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Cyflwyniad 
Yn 2013, fe lansiodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom gynllun gweithredu i fynd i'r 
afael â'r niwed a achosir i ddefnyddwyr gan negeseuon a galwadau niwsans.  

Ers hynny, mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom wedi cyhoeddi diweddariadau 
rheolaidd i’r cynllun, a’r diweddaraf ym mis Chwefror 2018. Roedd y diweddariad hwnnw’n nodi ein 
meysydd ffocws ar y cyd ar gyfer 2018:  

• cymryd camau gorfodi wedi’u targedu; 
• gweithio gyda darparwyr cyfathrebiadau i atal galwadau a tharfu arnynt; 
• rhannu gwybodaeth ag eraill, gan gynnwys partneriaid rhyngwladol, ac asiantaethau gorfodi sy’n 

gyfrifol am fynd i'r afael â sgamiau a thwyll; 
• parhau i ganfod cyfleoedd drwy gydweithio ag asiantaethau a rheoleiddwyr eraill, lle gallwn 

gyfuno ein pwerau i atal a chosbi sefydliadau ac unigolion sy’n gyfrifol am y niwed sy’n cael ei 
achosi gan negeseuon a galwadau niwsans.   

 
Yn ein diweddariad ym mis Mawrth 2019, rydym yn adrodd ar y cynnydd a wnaed ym mhob un o'r 
meysydd allweddol hyn yn ystod y 12 mis diwethaf ac yn dangos sut mae ein hymdrechion ar y cyd 
yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r defnyddwyr. 

Mae cyfanswm y cwynion a gafodd Ofcom a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am alwadau 
niwsans wedi gostwng am y drydedd flwyddyn yn olynol, sy’n gwrthdroi bron i ddegawd o gynnydd 
blynyddol. Mae ymchwil defnyddwyr Ofcom yn ategu'r gostyngiad yn nifer y galwadau hyn. 

Deall maint y broblem 

Mae galwadau niwsans yn cynnwys galwadau marchnata byw ac wedi’u recordio, galwadau mud a 
galwadau sy'n cael eu gadael1. Mae gan Ofcom a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sawl cynllun 
gwahanol i ddeall a mesur y broblem.  

Ymchwil tracio 

Mae Ofcom yn cynnal arolygon tracio omnibws dair gwaith y flwyddyn: ym mis Ionawr, Mai a Medi. 
Rydym ni'n gofyn i gyfranogwyr gofnodi nifer y galwadau niwsans maen nhw’n eu cael ar eu llinell dir 
a/neu ffonau symudol, yn seiliedig ar eu profiad yn ystod y pedair wythnos flaenorol.  

                                                           
1 Galwad sy’n cael ei gadael - galwad lle mae’r galwr yn cysylltu â rhywun dros y ffôn, ond wedyn yn dod â'r alwad i ben pan 
fydd y person hwnnw yn ateb ei ffôn. Yn yr achosion hyn, mae Ofcom yn disgwyl i’r sawl sy’n ffonio chwarae neges 
wybodaeth fer wedi’i recordio a fydd yn dweud pwy ydyw ac yn rhoi ffordd i'r sawl sydd wedi ateb ddewis peidio â derbyn 
rhagor o alwadau. Galwad fud - galwad, fel mae’r enw’n awgrymu, lle mae’r sawl sydd wedi cael ei ffonio yn clywed dim 
byd. 
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Mae ein hymchwil ddiweddaraf2 yn dangos bod: 

• cyfran yr oedolion sydd â llinell dir sy’n cael unrhyw fath o alwad niwsans ar eu ffôn llinell
dir wedi disgyn o 73% ym mis Gorffennaf 2015 i 43% ym mis Ionawr 2019 – gostyngiad o 30
pwynt canran;

• cyfran yr oedolion sydd â ffôn symudol sy’n cael unrhyw fath o alwad niwsans ar eu ffôn
symudol wedi gostwng o 52% ym mis Gorffennaf 2015 i 37% ym mis Ionawr 2019; a bod

• cyfran yr oedolion sydd â llinell dir a/neu ffôn symudol a gafodd alwad niwsans ar eu ffôn
llinell dir a/neu ffôn symudol wedi disgyn i lai na hanner (49%) am y tro cyntaf yn y ddwy
flynedd ddiwethaf.

