arfaethedig y gwasanaeth.
Os ydy ymgeisydd yn talu’r ffi ymgeisio drwy siec, rhaid i'r siec gyrraedd dim hwyrach na phum diwrnod ar ôl i Ofcom gael y cais. Mewn cyfnod o alw uchel lle mae Ofcom yn dewis ar hap o blith ceisiadau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, bydd sieciau’n cael eu bancio cyn dewis ar hap. Os bydd siec ymgeisydd yn cael ei gwrthod, ni fydd y cais yn cael ei ystyried o gwbl.
	Bydd Ofcom yn gwrthod ceisiadau nad ydy’r ffi ofynnol ar eu cyfer wedi cyrraedd erbyn y dyddiadau cau a nodir uchod.
Ffi'r drwydded
	Os bydd Ofcom yn penderfynu rhoi trwydded i ddarlledu i'r ymgeisydd, sylwer nad oes modd dechrau darlledu nes bod trwydded o dan y Ddeddf Darlledu a thrwydded o dan y Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr wedi cael eu cyhoeddi. Rhaid cael taliad y ffioedd trwydded cysylltiedig Am wybodaeth am ffioedd trwyddedau, gweler Atodiad 1 i’r Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/125527/Short-term-RSL-guidance.pdf. cyn cyhoeddi trwyddedau. 
	Er mwyn osgoi amheuaeth: mae tair ffi yn gysylltiedig ag SRSL:
y ffi ymgeisio o £400; ac os ydy’r cais yn llwyddiannus:
	ffi'r drwydded o dan y Ddeddf Darlledu; a 
	ffi'r drwydded o dan y Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr.
Dogfennau ategol
Tarwch olwg ar y rhestr wirio yn adran 10 y ffurflen hon am y manylion llawn. 
	Bydd Ofcom yn gwrthod ceisiadau nad ydynt wedi’u hategu gan y dogfennau angenrheidiol ar ffurf ddarllenadwy. 
	Sylwer nad ydy Ofcom yn gallu derbyn negeseuon e-bost sy’n fwy na 35MB. Os ydy eich e-bost â’r cais yn fwy na'r cyfyngiad hwn, anfonwch eich dogfennau ategol mewn neges(euon) e-bost ar wahân, gan nodi enw’r ymgeisydd yn glir yn llinell pwnc yr e-bost.
	Individuals applying for a licence must provide:
	Prawf o hunaniaeth: copi o basbort y DU yr unigolyn neu drwydded gyrru; a 
	Prawf cyfeiriad: copi o unrhyw un o’r canlynol, yn dangos enw a chyfeiriad cartref ac wedi ei ddyddio o fewn y tri mis diwethaf; bil cyfleustodau, (heb gynnwys bil ffonau symudol); datganiad banc, cymdeithas adeiladu neu garden credyd; bil Treth y Cyngor; gohebiaeth swyddogol personol wrth fanc, cymdeithas adeiladu, cyfleustodau (heb gynnwys darparwr ffonau syudol), llys; neu sefydliad llywodraethol. Nodwch nad yw Ofcom yn derbyn trwydded yrru fel prawf cyfeiriad at y diben hwn. Rhaid i enw’r ymgeisydd gydweddu gyda’r enw ar y dogfennau a gyflwynwyd. Os nad ydych chi’n gallu darparu rhain, neu’n dymuno defnyddio dogfen amgen, cysylltwch gydag Ofcom cyn cyflwyno eich cais.  

