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Trosolwg 
Mae’r papur hwn yn edrych ar sut gallai achosion o niwed sy’n codi ar-lein fod yn berthnasol i’w 
gilydd, drwy edrych yn fanwl ar nodweddion cyffredin y diwydiant a methiannau yn y farchnad yn 
llygad y ffynnon. 
 
Mae gwasanaethau ar-lein wedi gweddnewid bywyd personol a bywyd gwaith pobl, gan arwain at 
fanteision sylweddol. Ond mae’n bosib i rai o’u nodweddion beri niwed i unigolion ac i gymdeithas. 
Gall y rhain gynnwys gweld cynnwys neu ymddygiad niweidiol, colli preifatrwydd, torri rheolau data 
neu ddiogelwch, diffyg cystadleuaeth, arferion busnes annheg neu niwed i les. Mae adroddiad Ein 
Gwlad Ar-lein Ofcom yn nodi manteision bod ar-lein i ddefnyddwyr a’u pryderon am niwed posib ar-
lein. 

Mae’r papur hwn yn ceisio cyfrannu at y drafodaeth ar sut mae mynd i’r afael â’r achosion hyn o 
niwed yn effeithiol, gan ddefnyddio ein profiad fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau'r DU. Mae'n edrych 
ar y ffynonellau o niwed ar-lein o safbwynt economaidd, sy'n gallu cyfrannu at asesiad polisi 
ehangach y gall llunwyr polisïau a rheoleiddwyr ei ddefnyddio i ddangos a mynd i'r afael â'r achosion 
hyn o niwed. Mae'n nodi'r heriau y mae angen eu hystyried yn ofalus wrth gamu i mewn ar-lein, ac 
yn cydnabod lle gallai dull gweithredu gwahanol fod yn ofynnol. 

Rydym eisoes yn ystyried rhai o'r heriau hyn yng nghyd-destun ein gwaith presennol, fel 
gwasanaethau ar-lein yn chwarae rôl gynyddol yn y ffordd y mae defnyddwyr yn cyfathrebu ag eraill. 
Rydym yn gobeithio bod y sylwadau hyn hefyd yn berthnasol wrth i lunwyr polisïau a rheoleiddwyr 
eraill geisio mynd i'r afael â'r heriau y mae rheoleiddio ar-lein yn arwain atynt. Fodd bynnag, nid 
ydym yn mynegi barn ynghylch sut y dylid strwythuro na neilltuo dyletswyddau rheoleiddio yn y 
dyfodol - materion i'r Llywodraeth a'r Senedd yw’r rhain. 

Beth rydym wedi’i ganfod – yn gryno  

Gall nodweddion rhai gwasanaethau ar-lein arwain at fethiannau yn y farchnad sy'n peri niwed i 
ddefnyddwyr a chymdeithas mewn sawl ffordd. Mae'r papur hwn yn edrych ar sut gall yr achosion 
hyn o niwed fod yn gysylltiedig. Er enghraifft, gall gwasanaethau ar-lein fod yn grynodedig, gydag 
ychydig o brif chwaraewyr, a gallai hynny gyfyngu ar gystadleuaeth a rôl hynny o ran darparu 
canlyniadau da i ddefnyddwyr. Mae rhai gwasanaethau ar-lein yn cael eu cymell er mwyn gwneud y 
gorau o'r data a'r sylw maent yn eu cipio gan ddefnyddwyr. Gallai hyn arwain gwasanaethau i 
hyrwyddo ymddygiad caethiwus neu ledaenu rhai mathau penodol o gynnwys niweidiol. Os bydd y 
data hyn yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau defnyddwyr drwy wasanaethau 
wedi’u targedu a’u personoli, gallai hyn gyfyngu ar faint o safbwyntiau y bydd defnyddwyr yn dod ar 
eu traws ac yn gwanhau cystadleuaeth gan ddarparwyr posib. 

Mae gwasanaethau ar-lein yn arwain at heriau penodol i reoleiddwyr. Mae hyn oherwydd eu natur 
fyd-eang, cyflymder y newid, cymhlethdod y modelau busnes ar-lein, graddfa’r cynnwys ar-lein a'r 
amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael ar-lein. Gall y cysylltiadau posib rhwng gwahanol achosion o 
niwed arwain at orgyffwrdd a thensiynau rhwng nodau polisi. Mae’r rhain yn heriau i reoleiddwyr 
presennol, yn ogystal ag unrhyw waith rheoleiddio gwasanaethau ar-lein yn y dyfodol y mae’r 
Llywodraeth yn eu hystyried. 

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation
https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation
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Dylid cynllunio ymyriadau i fynd i'r afael â niwed yn ofalus er mwyn goresgyn yr heriau hyn ac 
osgoi canlyniadau anfwriadol ac annymunol. Bydd gofyn i ymyriadau fod yn hyblyg er mwyn delio â 
gwasanaethau a marchnadoedd sy'n newid yn gyflym, a gall rheoleiddwyr ddefnyddio technegau 
newydd i ddeall cymhlethdod modelau busnes ar-lein a phenderfyniadau defnyddwyr. Mae graddfa 
ac amrywiaeth gwasanaethau ar-lein yn golygu eu bod yn gorgyffwrdd â chylch gorchwyl 
rheoleiddwyr presennol. Mae angen i reoleiddwyr gydnabod y cysylltiadau posib rhwng achosion o 
niwed ar-lein wrth iddynt ddatblygu eu rheolau, a gweithio'n agos ochr yn ochr â'i gilydd.  