Canlyniadau adolygiad traciwr omnibws o Ionawr 2014 i Ionawr 2019 

Ymchwil dyddiadur 

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae Ofcom wedi gofyn i banel cynrychioliadol cenedlaethol o 
ddefnyddwyr i gadw dyddiadur o’u profiad o alwadau niwsans wrth iddyn nhw eu cael ar eu llinell dir 
yn ystod cyfnod o bedair wythnos. Mae canfyddiadau’r ymchwil ddiweddaraf hon, a gafodd ei 
chynnal yn ystod gaeaf 2017, wedi’u nodi yn ein diweddariad ym mis Chwefror 2018. Rydym wrthi'n 
cynnal yr ymchwil hon eto, ac rydym ni’n bwriadu cyhoeddi'r canfyddiadau ym mis Mai eleni.  

Data cwynion 

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cael ac yn cofnodi cwynion gan ddefnyddwyr am 
alwadau marchnata a gwerthu byw ac wedi’u recordio, negeseuon e-bost na ofynnodd neb amdanyn 
nhw, a negeseuon testun. Yn 2018, cafodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 124,363 o gwynion 
am alwadau niwsans, 3% o ostyngiad o un flwyddyn i'r llall o 127,623 o gwynion. Fodd bynnag, ers 
cyflwyno GDPR a'r gwaharddiad ar reoli hawliadau a galwadau heb wahoddiad yn ymwneud â 

2 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/134834/Consumer-complaints-data-tables.pdf 

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/05/new-data-protection-laws-put-people-first/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/01/law-changes-on-pension-cold-calling/
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/134834/Consumer-complaints-data-tables.pdf
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phensiynau, gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y pryderon sydd wedi'u nodi (+45% a +63% yn y drefn 
honno). 

Cyfanswm y cwynion a wnaed i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am 
negeseuon a galwadau niwsans 

rhwng 2014 a 2018 

Mae Ofcom yn cael ac yn cofnodi cwynion defnyddwyr am alwadau mud a galwadau sy'n cael eu 
gadael. Yn 2018, cafodd Ofcom 32,019 o gwynion am y mathau hyn o alwadau diangen, i lawr 31.4% 
o 46,648 yn 2015. Ym mis Rhagfyr 2018 y cafwyd y nifer leiaf o gwynion misol am alwadau mud a
galwadau sy'n cael eu gadael ers 2012.

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/01/law-changes-on-pension-cold-calling/
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Cyfanswm y cwynion a wnaed i Ofcom sy'n ymwneud â galwadau mud a galwadau sy'n cael eu 
gadael  rhwng 2014 a 2018  

Camau gorfodi wedi’u targedu 

Cosbi’r rheini sy'n gyfrifol 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n bennaf gyfrifol am gymryd camau gorfodi yn erbyn 
cwmnïau sy'n mynd yn groes i Reoliadau Cyfathrebiadau Electronig a Phreifatrwydd 2003 (PECR) 
drwy wneud galwadau marchnata niwsans anghyfreithlon, rhai byw a rhai wedi'u recordio, ac anfon 
negeseuon e-bost neu negeseuon testun niwsans. Hefyd, mae gan Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth gyfrifoldeb statudol dros y Gofrestr Peidio â Galw, a elwir hefyd yn Wasanaeth Dewis 
Galwadau Ffôn (TPS).  

Ers y diweddariad diwethaf, mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi dal i ganolbwyntio ar 
alwadau/negeseuon marchnata electronig uniongyrchol na ofynnodd neb amdanyn nhw ac wedi 
defnyddio’i phwerau rheoleiddio'n llawn.  

Yn 2018, rhoddodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 23 o ddirwyon a oedd yn werth £3,108,000 
i gyd. Roedd y gosb fwyaf o £350,000 yn erbyn Miss-Sold Products Limited am wneud dros 75 miliwn 
o alwadau marchnata awtomatig na ofynnodd neb amdanyn nhw. Rhoddodd Swyddfa'r Comisiynydd
Gwybodaeth 14 dirwy o £100,000 hefyd. Mae’n cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am orfodi ar ei
gwefan bob mis.

