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1. Trosolwg 
Mae'r ddogfen hon yn amlinellu arweiniad arfaethedig Ofcom ar gyfrifoldebau darparwyr 
gwasanaethau rhaglenni ar-law o ran deunydd niweidiol o dan adran 368E Deddf Cyfathrebiadau 
2003 (“y Ddeddf”)1  

Mae'r arweiniad arfaethedig yn adlewyrchu newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio a ddaeth i rym ar 
1 Tachwedd 2020 a fydd yn disodli arweiniad blaenorol Ofcom ar ddeunydd niweidiol ar gyfer 
darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw. Mae'r newidiadau hyn yn cynnwys gofyniad newydd ar 
ddarparwyr ODPS i weithredu mesurau priodol a chymesur i sicrhau nad yw unrhyw ddeunydd a 
allai amharu ar  ddatblygiad corfforol, meddyliol neu foesol pobl dan 18 oed yn cael ei weld neu ei 
glywed ganddynt fel mater o drefn.  

Bwriedir i'n harweiniad arfaethedig helpu darparwyr i asesu p'un a yw'r deunydd y maent yn 
bwriadu ei ddarparu ar eu gwasanaeth yn bodloni'r diffiniadau statudol o ddeunydd niweidiol, ac os 
ydyw, sut i weithredu mesurau priodol a chymesur i ddiogelu defnyddwyr.  

Beth rydym yn ei gynnig – yn gryno 

Mae Ofcom yn ymgynghori ar arweiniad drafft i ddarparwyr ODPS ar y gofynion rheoleiddio. Mae 
hyn yn darparu manylion y mathau o ddeunyddiau sydd wedi eu gwahardd ar ODPS (gan gynnwys 
deunydd sy'n debygol o annog casineb a deunydd y byddai BBFC yn gwrthod dosbarthiad iddo). Mae 
ein harweiniad hefyd yn disgrifio mesurau a allai fod yn briodol o ran diogelu defnyddwyr rhag 
deunydd arall a allai fod yn niweidiol, a'r ffordd orau o roi'r rhain ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• cymhwyso mesurau dilysu oedran cadarn ar gyfer deunydd pornograffig; ac 
• ar gyfer deunydd arall a allai amharu ar  ddatblygiad corfforol, meddyliol neu foesol pobl dan 18 

oed, rhoi mesurau ar waith megis graddau oedran, rhybuddion am gynnwys a mesurau rheoli i 
rieni sy'n gymesur i niwed posib y deunydd perthnasol i bobl dan 18 oed.  

Mae ei harweiniad hefyd yn nodi ein hasesiad o effaith debygol ein cynigion. 

Rydym yn gwahodd pob parti sydd â buddiant, yn enwedig gwasanaethau a allai ddod o dan gwmpas 
y rheoleiddio, y diwydiant ehangach a chyrff trydydd sector, i roi sylwadau ar yr arweiniad drafft a 
ddisgrifir yn adrannau Tri, Pedwar a Phump, ac ar yr asesiad effaith a ddisgrifir yn Atodiad Un.  

Gellir dod o hyd i'r rhestr lawn o gwestiynau ymgynghori yn Atodiad Pedwar. Y terfyn amser ar gyfer 
derbyn ymatebion yw 5pm ar 14 Medi 2021. 

Gall ymatebwyr i'r ymgynghoriad hwn yrru e-bost i Ofcom yn vod@ofcom.org.uk os oes ganddynt 
unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yn y ddogfen hon. 

 
1Fel y'i diwygiwyd gan Reoliadau Cyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweled 2009, 2010 a 2020.  

https://ofcomuk-my.sharepoint.com/personal/caitlin_obrien_ofcom_org_uk/Documents/ODPS/vod@ofcom.org.uk
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Y camau nesaf 

Ar ôl ystyried yr ymatebion, ein bwriad yw cyhoeddi canllawiau terfynol yn ddiweddarach yn 2021. 
Bydd yr arweiniad terfynol yn ymddangos yn y ddogfen 'Rheolau Statudol ac Arweiniad Nad yw'n 
Rhwymol ar gyfer Darparwyr Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alw' wedi'i diweddaru Bydd y ddogfen 
arweiniad hon yn ymgorffori ein harweiniad presennol ar y rheolau gweinyddol (Rheolau 1-9) a'r 
Rheolau ynglŷn â Nawdd a Gosod Cynnyrch (Rheolau 13 a 14) nad ydym yn cynnig newidiadau 
sylweddol ar eu cyfer. Mae'r arweiniad presennol hwn ar gael yma: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/208206/odps-rules-and-guidance.pdf. 

Yn ddiweddar rydym hefyd wedi ymgynghori ar arweiniad i ddarparwyr ynghylch p'un a yw eu 
gwasanaethau'n dod o fewn cwmpas y rheoliadau ODPS ai beidio a sut i hysbysu Ofcom os ydynt o 
fewn y cwmpas. Daeth yr ymgynghoriad cwmpas hwn i ben ar 26 Mai 2021 a bydd yr arweiniad 
terfynol yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr haf.  

Yn nes ymlaen yn 2021, byddwn hefyd yn ymgynghori ar arweiniad ynghylch y rhwymedigaethau 
newydd mewn perthynas â Gwaith Ewropeaidd yn adran 368CB y Ddeddf.  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/208206/odps-rules-and-guidance.pdf
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