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Cyflwyniad 
Dyma seithfed adolygiad blynyddol Ofcom o’r farchnad gyfathrebu yng Nghymru. Mae’r 
adroddiad yn rhoi golwg fanwl o wasanaethau cyfathrebu ar draws y wlad ac yn monitro 
patrymau allweddol o ran y gwasanaethau digidol sydd ar gael ledled Cymru a’r nifer sy’n eu 
defnyddio. 

Yn 2011 roedd cyfanswm gwariant y BBC ac ITV1 ar raglenni teledu a ddarlledir am y tro 
cyntaf yn benodol ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi codi 3% i £27m. Dyma oedd yr unig 
gynnydd o un flwyddyn i’r llall yn y pedair gwlad. Roedd hyn o ganlyniad i gynnydd o 7% 
mewn gwariant ar raglenni heb fod yn newyddion. Roedd gwariant y pen o’r boblogaeth yng 
Nghymru 2% yn uwch sef £8.79 yn 2011 ac roedd nifer yr oriau rhaglenni teledu a ddarlledir 
am y tro cyntaf yn benodol ar gyfer gwylwyr yng Nghymru hefyd wedi codi 1%. Roedd S4C 
wedi gwario cyfanswm o £73m ar raglenni Cymraeg a ddarlledir am y tro cyntaf yn 2011, a 
oedd 8% yn llai na 2010 mewn termau nominal, ond roedd cyfanswm nifer yr oriau a 
ddarlledwyd gan S4C wedi codi 3%. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r nifer sydd â band eang wedi aros yn sefydlog ond mae 
gwahaniaethau mawr rhwng grwpiau demograffig. Pobl dros 55 oed a chartrefi DE yw’r 
grwpiau sydd lleiaf tebygol o fod â band eang. Mae adroddiad eleni hefyd wedi dadansoddi 
faint sydd â band eang sefydlog yng Nghymoedd De Cymru, gan gadarnhau bod y nifer yn 
gymharol isel wrth gymharu â Chaerdydd a Chasnewydd.  

Roedd y nifer sy’n berchen ar ffôn symudol wedi codi pum pwynt canran i 92% yng Nghymru 
yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012. Roedd y nifer sydd â ffonau deallus wedi cynyddu’n 
sylweddol ledled y DU dros yr un cyfnod, gyda Chymru yn gweld cynnydd o 14 pwynt canran 
mewn perchnogaeth i 39% dros y cyfnod, yn unol â chyfartaledd y DU. 

Mae adroddiad eleni yn edrych ar effaith y dirwasgiad ar agweddau tuag at wario ar 
wasanaethau cyfathrebu. Am y tro cyntaf ers i Ofcom ddechrau rheoleiddio gwasanaethau 
post y DU oddi wrth Postcomm, rydym hefyd yn edrych ar sut mae defnyddwyr Cymru yn 
defnyddio gwasanaethau post. 

Dim ond cipolwg ar adroddiad eleni yw hyn, gan dynnu sylw at y prif straeon sy’n ymwneud 
â phrynu a defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru. Rydym yn cyhoeddi’r gyfres 
lawn o ddata a’r siartiau mewn adnodd mae modd ei chwilio, sydd ar gael yn 
www.ofcom.org.uk/cmrwales. Bydd adroddiadau cyfatebol ar gyfer y DU a phob un o’r 
gwledydd unwaith eto’n cael eu lansio ochr yn ochr â’r adroddiad hwn, mae’r rhain ar gael yn 
www.ofcom.org.uk/cmr. 

Rydym yn cyhoeddi’r adroddiad hwn i gefnogi nod rheoleiddio Ofcom i ymchwilio i 
farchnadoedd yn gyson a sicrhau ein bod ar y blaen o ran deall technoleg. Mae hefyd yn 
cyflawni gofynion Ofcom o dan Adran 358 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (y Ddeddf) i 
gyhoeddi adroddiad ystadegol a ffeithiol blynyddol, ac mae’n rhoi sylw i’r gofyniad i gynnal a 
chyhoeddi ein hymchwil defnyddwyr (fel y nodir yn Adrannau 14 a 15 o’r Ddeddf). 

Nid yw’r wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad gan 
Ofcom mewn perthynas â diffiniadau o’r marchnadoedd nawr nac yn y dyfodol. Nid yw 
chwaith yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad am yr asesiad o bŵer sylweddol yn y 
farchnad at ddibenion Deddf Cyfathrebiadau 2003, Deddf Cystadleuaeth 1998 nac unrhyw 
ddeddfwriaeth berthnasol arall.

http://www.ofcom.org.uk/cmrukwales
http://www.ofcom.org.uk/cmr
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Gosod y cyd-destun 
 
Ffeithiau allweddol am Gymru 

 
Ffynhonnell:  Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Proffiliau Rhanbarthau a Gwledydd, Ystadegau 
Allweddol – Chwefror 2012; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Gwariant Teuluoedd rhifyn 2011. 
Llywodraeth Cymru,  

Nodyn am ein hymchwil arolwg 
Cynhaliwyd arolwg wyneb yn wyneb â 3,772 o ymatebwyr dros 16 oed yn y DU, gan gynnal 
513 o gyfweliadau yng Nghymru. Cafodd cwotâu eu gosod a chafodd pwysiadau eu rhoi er 
mwyn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o ran oed, rhyw, grwpiau 
economaidd-gymdeithasol a lleoliadau daearyddol. 

Cafodd y gwaith maes ei gynnal yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2012. 

Cafodd yr ymatebwyr eu diffinio fel ymatebwyr trefol os oeddent yn byw mewn setliad gyda 
phoblogaeth o 2000 neu fwy, ac yn ymatebwyr gwledig os oeddent yn byw mewn ardaloedd 
gyda phoblogaeth lai. 

Mae gan y sampl arolwg yng Nghymru gyfyngau gwall oddeutu +/- 3-4% ar y lefel 
hyder 95%. Mewn ardaloedd trefol a gwledig, mae cyfyngau gwall yr arolwg oddeutu 
+/-4-6%. 

Yn ogystal â data’r arolwg, mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at wybodaeth o ystod o 
ffynonellau eraill, gan gynnwys data a roddwyd i Ofcom gan randdeiliaid.  

Caiff tablau sy’n crynhoi’r data a gasglwyd yn ein harolwg eu cyhoeddi ar wefan Ofcom. 
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1  Marchnad gyfathrebu Cymru 
1  
1.1 Cyflwyniad a’r prif ganfyddiadau yng Nghymru 

Cyflwyniad 

Mae’r adran hon yn rhoi detholiad o’r prif ffeithiau a ffigurau sy’n ymwneud â’r 
marchnadoedd cyfathrebu yng Nghymru yn 2012, gan gymharu a chyferbynnu rhwng 
gwledydd a gan dynnu sylw at y newidiadau sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd 
diwethaf. 

Prif ganfyddiadau yng Nghymru 

Gwasanaethau cyfathrebu yn ystod y dirywiad economaidd 

• Mae dau oedolyn o bob tri (66%) yng Nghymru yn dweud y byddent yn gwario 
llai ar wasanaeth cyfathrebu, petai’n rhaid iddynt gwtogi ar eu gwariant, o’i 
gymharu ag oddeutu hanner oedolion y DU (52%). 

• Byddai mwy o bobl yng Nghymru yn cwtogi ar eu gwariant ar deledu drwy dalu. 
Petai’n rhaid iddynt gwtogi ar un gwasanaeth cyfathrebu, mae pobl Cymru yn fwy 
tebygol o ddewis gwasanaethau teledu drwy dalu (28%) o’i gymharu ag 16% o 
oedolion y DU yn gyffredinol. 

• Dywed pedwar oedolyn o bob deg (41%) yng Nghymru y byddant yn chwilio ac 
yn cymharu cyn prynu gwasanaethau cyfathrebu yn ystod y 12 mis nesaf, sy’n 
uwch na chyfartaledd y DU sef 36%. Maen nhw’n fwyaf tebygol o chwilio a chymharu 
am wasanaethau band eang (25%), sy’n cyd-fynd â chyfartaledd y DU (23%).  

Teledu a chynnwys clywedol 

• Mae defnyddio teledu lloeren yn dal yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr a’r 
Alban ac mae’n debyg i’r lefel a welir yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r cynnydd yng 
nghyfran y cartrefi yng Nghymru sy’n defnyddio lloeren ar gyfer eu prif set deledu, a 
gofnodwyd y llynedd, wedi cael ei gynnal; ac mae’n 53% (o’i gymharu â 41% yn y 
DU). 

• Mae oedolion yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud mai teledu yw eu ‘prif 
ffynhonnell’ o newyddion lleol. Yn 2011, dywedodd 71% o oedolion Cymru mai’r 
teledu oedd eu prif ffynhonnell o newyddion lleol, a oedd yn uwch na chyfartaledd y 
DU sef 53% ac yn uwch na’r holl wledydd. 

• Roedd cyfanswm gwariant y BBC ac ITV1 ar raglenni a ddarlledir am y tro 
cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 3% yn uwch na 2010. Dyma oedd yr unig 
gynnydd o un flwyddyn i’r llall yn y pedair gwlad. Serch hynny, mae’r patrwm dros 
bum mlynedd yn dangos gostyngiad o 24%. 

• Wrth gymharu â’r gwledydd eraill, gwelodd Cymru’r gostyngiad mwyaf mewn 
oriau a ddarlledir am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru gan y BBC ac 
ITV 1 er 2006; sydd 22% yn is i 1,016 awr. Serch hynny, roedd cynnydd o 1% o un 
flwyddyn i’r llall. 
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• Gwelodd S4C ostyngiad mewn gwariant o un flwyddyn i’r llall ond cynnydd yn 
nifer yr oriau a ddarlledir am y tro cyntaf. Gwelodd pob categori genre 
ostyngiadau o un flwyddyn i’r llall mewn gwariant ar raglenni S4C a ddarlledir am y 
tro cyntaf (gostyngiad o 8% mewn termau nominal er 2010).  

Radio a chynnwys sain 

• Oedolion yng Nghymru a wrandawodd ar y mwyaf o radio fesul wythnos yn 
ystod 2011. Yn ystod 2011 roedd oedolion Cymru wedi gwrando ar y radio am 23.3 
awr yr wythnos ar gyfartaledd, yr uchaf o holl wledydd y DU. 

• Mae oedolion yng Nghymru yn llai tebygol o wrando ar radio masnachol.  
Roedd gorsafoedd masnachol lleol a chenedlaethol yn cyfrif am 38% o’r gyfran 
gwrando, yr isaf o holl wledydd y DU a 5 pwynt canran yn is na chyfartaledd y DU. 

Y rhyngrwyd a chynnwys y we 

• Cafodd y cynnydd yn nifer y cartrefi sydd â gwasanaethau band eang sefydlog 
yng Nghymru rhwng 2010 a 2011 ei gynnal yn ystod Ch1 2012, ond mae’r nifer 
yn dal yn is na chyfartaledd y DU. Roedd cyfran y cartrefi sydd â chysylltiad band 
eang sefydlog yn 63% yng Nghymru yn Ch1 2012, sydd naw pwynt canran yn is na 
chyfartaledd y DU sef 72%. 

• Mae wyth y cant o gartrefi Cymru yn berchen ar gyfrifiadur tabled, sydd chwe 
phwynt canran yn uwch na Ch1 2011. Mae’r nifer yn uwch mewn ardaloedd trefol 
(9%) nag ardaloedd gwledig (4%). 

• Cymru sydd â’r gyfran uchaf o ran mabwysiadu e-ddarllenwyr yn y DU. Roedd 
ychydig dros un oedolyn o bob deg (13%) yng Nghymru yn berchen ar e-ddarllenydd 
yn Ch1 2012, sy’n uwch na chyfartaledd y DU sef 10%. 