I unigolion sy’n gwneud cais am drwydded:
Rhaid i unigolion sy’n gwneud cais am drwydded ddarparu copi o basbort y DU neu drwydded yrru’r unigolyn a chopi o unrhyw un o’r canlynol sy’n dangos cyfeiriad cartref yr unigolyn ac arno ddyddiad yn y tri mis diwethaf: bil cyfleustodau, bil Treth Gyngor, neu gyfriflen banc, cymdeithas adeiladu neu gerdyn credyd. Rhaid i enw'r ymgeisydd gyfateb i’r enw ar y dogfennau a ddarperir. 
I gyrff corfforaethol sy’n gwneud cais am drwydded:
Copi o’r Memorandwm a’r Erthyglau Cymdeithasu (neu, os nad oes gan y corff corfforaethol y rhain, yr hyn sy’n cyfateb agosaf, yn ogystal â chyfieithiad os nad ydy’r dogfennau yn Saesneg), ynghyd â chopïau o unrhyw benderfyniad sy’n eu haddasu neu’n eu diweddaru.
	Sylwer, os ydy Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu cyfredol yr ymgeisydd ar gael ar wefan Tŷ'r Cwmnïau, gellir nodi hyn yng nghwestiwn 2.5 ar y ffurflen hon ac ni fydd angen cyflwyno’r dogfennau gyda’r cais.
	Rhaid i gyrff corfforaethol sy’n gwneud cais am drwydded ddarparu siart o'r sefydliad sy’n dangos strwythur perchnogaeth y corff sy’n gwneud cais, gan gynnwys canrannau o'r cyfrannau sy’n cael eu dal ynddo a'r cyfrannau y mae’n eu dal mewn cwmnïau eraill y mae ganddo gysylltiad â nhw.
	Copi o'r Ffurflen Flynyddol ddiweddaraf (neu os ydy’r endid wedi’i sefydlu’n ddiweddar ac felly nid yw wedi gorfod cyflwyno’r ffurflen honno eto, copi o bopeth y mae wedi’i ffeilio gyda Thŷ'r Cwmnïau ers corffori).
	Copi o gyfrifon diweddaraf yr ymgeisydd (ddim yn berthnasol i endidau sydd newydd sefydlu).
Darparu gwybodaeth
Rhaid i Ofcom gael gwybodaeth gyflawn a chywir er mwyn asesu ceisiadau. Yn benodol, rhaid i ni gael ein bodloni bod y rheini sy’n gwneud cais am drwydded yn ‘addas ac yn briodol’ i ddal trwydded ac nad ydynt wedi’u hanghymhwyso rhag cymryd rhan mewn trwydded.
	Mae’n drosedd o dan Ddeddf Darlledu 1996 (fel y’i diwygiwyd) i ddarparu gwybodaeth ffug neu ddal gwybodaeth berthnasol yn ôl yn ystod y broses ymgeisio, a gall hynny fod yn sail dros ddiddymu trwydded sydd wedi’i rhoi.
Cyhoeddi gwybodaeth am geisiadau a gwasanaethau trwyddedig
Pan fydd trwydded yn cael ei rhoi, bydd enw’r gwasanaeth, manylion cyswllt cyhoeddus ar gyfer y trwyddedai, hyd y drwydded a disgrifiad byr o’r gwasanaeth trwyddedig yn cael eu cyhoeddi ar wefan Ofcom. Dyma'r manylion mae’r ymgeisydd yn eu darparu ar y ffurflen gais. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi, neu os oes unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon, dylech gysylltu â’r tîm Trwyddedau Darlledu dros e-bost (broadcast.licensing@ofcom.org.uk).
	Mae Ofcom yn ystyried SRSLs yn ddogfennau cyhoeddus a bydd copïau o drwyddedau ar gael i drydydd partïon ar gais. Gall data personol, ar wahân i enw’r trwyddedai, gael eu golygu.
Diogelu Data
Rhaid i ni gael y wybodaeth y gofynnir amdani yn y ffurflen hon i gyflawni ein dyletswyddau trwyddedu o dan Ddeddf Darlledu 1990, Deddf Darlledu 1996 a Deddf Cyfathrebiadau 2003. Edrychwch ar Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn delio â’ch gwybodaeth bersonol a’ch hawliau cyfatebol.
Cael y newyddion diweddaraf ynghylch materion darlledu
Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi/y person priodol yn y corff corfforaethol yn cofrestru ar gyfer diweddariadau e-bost rheolaidd Ofcom ynghylch materion darlledu, gan gynnwys hysbysiad pan fydd y Bwletin Darlledu’n cael ei gyhoeddi. 
	I gofrestru ar gyfer y cyfathrebiadau hyn, ewch i https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/email-updates a dewis ‘Darlledu’. 
	Manylion yr ymgeisydd
Ynghylch yr adran hon
Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi am fanylion sylfaenol am yr ymgeisydd (boed yn unigolyn neu’n gorff corfforaethol). 
Mae’r manylion y gofynnir amdanynt yn cynnwys rhif cofrestru'r cwmni (lle bo’n berthnasol) a manylion cyswllt.
Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn i Ofcom allu gwybod yn bendant gyda phwy yn y cwmni sy’n gwneud cais dylid cysylltu yn ystod y broses ymgeisio ac os bydd trwydded yn cael ei rhoi.
Os ydy unrhyw unigolyn sy’n cael ei enwi yn eich ymatebion yn cael ei adnabod gan fwy nag un enw/fersiwn o’i enw, rhaid darparu pob enw.
Os bydd eich cais SRSL yn llwyddiannus, bydd yn amod yn eich trwydded bod yn rhaid i’r trwyddedai roi gwybod i Ofcom cyn gynted ag y bo modd os ydy’r wybodaeth a ddarperir yn yr adran hon yn newid o gwbl.
	Os rhoddir trwydded i chi, hoffai Ofcom anfon rhywfaint o hysbysiadau a dogfennau penodol dros e-bost yn unig Yn unol ag Adran 395 Deddf Cyfathrebiadau 2003.. Drwy roi tic yn y blwch isod, rydych yn cydsynio i gael yr ohebiaeth ganlynol dros e-bost yn unig, a hynny i’r cysylltiadau Trwyddedu a/neu Gydymffurfio a nodir yn eich ymateb i gwestiynau 2.7 a 2.8 Os, ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi gwybod i ni’n nes ymlaen bod y cyfeiriad e-bost cyswllt ar gyfer Trwyddedu a/neu Gydymffurfio wedi newid, byddwn yn tybio bod y cydsyniad rydych yn ei roi yn y ffurflen hon i Ofcom anfon yr hysbysiadau a'r dogfennau a restrir uchod dros e-bost yn unig yn dal yn berthnasol i'r cyfeiriad e-bost cyswllt newydd ar gyfer Trwyddedu a/neu Gydymffurfio, oni bai eich bod yn dweud wrthym yn wahanol. Cewch addasu neu dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg drwy roi gwybod i Ofcom eich bod yn dymuno cael yr holl ohebiaeth, dogfennau a hysbysiadau drwy’r post.

	. Bydd yr holl ohebiaeth, dogfennau a hysbysiadau eraill yn cael eu hanfon drwy’r post.
	Cais i’r trwyddedai ddarparu recordiad o gynnwys darlledu.
	Cais am wybodaeth mewn cysylltiad ag asesiad neu ymchwiliad i safonau darlledu neu drwydded ddarlledu.
	Cais am sylwadau ynghylch cydymffurfiad y trwyddedai ag amodau trwydded a/neu reolau perthnasol (ee rheolau’r Cod Darlledu) yn ystod ymchwiliad. 
	Cais am sylwadau ynghylch Penderfyniadau i Ystyried Tegwch a Phreifatrwydd.
	Cais am sylwadau ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom sy’n nodi a ydy Ofcom yn credu bod amodau trwydded a/neu reolau wedi cael eu torri ai peidio. 
	Cais am sylwadau ynghylch anghywirdebau ffeithiol mewn Penderfyniad neu Ddyfarniad drafft.

Os nad ydych yn rhoi tic yn y bocs isod, byddwn yn anfon yr ohebiaeth hon i chi drwy’r post.
☐  Rwy’n cydsynio i gael yr ohebiaeth uchod sy’n ymwneud â fy nhrwydded dros e-bost yn unig.
	Enw’r ymgeisydd (hy yr unigolyn neu’r corff corfforaethol a fydd yn dal y drwydded):


	Rhif cofrestru'r cwmni fel y mae wedi’i nodi ar wefan Tŷ'r Cwmnïau (os yw’n berthnasol):


	I gwmnïau sydd wedi cofrestru yn y Deyrnas Unedig, cyfeiriad swyddfa gofrestredig yr ymgeisydd fel y mae wedi’i nodi ar wefan Tŷ'r Cwmnïau.

I gwmnïau nad ydynt wedi cofrestru yn y Deyrnas Unedig, cyfeiriad y brif swyddfa:


	Os yw’n gwmni sydd wedi cofrestru yn y Deyrnas Unedig, ydy dogfennau’r Memorandwm a’r Erthyglau Cymdeithasu cyfredol ar gael ar wefan Tŷ'r Cwmnïau?:

Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os nad ydynt, cyflwynwch y dogfennau cyfredol a nodi eich bod wedi gwneud hynny yn y rhestr wirio yn Adran 10 y ffurflen hon.
	Manylion cyswllt yr unigolyn sydd wedi’i awdurdodi gan yr ymgeisydd at ddibenion gwneud y cais hwn. Os ydych chi:

- yn unigolyn, hy chi ydy'r unigolyn sy’n bwriadu dal y drwydded, rhowch eich manylion yn y tabl isod; neu
- yn gwmni, dylai’r unigolyn hwn fod yn ysgrifennydd neu’n gyfarwyddwr yn y cwmni.

