





Ffurflen ymateb ymgynghoriad 
Cwblhewch y ffurflen hon yn llawn a’i dychwelyd drwy ebost at: 07use@ofcom.org.uk" 07use@ofcom.org.uk neu drwy’r post at:
Martin Hill
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
Llundain SE1 9HA
Teitl yr Ymgynghoriad
Egluro sut gall Darparwyr Cyfathrebiadau ddefnyddio rhifau ffôn symudol
Enw llawn

Rhif ffôn cyswllt

Yn Cynrychioli (dileu fel sy’n briodol)
Hunan/Sefydliad – rhowch enw eich sefydliad 
isod
Enw sefydliad

Cyfeiriad ebost

Byddwn yn cadw manylion eich rhif cyswllt a’ch cyfeiriad ebost yn gyfrinachol. Oes yna fanylion ychwanegol rydych chi eisiau eu cadw’n gyfrinachol? (dileu fel sy’n briodol) 
Dim byd/Eich enw/Enw sefydliad/Ymateb llawn/Rhan o’r ymateb (bydd angen i chi nodi pa ymatebion sy’n gyfrinachol) 
Am resymau cyfrinachedd, ydy Ofcom yn gallu cyhoeddi cyfeiriad at gynnwys eich sylwadau? 
Gallwch/Na allwch

Eich ymateb
 Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno gyda’r mathau o niwed y mae Ofcom wedi eu nodi y gallai godi o ganlyniad i’r dynodiad presennol o rifau 07x? 
Cyfrinachol? – Ie/Na







Cwestiwn 2: Ydych chi’n cytuno bod ein cynnig i addasu dynodiad rhifau 07x yn delio gyda’r niweidiau rydym wedi eu nodi mewn cysylltiad gyda’r dynodiad presennol
Cyfrinachol? – Ie/Na







Cwestiwn 3: Ydych chi’n cytuno gydag ein hasesiad o effaith ein haddasiad arfaethedig? Os nad ydych chi’n cytuno, rhowch resymau os gwelwch yn dda.
Cyfrinachol? – Ie/Na







Cwestiwn 4: Ydych chi’n cytuno bod y dyddiad gweithredu o 1 Ebrill 2018 yn addas? Os ydych chi’n meddwl bod angen mwy o amser, rhowch resymau a nodwch yr amser rydych chi’n meddwl sydd ei angen.
Cyfrinachol? – Ie/Na






Cwestiwn 5: Ydych chi’n cytuno gyda’r addasiadau arfaethedig rydym yn cynnig eu gwneud i’r NNTP? 
Cyfrinachol? – Ie/Na






Cwestiwn 6: Oes gennych unrhyw sylwadau am yr addasiadau arfaethedig i’r NTNP fel y nodwyd yn Atodiad 6, neu am ein barn am sut maent yn cydymffurfio gyda’r profion cyfreithiol a nodwyd yn adran 60(2)? 
Cyfrinachol? – Ie/Na







Cwblhewch y ffurflen hon yn llawn a’i dychwelyd drwy ebost at: 07use@ofcom.org.uk" 07use@ofcom.org.uk neu drwy’r post at:
Martin Hill
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
Llundain SE1 9HA
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 nac yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r ymatebion a gawn yn Saesneg.