Band eang yng Nghymoedd De Cymru 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r nifer sydd â band eang yng Nghymru (sefydlog a symudol) 
wedi aros yn sefydlog ar 68%1, ond ceir gwahaniaethau mawr o hyd rhwng ardaloedd a 
grwpiau demograffig. 

• Mae gan oddeutu chwech oedolyn o bob deg (63%) yng Nghymoedd De Cymru 
fand eang sefydlog sy'n is na Chaerdydd (78%), Casnewydd (68%) a 
chyfartaledd Prydain Fawr (76%)2. 

• Mae proffil demograffig Cymoedd De Cymru yn egluro’n rhannol pam mae'r 
nifer sydd â band eang yn is. Serch hynny, wrth gymharu’r nifer sydd â band eang 
yn ôl grŵp oed a grŵp economaidd-gymdeithasol â chyfartaledd Prydain Fawr, gwelir 
nad yw’r gwahaniaethau demograffig yn rhoi esboniad llawn dros y lefel is yng 
Nghymoedd De Cymru. 

Telathrebu a rhwydweithiau 

• Roedd gwasanaethau band eang cyflym iawn ar gael i lai o gartrefi yng 
Nghymru na holl wledydd eraill y DU ym mis Mawrth 2012, sef 34%. Y rheswm 
am hyn yw bod band eang cebl ar gael i lai o gartrefi (23%) na holl wledydd eraill y 

                                                 
1Traciwr technoleg Ofcom, Ch1, 2012. 
2Fel y cofnodwyd gan Arolwg Poblogaeth Prydain mis Ionawr i fis Medi 2011. 
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DU ac roedd band eang ffibr-i’r-cabinet ar gael i’r lai o gartrefi (17%) na holl wledydd 
eraill y DU ar wahân i’r Alban. 

• Dywedodd tri deg naw y cant o oedolion yng Nghymru eu bod yn defnyddio’r 
rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffôn symudol yn Ch1 2012. Roedd hyn 14 pwynt 
canran yn uwch na’r gyfran flwyddyn yn flaenorol, ac roedd yn debyg i gyfartaledd y 
DU. Roedd y nifer sydd â ffonau deallus 13 pwynt canran yn uwch sef 42% o 
ddefnyddwyr ffonau symudol dros y cyfnod. 

• Roedd cartrefi yng Nghymru yn fwy tebygol na’r cyfartaledd i ddibynnu’n gyfan 
gwbl ar ffonau symudol yn Ch1 2012. Roedd ugain y cant o gartrefi Cymru yn 
gartrefi â ffonau symudol yn unig yn ystod y cyfnod, a oedd bum pwynt canran yn 
uwch na chyfartaledd y DU sef 15%. Roedd y nifer sydd â gwasanaethau llinell 
sefydlog yng Nghymru (80%) ychydig yn is na chyfartaledd y DU sef 84%. 

• Roedd bodlonrwydd â derbyniad ffonau symudol yn is yn ardaloedd gwledig 
Cymru nag mewn ardaloedd trefol yn Ch1 2012. Roedd wyth deg tri y cant o 
ddefnyddwyr ffonau symudol yn ardaloedd gwledig Cymru yn fodlon ar eu derbyniad 
symudol yn ystod y cyfnod, sydd saith pwynt canran yn is na’r ffigur o 90% a geir 
mewn ardaloedd trefol a phum pwynt canran yn is na’r ffigur cyfatebol ar gyfer Ch1 
2010. 

Post 

• Mae mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon post yn 
rheolaidd o’i gymharu â holl wledydd eraill y DU. Dywed chwe deg naw y cant o 
ddefnyddwyr eu bod yn anfon eitemau post yn rheolaidd; mae hyn yn uwch o lawer 
na chyfartaledd y DU sef 58%. 

• Mae oedolion yng Nghymru yn derbyn llai o barseli na chyfartaledd y DU. Mae 
ein hymchwil yn dangos bod oedolion yng Nghymru yn derbyn 0.7 parsel y mis ar 
gyfartaledd, sy’n is na chyfartaledd y DU sef 1.2 parsel y mis (er bod hyn o fewn 
cyfyngau gwall yr arolwg). 

• Dywed bron i hanner defnyddwyr Cymru eu bod yn defnyddio Dosbarth Cyntaf 
drwy’r amser. Mae hyn er gwaethaf y ffaith mai dim ond lleiafrif sy’n dweud bod yn 
rhaid i’w post gyrraedd y diwrnod canlynol, gyda 14% yn dweud bod angen i'w post 
gyrraedd y diwrnod canlynol ac 19% yn dweud bod angen i’r rhan fwyaf ohono. 

• O’i gymharu â chyfartaledd y DU, mae’n well gan lai o oedolion yng Nghymru 
anfon e-bost yn hytrach na llythyrau. Mae chwarter (27%) o oedolion Cymru yn 
cytuno ei bod yn well ganddynt anfon e-bost na llythyrau pan fo hynny’n bosibl, sy’n 
gyfran is na’r nifer sy’n cytuno â hyn ledled y DU (38%). 

Llythrennedd yn y Cyfryngau 

Mae adroddiad llawn am lythrennedd oedolion yn y cyfryngau yng Nghymru wedi cael ei 
gynnwys fel atodiad i’r ddogfen hon. 
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Ffigur 1.1 Ffeithiau cyflym Cymru 
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Teledu digidol mewn cartrefi sydd 
â theledu   

98 
+2 97 99 99 91- 97 

+2 
98 
+4 100+ 98 

Band eang yn y cartref 76 78 68- 
+7 68- 69- 76 77 67 73 

+6 

Band eang symudol  13 13 12 16 7- 13 10 18+ 8- 

Bod yn berchen ar ffôn symudol 92 93 85- 92 
+5 93 92 92 93 

+5 88- 

Defnyddio ffôn symudol i fynd ar 
y rhyngrwyd 

39 
+7 

40 
+6 

31- 
+10 

39 
+14 

35 
+6 

39 
+5 

35 
+12 

41 
+15 

30- 
+8 

Bod yn berchen ar ffôn deallus 39 
+12 

40 
+11 

32- 
+14 

39 
+14 

34 
+13 

39 
+12 

37 
+10 

41 
+15 

33 
+11 

Llinell sefydlog yn y cartref 84 85 82 80 84 83 91+ 78- 87 

Cartrefi sydd â bwndeli 57 
+4 

58 
+4 47- 47- 51- 

+5 
57 
+3 

56 
+11 47- 46- 

+9 

Perchnogaeth DAB ymysg 
gwrandawyr radio 38 40 29- 29- 22- 38 41 27- 37 

+7 

Perchnogaeth teledu deallus 
mewn cartrefi sydd â theledu 5 5 4 3 4 5 4 3 3 

Bod yn berchen ar gyfrifiadur 
tabled 

11 
+9 

11 
+9 

11 
+10 

8 
+6 

9 
+7 

11 
+9 

11 
+9 

9 
+8 4- 

Bod yn berchen ar e-ddarllenydd 
(defnydd personol) 

10 
+7 

10 
+7 

8 
+6 

13 
+10 

8 
+5 

11 
+8 

15+ 
+12 

13 
+11 

15+ 
+11 

Argaeledd ffôn sefydlog 100 100 100 100 100 

Argaeledd band eang sefydlog1 99.98 100.00 99.87 100.00 100.00 

Argaeledd LLU2 92 93 84 88 79 

Argaeledd band eang cebl3 44 47 35 23 29 

Argaeledd band eang FTTC4 31 33 10 17 87 

Argaeledd cyflym iawn5 60 62 42 34 94 

Argaeledd symudol 2G6 99.7 99.8 99.2 99.2 98.7 

Argaeledd symudol 3G7 99.1 99.7 97.0 97.6 88.3 

Argaeledd DTT8 97 98 99 98 66 

Gwylio teledu (oriau’r diwrnod)9 4.0 3.6-4.5 4.5 4.4 4.2 

Gwrando ar radio (oriau’r 
diwrnod) 3.2 3.2 3.1 3.3 3.2 

Allwedd: +Mae’r ffigur yn uwch o lawer na chyfartaledd y DU; -Mae’r ffigur yn is o lawer na 
chyfartaledd y DU; +xx Mae’r ffigurau wedi codi’n sylweddol xx pwynt canran er 2011 
 
Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom Ch1 2012, BARB, RAJAR, Data’r diwydiant. 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 y DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 2731 DU drefol, 1041 DU wledig, 1963 Lloegr drefol, 288 Lloegr wledig, 264 yr Alban 
drefol, 236 yr Alban wledig, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig, 255 Gogledd Iwerddon drefol, 253 
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Gogledd Iwerddon wledig)  
Nodiadau: Mae data BARB yn seiliedig ar bob unigolyn (dros 4 oed). Darlledwyr Gwasanaeth 
Cyhoeddus = BBC One, BBC Two, ITV1, C4, Five.  
Mae data RAJAR yn seiliedig ar bob oedolyn (dros 16 oed). Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus = 
pob gorsaf radio BBC. Mae’r data cenedlaethol yn seiliedig ar TSA o orsafoedd radio BBC y 
gwledydd. 
1. Cyfran yr eiddo sy’n gallu derbyn gwasanaethau band eang ADSL ar sail data gan BT 
2. Cyfran y cartrefi sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa sydd wedi’i galluogi ar gyfer LLU  
3. Cyfran y cartrefi sy’n cael eu pasio gan rwydwaith band eang VirginMedia, nid yw’n cynnwys 
cartrefi lle nad yw VirginMedia hefyd yn gallu darparu gwasanaethau teledu cebl drwy dalu a llais 
sefydlog. 
4. Amcangyfrif Ofcom o gyfran y cartrefi sy’n gallu derbyn gwasanaethau FTTC 
5. Amcangyfrif Ofcom o gyfran y cartrefi sy’n gallu derbyn gwasanaethau band eang cyflym iawn 
6. Cyfran yr eiddo sydd â darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored gan o leiaf un gweithredwr 
7. Cyfran yr eiddo sydd â darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored gan o leiaf un gweithredwr 
8. 17 gwasanaeth ar gael. Amcangyfrifon Ofcom. 
9. Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar gyfran gwylio’r pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn 
unig. Nid yw’n bosibl rhoi un ffigur ar gyfer ‘Lloegr’ felly dangosir ystod sy’n adlewyrchu’r rhanbarthau 
sydd â’r ffigurau uchaf a’r ffigurau isaf. 

1.2 Marchnad gyfathrebu Cymru a’r economi 

Cyflwyniad 

Ers cyhoeddi’r Adroddiad diwethaf ar y Farchnad Gyfathrebu ym mis Awst 2011, mae 
economi’r DU wedi disgyn yn ôl i ddirwasgiad yn swyddogol. Mae’r adran hon yn trin a 
thrafod agweddau at wario ar wasanaethau cyfathrebu yng nghyd-destun y dirywiad 
economaidd. Mae’n crynhoi canfyddiadau arolwg omnibws a gomisiynwyd ym mis 
Chwefror/Mawrth 20123.  

Mae defnyddwyr yng Nghymru yn llai parod i gwtogi ar eu gwariant ar wasanaethau 
cyfathrebu na chostau eraill  

Mae Ffigur 1.2 yn dangos petai’n rhaid i ddefnyddwyr yng Nghymru wario llai eu bod fwyaf 
tebygol o dreulio llai o nosweithiau allan (48%). Serch hynny, byddai tri o bob deg (30%) yn 
cwtogi ar eu gwariant ar alwadau ar ffonau symudol, negeseuon testun a data.  