Yn ogystal â rhoi dirwyon i gosbi sefydliadau sy'n torri'r Rheoliadau’n sylweddol, fe gyhoeddodd y 
Swyddfa naw rhybudd gorfodi hefyd, sy’n gorfodi sefydliadau i gadw at y gyfraith wrth iddyn nhw 
farchnata yn y dyfodol neu wynebu cael eu herlyn.  

Ym mis Mawrth 2018, defnyddiodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ei phwerau chwilio ac 
atafaelu drwy ddefnyddio gwarant chwilio yn Glasgow, fel rhan o ymchwiliad i un biliwn o alwadau 

https://ico.org.uk/action-weve-taken/nuisance-calls-and-messages/
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marchnata uniongyrchol awtomatig a wnaed o bosib i gwsmeriaid yn y DU. O ganlyniad, mae'r 
galwadau hyn wedi stopio, ond mae ymchwiliad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i'r sefydliadau 
sy' n gyfrifol yn parhau.   

Hefyd, cefnogodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth asiantaethau eraill i ddefnyddio gwarantau 
chwilio a chynnig ei harbenigedd technegol o ran adnabod offer a dogfennau sy'n cael eu defnyddio 
ar gyfer galwadau marchnata na ofynnodd neb amdanyn nhw. 

Cafodd pwerau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth eu hatgyfnerthu ymhellach ym mis Rhagfyr 
2018 drwy gyflwyno deddfwriaeth newydd. Gyda’r ddeddf hon, gall cyfarwyddwyr cwmnïau sy’n 
targedu pobl gyda galwadau niwsans na ofynnodd neb amdanyn nhw gael eu dal yn atebol yn 
bersonol os bydd eu cwmni yn torri'r gyfraith. Mae hyn yn rhoi pwerau i Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth roi dirwy o hyd at £500,000 i uwch swyddogion a chyfarwyddwyr cwmnïau sy'n gwneud 
neu’n anfon negeseuon a galwadau niwsans. 

Rheolau newydd i ddiogelu defnyddwyr 

Cyflwynodd Ofcom reolau newydd, a chryfach, ar 1 Hydref 2018 i ddiogelu defnyddwyr yn well rhag 
galwadau niwsans. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• gwahardd cwmnïau ffôn rhag codi ffioedd ar gwsmeriaid am ddangos rhif y sawl sy'n ffonio,
gwasanaeth sy’n helpu pobl i sgrinio galwadau digroeso;

• mae’n rhaid i’r rhifau ffôn a gaiff eu dangos i bobl sy’n derbyn galwadau fod yn ddilys a
galluogi pobl i ffonio’r rhif yn ôl;

• mae’n rhaid i gwmnïau ffôn gymryd camau i ganfod a gwahardd galwadau sy’n defnyddio
rhifau annilys – sy’n nodweddiadol o lawer o alwadau niwsans – fel nad ydyn nhw’n
cyrraedd y defnyddwyr yn y lle cyntaf; a

• mae Ofcom hefyd yn gallu adalw blociau o rifau gan ddarparwyr cyfathrebiadau os gwelir eu
bod wedi cael eu defnyddio’n systematig i achosi niwed neu bryder i bobl, fel gwneud
galwadau niwsans neu gyflawni sgamiau neu dwyll.

Bydd ein gwaith gorfodi yn ystod y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar sicrhau cydymffurfiad â'r 
rheolau newydd a defnyddio ein pwerau newydd i dynnu rhifau lle rydym ni'n dod o hyd i dystiolaeth 
eu bod yn cael eu defnyddio'n systematig i achosi niwed. 

Gorfodi anffurfiol 

Mae Ofcom yn dyrannu miliynau o rifau ffôn, fel arfer mewn blociau mawr, i gwmnïau ffôn. Gall y 
darparwyr hyn ddefnyddio'r rhifau eu hunain, neu eu dyrannu i gwmnïau eraill. Rydym yn disgwyl i 
bob cwmni ffôn gymryd camau rhesymol i sicrhau na fydd y rhifau sy’n cael eu dyrannu iddyn nhw’n 
cael eu camddefnyddio, gan gynnwys gan y rheini sydd wedi cael y rhifau gan y cwmnïau ffôn. 

