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1. Twrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan 
Rygbi'r Byd 2019 
1.1 Mae Ofcom wedi cael cais gan ITV am ganiatâd i ddarlledu Gêm Derfynol Cwpan Rygbi'r 

Byd a phob gêm arall yn Nhwrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019 (‘y 
Twrnamaint’) yn fyw ac yn ecsgliwsif. Cynhelir y Twrnamaint yn Japan rhwng dydd Gwener 
20 Medi a dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019. 

1.2 Mae Rownd Derfynol Cwpan Rygbi'r Byd yn Ddigwyddiad Rhestredig Grŵp A. Mae pob gêm 
arall yn y Twrnamaint wedi’u dynodi’n Ddigwyddiadau Rhestredig Grŵp B. Yn unol ag 
adran 101 o Ddeddf Darlledu 1996, rhaid cael caniatâd Ofcom er mwyn dangos y 
digwyddiadau Grŵp A a Grŵp B yn fyw ac ecsgliwsif. 

1.3 Mae ITV yn bwriadu darlledu 38 gêm yn fyw allan o’r 48 o gemau yn y Twrnamaint, gan 
gynnwys y Gêm Derfynol, ar Sianel 3 (ITV1, STV ac UTV). Bydd y 10 gêm arall yn cael eu 
darlledu’n fyw ar ITV4. Mae ITV hefyd yn bwriadu dangos uchafbwyntiau pob gêm ar ITV1 
neu ITV4, neu ar y ddwy sianel. 

1.4 Mae’r Cod ar Chwaraeon a Digwyddiadau Rhestredig a Dynodedig Eraill a gyhoeddir gan 
Ofcom (“y Cod”) yn egluro bod Ofcom yn dymuno cael ei fodloni bod darlledwyr wedi cael 
cyfle gwirioneddol i gael hawliau ar delerau teg a rhesymol, wrth benderfynu a yw am roi 
caniatâd i ddarlledwr gael dangos Digwyddiad Grŵp A yn fyw ac yn ecsgliwsif, pan nad oes 
gan ail ddarlledwr yr un hawliau, neu pan fydd yr ardal y mae wedi cael yr hawliau ar ei 
chyfer yn ardal llai na’r prif ddarlledwr.1 Mae’r Cod hefyd yn darparu y bydd Ofcom yn 
ystyried rhoi caniatâd i ddangos Digwyddiad Grŵp B yn fyw ac yn ecsgliwsif os bydd 
darpariaeth ddigonol wedi’i gwneud gan ail wasanaeth i roi sylw eilaidd, er enghraifft, o 
leiaf uchafbwyntiau wedi’u golygu neu sylw wedi’i oedi o 10% o hyd wedi’i amserlennu y 
digwyddiad.2   

1.5 Mae Ofcom yn nodi bod y BBC wedi cael yr hawl i ddarlledu'r Gêm Derfynol a gemau eraill 
yn y Twrnamaint yn fyw ar y radio, ar un neu ragor o’i wasanaethau radio ar gyfer 
cynulleidfaoedd ar draws y DU. Rydym hefyd yn nodi bod S4C wedi cael yr hawl i 
ddarlledu’n Gymraeg, gan gynnwys darlledu’n fyw ac uchafbwyntiau gyda’r nos o bob un o 
gemau Cymru yn ystod y Twrnamaint, yn ogystal ag un gêm o bob rownd bwrw allan, y 
gêm gyntaf a’r Gêm Derfynol.    

1.6 Fel y nodir ym mharagraff 1.29 y Cod, dylid cynnwys rhesymau llawn a chyfiawnhad dros 
anfon y cais a’r holl wybodaeth ategol berthnasol gyda chais am ganiatâd i Ofcom.  Gyda’i 
gais am ganiatâd, mae ITV wedi cynnwys yr wybodaeth berthnasol ar ffurf dogfennau fel 
tystiolaeth fod darlledwyr wedi cael cyfle gwirioneddol i gael yr hawliau ar gyfer y 

                                                            
1 Ar gyfer ffactorau i'w hystyried gan Ofcom wrth asesu a yw am roi caniatâd i ddarlledu digwyddiadau rhestredig Grŵp A 
yn fyw ac yn ecsgliwsif, darllenwch baragraffau1.13-1.17 y Cod 
2 Ar gyfer ffactorau i’w hystyried gan Ofcom wrth asesu a yw am roi caniatâd i ddarlledu digwyddiadau rhestredig Grŵp B 
yn fyw ac yn ecsgliwsif, darllenwch baragraffau 1.18 – 1.19 y Cod 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/155090/listed-events-statement.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/35948/ofcom_code_on_sport.pdf
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Twrnamaint ar delerau teg a rhesymol. Mae ITV hefyd wedi darparu copi i Ofcom o’i 
gytundeb trwydded ar gyfer darlledu’r Twrnamaint yn fyw.  