Enw llawn 

Teitl eich swydd 

Cyfeiriad


Ffôn

Ffôn symudol

E-bost 


	Manylion cyswllt ar gyfer Cyswllt y Drwydded Cyswllt y Drwydded ydy'r cyswllt dydd i ddydd ar gyfer Ofcom mewn cysylltiad â materion trwyddedu. Ymysg yr enghreifftiau o’r math o gyfathrebu rhwng Cyswllt y Drwydded ac Ofcom mae cwestiynau ynghylch perchnogaeth o’r cwmni sy’n dal y drwydded; ac ymateb i geisiadau am wybodaeth. Cyswllt y drwydded ydy'r cyswllt mewn argyfwng i Ofcom hefyd, sy’n gallu darparu mynediad i’r trosglwyddydd a’i gau lawr os oes angen pe bai ymyriad neu broblemau eraill yn codi yn ystod y darllediad. 

Enw llawn 

Teitl eich swydd

Cyfeiriad


Ffôn

Ffôn symudol

E-bost 


	
Manylion cyswllt ar gyfer y Swyddog Cydymffurfio (gweler paragraff 9.38 yn Nodiadau cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer ymgeiswyr am drwyddedau a dalwyr trwydded https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/125527/Short-term-RSL-guidance.pdf i gael gwybodaeth am rôl Swyddog Cydymffurfio.):

 
Enw llawn 

Teitl eich swydd

Cyfeiriad


Ffôn

Ffôn symudol

E-bost 


	Os rhoddir trwydded, mae Ofcom yn arfer cyhoeddi rhywfaint o fanylion cyswllt ar gyfer y Gwasanaeth Trwyddedig ar ein gwefan a/neu yng nghyhoeddiadau perthnasol eraill Ofcom, er mwyn i aelodau o’r cyhoedd allu cysylltu â'r trwyddedai os oes angen. Rhowch fanylion cyswllt y gellir eu defnyddio at y diben hwn: 

Enw llawn 

Teitl eich swydd

Cyfeiriad


Ffôn

Ffôn symudol

E-bost 


	Os oes gan y Gwasanaeth Trwyddedig wefan, neu os bydd ganddo, rhowch gyfeiriad y wefan isod.





Rhagor o fanylion yr ymgeisydd
Os mai unigolyn ydy’r ymgeisydd, atebwch gwestiynau 2.11 a 2.12. 
Os mai corff corfforaethol ydy'r ymgeisydd, ewch yn syth i Adran 3 y ffurflen hon. 

	Rhowch y manylion canlynol ar gyfer yr ymgeisydd:

Enw llawn

Cyfeiriad cartref



Gwlad breswyl

Unrhyw swyddi cyfarwyddwr a ddalwyd a natur y busnes dan sylw


Cyflogaeth arall


	Sut bydd y gwasanaeth yn cael ei ariannu? Rhowch fanylion cryno'r ffynhonnell/ffynonellau cyllid arfaethedig i sefydlu ac i gynnal y gwasanaeth. 

Os ydych yn cael cyllid gan neu ar ran sefydliad gwleidyddol neu gorff crefyddol, rhaid i chi nodi hynny yma.







Os ydych yn gwneud cais am SRSL fel unigolyn, nid oes angen i chi lenwi Adrannau 3 a 4 y ffurflen hon. Ewch yn syth i Adran 5. 

	Manylion cyfarwyddwyr yr ymgeisydd

Ynghylch yr adran hon
Mae Adran 3 yn berthnasol i ymgeiswyr sy’n gyrff corfforaethol. Os ydych yn gwneud cais fel unigolyn, ewch yn syth i Adran 5.
Yn Adran 3, rydym yn gofyn am fanylion y cyfarwyddwr a, lle bo’n berthnasol, cyfarwyddwyr cwmnïau rhiant a chwmnïau cysylltiedig yr ymgeisydd. 
Os ydy unrhyw unigolyn sy’n cael ei enwi yn eich ymatebion yn cael ei adnabod gan fwy nag un enw/fersiwn o’i enw, rhaid darparu pob enw.
Dylid ehangu neu ailadrodd y blychau a thablau ymateb os oes angen, neu eu darparu mewn atodiad ar wahân.
	Rhowch y manylion canlynol ar gyfer pob un o gyfarwyddwyr yr ymgeisydd. 

Enw llawn yr unigolyn
Cyfeiriad cartref
Gwlad breswyl
Swyddi cyfarwyddwr eraill a ddalwyd (a natur y busnes dan sylw)
Cyflogaeth arall
















	Os yw’n berthnasol, rhowch y manylion canlynol ar gyfer pob cyfarwyddwr sydd wedi’i restru yn yr ymateb i gwestiwn 3.1 sy’n dal neu sydd â hawl lesiannol i fuddiant o fwy na 5% yn yr ymgeisydd.

Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.” yn y tabl.
Enw llawn yr unigolyn
Cyfeiriad cartref
Gwlad breswyl
Swyddi cyfarwyddwr eraill a ddalwyd (a natur y busnes dan sylw)
Manylion unrhyw gyflogaeth arall
















	Os yw’n berthnasol, rhowch y manylion canlynol ar gyfer pob cyfarwyddwr (fel y maent wedi’u rhestru yn yr ymateb i gwestiwn 3.1) sy’n gorff neu gwmni rhiant rheolaethol eithaf yr ymgeisydd.

Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.” yn y tabl.
Enw’r unigolyn
Cyfeiriad cartref
Gwlad breswyl
Swyddi cyfarwyddwr eraill a ddalwyd (a natur y busnes dan sylw)
Manylion unrhyw gyflogaeth arall
















	Oes gan unrhyw o’r cyfarwyddwyr gysylltiad presennol neu flaenorol â thrwyddedai arall Ofcom o dan y Ddeddf Darlledu, cyn-drwyddedai Ofcom o dan y Ddeddf Darlledu, y BBC neu S4C? Dyma enghreifftiau o gysylltiadau perthnasol:

	Cyfarwyddwr trwyddedai arall Ofcom o dan y Ddeddf Darlledu, neu gyn-drwyddedai Ofcom o dan y Ddeddf Darlledu

Unrhyw gysylltiad drwy gwmni rheolaethol neu gwmni sy’n gyfranogwr â buddiant o fwy na 5%. 
Os ydy, rhowch y manylion canlynol:
Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.”.
Enw’r unigolyn
Cysylltiad
Dyddiadau'r cysylltiad