Yn 2018, gwnaethom gysylltu ag wyth cwmni ffôn a oedd wedi cael rhifau ffôn gennym ni a oedd, i 
bob golwg, yn achosi cryn dipyn o niwed i ddefnyddwyr. Fe wnaethom ofyn iddyn nhw esbonio'r 
nifer fawr o gwynion a pha gamau y bydden nhw’n eu cymryd i fynd i'r afael â hyn. Yn sgil hyn, 
gwelwyd canlyniadau cadarnhaol a chryn dipyn yn llai o gwynion am y rhifau ffôn dan sylw. Mewn 
rhai achosion, roedd y cwmni y gwnaethom gysylltu â nhw wedi tynnu’r rhif oddi ar y cwmni arall a 
oedd yn gwneud y galwadau niwsans.  

https://www.gov.uk/government/news/no-escape-for-company-bosses-responsible-for-nuisance-calls
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Atebion technegol i fynd i'r afael â'r broblem 

Mae Ofcom yn parhau i ddefnyddio’i ddylanwad a’i berthynas â darparwyr cyfathrebiadau i fynd i’r 
afael â galwadau niwsans. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’r darparwyr cyfathrebiadau mwyaf 
yn y Deyrnas Unedig i ddatblygu mesurau technegol i atal y galwadau hyn, ac rydym ni’n parhau i 
gyfrannu at yr ymdrechion yn fyd-eang i sicrhau bod y gwasanaeth adnabod y galwr (gwasanaeth 
marcio preifatrwydd a rhifau ffôn a ddaw gyda galwad ffôn) yn fwy dibynnol.  

Gweithgor Strategol 

Yn 2015, ffurfiodd Ofcom weithgor strategol yn cynnwys naw o’r prif ddarparwyr cyfathrebiadau3, i 
ystyried mesurau technegol i leihau effaith galwadau niwsans. Ar ôl adnabod beth oedd nodweddion 
penodol galwadau niwsans, mae aelodau'r gweithgor yn mesur y traffig galwadau sydd â'r 
nodweddion hynny, ac yn cyflwyno adroddiad am hyn bob mis i Ofcom. Mae'r wybodaeth hon yn 
cael ei chasglu gan Ofcom ac yn cael ei defnyddio fel sail i’w waith gorfodi. Mae'r crynodeb yn cael ei 
rannu hefyd ag aelodau'r gweithgor.  

Ar ddiwedd 2018, roedd y rhan fwyaf o'r darparwyr cyfathrebiadau yn y grŵp hwn yn rhwystro 
galwadau trafferthus yn y rhwydwaith fel mater o drefn, ac/neu’n cynnig gwasanaeth di-dâl i’w 
cwsmeriaid i rwystro neu ddargyfeirio galwadau trafferthus. Mae'r ymdrechion hyn yn lleihau nifer y 
galwadau niwsans ac rydym ni’n amcangyfrif bod y darparwyr hyn, gyda'i gilydd, wedi atal o leiaf  
biliwn o alwadau niwsans rhag cyrraedd eu cwsmeriaid dros y flwyddyn ddiwethaf.  

Hefyd, mae Ofcom yn rheoli cronfa ddata ar gyfer y gweithgor i rannu'r rhifau maen nhw’n eu 
rhwystro ac i weld y rheini sy'n cael eu rhwystro gan eraill, fel bod modd i aelodau'r gweithgor 
ystyried a ddylid cymryd camau tebyg. Rydym ni hefyd yn rhannu rhestr o'r rhifau 'gwarchodedig’ 
mae modd eu rhwystro heb y risg o ymyrryd â'r traffig galwadau dilys oherwydd nad yw Ofcom 
wedi'u dyrannu, ac nid yw'n disgwyl gwneud hynny yn y dyfodol agos. Nid oes gan yr un galwr hawl i 
ddefnyddio’r rhifau hyn, ac felly mae unrhyw alwadau sy'n dangos y rhifau hyn yn anghyfreithlon ac 
yn niwsans.  