                                                 
3Cafodd yr ymchwil ei gynnal gyda 2124 o oedolion dros 16 oed yn y DU drwy arolygon wyneb yn 
wyneb. 
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Ffigur 1.2 Yr eitemau a’r gwasanaethau byddai defnyddwyr yn fwyaf tebygol o 
gwtogi ar eu gwariant 

Ffynhonnell:  Ymchwil Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n=2124 y DU, 1726 Lloegr, 182 yr Alban, 99 Cymru, a 117 Gogledd 
Iwerddon)  
C: Pe baech yn cael eich gorfodi i leihau eich gwariant, ar ba un o’r eitemau/gwasanaethau isod y 
byddech yn debygol o wario llai? (Sawl dewis) 

Dywed dau o bob tri yng Nghymru y byddent yn gwario llai ar wasanaethau 
cyfathrebu petai’n rhaid iddyn nhw wario llai 

Wrth holi a fyddent yn gwario llai ar wasanaethau cyfathrebu, dywedodd 66% o bobl yng 
Nghymru y bydden nhw’n gwneud hynny. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd y DU o 52%.  

Os oes angen arbed arian, mae pobl Cymru yn fwy tebygol o wario llai ar deledu drwy dalu 
na gwasanaethau cyfathrebu eraill. Byddai bron i dri o bob deg (28%) yn gwario llai ar hyn 
yng Nghymru, sy’n uwch na chyfartaledd y DU o 16%.  
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Ffigur 1.3 Yr un gwasanaeth cyfathrebu mae pobl yn fwyaf tebygol o wario llai 
arno  

Ffynhonnell:  Ymchwil Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: Pob oedolyn sydd wedi enwi gwasanaeth (n=2059 y DU, 1662 Lloegr, 181 yr Alban, 99 Cymru, a 
117 Gogledd Iwerddon)  
C: A pha UN o’r gwasanaethau canlynol fyddech chi’n FWYAF TEBYGOL o leihau gwariant arno? 
(Un dewis) 

Mae’r tebygolrwydd o chwilio a chymharu am rai gwasanaethau ychydig yn uwch na 
chyfartaledd y DU 

Dywed pedwar o bob deg (41%) yng Nghymru eu bod yn fwy tebygol o chwilio a chymharu 
am wasanaethau cyfathrebu nawr o'i gymharu â blwyddyn yn ôl. Mae hyn yn uwch na 
chyfartaledd y DU (36%). 

Maen nhw’n fwy tebygol o chwilio a chymharu am danysgrifiad ffôn llinell sefydlog (14%) na 
chyfartaledd y DU (10%). Dywed cyfran debyg o ddefnyddwyr yng Nghymru eu bod yn 
chwilio ac yn cymharu am danysgrifiadau band eang (25%) o’i gymharu â chyfartaledd y DU 
(23%). 
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Ffigur 1.4 Y gwasanaethau mae defnyddwyr yn fwy tebygol o chwilio a chymharu 
ar eu cyfer na blwyddyn yn ôl  

 
C: A pha un o’r canlynol ydych chi’n FWY TEBYGOL o chwilio a chymharu ar eu cyfer nag oeddech 
chi 12 mis yn ôl? (Sawl dewis) 
Ffynhonnell: Ymchwil Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: Pob oedolyn yn y DU dros 16 oed (n=2059 y DU, 1662 Lloegr, 181 yr Alban, 99 Cymru, a 117 
Gogledd Iwerddon)  
 

Mae pobl Cymru yn fwy tebygol na’r DU drwyddi draw o ystyried prynu gwasanaethau 
cyfathrebu mewn bwndel i arbed arian 

Mae hanner defnyddwyr Cymru yn cytuno y byddent yn ystyried prynu bwndel o 
wasanaethau cyfathrebu gan un cyflenwr er mwyn arbed arian. Mae hyn yn uwch na 
chyfartaledd y DU (41%). 

Ffigur 1.5 Defnyddwyr yn cytuno/anghytuno eu bod yn fwy tebygol o gymryd 
gwasanaethau cyfathrebu mewn bwndel 

 

Ffynhonnell:   Ymchwil omnibws Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: cyfanswm y sampl (n=2124) Lloegr (n= 1726), Yr Alban (n=182), Cymru (n=99), Gogledd 
Iwerddon, (n=117) 
C:Dywedwch wrthyf i ba raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â....’ Rwy’n fwy tebygol o 
ystyried prynu gwasanaethau teledu, band eang a ffôn mewn pecyn gan yr un cyflenwr gan fod 
hynny’n cynnig gwell gwerth am arian’  
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Mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o ohirio prynu ffôn symudol newydd er mwyn 
arbed arian  

Darllenwyd cyfres o ddatganiadau i ddefnyddwyr am sut mae eu hagweddau at wario ar 
wasanaethau cyfathrebu wedi newid yn ystod y dirywiad economaidd. 

Dangosodd ein hymchwil fod defnyddwyr yng Nghymru yn fwy tebygol o wneud amrywiaeth 
o weithgareddau i arbed arian. Dywed ychydig dros hanner (57%) o bobl Cymru eu bod yn 
debygol o ohirio prynu ffôn symudol newydd a byddant yn dal ati i ddefnyddio eu hen ffôn. 
Mae hyn yn weddol debyg i gyfartaledd y DU o 52%. 

Dywed ychydig dros hanner (55%) o ddefnyddwyr yng Nghymru eu bod yn ceisio defnyddio’r 
munudau sydd wedi cael eu cynnwys ym mhecyn eu ffôn symudol yn hytrach na defnyddio 
llinell sefydlog i ffonio pobl. Mae hyn yn wahanol iawn i gyfartaledd y DU o 42%. 

Ffigur 1.6 Agweddau at wario ar wasanaethau cyfathrebu yn ystod y dirywiad 
economaidd   

C: Dyma rai pethau mae pobl eraill wedi’u dweud am sut mae’r dirywiad economaidd wedi newid eu 
gwariant ar deledu, band eang a gwasanaethau ffôn symudol a sefydlog. Dywedwch wrthyf i ba 
raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol  
Ffynhonnell: Ymchwil Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: Oedolion dros 16 oed yng Nghymru n = 99 

1.3 Astudiaeth ar y nifer sydd â band eang sefydlog yng 
Nghymoedd De Cymru 

Cyflwyniad 

Mae Cymoedd y De yn cynnwys nifer o gymoedd diwydiannol yn Ne Cymru. Er 2009, cafodd 
ei nodi fel ardal sydd â nifer isel o bobl â band eang sefydlog4. O ganlyniad i hynny 
awgrymodd Pwyllgor Cynghori Ofcom ar gyfer Cymru fod Ofcom yn edrych ar hyn yn 
fanylach. Felly mae Ofcom wedi dadansoddi Arolwg Poblogaeth Prydain (BPS)5 i asesu faint 

                                                 
4http://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2011/10/Digital-Wales-Divided-Wales.pdf  
5Arolwg Poblogaeth Prydain http://www.thebps.co.uk/index.php 

http://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2011/10/Digital-Wales-Divided-Wales.pdf
http://www.thebps.co.uk/index.php
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sydd â band eang sefydlog yng Nghymoedd De Cymru. Ar gyfer y dadansoddiad hwn, ystyrir 
bod Cymoedd De Cymru yn cynnwys rhanbarthau awdurdodau lleol Blaenau Gwent, 
Rhondda Cynon Taf, Castell-nedd Port Talbot, Merthyr Tudful, Torfaen a Chaerffili. Mae hyn 
yn cyfateb i’r diffiniad a ddefnyddir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Methodoleg 

Mae Arolwg Poblogaeth Prydain yn holi defnyddwyr am y rhyngrwyd a band eang sefydlog 
ac mae’n cynnwys oddeutu 2,000 o gyfweliadau wyneb yn wyneb yn y cartref gydag 
oedolion (dros 15 oed) bob wythnos, sy’n caniatáu dadansoddiad rhanbarthol ac is-
ddemograffig manwl. Nodyn: Mae'r arolwg hwn yn edrych ar BrydainFawr, ond mae traciwr 
technoleg Ofcom y cyfeirir ato yng ngweddill yr adroddiad yn edrych ar y DU.  

Drwy ddefnyddio data o Arolwg Poblogaeth Prydain (BPS), mis Ionawr i fis Medi 2011, 
cynhaliwyd dadansoddiad ar gyfer y Cymoedd, Caerdydd a Chasnewydd (nid oedd data ar 
gael ar gyfer Abertawe). Cyfanswm maint sampl Prydain Fawr oedd 62,669 ac roedd maint 
sampl Cymoedd De Cymru yn 981. Roedd maint y samplau ar gyfer Caerdydd a 
Chasnewydd yn llai, sef 224 a 187 y naill a’r llall. 

Canfyddiadau 

Mae’r dadansoddiad yn cadarnhau bod nifer isel o bobl yng Nghymoedd De Cymru â band 
eang yn eu cartref o’i gymharu â chyfartaledd Prydain Fawr, Caerdydd a Chasnewydd 

Mae’r nifer sydd â band eang yn gymharol isel yng Nghymoedd De Cymru. Mae Ffigur 1.7 
yn dangos bod gan 63% o oedolion yng Nghymoedd De Cymru fand eang sefydlog, o’i 
gymharu â chyfartaledd Prydain Fawr (fel y cofnodwyd gan y BPS dros y cyfnod hwn) sef 
76%.  

Ffigur 1.7 Cartrefi â’r rhyngwyd a band eang sefydlog, yn ôl ardal 

Ffynhonnell:  Arolwg Poblogaeth Prydain, mis Ionawr i fis Medi 2011. Sail: Oedolion dros 15 oed 
Prydain Fawr, (n = 62,669 Prydain Fawr, 981 Cymoedd De Cymru) 
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Mae gwahaniaethau demograffig yn egluro’n rhannol pam mae gan lai o bobl fand eang 
sefydlog yng Nghymoedd De Cymru a Chasnewydd 

Rydym wedi defnyddio dosbarthiadau CACI6 gyda data’r BPS (Ffigur 1.8) i ddangos bod y 
boblogaeth yn yr ardaloedd hyn yn wahanol i weddill Prydain Fawr.  Mae CACI yn pennu 
bod gan un oedolyn o bob dau (52%) yn sampl Cymoedd De Cymru ‘fodd canolig’.  

Mae hyn yn esboniad rhannol ynghylch y lefel is o bobl sydd â band eang gartref, gan ein 
bod yn gwybod o ymchwil blaenorol7 bod y rheini sydd ar incwm isel yn llai tebygol o fod â 
chysylltiadau band eang gartref. 

Ffigur 1.8 Cymharu proffiliau demograffig 

Ffynhonnell:  Mae dadansoddiad Ofcom yn seiliedig ar Arolwg Poblogaeth Prydain a dosbarthiadau 
CACI, mis Ionawr i fis Medi 2011. Sail: Oedolion dros 15 oed Prydain Fawr, (n = 62,669 Prydain Fawr, 
981 Cymoedd De Cymru) 

Ond nid yw gwahaniaethau demograffig ar eu pen eu hunain yn ddigon i egluro’r nifer sydd â 
band eang sefydlog yng Nghymoedd De Cymru.  

Mae’r nifer sydd â band eang yng Nghymoedd De Cymru yn is na’r disgwyl ymysg y rheini 
dros 45 oed, fel y dangosir yn Ffigur 1.9.  