Y cyd-destun ar gyfer y papur hwn 

1.1 Mae gwasanaethau ar-lein wedi gweddnewid bywyd personol a bywyd gwaith pobl, ac 
wedi arwain at fanteision sylweddol i gymdeithas ac i'r economi. Ond gall nodweddion rhai 
gwasanaethau ar-lein achosi neu ddwysáu’r ystod o wahanol niwed i unigolion ac i 
gymdeithas, sy’n dod o’r adolygiadau polisi canlynol yn y DU yn rhannol: 

• panel Furman, lle mae’r economegydd Jason Furman yn arwain grŵp o arbenigwyr y 
mae Trysorlys ei Mawrhydi wedi’u penodi. Eglurodd y grŵp sut gallai defnyddwyr gael 
niwed mewn marchnadoedd ar-lein os nad oes llawer o gystadleuaeth; 1 

• adolygiad Cairncross, lle gofynnodd y Prif Weinidog ar y pryd i’r Fonesig Frances 
Cairncross edrych yn fanwl ar gynaliadwyedd newyddiaduriaeth o safon uchel wrth i 
ddefnyddwyr gael gafael ar fwy a mwy ar y cyfryngau ar-lein; 2 a 

• chyflwynodd yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a’r Swyddfa Gartref 
gynnig mewn papur gwyn, i reoleiddio cwmnïau technoleg fwy, gyda’r nod o amddiffyn 
pobl rhag ymddygiad a chynnwys niweidiol ar-lein.3 

1.2 Mae adolygiadau eraill tebyg wedi’u cynnal mewn gwledydd eraill hefyd, sy’n adlewyrchu’r 
heriau cyffredin ar draws y byd. Er enghraifft, ffurfiodd Canolfan Stigler ym Mhrifysgol 
Chicago Bwyllgor a oedd yn asesu effaith llwyfannau digidol ar: yr economi, diogelu 
preifatrwydd a data, y cyfryngau newyddion a democratiaeth. 4 Cyhoeddodd Comisiwn 
Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia adroddiad ar ei ymchwiliad i lwyfannau digidol, a 
oedd yn edrych ar effaith peiriannau chwilio, y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau 
cydgasglu cynnwys digidol eraill, ar gystadleuaeth ym marchnadoedd y cyfryngau a 
hysbysebu.5 Comisiynodd y Comisiwn Ewropeaidd adroddiad a oedd yn edrych ar sut dylai 
polisi cystadleuaeth esblygu i hyrwyddo arloesi er budd defnyddwyr yn yr oes ddigidol. 6 

1.3 Mae gan Ofcom bwerau a dyletswyddau sy’n berthnasol i rai gwasanaethau ar-lein, yn 
rhinwedd ei rôl fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU. Rydym yn rheoleiddio’r seilwaith y 
mae gwasanaethau ar-lein yn cael eu darparu drostynt, ac rydym yn pennu’r safonau ar 
gyfer rhai categorïau o gynnwys ar-lein. Er enghraifft, rydym yn sicrhau bod gwasanaethau 
ffrydio fel BBC iPlayer ac Amazon Prime Video yn bodloni safonau cynnwys penodol. Mae 

                                                           

1Adroddiad Furman, Unlocking digital competition, Mawrth 2019 
2 Adolygiad Cairncross, A Sustainable Future for Journalism, Chwefror 2019  
3 Llywodraeth y DU, Online Harms White Paper, Ebrill 2019 
4 Canolfan Stigler, Stigler Committee on Digital Platforms Final Report, Mai 2019 
5 Comisiwn Cystadleuaeth a Defnyddwyr Awstralia, Digital platforms inquiry, Gorffennaf 2019 
6 Cremer J., de Montjoye Y., Schweitzer H., Y Comisiwn Ewropeaidd, Competition policy for the digital era, 2019 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/779882/021919_DCMS_Cairncross_Review_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://research.chicagobooth.edu/-/media/research/stigler/pdfs/digital-platforms---committee-report---stigler-center.pdf?la=en&hash=2D23583FF8BCC560B7FEF7A81E1F95C1DDC5225E&hash=2D23583FF8BCC560B7FEF7A81E1F95C1DDC5225E&data=02|01|Judi.Hu@ofcom.org.uk|242567c7233a4b656f4408d7518c7a23|0af648de310c40688ae4f9418bae24cc|0|0|637067536094405344&sdata=d1Hi8rBzRxVLTcoWgK8JsRr8moBp7aL/im6SGZfEeiE=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.accc.gov.au/focus-areas/inquiries/digital-platforms-inquiry/final-report-executive-summary&data=02|01|Judi.Hu@ofcom.org.uk|242567c7233a4b656f4408d7518c7a23|0af648de310c40688ae4f9418bae24cc|0|0|637067536094415340&sdata=HNc7DIar6ocB0FzpXFNaJ97+jDAKZVpJn7Xh1ihS1C8=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf&data=02|01|Judi.Hu@ofcom.org.uk|242567c7233a4b656f4408d7518c7a23|0af648de310c40688ae4f9418bae24cc|0|0|637067536094415340&sdata=o+OxgSokWTDRVcymPCpaHiIT3zBBSYuanIQE7FYybUs=&reserved=0
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ein pwerau i orfodi cyfraith cystadleuaeth a chynnal astudiaethau i’r farchnad yn cynnwys 
rhai gwasanaethau sy'n cael eu darparu ar-lein. Mae gennym hefyd ddyletswyddau i hybu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bob math o gyfryngau cyfathrebu electronig. Rydym yn 
gweithio gyda rheoleiddwyr eraill, y Llywodraeth, y diwydiant, y trydydd sector ac 
academyddion i wneud hyn drwy ein Rhaglen Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau.    

