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Ffurflen ymateb i ymgyngoriadau 
Cwblhewch y ddogfen yn llawn a’i dychwelyd drwy ebost at: sgrinfach.trafodaethfawr@ofcom.org.uk
Teitl yr Ymgynghoriad
Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr - Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a’r sector cynhyrchu yn y DU
Enw llawn

Rhif ffôn cyswllt

Yn cynrychioli (dileu fel sy’n addas)  
Hunan/Sefydliad 
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: Oherwydd y newidiadau i batrymau gwylio cynulleidfaoedd a datblygiadau ehangach yn y farchnad, a ddylai Ofcom ddiweddaru unrhyw agwedd ar ei ganllawiau ar gomisiynu cynyrchiadau annibynnol i sicrhau eu bod yn addas i’r diben?


Cyfrinachol: Ie/Na





 Cwestiwn 2: A ddylai Ofcom argymell unrhyw newid i’r cwota cynhyrchu annibynnol i Lywodraeth y DU fel rhan o’i rhaglen ‘Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’?
Cyfrinachol: Ie/Na
Cwestiwn 3: Oes gennych chi unrhyw argymhellion ar gyfer newidiadau posibl i’r diffiniadau ‘rhaglenni cymwys’ neu ‘gynyrchiadau annibynnol’ y dylai Ofcom eu hargymell i Lywodraeth y DU fel rhan o’r rhaglen ‘Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr’?


Cyfrinachol: Ie/Na






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