	Manylion cyfranddalwyr, aelodau a chyfranogwyr yr ymgeisydd

Ynghylch yr adran hon
Mae Adran 4 yn berthnasol i ymgeiswyr sy’n gyrff corfforaethol. Os ydych yn gwneud cais fel unigolyn, ewch yn syth i Adran 5.
Yn Adran 4, rydym yn gofyn am fanylion cyfranddalwyr (corff corfforaethol neu unigolyn) sydd â buddiant o fwy na 5% yn y corff sy’n gwneud cais. 
Cyn llenwi’r adran hon, dylech ddarllen canllawiau Ofcom ynghylch diffiniad ‘rheoli’ cwmnïau cyfryngau. https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/45292/media_statement.pdf 
Os ydy unrhyw unigolyn sy’n cael ei enwi yn eich ymatebion yn cael ei adnabod gan fwy nag un enw/fersiwn o’i enw, rhaid darparu pob enw.
Os oes angen mwy o le arnoch i roi’r manylion, gwnewch y blychau’n fwy neu rhowch y wybodaeth mewn atodiad ar wahân.
	Llenwch y tabl canlynol, gan ei ehangu os oes angen, i restru’r holl gyfranddalwyr, aelodau neu gyfranogwyr (corff corfforaethol neu unigolyn) sydd â buddiant o fwy na 5% yn y cwmni sy’n gwneud cais. 

Manylion y cwmni sy’n gwneud cais
Enw’r cyfranddaliwr, yr aelod neu’r cyfranogwyr (presennol ac arfaethedig)
Nifer y cyfrannau
Cyfanswm buddsoddiadau (£)
Cyfanswm buddsoddiadau (%)
% o hawliau pleidleisio
















	Llenwch y tabl canlynol, gan ei ehangu os oes angen, i restru holl gyfranddalwyr, aelodau neu gyfranogwyr (corff corfforaethol neu unigolyn) unrhyw gorff sydd wedi’i restru yn yr ymateb i gwestiwn 4.1 ac sy’n dal neu sydd â hawl lesiannol i ddal buddiant o fwy na 5% yn y cwmni sy’n gwneud cais.

Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.” yn y tabl.
Enw’r corff: 
Enw’r cyfranddaliwr, yr aelod neu’r cyfranogwyr (presennol ac arfaethedig)
Nifer y cyfrannau
Cyfanswm buddsoddiadau (£)
Cyfanswm buddsoddiadau (%)
% o hawliau pleidleisio
















	Os ydy’r corff/cyrff a restrir yn 4.1 yn cael eu rheoli gan gorff arall, llenwch y tabl canlynol, gan ei ehangu os oes angen, i restru holl gyfranddalwyr, aelodau neu gyfranogwyr (corff corfforaethol neu unigolyn) y corff dan sylw (os nad ydy'r cwmni hwnnw eisoes wedi cael ei restru uchod yn 4.2). 

Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.” yn y tabl.
Enw’r corff: 
Enw’r cyfranddaliwr, yr aelod neu’r cyfranogwyr (presennol ac arfaethedig)
Nifer y cyfrannau
Cyfanswm buddsoddiadau (£)
Cyfanswm buddsoddiadau (%)
% o hawliau pleidleisio
















	Rhowch enw a chyfeiriad unrhyw unigolion neu gyrff eraill y bydd materion yr ymgeisydd (neu faterion unrhyw gorff sy’n rheoli’r ymgeisydd) yn cael eu cyflawni’n unol â’u dymuniadau. 

Os nad ydy’r cwestiwn hwn yn berthnasol i’r ymgeisydd, rhowch “Amh.” yn y tabl.
Enw
Cyfeiriad







	A ydy'r cwmni sy’n gwneud cais yn cael ei reoli’n sylfaenol gan endid arall O fewn ystyr Atodlen 2, Rhan 1 o Ddeddf Cyfathrebiadau 1990. ac, os felly, beth ydy enw’r endid hwnnw?

Darllenwch ein canllawiau ynghylch diffiniad ‘rheoli’ cwmnïau cyfryngau https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/45292/media_statement.pdf 


	A fyddech cystal â chadarnhau a ydy'r ymgeisydd yn cael, neu’n debygol o gael, unrhyw fath arall o gyllid a/neu gymorth ariannol ac, os felly, rhowch fanylion am bwy sy’n darparu'r cyllid/cymorth ariannol hwnnw a hyd a lled y cyllid/cymorth ariannol.  






	Gofynion cymhwysedd

Ynghylch yr adran hon
Mae gan Ofcom ddyletswydd i sicrhau bod unrhyw un sy’n gwneud cais am drwydded darlledu yn addas ac yn briodol i ddal trwydded. 
Wrth ystyried a ydy ymgeisydd yn addas ac yn briodol i ddal trwydded, bydd Ofcom yn ystyried – er enghraifft – a oes gan unigolion sy’n debygol o arfer rheolaeth dros yr ymgeisydd a’i weithgareddau (ee cyfarwyddwyr, cyfranddalwyr sylweddol neu aelodau) unrhyw euogfarnau troseddol (mewn unrhyw awdurdodaeth), neu a ydynt wedi cael eu dyfarnu’n fethdalwyr erioed.
Ar ben hynny, mae rhai categorïau o bobl wedi’u hanghymhwyso rhag dal trwydded, neu gymryd rhan uwchben lefel benodol mewn cwmni sy’n dal trwydded. Nodir y cyfyngiadau hyn yn Rhan 2 o Atodlen 2 Deddf Cyfathrebiadau 1990.
Sylwer: ni fydd y wybodaeth a ddarperir yn adran hon y ffurflen yn arwain at wrthod trwydded i’r ymgeisydd o reidrwydd – bydd hyn yn dibynnu ar holl amgylchiadau’r ymgeisydd at ei gilydd – ond bydd Ofcom yn gofyn am ragor o fanylion efallai.
Cyn llenwi'r adran hon, dylech ddarllen paragraffau 9.49 i 9.55 yn Nodiadau cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence 
Euogfarnau troseddol
Sylwer: Nid oes angen i chi roi manylion euogfarnau wedi'u disbyddu.
A ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn, wedi’u cael yn euog o drosedd a wnaed cyn dyddiad y cais hwn (mewn unrhyw awdurdodaeth) neu wedi cael cosb sifil (ac eithrio troseddau gyrru)? 
Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘do’, rhowch enw’r person, dyddiad yr euogfarn neu’r cam gweithredu, y gosb a’r wlad.
Enw llawn
Dyddiad yr euogfarn/cam gweithredu (dd/mm/bb)
Cosb
Gwlad












Ansolfedd a methdaliad
A ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn wedi cael eu dyfarnu’n fethdalwyr erioed?
Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘do’, rhowch yr enwau a manylion y methdaliad – hy dyddiad y cam gweithredu, a yw wedi cael ei ryddhau ac, os felly, dyddiad y rhyddhad:

	

	A ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn erioed wedi bod yn gyfarwyddwyr mewn corff sydd wedi methu talu?

Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch 'do’, rhowch yr enwau a manylion cryno am y camau ansolfedd (gan gynnwys dyddiadau):


Cyfarwyddwyr sydd wedi’u hanghymhwyso
A ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn erioed wedi bod yn destun gorchymyn anghymhwyso o dan Ddeddf Anghymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmni 1986?
Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘do’, rhowch yr enwau a manylion y gorchymyn (ee y cyfnod anghymwyso):


Diswyddo o gorff proffesiynol neu fasnach
A ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn erioed wedi cael eu diarddel o gorff proffesiynol neu fasnach ar ôl achos disgyblu neu reoleiddio?
Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘do’, rhowch yr enwau, y dyddiadau a’r manylion (gan gynnwys a ydy wedi cael ei aildderbyn gan y corff dan sylw wedi hynny):


Anghymhwyso statudol cyffredinol
Nodwch isod p’un ai a ydy’r ymgeisydd, neu unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 y cais hwn, gan gynnwys eu partneriaid (associates yn y cyswllt hwn) (hy cyfarwyddwyr eu cwmnïau partner a chwmnïau grŵp eraill) yn rhan o unrhyw rai o’r isod, neu’n cymryd rhan ynddynt, a hyd a lled y cyfranogiad hwnnw. 
Gweithgaredd/cyfranogiad
Ydy neu Nac ydy 
Nodwch pwy sy’n cymryd rhan; enw’r corff/yr unigolyn/yr asiantaeth maent yn cymryd rhan ynddo; a hyd a lled eu cyfranogiad
Awdurdod lleol




Corff y mae ei amcanion yn wleidyddol yn bennaf neu gan fwyaf, neu gorff sy'n gysylltiedig â chorff o'r fath




Corff y mae ei amcanion yn grefyddol yn bennaf neu gan fwyaf; Edrychwch ar Adrannau 3 i 5 yn Nodyn cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer crefydd yn: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/88219/Guidance-for-religious-bodies.pdf i gael manylion am sut rydym yn pennu cymhwysedd cyrff crefyddol i ddal rhai trwyddedau darlledu.





Unigolyn sy'n swyddog mewn corff a ddaw o dan (b) neu (c);


Corff corfforaethol partner (fel y diffinnir ym mharagraffau 1(1) ac 1(1A) Rhan I o Atodlen 2 Deddf Darlledu 1990) neu gorff a ddaw o dan (b) neu (c);


Asiantaeth hysbysebu neu bartner asiantaeth hysbysebu


	
Manylion am geisiadau, trwyddedau a sancsiynau
A ydy’r ymgeisydd yn drwyddedai Ofcom ar hyn o bryd? 
Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch fanylion y drwydded, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded
Enw’r gwasanaeth







	A ydy’r ymgeisydd wedi dal trwydded darlledu Ofcom o’r blaen?

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Rhif y drwydded
Enw’r gwasanaeth

Os yw’n SRSL: lleoliad, dyddiadau a'r digwyddiad a gafodd sylw










	A oes unrhyw un sy’n rhan o’r gwasanaeth arfaethedig wedi dal trwydded darlledu Ofcom neu wedi bod yn rhan o wasanaeth darlledu â thrwydded Ofcom o’r blaen? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘oes’, rhowch fanylion gan ehangu’r tabl os oes angen:
Dyddiadau dal y drwydded neu ddyddiadau’r cyfranogiad
Rhif y drwydded (os ydych yn ei wybod)
Enw’r gwasanaeth

Os yw’n SRSL: lleoliad, dyddiadau a'r digwyddiad a gafodd sylw













	A ydy’r ymgeisydd yn rheoli trwyddedai Ofcom presennol? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch fanylion y drwydded, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded
Enw’r gwasanaeth







	A ydy’r ymgeisydd yn cael ei reoli gan drwyddedai presennol neu gan unrhyw berson sy'n gysylltiedig (yn unol ag ystyr Atodlen 2 Deddf Darlledu 1990) â thrwyddedai presennol (hy fel “cyfranogwr”)? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch y wybodaeth ganlynol, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded
Enw’r gwasanaeth







	A ydy'r ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gais arall i Ofcom (neu ei ragflaenwyr o ran rheoleiddwyr darlledu – Y Comisiwn Teledu Annibynnol a’r Awdurdod Radio) am unrhyw drwydded sydd wedi cael ei hildio gan y trwyddedai neu ei diddymu gan Ofcom (neu un o’i ragflaenwyr) erbyn hyn? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch y wybodaeth ganlynol, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded
Enw’r gwasanaeth







	A ydy’r ymgeisydd yn destun unrhyw ymchwiliad presennol neu ymchwiliad sy’n aros gan unrhyw gorff llywodraeth neu reoleiddio statudol yn y Deyrnas Unedig neu dramor mewn cysylltiad ag unrhyw fater sy’n ymwneud â darlledu? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch y wybodaeth ganlynol, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded (neu gyfwerth)
Enw’r gwasanaeth
Manylion yr ymchwiliad










	A ydy'r ymgeisydd – neu unrhyw berson(au) sy’n rheoli’r ymgeisydd – erioed wedi bod yn destun sancsiwn statudol am fynd yn groes i amod trwydded darlledu yn y Deyrnas Unedig neu unrhyw awdurdodaeth arall? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os rhoddoch ‘ydy’, rhowch y manylion canlynol ynghylch pob sancsiwn, gan ehangu’r tabl os oes angen:
Rhif y drwydded (neu gyfwerth)
Enw’r gwasanaeth
Natur yr achos o dorri
Y sancsiwn a roddwyd
Dyddiad rhoi'r sancsiwn
















	O ran unrhyw o’r cyfarwyddwyr, y cyfranddalwyr neu’r unigolion eraill a restrir yn Adrannau 2, 3 a/neu 4 yn y cais hwn, rhowch unrhyw wybodaeth rydych yn meddwl a allai fod yn berthnasol i Ofcom ei hystyried wrth bennu a ydy'r ymgeisydd yn addas ac yn briodol i ddal trwydded o dan y Ddeddf Darlledu.

Os nad oes gennych wybodaeth i’w rhoi, rhowch “Amh.”.


	A ydy’r ymgeisydd – neu unrhyw berson(au) sy’n rheoli’r ymgeisydd – wedi’i gael yn euog o drosedd darlledu heb drwydded erioed?