1.4 Wrth i ddefnyddwyr barhau i wneud mwy a mwy o bethau ar-lein bob dydd, maent yn elwa 
ar ddulliau cyfathrebu newydd ac arloesol. Felly, bydd gwasanaethau ar-lein yn dod yn 
fwyfwy perthnasol pan fyddwn yn ymyrryd er mwyn hyrwyddo cystadleuaeth mewn 
marchnadoedd cyfathrebu. Rhaid i ni ystyried sut mae’r gwasanaethau ar-lein yn 
rhyngweithio â’r marchnadoedd cyfathrebu presennol, ac o bosib, hyd yn oed yn eu hail-
lunio. Bydd gofyn i ni roi sylw i’r heriau a ddaw i ganlyn rhai gwasanaethau cyfathrebu ar-
lein eu hunain hefyd. Er enghraifft, os yw'r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd 
newydd yn cael ei drawsosod, bydd angen i ni ystyried profiad defnyddwyr o wasanaethau 
cyfathrebu ar y rhyngrwyd fel WhatsApp. Rydym hefyd yn ystyried sut gall galluoedd a 
gwasanaethau ar-lein fod o fudd i ddefnyddwyr. Er enghraifft, yn dilyn ymgynghoriad data 
clyfar y Llywodraeth, rydym nawr yn ystyried sut gall defnyddwyr gael budd o rannu data 
ynghylch sut maent yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu â thrydydd partïon fel 
gwefannau cymharu prisiau.   

1.5 Mae’r papur hwn yn darparu golwg gyffredinol eang ar faterion polisi ar-lein er mwyn 
cyfrannu at y gwaith hwn. Mae’n egluro, o safbwynt economaidd, sut gall methiannau yn y 
farchnad gwasanaethau ar-lein achosi amrywiaeth eang o niwed i unigolion a chymdeithas. 
Mae hefyd yn gobeithio cyfrannu at y ddadl ehangach drwy dynnu sylw at y cymhlethdod 
yn y maes hwn, a’r posibilrwydd o ganlyniadau anfwriadol os na fydd y gwaith 
rheoleiddio’n cymryd safbwynt cyfannol.  

1.6 Rydym hefyd yn defnyddio ein profiad fel rheoleiddiwr i ddisgrifio'r heriau y dylem ganfod 
ein ffordd drwyddynt pan fyddwn yn ystyried gwasanaethau ar-lein o dan ein pwerau 
presennol. Mae rhai o'r heriau hyn yn debyg i'r rheini rydym yn eu hwynebu wrth 
reoleiddio gwasanaethau traddodiadol, ond rydym yn cydnabod, mewn rhai amgylchiadau, 
bydd gwasanaethau ar-lein yn golygu ei bod yn rhaid i ni addasu ein dull gweithredu. 

1.7 Er bod y papur hwn yn darparu dull gweithredu cysyniadol y gallwn ei ddefnyddio i 
ddadansoddi niwed ar-lein sy'n dod o dan ein cylch gwaith, bydd yn rhan o asesiad polisi 
ehangach wrth i ni edrych ar dystiolaeth a mynd i'r afael ag achosion o niwed pan fyddant 
yn codi. Er enghraifft, gall dadansoddiad o fethiannau yn y farchnad ategu'r fframwaith 
hawliau a chyfrifoldebau sydd wedi bod yn sail i reoleiddio safonau mewn cyfryngau 
traddodiadol. 

1.8 Rydym yn gobeithio y bydd y papur hwn hefyd yn gallu helpu llunwyr polisïau a 
rheoleiddwyr eraill wrth iddynt ystyried yr heriau unigryw sy'n gysylltiedig â datblygu 
prosesau rheoleiddio effeithiol yn y maes hwn. Gan ei fod yn canolbwyntio ar ddarparu 
trosolwg cysyniadol o niwed a'u ffynonellau posib, nid yw'r papur hwn yn ceisio darparu 
tystiolaeth newydd fod niwed o'r fath yn codi ar-lein. Nid ydym chwaith yn mynegi barn 
ynghylch sut dylid strwythuro na neilltuo dyletswyddau rheoleiddio gwasanaethau ar-lein 
yn y dyfodol - materion i'r Llywodraeth a'r Senedd yw’r rhain. 
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Nodweddion gwasanaethau ar-lein  