Rydym ni’n gweithio hefyd gyda UK Finance, corff diwydiant sy'n cynrychioli sector ariannol y 
Deyrnas Unedig, i fynd i'r afael â galwadau sgam. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys nodi rhestr o'r 
rhifau ‘Heb Ddangos Tarddiad’, sy'n cael eu neilltuo i fanciau a sefydliadau ariannol eraill, ond sydd 
byth yn cael eu defnyddio i wneud galwadau gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae rhifau o’r math yn 
cael eu defnyddio mwyfwy gan dwyllwyr sy’n honni eu bod yn ffonio o fanc y cwsmer. Erbyn hyn 
rydym ni’n rhannu’r rhifau hyn gyda'r gweithgor fel mater o drefn, fel eu bod yn cael eu rhwystro 
rhag gwneud galwadau allan. 

Hefyd, mae mwy a mwy o ffonau symudol yn cynnig nodwedd hidlo awtomatig neu rwystro 
galwadau ‘sbam’ digroeso. Maen nhw’n defnyddio adnoddau dadansoddi data, gan ddefnyddio 
signal rhwydwaith a gwybodaeth gan lawer o bobl, i benderfynu ar rifau sy’n debygol o fod yn 

3 Y darparwyr cyfathrebiadau yw BT (sy’n cynnwys EE), Gamma, KCom, Sky, TalkTalk, Telefonica, Three, Virgin Media, a 
Vodafone. 
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gysylltiedig â galwadau niwsans ac i rwystro galwadau gan y rhifau hyn. Mae’n bosib bod apiau o'r 
fath wedi lleihau effaith galwadau niwsans yn fwy fyth. 

Dilysu gwasanaeth Adnabod y Galwr drwy safonau technegol newydd a byd-
eang yr IETF (Tasglu Peirianneg y Rhyngrwyd). 

Erbyn hyn, rhwydweithiau ar y rhyngrwyd sy’n cludo'r rhan fwyaf o draffig llais busnes ar ryw adeg 
yn ystod galwad, gan ddefnyddio technolegau Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VoIP). Mae'r ffordd y 
mae technoleg VoIP yn gweithio’n golygu bod gwasanaeth Adnabod y Galwr ffug (CLI spoofing - sef 
ffugio’r rhif ffôn a gyflwynir gyda galwad i guddio pwy yw’r galwr go iawn) yn rhywbeth sy’n 
gymharol hawdd ei wneud ac yn anodd i awdurdodau ar draws y byd ei atal. Mae hyn, ochr yn ochr â 
gallu VoIP i ganiatáu i niferoedd enfawr o alwadau cost isel iawn gael eu gwneud o unrhyw le yn y 
byd gyda chysylltiad rhyngrwyd, wedi cyfrannu at y cynnydd mewn galwadau niwsans.  

Mae’r IETF wedi bod yn gweithio ar safon dechnegol newydd4 i sicrhau mai dim ond galwadau 
cyfreithlon â rhifau Adnabod y Galwr dilys sy’n cael eu symud ar hyd y ‘gadwyn alwadau’ o'r sawl 
sy’n gwneud yr alwad i'r sawl sy’n derbyn yr alwad. Mae hyn yn golygu bod pobl yn gallu dibynnu y 
bydd rhif adnabod y galwr yn cael ei ddangos iddyn nhw, ac y byddan nhw’n gallu gwneud 
penderfyniad mwy gwybodus i ateb yr alwad neu beidio. Mae'r safon wedi cael ei chymeradwyo ac 
mae disgwyl iddi gael ei chyflwyno yn yr Unol Daleithiau eleni. Nid oes dyddiad wedi'i gadarnhau eto 
ar gyfer gweithredu hyn yn y DU, gan mai dim ond nifer fach o alwadau mae systemau VoIP yn eu 
cludo yma, ac efallai y bydd angen newid sut mae rhifau’n cael eu dyrannu a’u rheoli yn gyntaf. 
Mae'r diwydiant yn y DU wedi dechrau ystyried y newidiadau a all fod yn angenrheidiol i gyflwyno 
trefn dilysu mewn galwadau llais.5 Rydym ni’n bwriadu cyhoeddi cais am dystiolaeth yn ystod 
gwanwyn 2019 a fydd yn trafod rhai o'r opsiynau ar gyfer gweithredu datrysiad rhifau strategol, 
gyda'r potensial i gefnogi trefn dilysu yn y dyfodol.  