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os ydy, rhowch y manylion canlynol:
Enw llawn
Dyddiad yr euogfarn/cam gweithredu (dd/mm/bb)
Cosb










	Y gwasanaeth arfaethedig

Ynghylch yr adran hon
Mae Adran 6 yn gofyn i chi ddisgrifio eich gwasanaeth rhaglenni a’i gynulleidfa darged.
Os rhoddir trwydded, bydd y wybodaeth rydych yn ei rhoi yn yr adran hon yn cael ei defnyddio i lunio sail atodiad i’ch trwydded. Dim ond yr hyn sydd wedi’i nodi yn atodiad y drwydded y bydd gennych hawl i’w ddarlledu. Mae hi'n bwysig felly eich bod yn darparu ymatebion cyflawn a manwl i gwestiynau’r adran hon.
Os rhoddir trwydded i chi a’ch bod yn penderfynu newid eich cynnwys yn nes ymlaen, bydd yn rhaid i chi gysylltu ag Ofcom ymlaen llaw er mwyn i’r newid gael ei adlewyrchu’n benodol yn yr atodiad i’ch trwydded. Rhaid gwneud ceisiadau o’r fath yn ysgrifenedig dros e-bost i broadcast.licensing@ofcom.org.uk cyn unrhyw newid.
Cyffredinol
Beth ydy enw’r gwasanaeth arfaethedig?


	Beth ydy diben y gwasanaeth arfaethedig? Rhowch fanylion ar gyfer un o’r pedwar dewis canlynol: 

	I roi sylw i ddigwyddiad – rhowch enw'r digwyddiad a disgrifiad o'r gwasanaeth arfaethedig yma:



	I roi sylw i ŵyl grefyddol – rhowch enw'r ŵyl a disgrifiad o'r gwasanaeth arfaethedig yma:



	Treial ar gyfer gwasanaeth cymunedol neu fasnachol – nodwch yr ardal yma (gan gofio bod yn rhaid i’r ardal ymddangos ar yr amserlen mae Ofcom wedi’i chyhoeddi (gweler paragraffau 4.3 i 4.5 yn Nodiadau cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence

Rhowch enw’ch gwasanaeth a disgrifiad o’ch gwasanaeth: https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
	Treial ar gyfer gwasanaeth radio digidol ar amlblecs radio digidol Nodwch os taw eich cynllun yw i sicrhau capasiti ar amblecs radio digidol ar raddfa fach, ni all Ofcom warantu bod yna amblecs ar gael. Ewch i’r dudalen hon ar wefan Ofcom am ein sefyllfa bresennol: https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/small-scale-DAB-licensing . Rhowch enw’r gwasanaeth a disgrifad o’r gwasanaeth: 




	Beth ydy'r dyddiad dechrau darlledu arfaethedig (gan gynnwys unrhyw gyfnod profi)?


	Beth ydy’r dyddiad darlledu olaf arfaethedig?


	Ydych chi’n bwriadu darlledu’n ddyddiol drwy gydol y cyfnod hwn, neu ddim ond ar rai dyddiadau? Os mai dim ond ar rai dyddiadau rydych yn bwriadu darlledu, nodwch ar ba ddyddiadau byddwch yn darlledu. Bydd rhaid i chi dalu am bob diwrnod yng nghyfnod y drwydded, gan gynnwys diwrnodau profi ac unrhyw ddiwrnodau yn ystod y cyfnod pan na fydd eich gwasanaeth yn darlledu Mae trwyddedau AM cyfnod estynedig yn eithriad i'r rheol hon..



	Beth ydy eich oriau darlledu arfaethedig? (ee 6am tan hanner nos, neu 24 awr y dydd)






	Cydymffurfiad y gwasanaeth

Ynghylch yr adran hon
Mae Adran 7 yn gofyn i chi ddisgrifio’r trefniadau cydymffurfio ar gyfer y gwasanaeth trwyddedig arfaethedig, hy y trefniadau y bydd yr ymgeisydd yn eu rhoi yn eu lle er mwyn gwneud yn siŵr y bydd y cynnwys mae’n bwriadu darlledu yn cydymffurfio â'r codau a’r rheolau rheoleiddiol perthnasol ar gyfer rhaglenni a hysbysebion. Mae’r rhain yn cynnwys:
● Cod Darlledu Ofcom. 
● Cod BCAP: Cod y DU ar Ddarlledu Hysbysebion.
● Cod Ymarfer yr Awdurdod Gwasanaethau Talu dros y Ffôn.
Mae Amod 15(2) trwydded SRSL yn mynnu bod gennych drefniadau cydymffurfio yn eu lle ac mae’r adran hon yn gofyn i chi ddangos eich bod yn gallu bodloni’r amod trwydded hwn. 
Rhaid i chi ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd.
Cyfrifoldeb y trwyddedai ydy sicrhau bod yr holl ddeunydd sy’n cael ei ddarlledu ar y gwasanaeth, boed yn gynnwys byw neu’n gynnwys wedi’i recordio ymlaen llaw (ac yn cynnwys deunydd a ddaw gan drydydd partïon) yn cydymffurfio â holl godau a rheolau Ofcom.  
Caiff Ofcom osod sancsiynau ar drwyddedai am dorri amodau trwydded mewn modd difrifol, bwriadol, ailadroddus a/neu ddiofal (er enghraifft os nad ydy'r cynnwys darlledu’n cydymffurfio â'r codau a’r rheolau). Mae’r sancsiynau sydd ar gael i Ofcom yn cynnwys gorfodi cosb ariannol ar y trwyddedai a/neu ddiddymu’r drwydded.
Cyn llenwi'r adran hon, dylech ddarllen paragraffau 9.63 i 9.72 yn Nodiadau cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence lle cewch ddolenni i’r codau a’r rheolau a restrir uchod hefyd.
Cydymffurfio cyffredinol
A fydd gan yr unigolyn a enwir fel y Swyddog Cydymffurfio yn yr ymateb i gwestiwn 2.8 gyfrifoldeb cyffredinol dros gydymffurfio ar hyd cyfnod y drwydded?
Do/Naddo (dilëwch fel sy’n briodol)


	Rhowch fanylion yr holl hyfforddiant cydymffurfio (gan gynnwys dyddiadau) mae’r person a enwir yn yr ymateb i gwestiwn 2.8 wedi’i gael mewn cysylltiad â'r codau a’r rheolau perthnasol (er enghraifft, y rheini y cyfeirir atynt yn y blwch ar ddechrau’r adran hon).












	Rhowch fanylion unrhyw brofiad cydymffurfio perthnasol (gan gynnwys dyddiadau) sydd gan y person a enwir yn yr ymateb i gwestiwn 2.8 mewn cysylltiad â’r codau a’r rheolau perthnasol. 