1.9 Mae amrywiaeth o adolygiadau polisi yn y DU ac adroddiadau eraill yn nodi’r nodweddion 
canlynol ar gyfer gwasanaethau ar-lein: 

• Marchnadoedd prysur iawn. Gall gwasanaethau ar-lein wyro o blaid un neu ychydig o 
ddarparwyr (‘yr enillydd yn ennill y cyfan’ neu’r ‘enillydd yn ennill y rhan fwyaf ’). Gall 
hyn ddigwydd os bydd rhai cwmnïau yn cael budd o arbedion cost oherwydd eu maint 
(‘arbedion maint ’) neu eu presenoldeb ar draws amrywiaeth o wasanaethau 
(‘arbedion cwmpas’). Yn achos llwyfannau ar-lein yn arbennig, mae hyn yn gallu 
digwydd os yw llwyfan gwasanaeth yn dod yn fwy gwerthfawr i ddefnyddwyr unigol 
wrth i fwy o ddefnyddwyr fod yn weithredol arno (‘effeithiau rhwydwaith’). Er 
enghraifft, gall rhwydweithiau cymdeithasol fel Twitter fod yn fwy gwerthfawr i 
ddefnyddwyr unigol po fwyaf o ddefnyddwyr eraill sy’n weithredol ar y llwyfan hefyd. 

• Defnyddio data ac algorithmau. Mae gwasanaethau ar-lein mewn sefyllfa dda iawn i 
gasglu data am ymddygiad a nodweddion defnyddwyr. Mae modd defnyddio’r data hyn 
i gael gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr, sydd yn eu tro yn cyfrannu at 
algorithmau sy’n personoli ac yn targedu gwasanaethau mewn ffyrdd newydd. Gall hyn 
fod o fudd i ddefnyddwyr os yw'r gwasanaethau hyn yn fwy addas i'w hanghenion. 
Felly, mae cymhelliant i nifer o ddarparwyr gasglu data, yn arbennig pan fyddant yn 
gallu defnyddio hynny i ddenu sylw defnyddwyr a thargedu hysbysebion.   

• Natur ddeinamig ac arloesol. Mae ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau a 
chynhyrchion traddodiadol yn dod i’r amlwg yn gyson ar-lein. Gall gwasanaethau 
newydd sy’n tarfu ddisodli dewisiadau eraill neu greu marchnadoedd newydd. Mae hyn 
yn arwain at fanteision sylweddol i ddefnyddwyr, gan eu bod yn cael mynediad at 
amrywiaeth o wasanaethau newydd neu well. Er enghraifft, mae WhatsApp yn galluogi 
pobl i gyfathrebu ar draws y byd heb orfod talu ffi, ac mae Amazon yn galluogi 
defnyddwyr i fynd ati'n rhwydd i gymharu cynhyrchion eraill wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch beth i'w brynu. 

• Cwmpas chwaraewyr ar-lein. Mae nifer o ddarparwyr wedi ehangu i gynnig ystod eang 
o wasanaethau i fusnesau ac i ddefnyddwyr. Mae hyn yn arwain at fodelau busnes 
cymhleth - cyfeirir atynt yn aml fel ecosystemau. Er enghraifft, mae priodweddau ar-
lein Amazon, Facebook a Google yn cynnwys gwahanol gyfuniadau o nodweddion 
cyfryngau cymdeithasol, chwilio, manwerthu, adloniant a thechnoleg.  

1.10 Oherwydd y nodweddion hyn, gall defnyddwyr elwa'n sylweddol ar gael mynediad at 
wasanaethau sy’n effeithlon, wedi'u personoli, sy’n arloesol ac sy’n integredig. Fodd 
bynnag, mae gan rai o'r nodweddion hyn y potensial hefyd i gyfrannu at fethiannau yn y 
farchnad neu herio dyluniad ymyriadau sy'n gallu mynd i'r afael â niwed yn effeithiol. 

Sut mae methiannau yn y farchnad yn gallu codi ar-lein  

1.11 Mewn rhai amgylchiadau, mae'r nodweddion a ddisgrifir uchod yn gallu arwain at 
fethiannau yn y farchnad, a dyna pam nad marchnadoedd nad ydynt yn cael eu rheoleiddio 
sy’n arwain at y budd mwyaf i gymdeithas yn gyffredinol o bosib. Nid yw’r methiannau 
posib mewn marchnadoedd yn unigryw i wasanaethau ar-lein, ond gall eu heffeithiau fod 
yn waeth oherwydd rôl unigryw data ac algorithmau ar-lein.     
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1.12 Mae amryw o fethiannau posib yn y farchnad a allai fod yn berthnasol, gan gynnwys:  

• Pŵer y farchnad. Pan fydd gwasanaeth wedi’i grynhoi gydag un neu rywfaint o 
ddarparwyr, mae’n bosib y bydd ganddynt bŵer y farchnad. Gall hyn fod oherwydd bod 
y bygythiad y bydd darparwr newydd yn disodli darparwyr presennol yn wan. Er 
enghraifft, mae Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) y Deyrnas Unedig yn 
ymchwilio i weld a yw rhai llwyfannau ar-lein yn mwynhau pŵer y farchnad mewn 
marchnadoedd ar gyfer defnyddwyr a hysbysebion digidol, yn rhannol oherwydd y 
rhwystrau mynediad a allai godi yn sgil yr angen i gael gafael ar ddata ar nifer fawr o 
ddefnyddwyr i wella ansawdd y gwasanaeth. 7  

• Rhwystrau sy'n atal newid. Mae rhai ffactorau’n gallu arwain at gost ychwanegol i 
ddefnyddwyr sy’n newid rhwng darparwyr ar-lein. Gall hyn ddiraddio profiad y 
defnyddiwr a’i gwneud hi’n llai tebygol y bydd yn ystyried newid i wasanaeth arall. Er 
enghraifft, gallai newid cyfrif cyfryngau cymdeithasol olygu bod defnyddwyr yn colli 
cysylltiadau neu gyfryngau personol yn y broses. 