                                                 
6http://www.caci.co.uk/639.aspx.Mae CACI yn cyfuno gwybodaeth ddaearyddol a demograffig bywyd i 
gategoreiddio ardaloedd yn ôl agweddau a ffyrdd o fyw y bobl sy’n byw yno. 
7http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-
reports/cmr11/scotland/4.2 

http://www.caci.co.uk/639.aspx
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr11/scotland/4.2
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr11/scotland/4.2
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Ffigur 1.9 Y nifer sydd â band eang sefydlog, yn ôl grŵp oed 

Ffynhonnell:  Arolwg Poblogaeth Prydain, mis Ionawr i fis Medi 2011. Sail: Oedolion dros 15 oed 
Prydain Fawr, (n = 62,669 Prydain Fawr, 981 Cymoedd De Cymru)   

Mae Ffigur 1.10 yn dangos bod y nifer sydd â band eang hefyd yn is na’r cyfartaledd ym 
mhob grŵp economaidd-gymdeithasol, ac eithrio AB, yng Nghymoedd De Cymru.  Mae’r 
gwahaniaeth yn fwy amlwg mewn grwpiau cymdeithasol C2, lle mae’r nifer cyfartalog sydd â 
band eang sefydlog yn 61% o’i gymharu â chyfartaledd Prydain Fawr sef 72%. 

Ffigur 1.10 Y nifer sydd â band eang sefydlog, yn ôl grŵp economaidd-
gymdeithasol 

Ffynhonnell:  Arolwg Poblogaeth Prydain, mis Ionawr i fis Medi 2011. Sail: Oedolion dros 15 oed 
Prydain Fawr, (n = 62,669 Prydain Fawr, 981 Cymoedd De Cymru) 

Mae’r dadansoddiad hwn yn cadarnhau bod y nifer sydd â band eang sefydlog yng 
Nghymoedd De Cymru yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae gwahaniaethau demograffig 
yn esbonio rhywfaint ar y lefel is. Ond ceir pryder hefyd bod pobl dros 45 oed ac yn y 
grwpiau economaidd-gymdeithasol C2DE yn llai tebygol o fod â band eang sefydlog gartref 
na’u cymheiriaid mewn mannau eraill. Gall ffactorau eraill fel gwahaniaethau cymdeithasol 
neu wahaniaethau mewn agwedd gyfrannu at y gwahaniaethau hyn. 
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2  Teledu a chynnwys clywedol 
2  
2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

BBC Cymru  

Ym mis Gorffennaf 2011, penodwyd Rhodri Talfan Davies yn Gyfarwyddwr BBC Cymru a 
dechreuodd ar ei swydd ym mis Medi 2011. Arferai fod yn Bennaeth Strategaeth a 
Chyfathrebu yn BBC Cymru.   

Ym mis Hydref 2011, cyhoeddodd y BBC ei strategaeth ‘Darparu Ansawdd yn Gyntaf’ – 
cynigion ar gyfer sut gall y BBC ddarparu rhaglenni a chynnwys o'r ansawdd gorau i 
gynulleidfaoedd tan ddiwedd Siarter y BBC yn 2017.  

Yn ôl y BBC, mae BBC Cymru yn wynebu gostyngiad o 16% yn ei gyllideb gyffredinol dros y 
pum mlynedd nesaf a bydd yn ceisio lleihau tua 25% ar gostau pethau heb fod yn gynnwys 
dros y cyfnod. Amcangyfrifir bod gostyngiadau i’r gyllideb ar draws meysydd cynnwys a 
rhaglenni oddeutu 10%. Disgwylir y bydd y cynigion yn arwain at ddileu 110 – 125 o swyddi 
ac arbed £10.7m dros y pum mlynedd nesaf. 

Bydd y BBC yn lleihau nifer y rhaglenni a ddarlledir ar gyfnodau heb fod yn gyfnod brig ar 
BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales; yn canolbwyntio buddsoddiad mewn hawliau 
chwaraeon ar ddigwyddiadau sy’n darparu’r gwerth a’r effaith orau i gynulleidfaoedd; ac yn 
lleihau nifer y rhaglenni a ddangosir ar BBC Two Wales. Bydd y BBC hefyd yn lansio BBC 
One Wales mewn HD yn 2012 gan gadw BBC Two Wales mewn SD, a bydd yn penodi 
gohebwyr arbenigol i drafod economeg, diwylliant a gwleidyddiaeth. 

Roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, wedi agor Pentref Drama BBC Cymru yn 
swyddogol ym Mae Caerdydd, dyma gartref rhaglenni drama poblogaidd gan gynnwys 
Casualty, Doctor Who a Pobol y Cwm. Mae’r gwaith wedi dechrau ar gam nesaf datblygiad 
Porth Teigr sy’n cynnwys Canolfan ar gyfer Diwydiannau Creadigol. 

S4C 

Ym mis Hydref 2011, roedd Awdurdod S4C wedi penodi Ian Jones yn Brif Weithredwr 
newydd S4C. Ers iddo gael ei benodi mae wedi cyhoeddi amserlen ar ei newydd wedd a 
strwythur comisiynu newydd, sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Cynnwys a phedwar Comisiynydd 
Cynnwys, sy’n gyfrifol am gomisiynu cynnwys a gwasanaethau digidol ar fwy nag un llwyfan. 

Llywodraethu S4C 

Mae Ymddiriedolaeth y BBC, Awdurdod S4C a’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon wedi cytuno ar drefniadau llywodraethu newydd ar gyfer ariannu S4C yn y 
dyfodol a’i atebolrwydd, a fydd yn berthnasol tan 2017. Yn 2013-14, bydd y BBC yn darparu 
£76.3m mewn cymorth ariannol uniongyrchol. Bydd dyraniad S4C yn disgyn i £76m yn 
2014/15, £75.25m yn 2015/16, a £74.5 yn 2016/17 fel rhan o’r berthynas newydd rhwng y 
ddau ddarlledwr.  

Bydd S4C yn dal i gael ei oruchwylio gan Awdurdod S4C, dan gadeiryddiaeth Huw Jones, a 
chyda bwrdd rheoli annibynnol a fydd yn cynnwys swyddogion gweithredol S4C yn unig. 
Bydd yn dal i gomisiynu rhaglenni gan y sector annibynnol, a bydd yn gweithio gyda BBC 
Cymru i arbed arian mewn swyddogaethau gweinyddol a swyddfa gefn. 
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Teledu lleol 

Ym mis Rhagfyr 2011, cyhoeddodd Jeremy Hunt, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon, y byddai Caerdydd ac Abertawe ymysg y lleoliadau cyntaf ar 
draws y DU i gael eu gorsafoedd teledu lleol eu hunain. Cafodd y lleoliadau hyn eu dewis 
oherwydd bod darpar weithredwyr a chynulleidfaoedd wedi dangos llawer iawn o 
ddiddordeb. Mae Bangor a’r Wyddgrug wedi cael eu cynnwys mewn rhestr o 24 ardal arall ar 
gyfer rownd arall o drwyddedu yn y dyfodol. Ym mis Mai 2012, roedd Ofcom wedi gwahodd 
ceisiadau am 21 o sianeli teledu lleol ar draws y DU, gan gynnwys Caerdydd ac Abertawe. 

Cafodd 3VTVei lansio ym mis Ionawr 2012, mae hon yn sianel deledu ar y rhyngrwyd sydd 
wedi’i hanelu at drigolion Blaenau Gwent, gan ddarlledu eitemau nodwedd a hyrwyddo 
busnesau lleol. Mae tîm ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd wrthi’n cynhyrchu ffilmiau gan 
weithio gyda phobl a chwmnïau lleol. Mae 3VTV wedi’i leoli yn Y Gweithfeydd, Glynebwy ac 
mae’n cael grant o £450,000 gan Lywodraeth Cymru. 

2.2 Teledu digidol yng Nghymru 

Mae bron i bob cartref â theledu yng Nghymru yn cael teledu digidol 

Mae newid i’r digidol nawr wedi cael ei gwblhau yng Nghymru: mae bron i bob cartref yng 
Nghymru sydd â theledu (99%) yn dweud eu bod yn gallu cael gafael ar wasanaeth teledu 
digidol. Er bod 2% o gartrefi yng Nghymru wledig yn dweud eu bod yn derbyn teledu daearol 
analog, mae’n rhaid eu bod wedi camddeall y cwestiwn, gan fod signalau analog ar draws y 
ffin yn Lloegr wedi cael eu diffodd.  

Ffigur 2.1 Teledu digidol yng Nghymru 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â theledu yn y cartref (n = 3713 DU, 508 Cymru, 2214 Lloegr, 489 
yr Alban, 502 Gogledd Iwerddon, 246 Cymru drefol, 262 Cymru wledig, 797 Cymru 2008, 970 Cymru 
2009, 1060 Cymru 2010, 483 Cymru 2011, 508 Cymru 2012)  

Mae’r cynnydd mewn perchnogaeth lloeren wedi cael ei gynnal, ac mae’n fwyfwy 
poblogaidd yng Nghymru wledig  

Mae'r cynnydd yn parhau yng nghyfran y cartrefi yng Nghymru sy’n defnyddio lloeren ar 
gyfer eu prif set deledu, ac erbyn hyn mae’n 53%. Mae defnyddio lloeren yn dal yn uwch yng 
Nghymrunag yn Lloegr a’r Alban ac mae’n debyg i’r lefel a welir yng Ngogledd Iwerddon.  
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Ar lefel gyffredinol ni fu llawer o newid yn y gymysgedd o lwyfannau sy’n cael eu defnyddio i 
wylio teledu digidol yng Nghymru, ond mewn ardaloedd gwledig mae lloeren yn dod yn fwy 
poblogaidd. Roedd bod yn berchen ar loeren yn yr ardaloedd hyn (am ddim neu am dâl) 
wedi codi 10 pwynt canran i 61% dros y deuddeg mis diwethaf, yn bennaf ar draul Freeview. 

Yn yr un modd, mae’r cynnydd yn y nifer sy’n prynu gwasanaethau teledu digidol am dâl, a 
gofnodwyd y llynedd, wedi cael ei gynnal, sef 60% o oedolion sydd â theledu yn y cartref yng 
Nghymru. Dim ond gwahaniaethau bach a gofnodwyd ar draws y gwledydd; o 57% yn Lloegr 
i 63% yng Ngogledd Iwerddon. 

Ffigur 2.2 Cyfran prif setiau teledu yng Nghymru, yn ôl llwyfan 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 Yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012)  

2.3 Perchnogaeth Teledu Deallus a HDTV 

Mae gan ychydig dros dri unigolyn o bob deg yng Nghymru sianeli HDTV 

Mae gan chwech cartref o bob deg (61%) yng Nghymru set deledu sy’n barod am HD. 
Dywed ychydig dros un rhan o dair (36%) eu bod yn gallu cael gafael ar sianeli HDTV (drwy 
gebl, lloeren neu DTT)8. Mae’r gyfran sy’n honni eu bod yn gallu cael gafael ar sianeli HD 
yng Nghymru wedi codi o 30% y llynedd ac efallai fod hyn yn sgil y cynnydd yn y nifer sydd â 
lloeren. Mae sianeli HD ar gael ar Freesat a Freeview HD heb danysgrifiad.  

                                                 
8Nodwch efallai fod rhai gwylwyr yn credu bod teledu sy’n barod am HD yn golygu eu bod yn derbyn 
sianeli HDTV. 
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Ffigur 2.3 Cyfran y cartrefi yng Nghymru sydd â setiau teledu sy’n barod ar gyfer 
HD a HDTV  

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 Yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012) 

Mae gan dri y cant o’r oedolion yng Nghymru deledu deallus  

Dywed cyfran fach o gartrefi Cymru (3%) eu bod wedi prynu teledu deallus sydd â 
chysylltiad integredig â’r rhyngrwyd. Mae bod yn berchen ar deledu deallus yng Nghymru ar 
lefel debyg i’r DU (5%). 

Ffigur 2.4 Teledu deallus yng Nghymru 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Ch1 2012 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â theledu yn y cartref (n= 3713 y DU, 508 Cymru, 2214 Lloegr, 
489 yr Alban, 502 Gogledd Iwerddon)  
Cwestiwn. A oes unrhyw un o’ch setiau teledu yn “Deledu Deallus”? Mae’r rhain yn fathau newydd o 
deledu sydd wedi cysylltu â’r rhyngrwyd ac sy’n gallu ffrydio fideo yn uniongyrchol i’ch sgrin deledu, 
heb fod angen cyfrifiadur, blwch ar ben y teledu na chonsol gemau. 