	Mae’n ofyniad trwydded bod yn rhaid i drwyddedai sicrhau bod yr holl raglenni ar ei wasanaeth (waeth pa adeg o’r dydd mae’r darllediad) yn cydymffurfio â chodau a rheolau Ofcom. Rhowch fanylion isod am y system mae’r ymgeisydd yn bwriadu ei rhoi ar waith i sicrhau ei fydd yn gallu cydymffurfio â'r codau a'r rheolau ar bob adeg pan fydd y gwasanaeth yn darlledu.













	Sut mae’r ymgeisydd yn bwriadu hyfforddi staff mewn gweithdrefnau cydymffurfio? Rhowch fanylion am yr hyfforddiant cydymffurfio a fydd yn cael ei roi i’r unigolion sy’n gyfrifol am raglenni byw, gan gynnwys cyflwynwyr, cynhyrchwyr a staff cydymffurfio.    












	A fydd yr hyfforddiant a ddisgrifir yn yr ymateb i gwestiwn 7.5 yn orfodol i’r holl staff a gwirfoddolwyr? Os na fydd, nodwch pwy fydd yn cael yr hyfforddiant. 






	Nodwch yn fanwl isod sut mae’r ymgeisydd yn bwriadu gwneud yn siŵr y bydd cynnwys byw yn cydymffurfio â chodau a rheolau Ofcom. 









	Nodwch yn fanwl isod sut mae’r ymgeisydd yn bwriadu gwneud yn siŵr y bydd cynnwys wedi’i recordio ymlaen llaw yn cydymffurfio â chodau a rheolau Ofcom. Gallai cynnwys wedi’i recordio ymlaen llaw gynnwys, er enghraifft, deunydd wedi’i gael neu wedi’i ffrydio gan ffynonellau trydydd parti yn ogystal â chynnwys wedi’i gynhyrchu gan yr orsaf.










	Ym mha ieithoedd mae’r ymgeisydd yn bwriadu darlledu? 



	Ar gyfer pob iaith a restrir yn yr ymateb i gwestiwn 7.9, rhowch enw’r aelod(au) o’r tîm cydymffurfio sy’n rhugl yn yr iaith ac a fydd yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod y cynnwys sy’n cael ei ddarlledu yn yr iaith honno’n cydymffurfio â chodau a rheolau Ofcom. (Gwnewch y tabl yn fwy os oes angen).

Enw
Iaith/ieithoedd












	


	Materion technegol

Ynghylch yr adran hon
Mae Adran 8 yn gofyn i chi ddisgrifio trefniadau technegol y gwasanaeth arfaethedig. Mae’r adran hon yn cynnwys cwestiynau am y safle trawsyrru, bandiau amledd a systemau data radio.
Cyn llenwi'r adran hon, dylech ddarllen paragraffau 9.73 i 9.109 yn Nodiadau cyfarwyddyd Ofcom ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded: https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/apply-for-a-radio-broadcast-licence
	Rhowch fanylion am safle arfaethedig eich trosglwyddydd.


	Cyfeiriad llawn safle’r trosglwyddydd:


	Cyfeirnod y National Grid (cod ardal a chwe digid, ee NJ 262 742):


	Uchder y safle uwchlaw lefel y môr:


	Disgrifiad o’r safle (ee preswyl, eiddo busnes):


	Beth ydy cyfeiriad llawn a chod post lleoliad arfaethedig y stiwdio?



	Beth ydy rhif ffôn y stiwdio?



	Ar gyfer pa fand mae angen trwydded arnoch?

		AM ☐	FM ☐

	Pa bŵer sydd ei angen ar eich gwasanaeth?

☐300mW (ar gyfer darpariaeth mewn stadia’n unig)   
☐1W			       	   		
☐10W 
☐15W
☐25W
		
	Os nad oes gennych amledd rydych yn ei ffafrio, nodwch hynny isod. Os na fyddwch yn rhoi amledd rydych yn ei ffafrio, bydd ein peirianwyr yn rhoi’r amledd gorau sydd ar gael i chi o ran darpariaeth.

Sylwer: 
	Efallai nad yr amledd rydych yn ei ffafrio ydy’r amledd gorau sydd ar gael o ran darpariaeth. 
	Ni all Ofcom sicrhau y byddwch yn cael yr amledd rydych yn ei ffafrio os rhoddir trwydded i chi. Rydym yn eich cynghori i beidio ag argraffu deunydd hyrwyddo/prynu derbynyddion radio wedi’u rhaglennu ymlaen llaw nes bod Ofcom wedi cadarnhau eich amledd.



MHz (FM)
	

kHz (AM)

	Ydych chi wedi defnyddio'r amledd hwn ar gyfer SRSL blaenorol? 

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
	Ydy eich cyfarpar trawsyrru (gan gynnwys erialau) yn cydymffurfio â’r amodau technegol a nodir ym mharagraffau 9.95-9.96 yn ein Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded?

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
	Ydych chi’n bwriadu darlledu drwy system data radio (RDS)? Gweler paragraffau 9.97-9.101 yn y Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded i gael mwy o fanylion am RDS.

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
Os ydych chi, rhowch enw wyth digid y gwasanaeth rhaglenni arfaethedig isod:	


	Ydych chi’n bwriadu darparu Gwasanaeth Traffig RDS?

Ydy / Nac ydy (dilëwch fel sy’n briodol)
	Gwybodaeth arall
	A oes unrhyw wybodaeth arall yr hoffai’r ymgeisydd i Ofcom ei hystyried wrth bwyso a mesur y cais hwn?













	Rhestr wirio ar gyfer dogfennau ategol a’r ffi ymgeisio
	Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich ffi ymgeisio’n unol â pharagraffau 1.20 i 1.27 y ffurflen gais hon.
	Rhaid cyflwyno’r dogfennau ategol canlynol ar ffurf ddarllenadwy gyda’r ffurflen gais. Bydd methu cyflwyno’r dogfennau gofynnol yn golygu y bydd y cais yn cael ei wrthod ac, os oes ceisiadau’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, ni fydd yn gymwys i gael ei ddewis ar hap o blith y ceisiadau hynny (gweler adran 3 yn ein Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymgeiswyr am drwydded a dalwyr trwydded).
	Nid yw Ofcom yn gallu derbyn negeseuon e-bost sy’n fwy na 35MB. Os ydy eich e-bost â’r cais yn fwy na'r cyfyngiad hwn, anfonwch eich dogfennau ategol mewn neges(euon) e-bost ar wahân, gan nodi enw’r ymgeisydd yn glir yn llinell pwnc yr e-bost yn ogystal ag “SRSL”.
	Rhowch dic yn y blychau perthnasol isod i gadarnhau eich bod yn darparu pob un o’r dogfennau perthnasol gyda’ch cais. 