• Anghymesuredd gwybodaeth. Efallai na fyddai defnyddwyr yn dewis y camau gorau os 
na fydd ganddynt yr holl wybodaeth berthnasol neu’r wybodaeth dechnegol sydd ei 
hangen arnynt wrth ddewis cynnyrch. Er enghraifft, mae defnyddwyr yn aml yn derbyn 
telerau ac amodau heb eu darllen, felly nid ydynt yn ymwybodol o faint o ddata maent 
yn eu rhannu wrth iddynt gael gafael ar wasanaethau ar-lein yn aml iawn. Mae effaith 
hyn yn arbennig o berthnasol ar-lein, lle mae dyfeisiau wedi’u cysylltu a dulliau 
dadansoddi data yn caniatáu i ddarparwyr sylwi a chasglu mwy am ddefnyddwyr na’r 
hyn sy’n bosib fel arfer all-lein.   

• Rhagfarnau ymddygiad. Mae nifer o ragfarnau ymddygiad wedi cael cryn sylw, sy’n 
golygu nad yw defnyddwyr bob amser yn dewis y camau gorau. Er enghraifft, mae’n 
bosib fod pobl yn ei chael hi’n anodd cyfnewid manteision uniongyrchol cael gafael ar 
wasanaeth ‘am ddim’ (fel cyfryngau cymdeithasol) â'r costau tymor hwy posib o rannu 
eu data (fel risg o dwyll ar ôl torri rheolau data). Mae mynediad at ddata a dulliau 
dadansoddi data yn caniatáu i ddarparwyr ar-lein ddeall rhagfarnau defnyddwyr mewn 
ffyrdd mwy uniongyrchol ac astrus. Mae’r posibilrwydd o brofi effaith newidiadau i 
wasanaethau am lai o gost, a hynny mewn ffyrdd wedi’u personoli weithiau, yn golygu 
bod mwy o gyfle i ddarparwyr ar-lein ddefnyddio'r rhagfarnau hyn i ddylanwadu ar 
ddewisiadau defnyddwyr mewn ffyrdd newydd.   

• Allanoldebau. Efallai nad yw defnyddwyr a darparwyr ar-lein bob amser yn ystyried 
effaith eu camau ar gymdeithas yn ehangach. Gall hyn fod yn wir os nad yw 
algorithmau curadu cynnwys sy’n ceisio sicrhau cymaint â phosib o sylw gan 
ddefnyddwyr yn cyfrif am niwed posib i les defnyddwyr unigol, er enghraifft, pan fydd 
cynnwys niweidiol yn denu sylw defnyddwyr fwyaf. Mae’n bosib na fydd yr algorithmau 
hyn yn cydnabod y posibilrwydd y bydd effeithiau cymdeithasol ehangach yn deillio o 
wybodaeth gamarweiniol, er enghraifft.  

                                                           

7 Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, Online platforms and digital advertising market study, Gorffennaf 2019 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d1b297e40f0b609dba90d7a/Statement_of_Scope.pdf
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Sut mae methiannau yn y farchnad yn cyfuno i greu niwed ar-lein 

1.13 Mae’n bosib y bydd niwed i ddefnyddwyr neu i gymdeithas mewn achosion lle mae 
presenoldeb un neu nifer o fethiannau yn y farchnad yn nodwedd i wasanaeth ar-lein. Mae 
diffiniad niwed ar-lein yn y papur hwn yn eang, ac mae’n cynnwys set ehangach o achosion 
o niwed na dim ond o ran cynnwys ac o ran ymddygiad sy’n cael eu trafod yn y Papur Gwyn 
ar Niwed Ar-lein.8  

1.14 Mae’r rhesi yn Ffigur 1 yn rhestru amrywiaeth o niwed i ddefnyddwyr ac i gymdeithas a 
allai godi ar-lein. Mae’r rhain wedi’u nodi gan adolygiadau polisi yn y Deyrnas Unedig, ochr 
yn ochr â materion a godwyd fel rhan o’r drafodaeth gyhoeddus ehangach. Mae'r colofnau 
yn dynodi’r methiannau yn y farchnad a allai fod wrth wraidd pob niwed, neu’n ffactor sy’n 
dwysáu pob niwed. 

Ffigur 1: Methiant yn y farchnad a allai gyfrannu at niwed i ddefnyddwyr ac i gymdeithas ar-lein  

 

Ffynhonnell: Ofcom. 