1.7 Mae paragraff 1.20 y Cod yn darparu ar gyfer sefyllfaoedd a allai godi pan nad yw ail 
wasanaeth yn gallu neu pan nad yw’n fodlon rhoi sylw eilaidd digonol i Ddigwyddiad Grŵp 
B, ac yn yr achos hynny, gall Ofcom ystyried a yw am roi caniatâd ar gyfer darlledu’n fyw ac 
yn ecsgliwsif heb sylw eilaidd.  

1.8 Ar sail yr wybodaeth a gafwyd gan ITV, mae Ofcom yn bwriadu rhoi caniatâd dros dro i ITV 
ddarlledu’r Gêm Derfynol a phob gêm arall yn y Twrnamaint yn fyw ac yn ecsgliwsif, yn 
amodol ar unrhyw sylwadau eraill a ddaw i law gan bartïon sydd â diddordeb.    

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn 

1.9 Os yw partïon sydd â diddordeb yn dymuno cyflwyno unrhyw sylwadau am gais ITV am 
ganiatâd, dylen nhw anfon y rhain i Ofcom, drwy e-bost neu lythyr, erbyn 6 Medi 2019 fan 
bellaf. Mae manylion sut i ymateb i’r ymgynghoriad hwn ar gael isod. 
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A1. Ymateb i’r ymgynghoriad hwn  
Sut mae ymateb 

A1.1 Byddai Ofcom yn hoffi i chi gyflwyno eich safbwyntiau a’ch sylwadau ynghylch y materion 
sydd wedi’u codi yn y ddogfen hon erbyn 5pm ar 6 Medi 2018. 

A1.2 Gallwch lwytho ffurflen ymateb i lawr yn https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-
statements/category-3/rugby-world-cup-finals-tournament-2019. Gallwch ddychwelyd y 
ffurflen dros e-bost neu drwy'r post i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen ymateb.  

A1.3 Os ydy eich ymateb yn ffeil fawr, neu os yw’n cynnwys siartiau, tablau neu ddata arall i’w 
gefnogi, a fyddech chi cystal â’i anfon dros yr e-bost i listedevents@ofcom.org.uk, fel 
atodiad mewn fformat Microsoft Word.  

A1.4 Fel arall, gellir postio ymatebion i’r cyfeiriad isod, a theitl y gwahoddiad i gyflwyno 
sylwadau wedi’i farcio arnynt, hynny yw, Twrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi'r 
Byd 2019: 
 
Listed Events, Broadcast Licensing  
Ofcom 
First Floor Riverside House 
2A Southwark Bridge Road 
London SE1 9HA 

A1.5 Rydyn ni’n croesawu ymatebion yn Gymraeg ac ni fydd ymatebion Cymraeg yn cael eu trin 
yn llai ffafriol na’r ymatebion Saesneg. 

A1.6 Mae croeso i chi gyflwyno ymatebion mewn fformatau eraill, er enghraifft recordiad sain 
neu fideo mewn Iaith Arwyddion Prydain (“BSL”).  I ymateb drwy ddefnyddio Iaith 
Arwyddion Prydain: 

• Anfonwch recordiad ohonoch chi’n defnyddio’r iaith arwyddion i gyfleu eich ymateb. Ni 
ddylai’r recordiad bara am fwy na 5 munud. Dyma’r fformatau ffeil addas: ffeiliau 
QuickTime, wmv neu DVDs; neu 

• Gwnewch fideo ohonoch chi’n defnyddio’r iaith arwyddion i gyfleu’ch ymateb, a’i 
lwytho yn syth i YouTube (neu safle lletya arall), ac anfon y ddolen atom ni.  

A1.7 Byddwn yn cyhoeddi trawsgrifiad o unrhyw ymatebion sain neu fideo a gawn (oni bai fod 
eich ymateb yn gyfrinachol). 

A1.8 Nid oes angen copi papur o’ch ymateb arnom yn ogystal â fersiwn electronig. Byddwn yn 
cydnabod derbyn ymatebion os cânt eu cyflwyno dros e-bost ond nid fel arall. 