Rhannu gwybodaeth 

Mae Ofcom a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn rhannu gwybodaeth â'i gilydd fel mater o 
drefn, a hefyd â chyrff eraill, yn y Deyrnas Unedig ac o gwmpas y byd, i’n helpu i fynd i’r afael â 
galwadau niwsans. Rydym ni mewn cysylltiad cyson ynghylch materion sydd o ddiddordeb i'r ddwy 
ochr, gan rannu gwybodaeth am arferion a thargedau gorfodi, yn ogystal â thechnegau a dulliau 
ymchwilio. Hefyd, mae Ofcom yn mynd ati’n rheolaidd i rannu canlyniadau gwaith monitro 
rhwydwaith traffig galwadau trafferthus misol y gweithgor (gweler uchod) gyda Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth.  
 

Ymgyrch Linden  

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n arwain Ymgyrch Linden, sef grŵp o randdeiliaid yn 
cynnwys rheoleiddwyr, grwpiau defnyddwyr, cymdeithasau masnach a diwydiant, sy’n cydweithio i 
                                                           
4 Secure Telephone Identity Revisited (STIR) 
5 http://www.niccstandards.org.uk/files/current/ND1522V1.1.1.pdf?type=pdf 
 

http://www.niccstandards.org.uk/files/current/ND1522V1.1.1.pdf?type=pdf
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rannu gwybodaeth a chanfod cyfleoedd i fynd i'r afael â galwadau niwsans. Y rhai sy’n cyfrannu’n 
rheolaidd at y grŵp yw Ofcom, Cyngor ar Bopeth, Which?, BT yn cynrychioli’r diwydiant 
telegyfathrebiadau, Y Gymdeithas Marchnata Uniongyrchol, Rheoleiddiwr Rheoli Hawliadau'r 
Weinyddiaeth Cyfiawnder, Safonau Masnach Cenedlaethol a'r Comisiwn Gamblo. Mae’r grŵp yn 
darparu adroddiadau ar gynlluniau sy’n ceisio atal neu darfu ar alwadau niwsans, a rhannu 
gwybodaeth. Mae’r cofnodion a'r camau gweithredu i'w cyflawni gan aelodau'r grŵp yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.  

Cydweithredu rhyngwladol 

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn aelod o Rwydwaith Gorfodi Cyfathrebiadau Digymell, 
(UCENET, Cynllun Gweithredu Llundain yn flaenorol), ynghyd â’r Comisiwn Masnach Ffederal, 
Comisiwn Radio, Teledu a Thelegyfathrebiadau Canada (CRTC), Asiantaeth Diogelwch a Rhyngrwyd 
Korea, Awdurdod Cyfryngau a Chyfathrebiadau Awstralia (ACMA) ac Adran Materion Mewnol Seland 
Newydd.  

Mae’r grŵp hwn o reoleiddwyr rhyngwladol yn cydlynu'r gwaith o rannu gwybodaeth i fynd i'r afael 
â galwadau niwsans a negeseuon na ofynnodd neb amdanyn nhw. 

Un o brif feysydd ffocws UCENET eleni fu datblygu a chyflwyno cynllun gweithredol newydd. Mae’r 
cynllun yn seiliedig ar bedwar gweithgarwch: gwybodaeth, gorfodi, cyfathrebu a hyfforddi. Un o’r 
prif nodau y llynedd oedd cynnal adolygiad ar weithgarwch marchnata cysylltiedig ymhob 
awdurdodaeth. Cafodd canlyniadau’r adolygiad eu cyhoeddi ar 8 Mawrth 2018.6  

Mae gan Ofcom ‘statws sylwedydd’ yn UCENET, ac rydym ni wedi parhau i weithio gyda’r 
rheoleiddwyr telegyfathrebiadau rhyngwladol sy’n bartneriaid  – ACMA, CRTC a Chomisiwn 
Cyfathrebiadau Ffederal yr Unol Daleithiau – i rannu gwybodaeth am ddulliau i ddelio â galwadau 
niwsans ar lefel darparwr.  