1.15 Mae Ffigur 1 yn dangos y gall niwed unigol i ddefnyddiwr neu i gymdeithas ddeillio (neu 
gael ei ddwysáu) gan amryw o wahanol fethiannau yn y farchnad, naill ai’n unigol neu ar y 
cyd. Mae’r ffigur hefyd yn dangos y gall math penodol o fethiant yn y farchnad gyfrannu at 
sawl niwed ar draws gwahanol feysydd polisi.  

                                                           

8 Llywodraeth y DU, The Online Harms White Paper, Ebrill 2019  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf
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1.16 Mae hyn yn arwain at y posibilrwydd o gael rhyngweithio cymhleth rhwng methiannau yn y 
farchnad a niwed, sy’n gallu creu cysylltiadau rhwng niwed a’u meysydd polisi. Mae tri 
ffactor perthnasol sy’n golygu y gall y cysylltiadau hyn fod yn gryfach mewn gwasanaethau 
ar-lein:   

• Y duedd tuag at farchnadoedd prysur iawn. Pan fydd crynodiad yn arwain at bŵer y 
farchnad, gall darparwyr godi prisiau uwch neu gynnig gwasanaethau is o ran ansawdd, 
dewis ac arloesi - mewn rhai achosion drwy ystumio cystadleuaeth yn erbyn 
cystadleuwyr. Mewn rhai amgylchiadau, gall cystadleuaeth wan arwain at lai o 
gymhelliant i gwmnïau fuddsoddi mewn agweddau o ran ansawdd, y gallai rhai 
defnyddwyr eu gwerthfawrogi. Gallai hyn gynnwys peidio â buddsoddi digon mewn 
diogelu rhag cynnwys niweidiol y byddai’n well gan ddefnyddwyr beidio â’i weld. Os 
bydd pŵer y farchnad yn cael ei gamddefnyddio, gall hefyd arwain at niwed drwy gael 
effaith ar gwmnïau eraill. Er enghraifft, lle gallai danseilio cynaliadwyedd 
newyddiaduriaeth o safon uchel.  

• Yr ymgyrch am ddata a sylw. Os bydd mynediad at ddata yn rhoi mantais gystadleuol i 
ddarparwyr presennol, gall hyn ei gwneud hi’n anoddach i gwmnïau eraill gymryd rhan 
a chystadlu. Gallai hyn gryfhau pŵer darparwyr presennol yn y farchnad. Ond hyd yn 
oed pan fydd nifer o gwmnïau’n cystadlu’n effeithiol, gall niwed godi pan na fydd 
defnyddwyr yn gallu diogelu eu preifatrwydd oherwydd diffyg gwybodaeth neu 
ragfarnau ymddygiad. Gall y methiannau hyn yn y farchnad ddwysáu achosion eraill o 
niwed hefyd. Er enghraifft, os bydd nifer o ddarparwyr yn cystadlu am sylw 
defnyddwyr, efallai y bydd ganddynt gymhellion ariannol er mwyn mynd ati’n 
anfwriadol i hyrwyddo mathau o wybodaeth gamarweiniol neu gynnwys niweidiol sy’n 
denu sylw. Gallai hyn niweidio lles pobl hefyd, os yw’n hyrwyddo ymddygiad caethiwus.   

• Teilwra gwasanaethau yn seiliedig ar ddadansoddi data ac addasu algorithmau. Mae 
hyn yn dod yn fwyfwy posib mewn ffyrdd wedi’u targedu a’u personoli, a gall 
ddylanwadu ar benderfyniadau defnyddwyr mewn ffordd sy’n gwella pŵer y farchnad. 
Gall achosi mathau eraill o niwed - er enghraifft, os bydd algorithmau yn dwysáu 
siambrau adlais neu’n plannu rhagfarnau sy’n arwain at wahaniaethu yn erbyn 
nodweddion gwarchodedig. Hefyd, gall arwain at ddwysáu effaith cynnwys niweidiol os 
bydd yn cael ei hybu i ddefnyddwyr sydd fwyaf agored i niwed (er enghraifft, cynnwys 
hunan-niweidio). 