2.4 Gwylio teledu wedi’i ddarlledu 

Ar gyfartaledd mae pobl Cymru yn treulio 4.4 awr y dydd yn gwylio’r teledu 

Yn 2011 roedd pobl Cymru wedi treulio 4.4 awr y dydd yn gwylio’r teledu. Roedd hyn 
ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 4.0 awr (Ffigur 2.5). 
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Ffigur 2.5 Cyfartaledd oriau gwylio teledu bob dydd, yn ôl gwlad: 2011 

 

Ffynhonnell:  Teledu = BARB. Ar sail pob unigolyn (dros 4 oed). Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus 
= BBC One, BBC Two, ITV1, C4, Five.  
*Nodyn: Nid yw’n bosibl rhoi un ffigur ar gyfer ‘Lloegr’ felly caiff cyfran y darlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus ei disgrifio fel ystod sy’n adlewyrchu’r rhanbarthau sydd â’r ffigurau uchaf (Gogledd 
Ddwyrain Lloegr – 59%) a’r ffigurau isaf (Gorllewin Lloegr – 50%). 

Treulir dros hanner yr holl amser gwylio (54%) yn gwylio’r pum prif sianel darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus 

Yn 2011, roedd y pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn cynrychioli cyfran gyfun 
o 54% o gyfanswm yr holl deledu a oedd yn cael ei wylio yng Nghymru, sy’n debyg i’r ffigur 
cyfatebol mewn gwledydd eraill a'r un faint â'r gyfran gyfartalog ledled y DU (54%).  

Ffigur 2.6 Cyfran y pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus, pob cartref: 
2011 

Ffynhonnell:  BARB, pob unigolyn (dros 4) 
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Roedd y gostyngiad yng nghyfran gyfun y pum prif sianel darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus rhwng 2006 a 2011 yn is yng Nghymru nag yn unrhyw un arall o’r 
gwledydd 

Rhwng 2006 a 2011, roedd gwylio’r pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi 
disgyn 10% (gan ddisgyn i 53% yn 2011) yng Nghymru. Roedd y gostyngiad hwn yn llai na’r 
gostyngiad cyfartalog ledled y DU (13pc) ac yn llai na’r hyn a welwyd yng ngwledydd eraill y 
DU (yr Alban 15pc a Gogledd Iwerddon 14pc). 

Ffigur 2.7 Gostyngiad yng nghyfran gyfun y pum prif sianel darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus, pob cartref: 2006 a 2011 

Ffynhonnell:  BARB, pob unigolyn (dros 4 oed)  
Nodyn: Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau eu hail ddiffinio. Felly dylid bod yn 
ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel. 

Roedd cyfanswm cyfran gyfun y sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus (gan 
gynnwys sianeli digidol) wedi disgyn 1.2pc rhwng 2006 a 2011, sy’n llai na gostyngiad 
net cyfartalog y DU o 2.0pc  

Rhwng 2006 a 2011, gwelodd y pum prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus ostyngiad o 
10.3pc yn eu cyfran gyfun o gyfanswm gwylio teledu (sy’n cymharu â gostyngiad cyfartalog y 
DU o 13.0pc). Ond cafodd y gostyngiad hwn ei wrthbwyso i raddau helaeth gan gynnydd o 
9.1pc (11.0pc oedd cyfartaledd y DU) yng nghyfran gwylio gyfun eu sianeli portffolio; gan 
arwain at golled net cyffredinol o 1.2pc yng nghyfanswm cyfran sianeli cyfun – a oedd yn llai 
na cholled net cyfartalog y DU o 2.0pc ac yn llai na’r hyn a welwyd mewn unrhyw o’r 
gwledydd eraill.  
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Ffigur 2.8 Y newid net mewn cyfran cynulleidfa o’r pum prif sianel darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus a’r sianeli portffolio darlledu gwasanaeth cyhoeddus, pob 
cartref: 2006 - 2011 

Ffynhonnell:  BARB, pob unigolyn (dros 4)  
Nodiadau: i) ‘Mae sianeli portffolio darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn cynnwys yr holl brif sianeli aml-
sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus (ac eithrio’r pum sianel ddaearol).  
ii) Cyflwynwyd panel BARB newydd yn 2010 a chafodd ffiniau eu hail ddiffinio. Felly dylid bod yn 
ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel. 

Roedd perfformiad bwletinau newyddion BBC One ac ITV1 yng Nghymru ar 
ddechrau’r noson yn debyg i’r un cyfnod ar lefel rhwydwaith y DU 

Yn 2011, roedd bwletin newyddion gwledydd dechrau’r noson BBC One yn denu cyfran 
gyfartalog o 29% o'r gwylio teledu yng Nghymru – sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y 
DU (28%). Roedd bwletin cyfatebol ITV1 yn denu cyfran gyfartalog is (17%); sydd ychydig 
yn is na chyfartaledd y DU (18%). 
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Ffigur 2.9 Cyfran bwletinau newyddion dechrau’r noson BBCOne ac 
ITV1/STV/UTV/ITV Wales, pob cartref: 2011 

 
Ffynhonnell:  BARB, pob unigolyn (dros 4)  
Nodyn: Ar sail rhaglenni newyddion rhanbarthol, sy’n dechrau rhwng 17:55 a 18:35, yn para dros 10 
munud, BBC One ac ITV1, o ddydd Llun i ddydd Gwener  

Mae saith oedolyn o bob deg yng Nghymru yn dweud mai’r teledu yw eu prif 
ffynhonnell o newyddion lleol 

Yn 2011, dywedodd 71% o oedolion Cymru mai’r teledu oedd eu prif ffynhonnell o 
newyddion lleol, a oedd yn uwch na chyfartaledd y DU sef 53% ac yn uwch na holl wledydd 
y DU. Papurau newydd oedd yn ail gyda 9%, er bod hyn yn is o lawer na chyfartaledd y DU 
sef 15%.   
Ffigur 2.10 Prif ffynonellau newyddion lleol ar gyfer pob gwlad 

Ffynhonnell:  Traciwr cyfryngau Ofcom 2011. 
Sail: Pob oedolyn; Lloegr (1,369); yr Alban (172); Cymru (107); Gogledd Iwerddon (106). 
Dim ond atebion ≥ 4% â label  
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Yn 2011, dywedodd 76% o oedolion Cymru mai’r teledu oedd eu prif ffynhonnell o 
newyddion am eu gwlad – sy’n debyg i’r 77% yn yr Alban ond yn uwch o lawer na’r 67% yng 
Ngogledd Iwerddon. Roedd 5% o’r ymatebwyr yng Nghymru wedi dewis y rhyngrwyd, sy’n 
uwch na’r Alban a Gogledd Iwerddon (3% y naill a’r llall). 

Ffigur 2.11 Prif ffynonellau newyddion cenedlaethol, ar gyfer pob gwlad 

 

Ffynhonnell:  Traciwr cyfryngau Ofcom 2011. 
Sail: Pob oedolyn yn yr Alban (172); Cymru (107); Gogledd Iwerddon (106). 
Dim ond atebion ≥ 4% â label 

2.5 Rhaglenni teledu ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 

Mae’r adran ganlynol yn amlinellu gwariant ac oriau rhaglenni ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Rhanbarthau Lloegr gan y BBC ac ITV/UTV/STV. 
Nid yw’r ffigurau’n cynnwys rhaglenni iaith Gymraeg a Gaeleg ond maent yn cynnwys 
rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Mae adran 2.7 yn cynnwys manylion 
am S4C. 

Roedd gwariant ar gynnwys a ddarlledir am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru wedi codi 3% o un flwyddyn i’r llall  

Gwariwyd £267m gan y BBC ac ITV/STV/UTV ar gynhyrchu rhaglenni a ddarlledir am y tro 
cyntaf yn benodol i wylwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr 
yn 2011. Roedd hyn £7m (neu 2%) yn is na 2010 a 30% yn is na 2006. 

Roedd gwariant yng Nghymru wedi disgyn 24% rhwng 2006 a 2011. Mae’r ffigur hwn yn is 
na chyfartaledd y DU, sy’n golygu mai Cymru, ynghyd â’r Alban, yw un o’r gwledydd sydd 
wedi gweld yr effaith leiaf dros y cyfnod hwnnw. 

£27m oedd gwariant y BBC ac ITV ar raglenni teledu a ddarlledir am y tro cyntaf yn benodol 
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru ac roedd hyn 3% yn uwch na 2010, yr unig gynnydd o un 
flwyddyn i’r llall yn y pedair gwlad.  
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Ffigur 2.12 Gwariant ar allbwn a ddarlledir am y tro cyntaf o’r gwledydd a’r 
rhanbarthau gan y BBC/ITV/STV/UTV 

 

Ffynhonnell:  Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi ym mhrisiau 2011.  
Nodyn: Data ar wariant ar raglenni gwreiddiol darllediad cyntaf yn unig.  Nid yw’r gwariant yn cynnwys 
rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y 
BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC ALBA na gwariant y BBC ar allbwn S4C. I 
gael gwybodaeth am raglenni Cymraeg ar S4C, edrychwch ar Ffigur 2.19. 

Roedd cyfanswm y gwariant ar raglenni heb fod yn newyddion ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru wedi codi 7% o un flwyddyn i’r llall  

Wrth edrych ar gyfanswm gwariant, roedd Cymru wedi cynyddu ei gwariant yn 2011 ar 
raglenni heb fod yn newyddion/heb fod yn faterion cyfoes 7% er 2010 – y cynnydd cyfrannol 
uchaf ar gyfer y genre hwn ar draws y pedair gwlad. Yn groes i hynny, mae gwariant o un 
flwyddyn i’r llall ar raglenni materion cyfoes yng Nghymru wedi disgyn 13%.  

Ffigur 2.13 Newid yng nghyfanswm y gwariant ar allbwn gwledydd a rhanbarthau, 
fesul genre a gwlad: 2006 - 2011 

 
Ffynhonnell:  Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi ym mhrisiau 2011. 
Nodyn: Nid yw’r gwariant yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o 
wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC 
ALBA na gwariant y BBC ar allbwn S4C. 
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Roedd gwariant y pen o’r boblogaeth yng Nghymru wedi codi 2% er 2010 

Roedd gwariant y pen o’r boblogaeth ar gynnwys ar gyfer pobl yng Nghymru wedi codi 2% i 
£8.79 yn 2011.  
 
Roedd gwariant y pen ar raglenni heb fod yn newyddion/rhaglenni heb fod yn faterion cyfoes 
yn cyfrif am oddeutu hanner cyfanswm y gwariant (51%); roedd newyddion yn cyfrif am 38% 
arall gyda materion cyfoes yn cael y 10% sy’n weddill. 

Ffigur 2.14 Cyfanswm y gwariant y pen gan y BBC/ITV1/STV/UTV ar allbwn o’r 
gwledydd/rhanbarthau   

 

Ffynhonnell:  Ffurflenni blynyddol y Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus. Nid yw’r gwariant yn 
cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni 
Gwyddeleg gan y BBC. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi ym mhrisiau 2011. Nid yw hyn yn 
cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC ALBA na gwariant y BBC ar allbwn S4C.  

Roedd cyfanswm nifer yr oriau a ddarlledwyd am y tro cyntaf yng Nghymru wedi codi 
1% o un flwyddyn i’r llall 

Roedd y BBC ac ITV1/STV/UTV wedi cynhyrchu cyfanswm o 11,648 awr o gynnwys a 
ddarlledwyd am y tro cyntaf ar gyfer rhanbarthau Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd 
Iwerddon yn 2011, a oedd 6% yn uwch (neu 651 awr) na 2010, ac yn dangos prin dim newid 
er 2006 (i lawr 1%). 