Sgamiau Negeseuon Testun 

Yn ystod 2018, mae Ofcom wedi bod yn gweithio'n agos hefyd gyda chwmnïau rhwydweithiau 
symudol i'w hannog i weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â niwed i 
ddefnyddwyr. Mae cynnydd cadarnhaol wedi’i gyflawni gan y cwmnïau rhwydweithiau symudol dros 
y misoedd diwethaf, gan gynnwys lansio “SMS Phishguard”. Dyma gynllun newydd gan y pedwar 
cwmni rhwydwaith symudol yn y DU7 a Mobile UK, sy’n ceisio mynd i'r afael â thwyll drwy 
negeseuon testun.8 Un o’r cynlluniau allweddol sy’n rhan o hyn yw Cofrestrfa Diogelu ID Anfonwr 
SMS newydd, a’r gobaith yw cyhoeddi hyn yn gynnar yn 2019. Bydd sefydliadau ariannol sydd wedi 
ymrwymo i'r cynllun yn gallu cofrestru a diogelu'r penawdau negeseuon maen nhw’n eu defnyddio 
wrth anfon SMS ac felly atal partïon eraill rhag defnyddio hyn mewn modd twyllodrus a cham-
gyflwyno eu hunain fel rhan o’r sefydliadau hynny. Bydd y cynllun hwn yn dechrau gyda banciau ac 

                                                           
6 https://www.ucenet.org/wp-content/uploads/2018/03/2017-UCENET-Affiliate-Marketing-Sweep-Report.pdf 
7 EE, O2, Three a Vodafone 
8 http://www.mobileuk.org/sms-phishguard-upping-the-ante-in-the-fight-against-fraud.html  

https://ico.org.uk/
https://www.ucenet.org/wp-content/uploads/2018/03/2017-UCENET-Affiliate-Marketing-Sweep-Report.pdf
http://www.mobileuk.org/sms-phishguard-upping-the-ante-in-the-fight-against-fraud.html
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asiantaethau’r Llywodraeth, ond bydd yn cael ei ehangu i gynnwys pob masnachwr a chyrff eraill y 
sector cyhoeddus yn ystod 2019. 

Cynllun ar gyfer 2019  

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac Ofcom yn credu bod ein dull gweithredu strategol ar 
gyfer delio â galwadau niwsans yn 2018 wedi cael effaith gadarnhaol o ran mynd i'r afael â galwadau 
niwsans a lleihau niwed i ddefnyddwyr. Ein bwriad felly yw parhau i weithredu fel hyn yn 2019 i 
gynnal y momentwm ac i adeiladu arno. Felly, yn 2019, byddwn yn   

• cymryd camau gorfodi wedi’u targedu;  
• gweithio gyda darparwyr cyfathrebiadau i wella eu hatebion i atal galwadau a tharfu 

arnynt ac, yn benodol, yn canolbwyntio ar y rheini nad ydynt ar hyn o bryd yn darparu 
atebion;  

• canfod cyfleoedd drwy gydweithio ag asiantaethau gorfodi a rheoleiddwyr eraill, i atal a 
chosbi sefydliadau ac unigolion sy’n gyfrifol am y niwed sy’n cael ei achosi gan alwadau 
niwsans;  

• rhannu gwybodaeth ag eraill, gan gynnwys partneriaid rhyngwladol, ac asiantaethau 
gorfodi sy’n gyfrifol am fynd i'r afael â sgamiau a thwyll; a 

• defnyddio'r ystod lawn o’n pwerau rheoleiddio i annog a, lle bo angen, i orfodi 
cydymffurfiad â'r gyfraith, gan gynnwys, i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, fesurau i 
dargedu uwch swyddogion a chyfarwyddwyr y cwmnïau sy'n gwneud galwadau niwsans, 
ac, i Ofcom, ofynion newydd o ran adnabod y galwr a phwerau tynnu rhifau yn ôl. 
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