Mae gwasanaethau ar-lein yn creu set unigryw o heriau polisi  

1.17 Mae'r ffaith y gall methiannau yn y farchnad ryngweithio o bosib i greu niwed ar-lein yn 
gallu arwain at ganlyniadau pwysig o safbwynt rheoleiddio. Mae’n golygu efallai na fydd 
ateb yn datrys niwed penodol ar-lein os nad yw’n rhoi sylw i’r holl fethiannau yn y farchnad 
sydd wrth wraidd hynny. Dyma un enghraifft: os nad yw defnyddwyr yn deall pa ddata 
maent yn eu rhannu na sut maent yn cael eu defnyddio, efallai na fydd achosion o niwed o 
ran preifatrwydd yn cael eu datrys drwy wella cystadleuaeth. Gallai'r gwrthwyneb fod yn 
wir hefyd. Heb fethiannau eraill yn y farchnad, hyd yn oed os yw defnyddwyr yn 
ymwybodol o'r data maent yn eu rhannu a sut maent yn cael eu defnyddio, gall diffyg 
cystadleuaeth leihau’r cymhellion i ddarparwr presennol sydd â phŵer y farchnad i gynnig 
gwasanaethau sy’n casglu llai o ddata am ddefnyddwyr. 
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1.18 Yn yr achos gwaethaf, gallai methu â chydnabod y rhyngweithio cymhleth rhwng 
methiannau yn y farchnad a niwed ar-lein arwain at ganlyniadau anfwriadol sy'n niweidiol 
ynddynt eu hunain. Er enghraifft, gall ymyriadau sy’n arwain at fwy o gystadleuaeth hyd yn 
oed ddwysáu achosion o niwed o ran preifatrwydd mewn rhai amgylchiadau. Gallai hyn fod 
yn berthnasol pan nad yw defnyddwyr yn talu sylw i'r data maent yn eu rhannu wrth 
ddefnyddio gwasanaeth, a phan fydd pwysau cystadleuaeth yn arwain at ddarparwyr yn 
casglu mwy o ddata i wella eu gwasanaethau a denu defnyddwyr. Yn yr un modd, gallai 
ateb sy’n ceisio arwain at fwy o gystadleuaeth ddwysáu’r broses o rannu gwybodaeth 
gamarweiniol. Gall hyn ddigwydd os bydd darparwyr yn cystadlu am sylw defnyddwyr er 
mwyn cynyddu’r refeniw maent yn ei gynhyrchu drwy hysbysebion, ac mae rhai mathau o 
wybodaeth gamarweiniol yn denu sylw.  

1.19 Mae hyn yn golygu y gall ymyriadau effeithiol mewn gwasanaethau ar-lein, o dan y cylch 
gorchwyl presennol a phwerau posib yn y dyfodol, elwa ar bwyso a mesur ar y 
rhyngweithio rhwng achosion o niwed a’r methiannau yn y farchnad sy’n arwain atynt: 

• Mynd i'r afael â nifer o fethiannau yn y farchnad ar yr un pryd. Mae'n bosib y bydd 
manteision o ddatblygu atebion sy'n rhoi sylw i’r holl fethiannau yn y farchnad sy'n 
achosi niwed. Er enghraifft, mae’n bosib y bydd gofyn cael nifer o atebion wrth roi sylw 
i bryderon ynghylch preifatrwydd. Gallai'r rhain gynnwys gofynion i ganiatáu'r gallu i 
gydweithio rhwng llwyfannau er mwyn gwella cystadleuaeth drwy hybu gwasanaethau 
newydd sy’n dod i'r amlwg; yn ogystal â mesurau sy’n hybu penderfyniadau ar sail 
gwybodaeth am y data y mae defnyddwyr yn eu rhannu ar-lein pan fyddant yn dewis 
rhwng gwasanaethau.  

• Mynd i'r afael â nifer o achosion o niwed ar yr un pryd. Gall deall y rhyngweithio 
rhwng methiannau yn y farchnad ac achosion o niwed ganiatáu i reoleiddwyr fanteisio 
ar synergeddau a allai fodoli wrth dargedu ateb at fethiant yn y farchnad neu nodwedd 
yn y diwydiant sydd wrth wraidd sawl achos o niwed. Gallai hyn hybu’r broses o 
ddylunio ateb effeithlon, gan leihau nifer yr ymyriadau a’u costau o bosib. Gallai hefyd 
leihau'r baich rheoleiddio. Er enghraifft, gall cyfyngu ar y gallu i bersonoli’r broses o 
guradu rhai cynnwys wella’r amrywiaeth o safbwyntiau y bydd pobl yn dod ar eu traws, 
a all arwain at safbwyntiau gwleidyddol mwy gwybodus. Gall yr amrywiaeth hwn hefyd 
leihau effaith gwybodaeth gamarweiniol, er enghraifft, pan fydd yn cynyddu gallu pobl i 
asesu’n feirniadol y cynnwys maent yn ei gael ar-lein. Yn yr enghraifft hon, byddai 
angen ystyried unrhyw ostyngiad i ansawdd y gwasanaeth y byddai defnyddwyr yn ei 
gael hefyd. 

• Cyfnewid mathau o niwed. Mae ymyriadau’n llai tebygol o arwain at ganlyniadau 
anfwriadol os bydd rheoleiddwyr yn deall y cysylltiadau rhwng achosion o niwed. Os 
nad oes modd datblygu ateb i gyfyngu ar yr effeithiau anfwriadol hyn, efallai y bydd 
angen i reoleiddwyr gydbwyso’r angen i roi sylw i niwed penodol â nodau polisi sy’n 
cystadlu â’i gilydd. Er enghraifft, gall y costau gweithredu sy’n gysylltiedig â rheoleiddio 
cynnwys danseilio gallu darparwyr cynnwys llai i gystadlu’n effeithiol, gan dresmasu o 
bosib ar bŵer darparwyr presennol mwy yn y farchnad. 