Cymru welodd y gostyngiad cymharol mwyaf mewn allbwn gwledydd a ddarlledwyd am y tro 
cyntaf dros y pum mlynedd; i lawr 22% er 2006 i 1,016 awr yn 2001. 

Dros flwyddyn, fodd bynnag, roedd nifer yr oriau a ddarlledwyd am y tro cyntaf wedi codi 1% 
yng Nghymru o'i gymharu â chyfartaledd y DU sef cynnydd o 6%. 
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Ffigur 2.15 Oriau allbwn gwledydd/rhanbarthau a ddarlledir am y tro cyntaf, yn ôl 
genre a darlledwr: 2011 

Ffynhonnell:  Ffurflenni Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus  
Nodyn: Data ar oriau o raglenni gwreiddiol darllediad cyntaf yn unig. Nid yw’r oriau’n cynnwys 
rhaglenni iaith Gymraeg a Gaeleg ond maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg 
gan y BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm yr oriau ar gyfer BBC ALBA nac oriau’r BBC ar allbwn 
S4C. 

Mae cost fesul awr rhaglenni’r gwledydd yn codi 2% o un flwyddyn i’r llall ar gyfer 
Cymru 

Wrth ddadansoddi cost gwneud rhaglenni i’r gwledydd, mae cyfrifiadau cost-yr-awr yn 
dangos bod Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cynhyrchu rhaglenni’n fwy cost-
effeithiol yn 2011 nag yn 2006.  

Dros bum mlynedd, roedd cost yr awr wedi codi 8% yng Nghymru, o’i gymharu â gostyngiad 
cyfartalog y DU o 29%.  

Ffigur 2.16 Cost yr awr cyfanswm allbwn y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl gwlad: 
2006 – 2011 

 
Ffynhonnell:  Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi ym mhrisiau 2011.  
Nodyn: Nid yw’r gwariant yn cynnwys rhaglenni Cymraeg na Gaeleg ond mae’n cynnwys rhywfaint o 
wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw hyn yn cyfrif am gyfanswm y gwariant ar BBC 
ALBA na gwariant y BBC ar allbwn S4C. 
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2.6 Lefelau cydymffurfio â chwotâu teledu gan y Darlledwyr 
Gwasanaeth Cyhoeddus 

Mae Ffigur 2.17 yn dangos dosbarthiad y gwariant ar raglenni rhwydwaith cymwys a 
gomisiynwyd i’w darlledu am y tro cyntaf yn 2011 gan y pum prif sianel darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus. Roedd pum deg saith y cant o’r gwariant cymwys ar gynyrchiadau a wnaed o 
fewn yr M25 – a oedd wedi disgyn o 61% yn 2010. Roedd 16.7% arall o wariant ar raglenni a 
ddarlledir am y tro cyntaf wedi mynd i gynhyrchwyr yng Ngogledd Lloegr a 14.7% yn Ne 
Lloegr. 

Yn yr Alban, roedd cynyrchiadau i’w darlledu am y tro cyntaf yn cynrychioli 4.9% o wariant 
rhaglenni rhwydwaith, a oedd wedi codi o 4.6% yn 2010. Yng Nghymru, cododd y ffigur o 
2.6% i 2.8% yn 2011. Yng Ngogledd Iwerddon, roedd y ffigur wedi codi o 0.4% o gyfanswm 
y gwariant ar raglenni i’w darlledu am y tro cyntaf i 1%. 

Ffigur 2.17 Gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2006-2011 

 

Ffynhonnell:  Ofcom / darlledwyr.  
Nodyn: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn cyrraedd 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw un facro 
ranbarth penodol. Edrychwch ar 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/ar 
wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 

O ran swmp, cafodd 58.5% o raglenni rhwydwaith i’w darlledu am y tro cyntaf yn 2011 eu 
cynhyrchu o fewn yr M25, a oedd wedi disgyn o 60.8% yn 2010. Cafodd 13.4% arall ei 
gynhyrchu yng Ngogledd Lloegr, 10.9% yn Ne Lloegr a 7.7% yng Nghanolbarth a Dwyrain 
Lloegr.  

Roedd cynhyrchwyr yn yr Alban wedi darparu 6.8% o’r holl oriau darlledu am y tro cyntaf yn 
2011, a oedd wedi codi o 4.6% yn 2010, ac roedd y ffigur cymharol ar gyfer Cymru yn 1.6% 
(a oedd wedi codi o 1.4% yn 2010). Roedd oriau cynhyrchu i’w darlledu am y tro cyntaf yng 
Ngogledd Iwerddon wedi codi i 0.8% yn 2011 (Ffigur 2.18). 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
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Ffigur 2.18 Swmp cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2006-2011 

Ffynhonnell:  Ofcom / darlledwyr.  
Nodyn: Mae categori newydd ‘Arall’ wedi cael ei greu ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol gan 
gynhyrchwyr yn Llundain nad ydynt yn cyrraedd 70% o wariant a 50% o dalent mewn unrhyw un facro 
ranbarth penodol. Edrychwch ar 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/ar 
wefan Ofcom i gael rhagor o fanylion. 

2.7 Rhaglenni Cymraeg 

Oriau a gwariant ar allbwn Cymraeg 

Mae gan y BBC ddyletswydd statudol i ddarparu allbwn S4C, sy’n cael ei ariannu o refeniw 
trwydded y BBC.9 Y ddyletswydd yn 2011 oedd darparu deg awr o allbwn bob wythnos i 
S4C (520 awr y flwyddyn) ac roedd y BBC wedi rhagori ar y ffigur hwnnw yn 2011 drwy 
ddarparu 120 ychwanegol gan roi cyfanswm o 640 awr.  
 
Roedd S4C wedi gwario £73m ar raglenni a gomisiynwyd i’w darlledu am y tro cyntaf yn 
201110; gostyngiad o 8% mewn termau nominal er 2010.  

                                                 
9Gweithred Cytundeb Partneriaeth Strategol rhwng y BBC ac S4C, a adnewyddwyd yn 2011. 
10Nid yw'r £73m yn cynnwys cyfraniad statudol 2011 y BBC. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/
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Ffigur 2.19 Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf 

Ffynhonnell:  Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C 2011 
(http://www.s4c.co.uk/abouts4c/authority/e_annualreports.shtml). Mae'r holl ffigurau wedi cael eu 
mynegi mewn termau nominal. Nodyn: nid yw’n cynnwys cyfraniad y BBC i S4C. 

Roedd cyfanswm nifer yr oriau a ddarlledwyd gan S4C yn 2011 wedi codi i 6,410 awr. 
Roedd ailddarlledu rhaglenni yn cynrychioli’r rhan fwyaf o allbwn y sianel yn 2011. Roedd 
oriau ailddarlledu wedi codi 2% o’r 3,371 awr yn 2010 i 3,445 awr yn 2011. Roedd nifer y 
rhaglenni a brynwyd a ddangoswyd am y tro cyntaf wedi gweld cynnydd o 37% (o sail fach) 
gan ddod â chyfanswm 2011 i 482 awr (351 awr yn 2010), y cynnydd cymharol mwyaf ar 
draws y categorïau. Roedd nifer y comisiynau annibynnol a ddarlledwyd am y tro cyntaf 
hefyd wedi codi o 1,772 yn 2010 i 1,830 awr. 

O ran rhaglenni a gomisiynwyd i’w darlledu am y tro cyntaf, ac eithrio materion cyfoes, 
adloniant a cherddoriaeth ysgafn, a chrefydd, gwelodd pob genre gynnydd blynyddol yn nifer 
yr oriau a ddarlledwyd am y tro cyntaf, gyda chyfanswm yr oriau a ddarlledwyd am y tro 
cyntaf yn codi 3% o 1,786 awr yn 2010 i 1,843 awr yn 2011. 
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Ffigur 2.20 Math o allbwn iaith Gymraeg ar S4C, yn ôl oriau 

 
Ffynhonnell:  Adroddiad Blynyddol S4C 2011 
(http://www.s4c.co.uk/abouts4c/authority/c_annualreports.shtml).  
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3  Radio a chynnwys sain 
3  
3.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Radio Ceredigion 

Ym mis Mai 2012, dyfarnodd Ofcom y drwydded radio masnachol lleol a ail hysbysebwyd ar 
gyfer Ceredigion i’r sawl a oedd eisoes yn dal y drwydded, Radio Ceredigion Ltd. Cafodd y 
drwydded ar gyfer Ceredigion ei hail hysbysebu ym mis Hydref 2011 ac ymgeisiodd dau 
amdani. Mae’r ymgeisydd llwyddiannus, Radio Ceredigion Ltd., yn cynnig darparu 
gwasanaeth newyddion lleol, cerddoriaeth a gwybodaeth sy’n cynnwys rhaglenni Cymraeg 
rheolaidd amlwg. 

MuxCo yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer amlblecs radio digidol DAB newydd 

Cyhoeddodd MuxCo gynlluniau i lansio amlblecs radio digidol newydd i wasanaethu Lerpwl, 
Swydd Gaer a Gogledd Cymru o fis Tachwedd 2012 ymlaen. Drwy ddefnyddio 
trosglwyddyddion Moel-y-Parc, Wrecsam Rhos a St John’s Beacon, bydd yr amlblecs yn 
gwasanaethu oddeutu 1.8 miliwn o oedolion a fydd yn golygu bod modd darlledu ystod o 
wasanaethau presennol a newydd i ddarlledu ar radio digidol DAB.  

3.2 Darlledu radio cymunedol 

Radio cymunedol 

Ym mis Ebrill 2012, cyhoeddodd Ofcom ei fod yn dyfarnu pedair trwydded radio cymunedol 
newydd yng Nghymru. 

• Glan Clwyd AM, Bodelwyddan, Sir Ddinbych 

• Môn FM, Ynys Môn 

• Harlech FM, Harlech, Gwynedd 

• Radio Beca, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a gogledd Sir Benfro 

Caiff gwasanaethau radio cymunedol eu darparu ar sail ddi-elw, gan ganolbwyntio ar 
ddarparu manteision cymdeithasol penodol i gymuned ddaearyddol benodol neu gymuned 
diddordeb.  

Bydd Glan Clwyd AM yn targedu ei ddarllediadau at y rheini sydd dros 45 oed ym 
Modelwyddan a’r ardaloedd cyfagos; bydd Môn FM yn darlledu i gymunedau ar draws Ynys 
Môn; bydd Harlech FM wedi’i leoli yng Ngholeg Harlech ac yn gwasanaethu’r gymuned 
ddwyieithog yn Harlech a’r ardal gyfagos; a bydd Radio Beca yn gwasanaethu cymunedau 
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a gogledd Sir Benfro, gan ddarparu’r rhan fwayf o’i gynnwys yn 
Gymraeg. 

3.3 Argaeledd gwasanaethau radio 

Ledled Cymru, gwrandawyr radio digidol yn ardal Aber Hafren a De Cymru sydd â’r dewis 
mwyaf o ran DAB, gyda 39 o orsafoedd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau cenedlaethol a 
rhwydwaith y BBC, yr 14 gwasanaeth sydd ar gael ar yr amlblecs Digital One cenedlaethol a 
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12 o orsafoedd masnachol. Mae’r dewis o orsafoedd ar ei isaf yn Abertawe gyda phedair 
gorsaf fasnachol leol ar gael ar DAB. (Ffigur 3.1) 

Ffigur 3.1 Argaeledd gorsafoedd DAB yng Nghymru, yn ôl ardal 

Ffynhonnell:  Ofcom, Ebrill 2012 
Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos yr uchafswm o orsafoedd sydd ar gael ym mhob ardal; mae 
amrywiadau lleol a materion derbyniad yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael 
gafael ar y rhain i gyd.  