I unigolion sy’n gwneud cais am drwydded:
☐ 	Copi o basbort y DU neu drwydded yrru’r unigolyn. Sylwer: ni fydd dogfennau sydd wedi dod i ben a/neu ddogfennau annilys yn cael eu derbyn.
☐ 	Copi o unrhyw un o’r canlynol sy’n dangos cyfeiriad cartref yr unigolyn ac arno ddyddiad yn y tri mis diwethaf: 
	Bil cyfleustodau (heb gynnwys bil ffonau symudol); 

Datganiad banc, cymdeithas adeiladu neu garden credyd; 
Bil Treth Cyngor;
Gohebiaeth wrth fanc, cymdeithas adeiladu, llys, sefydliad llywodraeth neu cyfleustod (heb gynnwys darparwr ffonau symudol).
I gorff corfforaethol sy’n gwneud cais am drwydded:
☐ 	Copi o’r Memorandwm a’r Erthyglau Cymdeithasu (neu, os nad oes gan y corff corfforaethol y rhain, yr hyn sy’n cyfateb agosaf, yn ogystal â chyfieithiad os nad ydy’r dogfennau yn Saesneg), ynghyd â chopïau o unrhyw benderfyniad sy’n eu haddasu neu’n eu diweddaru. (Dim ond os nad ydy'r fersiwn gyfredol ar gael ar wefan Tŷ'r Cwmnïau y mae hyn yn ofynnol).
☐	Copi o'r Ffurflen Flynyddol ddiweddaraf (neu os ydy’r endid wedi’i sefydlu’n ddiweddar ac felly nid yw wedi gorfod cyflwyno’r ffurflen honno eto, copi o bopeth y mae wedi’i ffeilio gyda Thŷ'r Cwmnïau ers corffori).
☐	Cyfrifon diweddaraf yr ymgeisydd (ddim yn berthnasol i endidau sydd newydd sefydlu).
☐	Siart o'r sefydliad sy’n dangos strwythur perchnogaeth y cwmni sy’n gwneud cais, gan gynnwys canrannau o'r cyfrannau sy’n cael eu dal ynddo a'r cyfrannau y mae’n eu dal mewn cwmnïau eraill y mae ganddo gysylltiad â nhw. 
	Datganiad

Ynghylch yr adran hon
Rhaid i’r ffurflen hon gael ei chyflwyno gan yr ymgeisydd sydd wedi’i enwi yn yr ymateb i gwestiwn 2.2. 
● Os mai unigolyn ydy’r ymgeisydd, dylai brintio ei enw.
● Os mai cwmni ydy'r ymgeisydd, rhaid i'r datganiad gael ei ardystio gan gyfarwyddwr yn y cwmni neu ysgrifennydd y cwmni.
Rhaid rhoi'r dyddiad ar y datganiad hefyd.
	Drwy hyn rwyf yn gwneud cais i'r Swyddfa Gyfathrebiadau (Ofcom) am drwydded o dan y Ddeddf Darlledu a’r Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr am y gwasanaeth cyfyngedig tymor byr a ddisgrifir uchod ac yn datgan bod y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais hon a'r dogfennau, y datganiadau a’r manylion a gyflwynir ynghyd â’r cais yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
	Rwyf hefyd yn datgan ac yn sicrhau'r canlynol:
	nid yw’r ymgeisydd yn berson anghymwys yn unol ag ystyr yr ymadrodd hwnnw fel y mae wedi’i ddiffinio yn Rhan 2 o Atodlen 2 Deddf Darlledu 1990, fel y’i diwygiwyd, nac o ganlyniad i orchymyn anghymhwyso o dan adran 145 Deddf Darlledu 1996;
	wedi gwneud pob ymholiad rhesymol nid yw’r ymgeisydd nac unrhyw berson sy’n rheoli’r ymgeisydd, o ganlyniad i roi'r drwydded i mi, yn torri unrhyw ofyniad yn Atodlen 14 Deddf Cyfathrebiadau 2003 mewn cysylltiad â chronni buddiannau mewn gwasanaethau cyfathrebu neu’r cyfyngiadau ar fuddiannau ar draws cyfryngau; 
	nid yw’r ymgeisydd wedi'i anghymhwyso yn rhinwedd darpariaethau adran 143 (5) Deddf Darlledu 1996 mewn cysylltiad â gwrthrychau gwleidyddol a darpariaethau adran 144 (3) Deddf Darlledu 1996 mewn cysylltiad â darparu gwybodaeth ffug, neu drwy ddal gwybodaeth yn ôl gyda’r bwriad o gamarwain Ofcom; ac
	nid oes yr un cyfarwyddwr na'r un unigolyn sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â rheoli'r Trwyddedai yn destun gorchymyn anghymwyso yn unol â'r diffiniad yn adran 145 (1) Deddf Darlledu 1996.

	Rwyf yn deall bod Ofcom yn cadw’r hawl i ddiddymu'r trwyddedau (os cânt eu rhoi) os gwelir unrhyw bryd bod unrhyw ddatganiad perthnasol yn ffug a'i fod wedi'i wneud gan yr ymgeisydd neu gan unrhyw un o'i aelodau neu ei swyddogion gan wybod ei fod yn ffug. Rwyf hefyd yn deall y gallai darparu gwybodaeth ffug, o dan adran 144 Deddf Darlledu 1996, arwain at euogfarn droseddol a gwaharddiad rhag dal trwydded o dan y Ddeddf Darlledu. 

	Rwyf hefyd yn tystio, hyd eithaf fy ngwybodaeth, bod Ofcom wedi cael gwybod fel rhan o'r cais hwn am unrhyw faterion a allai ddylanwadu ar ei farn ynglŷn ag a yw'r cyfarwyddwyr a'r cyfranddalwyr sylweddol sy'n ymwneud â'r cais hwn yn bobl addas a phriodol i ymwneud â thrwydded o dan y Ddeddf Darlledu.

Os mai unigolyn ydy’r ymgeisydd:
Enw llawn (PRIFLYTHRENNAU) yr ymgeisydd:


Dyddiad y cais:


NEU

Os mai cwmni ydy’r ymgeisydd
Enw llawn (PRIFLYTHRENNAU) y person sydd â hawl i wneud y cais ar ran yr ymgeisydd:


Mae gennyf hawl i wneud y cais hwn ar ran yr ymgeisydd yn rhinwedd fy swydd fel (dilëwch fel sy’n briodol):
Ysgrifennydd y cwmni / cyfarwyddwr yn y cwmni
Dyddiad y cais:


Anfonwch eich ffurflenni cais cyflawn i broadcast.applications@ofcom.org.uk 