A1.9 Byddai’n ddefnyddiol petai modd i chi egluro eich safbwyntiau, a beth rydych chi’n ei gredu 
fyddai effaith cynigion Ofcom. Rydym yn croesawu ymatebion ar y cyd.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-3/rugby-world-cup-finals-tournament-2019&data=02|01|Rowena.Burke@ofcom.org.uk|38cbd47f3cdc4bc74f8708d71a827615|0af648de310c40688ae4f9418bae24cc|0|0|637007019932738010&sdata=2H6kkBaiuKrvFV4cn8OwRD5AiG2rlgedKIXV3GYRdVg=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-3/rugby-world-cup-finals-tournament-2019&data=02|01|Rowena.Burke@ofcom.org.uk|38cbd47f3cdc4bc74f8708d71a827615|0af648de310c40688ae4f9418bae24cc|0|0|637007019932738010&sdata=2H6kkBaiuKrvFV4cn8OwRD5AiG2rlgedKIXV3GYRdVg=&reserved=0
mailto:listedevents@ofcom.org.uk
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A1.10 Os ydych chi eisiau trafod y materion a’r cwestiynau sydd wedi cael eu codi yn yr 
ymgynghoriad hwn, cysylltwch â’r Tîm Trwyddedau Darlledu drwy anfon neges e-bost i 
listedevents@ofcom.org.uk   

Cyfrinachedd 

A1.11 Mae ymgynghoriadau’n fwy effeithiol os ydyn ni’n cyhoeddi’r ymatebion cyn i’r cyfnod 
ymgynghori gau. Yn benodol, gall hyn fod o gymorth i bobl a sefydliadau sy’n brin eu 
hadnoddau neu heb fod yn gyfarwydd iawn â’r materion dan sylw i ymateb yn fwy 
gwybodus.  Felly, er mwyn bod yn dryloyw a sicrhau ymarfer rheoleiddio da, ac oherwydd 
ein bod ni’n credu ei bod hi’n bwysig bod pawb sydd â diddordeb mewn mater yn gallu 
gweld safbwyntiau ymatebwyr eraill, fel rheol byddwn yn cyhoeddi pob ymateb ar ein 
gwefan, www.ofcom.org.uk cyn gynted ag y byddant yn dod i law. 

A1.12 Os ydych chi’n meddwl y dylid cadw eich ymateb yn gyfrinachol, a fyddech chi cystal â nodi 
i ba ran(nau) mae hyn yn berthnasol, ac egluro pam. Anfonwch unrhyw adrannau 
cyfrinachol fel atodiad ar wahân.  Os ydych am i’ch enw, eich cyfeiriad, manylion cyswllt 
eraill, neu deitl eich swydd aros yn gyfrinachol, rhowch y manylion hynny ar y ddalen 
gyflwyno’n unig, fel na fydd rhaid inni olygu’ch ymateb.  

A1.13 Os bydd rhywun yn gofyn i ni gadw ymateb cyfan neu ran ohono yn gyfrinachol, byddwn yn 
trin y cais hwn o ddifrif ac yn ceisio ei barchu. Ond weithiau bydd angen i ni gyhoeddi pob 
ymateb, gan gynnwys y rhai sydd wedi eu nodi’n rhai cyfrinachol, er mwyn bodloni 
rhwymedigaethau cyfreithiol. 

A1.14 Sylwch hefyd y cymerir bod yr hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sydd mewn 
ymatebion wedi’u rhoi o dan drwydded i Ofcom i’w defnyddio. Mae hawliau eiddo 
deallusol Ofcom yn cael eu hegluro ymhellach yn https://www.ofcom.org.uk/about-
ofcom/website/terms-of-use.   

Y camau nesaf 

A1.15 Ar ôl y cyfnod ymgynghori hwn, mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi ei benderfyniad ynghylch 
y caniatâd. 

A1.16 Gallwch chi gofrestru i gael diweddariadau post i roi gwybod i chi am gyhoeddiadau 
newydd Ofcom; i gael rhagor o fanylion edrychwch ar 
https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/email-updates    

mailto:listedevents@ofcom.org.uk
https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/email-updates
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Prosesau ymgynghori Ofcom 

A1.17 Mae Ofcom yn ceisio sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl ymateb i ymgynghoriad.  

A1.18 Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am y modd rydym yn rheoli ein 
hymgynghoriadau, anfonwch neges drwy’r e-bost atom yn consult@ofcom.org.uk 
<mailto:consult@ofcom.org.uk>. Rydym yn arbennig o falch o gael syniadau ynghylch sut y 
gallai Ofcom fod yn fwy effeithiol wrth ofyn am farn grwpiau neu unigolion, fel busnesau 
bach a defnyddwyr preswyl, sy’n llai tebygol o roi eu barn drwy ymgynghoriad ffurfiol. 

A1.19 Os hoffech drafod y materion hyn, neu brosesau ymgynghori Ofcom yn gyffredinol, 
cysylltwch ag ysgrifennydd y gorfforaeth: 

Ysgrifennydd y Gorfforaeth  
Ofcom  
Riverside House  
2a Southwark Bridge Road  
London SE1 9HA  
E-bost:  corporationsecretary@ofcom.org.uk    

mailto:corporationsecretary@ofcom.org.uk
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