Yn ogystal â'r gwasanaethau digidol sydd ar gael, ceir 18 o orsafoedd analog ac wyth gorsaf 
radio gymunedol sy'n darlledu yng Nghymru ar hyn o bryd. (Ffigur 3.2) 
 

Ffigur 3.2 Nifer y gorsafoedd radio cymunedol ar yr awyr, 2006-2012 

Ffynhonnell:  Ofcom, Ebrill 2012 
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3.4 Perchnogaeth set radio digidol 

Dywed bron i dri o bob deg (29%) o’r oedolion yng Nghymru sy’n gwrando ar y radio fod 
ganddynt o leiaf un set radio DAB gartref11. Mae'r gyfran o bobl sy’n berchen ar set radio 
DAB yng Nghymru yn dal yn is na chyfartaledd y DU, ond mae’n weddol debyg i’r lefel yn yr 
Alban ac yn uwch na Gogledd Iwerddon. Efallai fod y lefel yn is yng Nghymru oherwydd nad 
yw DAB ar gael mor eang wrth gymharu â gweddill y DU. 

Ymysg y gwrandawyr radio yng Nghymru nad ydynt yn berchen ar set radio DAB, dywed 
oddeutu un o bob deg (9%) eu bod naill ai’n ‘bendant’ neu’n ‘debygol iawn’ o brynu set radio 
DAB yn ystod y flwyddyn nesaf.  

Ffigur 3.3 Perchnogaeth setiau radio DAB 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n gwrando ar y radio (n = 2963 DU, 405 Cymru, 1790 Lloegr, 364 Yr 
Alban, 404 Gogledd Iwerddon, 191 Cymru drefol, 214 Cymru wledig, 638 Cymru 2008, 848 Cymru 
2009, 854 Cymru 2010, 397 Cymru 2011, 405 Cymru 2012)  
Nodyn: Mae gweddill y canrannau’n atebion Ddim yn gwybod.  
DS mae data yn 2011 yn seiliedig ar y rheini sy’n gwrando ar y radio ac sydd ag unrhyw setiau radio 
yn y tŷ y mae rhywun yn gwrando arnynt yn ystod y rhan fwyaf o wythnosau.  
C4. Rydych newydd ddweud bod gennych chi (NIFER) set radio yn eich cartref y mae rhywun yn y 
cartref yn gwrando arni’r rhan fwyaf o wythnosau. Faint o’r setiau radio hyn sy’n setiau radio digidol? 

3.5 Patrymau gwrando ar gynnwys sain 

Oedolion yng Nghymru sy’n gwrando ar y fwyaf o radio fesul wythnos 

Ar gyfartaledd roedd oedolion Cymru yn gwrando ar 23.2 awr o radio’r wythnos yn ystod 
2011, yr uchaf o blith holl wledydd y DU. Roedd gwasanaethau radio wedi cyrraedd 93.2% 
o’r boblogaeth oedolion, sydd unwaith eto yr uchaf o holl wledydd y DU a 2.1 pwynt canran 
yn uwch na chyfartaledd y DU o 91.1%. (Ffigur 3.4) 

                                                 
11Dylid trin y data hyn yn ofalus gan fod rhai ymatebwyr i’n harolwg efallai wedi drysu’r disgrifiad o set 
radio DAB â set analog sy’n dangos gwybodaeth yn ddigidol. 
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Ffigur 3.4 Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog: y flwyddyn hyd at 
Ch4 2011 

Ffynhonnell:  RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2011. Caiff 
cyrhaeddiad ei ddiffinio fel canran y boblogaeth oedolion perthnasol a oedd wedi gwrando am o leiaf 
bum munud yn olynol mewn wythnos arferol.  

Mae gorsafoedd radio’r BBC yn fwy poblogaidd yng Nghymru nag mewn gwledydd 
eraill 

Yn 2011, roedd gorsafoedd y BBC yn cyfrif am 61% o gyfanswm yr oriau gwrando ar radio 
yng Nghymru, cyfran uwch ar gyfer y sector hwn nag unrhyw un o wledydd eraill y DU (55% 
oedd cyfartaledd y DU). Roedd gorsafoedd masnachol cenedlaethol wedi denu cyfran o 13% 
o’r farchnad, sy’n debyg i gyfartaledd y DU o 12%. Wrth gymharu â’r gwledydd eraill, cyfran 
gorsafoedd masnachol lleol o’r farchnad yw’r isaf sef 25%. 31% yw cyfartaledd y DU. (Ffigur 
3.5) 

Ffigur 3.5 Cyfran o’r oriau gwrando, yn ôl gwlad: y flwyddyn hyd at Ch4 2011 

Ffynhonnell:  RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2011  
Nodyn: Mae BBC Lleol/Gwledydd yn cynnwys BBC Scotland a Radio NanGaidheal 

Roedd ychydig dros un rhan o bump (24%) o oedolion wedi gwrando ar BBC Radio 
Wales/Radio Cymru mewn wythnos gyfartalog yn 2011, a oedd wedi disgyn 1.3 pwynt 
canran ers y flwyddyn flaenorol. Roedd BBC Radio Cymru wedi cyrraedd 5% o oedolion 
mewn wythnos gyfartalog, sydd wedi disgyn 1.1 pwynt canran wrth gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol. Roedd gwrando ar BBC Radio Wales yn 2011 ar yr un lefel â 2010, gan gyrraedd 
18% o oedolion mewn wythnos gyfartalog. Roedd gwrando ar wasanaethau’r gwledydd yng 
Nghymru ychydig yn uwch na’r hyn a gafwyd yn yr Alban gyda BBC Radio Scotland yn 
cyrraedd 23% o oedolion yr wythnos. (Ffigur 3.6) 
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Ffigur 3.6 Cyrhaeddiad wythnosol gwasanaethau cenedlaethol / lleol y BBC 

Ffynhonnell:  RAJAR, Pob oedolyn (dros 15 oed), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2011. Caiff 
cyrhaeddiad ei ddiffinio fel cyfanswm cyfran y boblogaeth oedolion ym mhob TSA perthnasol a oedd 
wedi gwrando am o leiaf bum munud yn olynol mewn wythnos arferol. 

3.6 Y diwydiant radio 
Refeniw radio masnachol a chyllid BBC Radio yng Nghymru 
Roedd y refeniw masnachol a gynhyrchwyd gan orsafoedd radio lleol yng Nghymru wedi 
cyrraedd £16.9m yn 2011. Gan addasu i ystyried maint poblogaeth, roedd gan Gymru’r 
refeniw y pen isaf o holl wledydd y DU, sef £5.59, er gwaethaf cynnydd o £0.18 (3%) er 
2010. (Ffigur 3.7) 

Roedd gwariant radio’r BBC ar BBC Wales a BBC Radio Cymru yn £33.6m gyda’i gilydd yn 
2011/12. Roedd gwariant y pen yr ail uchaf o blith gwledydd y DU sef £11.17, cynnydd o 2% 
ar y flwyddyn flaenorol. Mae hyn o ganlyniad i boblogaeth lai Cymru a gwariant ychwanegol 
rhedeg dau wasanaeth. Mae’n cymharu â gwariant cyfartalog y DU y pen sef £3.86.  

Ffigur 3.7 Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth 2011/12 

Ffynhonnell:  Darlledwyr 
Nodyn: Mae cyfanswm y DU yn dangos y cyfartaledd ar gyfer radio masnachol lleol ar draws y pedair 
gwlad ac felly nid yw’n cynnwys refeniw ar gyfer y gorsafoedd masnachol sy’n darlledu ar draws y 
DU: Classic FM, talkSPORT ac Absolute 
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4  Y rhyngrwyd a chynnwys y we 
4  
4.1 Band eang yn y cartref 

Cafodd y cynnydd yn y nifer sydd â band eang yng Nghymru ei gynnal 

Mae’r cynnydd a welwyd y llynedd yn y nifer sydd â band eang yng Nghymru wedi cael ei 
gynnal. Ar hyn o bryd mae’r ffigur yn 68%12. 

Ni fu fawr o newid yn y math o gysylltiad band eang mae defnyddwyr yn dewis ei ddefnyddio 
ledled Cymru. Mae gan un cartref o bob deg yng Nghymru gysylltiad band eang symudol a 
chysylltiad band eang sefydlog.  Mae defnyddio band eang symudol yng Nghymru yn debyg 
i gyfartaledd y DU, ond mae defnyddio gwasanaethau band eang sefydlog yn is o lawer 
(63% o’i gymharu â 72%). 

Ceir arwyddion o wahaniaethau wrth gymharu defnyddio dulliau cysylltu eraill ar draws 
rhannau gwledig a threfol Cymru. Er nad yw’r lefelau gwahanol o ran treiddiad band eang yn 
arwyddocaol yn ystadegol, ceir arwyddion fod band eang sefydlog efallai’n gyfrifol am y 
gynyddu’r niferoedd rhywfaint mewn ardaloedd gwledig a bod band eang symudol gyda 
dongl yn gyfrifol am gynyddu’r niferoedd rhywfaint mewn ardaloedd trefol. 

Ffigur 4.1 Band eang yn y cartref  

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 Yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012)  
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? (DS Nid 
oedd arolwg 2008 yn cynnwys band eang symudol. Mae nifer 2008 yn dangos unrhyw fand eang)  

Mae band eang yn y cartref ar ei isaf ymysg y rheini sydd dros 55 oed a chartrefi DE 

Yn yr un modd â gweddill y DU, mae’r nifer sydd â band eang yng Nghymru yn amrywio’n 
sylweddol yn ôl grŵp demograffig ac mae’n is ymysg grwpiau tebyg hy pobl hŷn, ar incwm is 
a heb blant. 

Serch hynny, mae’r nifer yng Nghymru hyd yn oed yn is ymysg rhai o’r grwpiau hyn; yn 
enwedig y rheini dros 55+ (44%) a C2DEs (58%).  Grwpiau demograffig eraill sy’n dangos 

                                                 
12Mae cyfanswm band eang yn cynnwys y cartrefi hynny sydd â band eang sefydlog a/neu symudol. 
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lefelau is na’r cyfartaledd o ran band eang yng Nghymru yw’r rheini rhwng 16 a 34 oed (77% 
o’i gymharu â 83%) ac ABC1s (80% o’i gymharu ag 86%). 

Yn groes i hynny, mae lefel y cartrefi yng Nghymru sydd â phlant sydd â band eang yn 
debyg i gyfartaledd y DU (86% o’i gymharu â 90%).  Dywed oedolion rhwng 35 a 54 a 
chartrefi sydd ag incwm blynyddol dros £17.5K hefyd fod ganddynt lefelau band eang sy’n 
debyg i gyfartaledd y DU. 

Ffigur 4.2 Band eang yn y cartref yng Nghymru, yn ôl demograffeg 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 513 Cymru, 161 16-34, 156 35-54, 195 55+, 264 ABC1, 249 
C2DE, 198 <£17.5k incwm, 92 £17.5k+, 174 plant yn y cartref, 339 dim plant yn y cartref) *Gofal sail 
isel  
CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 

4.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae 8% o oedolion Cymru wedi prynu cyfrifiadur tabled yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf 

Mae'r nifer sy'n berchen ar gyfrifiadur tabled wedi cynyddu'n gyflym ar draws y DU dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Yn Ch1 2012, dywedodd 8% o oedolion Cymru fod ganddynt gyfrifiadur 
tabled, sy’n gynnydd blynyddol o 6 pwynt canran. Dynion mewn ardaloedd gwledig, rhwng 
34 a 54 oed ac mewn cartrefi sydd ag incwm dros £17.5K oedd y fwyaf tebygol o fod wedi 
prynu cyfrifiadur tabled. 
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Ffigur 4.3 Bod yn berchen ar gyfrifiadur tabled yng Nghymru 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Ch1 2012 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 y DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon).  Cwestiwn: Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol, gliniadur, cyfrifiadur gwe neu 
gyfrifiadur tabled? 