1.20 Gall nodweddion gwasanaethau ar-lein eu hunain herio rheoleiddio’n effeithiol, a bydd 
gofyn ystyried y mater yn ofalus cyn i reoleiddwyr ymyrryd mewn gwasanaethau ar-lein 
sydd wedi arwain at fanteision sylweddol i ddefnyddwyr. Mewn rhai achosion, mae 
darparwyr hefyd yn cymryd camau gwirfoddol i fynd i'r afael â rhywfaint o achosion o 
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niwed ar-lein. Ond pan fydd rheoleiddwyr yn penderfynu nad oes angen ymyrryd, gallai’r 
perygl o fethiant rheoleiddiol fod yn arbennig o uchel am sawl rheswm: 

• Gall modelau busnes cymhleth arwain at gysylltiadau rhwng gwahanol wasanaethau, ac 
mae hynny’n gallu ei gwneud hi’n anoddach adnabod ffynonellau niwed a gall herio 
dulliau traddodiadol o reoleiddio. Mae hyn yn golygu na ddylai gwasanaethau gael eu 
hadolygu ar eu pen eu hunain yn y rhan fwyaf o achosion. Gallai rheoleiddwyr 
ddefnyddio technegau newydd i brofi damcaniaethau ynghylch niwed ac atebion posib.  

• Mae amrywiaeth eang o wasanaethau ar-lein - gall cydnabod bod gwahaniaeth 
rhyngddynt fod yn berthnasol wrth ganfod achosion o niwed a dylunio atebion 
effeithiol. Efallai y bydd yn rhaid i reoleiddwyr flaenoriaethu’n briodol a dilyn dull 
gweithredu cymesur pan fydd graddfa gwasanaeth ar-lein o bosib yn ei gwneud hi’n 
anoddach cael gwared ar niwed yn gyfan gwbl. Yn fwy cyffredinol, mae natur fyd-eang 
y rhyngrwyd a maint y chwaraewyr mawr ar-lein yn golygu y gall rhai atebion fod yn 
fwy effeithiol ac effeithlon os byddant yn cael eu cydlynu’n rhyngwladol.   

• Gyda gwasanaethau deinamig sy’n symud yn gyflym gall fod yn anodd rhagweld 
canlyniadau yn y dyfodol, a gallai hynny olygu bod rheoleiddwyr yn gorfod gwneud 
penderfyniadau o dan fwy o ansicrwydd. Gall rôl cystadleuaeth ddeinamig olygu ei bod 
hi’n arbennig o bwysig i reoleiddwyr ystyried effeithiau eu hatebion ar fynediad neu 
arloesi. Mae hefyd yn golygu bod gofyn i ymyriadau fod yn amserol er mwyn rhoi sylw i 
achosion o niwed ac efallai y bydd gofyn eu diweddaru wrth i wasanaethau ddatblygu. 

• Gall rhagfarn wrth i ddefnyddwyr wneud penderfyniadau oherwydd anghymesuredd 
gwybodaeth a rhagfarnau ymddygiad arwain at ddefnyddwyr a chynhyrchwyr yn 
ymateb i atebion mewn ffyrdd annisgwyl. Rhaid i reoleiddwyr fod yn ymwybodol o’r 
effeithiau posib hyn wrth ymyrryd ar-lein. Mewn rhai achosion, gall treialon maes a 
dulliau dadansoddi data helpu i ganfod effaith rhagfarn ym mhenderfyniadau 
defnyddwyr, a gall hyn yn ei dro hyrwyddo’r broses o ddylunio atebion effeithiol. 

1.21 Mae’r Llywodraeth a’r Senedd wrthi’n ystyried yr angen am ddulliau rheoleiddio 
ychwanegol ar gyfer gwasanaethau ar-lein. Ond, mae amrywiaeth y gwasanaethau ar-lein 
yn golygu eu bod yn gorgyffwrdd â chylch gorchwyl rheoleiddwyr presennol yn barod. 
Mae’n debygol y bydd manteision i’r rheoleiddiwyr hyn yn gweithio gyda’i gilydd i rannu 
gwybodaeth a mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â nifer o amcanion polisi. Rydym 
eisoes yn gweithio'n agos gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a’r Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnadoedd - yn rhannu arbenigedd ar wasanaethau cyfathrebu, 
rheoleiddio cystadleuaeth ex-ante a phreifatrwydd data. Beth bynnag fydd unrhyw 
benderfyniad a wneir gan y Llywodraeth a’r Senedd ar ddyfodol y fframwaith rheoleiddio, 
bydd materion ar-lein yn parhau i fod yn berthnasol i'r rheoleiddwyr presennol. Felly, bydd 
y math hwn o gydweithio’n dal i fod yn bwysig.  

1.22 Rydym yn edrych yn fwy manwl ar y sylwadau hyn yng ngweddill y papur hwn: 

• Mae Adran 2 yn nodi prif nodweddion gwasanaethau ar-lein sy'n berthnasol i 
ymyriadau polisi. 

• Mae Adran 3 yn disgrifio’r methiannau yn y farchnad sy'n gallu deillio o'r nodweddion 
hyn. 
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• Mae Adran 4 yn disgrifio’r niwed i ddefnyddwyr ac i gymdeithas a allai godi ar-lein, ac 
yn egluro sut mae set gyffredin o nodweddion y diwydiant a methiannau yn y farchnad 
yn arwain at gysylltiadau rhwng yr achosion hyn o niwed.  

• Mae Adran 5 yn nodi'r heriau o ran dylunio ymyriadau’n effeithiol ar-lein, sy’n cyfyngu 
ar ganlyniadau negyddol anfwriadol.   
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