Mae gan 13% o oedolion Cymru e-ddarllenydd  

Mae gan ychydig dros un o bob deg (13%) o oedolion Cymru e-ddarllenydd mae modd 
iddynt ei ddefnyddio i ddarllen llyfrau, cylchgronau a thestun arall mae modd ei lwytho i lawr 
oddi ar y rhyngrwyd. Mae gan dros hanner y rheini sydd ag e-ddarllenydd gysylltiad 3G yn 
rhan ohono, sy'n caniatáu iddynt lwytho llyfrau i lawr drwy ddefnyddio rhwydwaith symudol. 
Pobl rhwng 35 a 54 ac mewn grwpiau cymdeithasol ABC1 yw’r mwyaf tebygol o fod yn 
berchen ar e-ddarllenydd.  

Ffigur 4.4 Bod yn berchen ar e-ddarllenwyr yng Nghymru 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Ch1 2012 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 y DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon). Cwestiwn: Pa un o’r canlynol sydd gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn eich 
cartref ar hyn o bryd? / CB2. Ac ydych chi’n bersonol yn defnyddio.../ CB6. Oes gan e-ddarllenydd 
eich cartref fynediad 3G yn rhan ohono i rwydwaith symudol? 
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4.3 Defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae dros hanner oedolion Cymru yn defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol 

Er gwaethaf perchnogaeth gweddol sefydlog o fand eang dros y 12 mis diwethaf, mae 
defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol wedi parhau i dyfu. Mae dros hanner oedolion (53%) 
Cymru yn defnyddio un o’r rhain. Roedd y rhan fwyaf o’r rheini sydd wedi defnyddio 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol wedi gwneud hynny yn ystod yr wythnos diwethaf.  

Yn dilyn lefel uchel y llynedd pan ddywedodd oddeutu traean o oedolion Cymru eu bod yn 
defnyddio’r rhyngrwyd i wylio’r teledu neu gynnwys fideo, mae’r lefel wedi dychwelyd i 
lefelau blaenorol sef oddeutu’r chwarter. Mae defnyddio’r rhyngrwyd i wylio’r teledu neu 
gynnwys fideo yng Nghymru yn dal yn is na chyfartaledd y DU (25% o’i gymharu â 47%). 
Mae cyfran y gwylwyr wythnosol yng Nghymru (16%) ychydig dros hanner cyfartaledd y DU 
(28%).  

Gwylio clipiau fideo/gwe-ddarllediadau sy’n codi’r lefel ar gyfer gwylio teledu ar-lein yng 
Nghymru. Roedd yr holl oedolion a ddywedodd eu bod yn gwneud hyn wedi dweud eu bod 
yn gwylio’r math hwn o gynnwys. Ymddengys fod y gostyngiad diweddar mewn gwylio 
teledu/fideos ar-lein yng Nghymru wedi digwydd oherwydd y gostyngiad mewn defnyddio’r 
rhyngrwyd i wylio teledu dal-i-fyny; unwaith eto, mae’r lefel yng Nghymru oddeutu hanner 
cyfartaledd y DU (17% o’i gymharu â 30%)13.  

Dywed oddeutu un oedolyn o bob deg (8%) eu bod yn gwrando ar radio ar-lein, sy’n is na’r 
lefelau a gofnodwyd y llynedd, ond sy’n debyg i lefelau 2010. 

Ffigur 4.5 Defnyddio rhaglenni’r rhyngrwyd yng Nghymru 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 y DU, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 513 Cymru, 508 Gogledd 
Iwerddon).  
Cwestiynau. Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi neu aelodau eich cartref yn defnyddio’r rhyngrwyd 
ar eu cyfer pan fyddwch chi gartref?/ Pa rai, os o gwbl, o’r gweithgareddau canlynol, ac eithrio 
gwneud a derbyn galwadau, ydych chi’n defnyddio eich ffôn symudol ar eu cyfer?/ Mae’n cynnwys 
llwytho rhaglenni i lawr am ddim, llwytho rhaglenni i lawr am dâl, anfon/derbyn negeseuon e-bost, 
mynd ar y rhyngrwyd, cysylltu â'r rhyngrwyd drwy ddefnyddio Wi-Fi, defnyddio gwasanaeth VoIP, 
llwytho clipiau fideo newydd i lawr, ffrydio fideos, ffrydio teledu, edrych ar/derbyn, sgoriau/newyddion 
tîm/chwaraeon, edrych ar/derbyn newyddion, defnyddio IM/negeseua gwib. 

                                                 
13Gall defnyddio teledu dal-i-fyny fod yn dymhorol/gall rhaglenni penodol effeithio arno, felly dylid 
edrych ar ddata patrwm blynyddol gan gofio hynny. 
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Oedolion Cymru yw’r lleiaf tebygol o ddefnyddio gwefannau’r llywodraeth 

Dywed llai nag un rhan o bump (18%) o oedolion Cymru eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd i 
fynd ar wefannau eu cyngor lleol neu’r llywodraeth (Ffigur 4.6). Mae hyn yn is na Lloegr 
(42%), lle mae’r nifer sydd â band eang yn uwch, ond hefyd yn is nag yn yr Alban (28%) a 
Gogledd Iwerddon (23%) lle mae’r nifer sydd â band eang yn weddol debyg. Serch hynny, 
mae’n ymddangos bod gwefannau llywodraeth leol yn cael eu defnyddio’n amlach mewn 
ardaloedd gwledig nag ardaloedd trefol. 

Ffigur 4.6 Defnyddio’r rhyngrwyd i gael mynediad at wefannau cyngor 
lleol/llywodraeth 

 
CE5A-B. Ar gyfer pa rai o’r rhain, os o gwbl, rydych chi neu’r bobl sy’n byw gyda chi’n defnyddio’r 
rhyngrwyd gartref? 
Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Oedolion dros 16 oed sydd â mynediad i’r rhyngrwyd gartref (n = 2823 y DU, 1734 Lloegr, 363 
Cymru, 361 yr Alban, 365 Gogledd Iwerddon, 176 Cymru drefol, 187 Cymru wledig) 
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5  Telathrebu a rhwydweithiau 
5  
5.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Cynllun Cymorth Band Eang 

Ym mis Gorffennaf 2011 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n ymestyn ei Chynllun 
Cymorth Band Eang gwerth £2m i gynnwys y rheini sy’n byw mewn ‘mannau araf’ band 
eang (hy y rheini sy’n cael cyflymder arafach na 2Mbit yr eiliad) yn ogystal â’r rheini sy’n byw 
mewn ‘mannau di-gyswllt’. Er mis Gorffennaf 2010, mae’r cynllun wedi cynnig hyd at £1,000 
i ddefnyddwyr cymwys gysylltu â darparwyr gwasanaeth yn uniongyrchol. Ym mis Chwefror 
2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru estyniad pellach i'r Cynllun Cymorth Band Eang er 
mwyn iddo weithredu ochr yn ochr â’r prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru. 

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru broses caffael gystadleuol i sicrhau darparwr i gyflawni ei 
Phrosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi 
dyrannu £56.9m tuag at gyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf ledled Cymru, a fydd yn 
cael ei ddefnyddio i helpu i gyflawni ymrwymiad polisi Llywodraeth Cymru i sicrhau band 
eang cyflym iawn (hy hwnnw sydd â chyflymder ‘hyd at’ o leiaf 30 Mbit yr eiliad) i bob cartref 
yng Nghymru erbyn 2015. 

Cronfa Band Eang Trefol 

Ym mis Tachwedd 2011, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys y bydd Caerdydd yn un o’r deg 
dinas â ‘chysylltiadau cyflym iawn’ gyda chyllid o’r Gronfa Band Eang Trefol. Ym mis Mai 
2012, cafodd Abertawe a Chasnewydd eu henwi yn ddinasoedd sy’n gymwys i wneud cais 
am yr ail rownd o gyllid. 

BT 

Mae BT wedi parhau i gyflwyno ei fand eang cyflym iawn, gyda miloedd o gartrefi a 
busnesau ledled Cymru ar fin elwa o fand eang ffibr i’r cabinet (FTTC) a ffibr i’r eiddo 
(FTTP). Mae BT yn amcangyfrif y bydd 72% o gartrefi a busnesau yng Nghymru yn cael eu 
cysylltu i gyfnewidfa wedi'i huwchraddio erbyn gwanwyn 2013. 

Treial ArqivaAlcatel-Lucent LTE 

Cafodd system band eang di-wifr cyflym sy’n defnyddio technoleg LTE (4G) (sy’n gallu 
darparu cyflymder dros 50 Mit yr eiliad) ei phrofi gan Arqiva ac Alcatel-Lucent ym 
mynyddoedd y Preseli. Dyma oedd y treial byw cyntaf o LTE yn y DU i ddefnyddio’r 
sbectrwm 800MHz. 

Gwasanaethau Symudol: Fforwm Cymunedol Ger-y-Gors 

Mae pobl Ger-y-Gors ger Tregaron yng Ngorllewin Cymru wedi creu cwmni di-elw er mwyn 
gweithredu mast cyfathrebu symudol. Roeddent wedi cael grant o £164,542 i dalu am fast yn 
Ystrad Meurig, a fydd yn rhoi darpariaeth i bobl sy’n byw yn ardal Pontrhydfendigaid. 
Bwriedir y bydd y mast yn gweithio’n iawn erbyn diwedd 2012 a bydd yn cael ei lesio i 
weithredwyr rhwydwaith symudol. 
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Gwasanaethau Symudol: 3UK 

Fel rhan o’i gydweithrediad gyda’r Gynghrair Cefn Gwlad a Go ON UK, mae 3UK yn dod â 
gwasanaethau symudol 3G i Geredigion. Bydd ugain o deuluoedd a busnesau yn cael 
dyfeisiau band eang symudol MiFi, a bydd man cysylltu cymunedol yn cael ei greu yn 
Aberaeron. 

5.2 Argaeledd gwasanaethau band eang 

Mae holl gartrefi Cymru wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol sydd â darpariaeth ADSL 

Erbyn diwedd 2011, roedd gan bron i holl gartrefi’r DU gysylltiad â chyfnewidfa leol ADSL 
BT, er efallai na all rhai pobl gael gafael ar wasanaethau band eang ADSL, neu efallai eu 
bod yn gallu gwneud hynny ond yn araf iawn, o ganlyniad i hyd hir neu ansawdd isel y llinell 
ffôn gopr o’u heiddo i’r gyfnewidfa leol. Yng Nghymru (fel yng Ngogledd Iwerddon) roedd holl 
gyfnewidfeydd BT wedi cael eu huwchraddio erbyn diwedd 2011 i gynnig band eang ADSL, 
ac o 5,589 o gyfnewidfeydd lleol BT, dim ond 26 (20 yn yr Alban a chwech yn Lloegr) oedd 
heb gael eu huwchraddio i gynnig gwasanaethau band eang ADSL. O ganlyniad roedd 
cyfran y cartrefi sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa ADSL BT ychydig yn is yn yr Alban nag 
yng ngweddill y DU (Ffigur 5.1). 

Mae dad-fwndelu dolen leol (LLU) yn golygu bod gweithredwr arall yn gosod ei offer ei hun 
yng nghyfnewidfa leol y darparwr presennol. Caiff hyn wedyn ei gysylltu â rhwydwaith ôl-
gludo’r darparwr LLU ei hun a bydd gwasanaethau band eang ADSL yn cael eu darparu 
dros y pâr copr pleth, sy’n cael ei lesio gan y gweithredwr presennol. Mae gweithredwyr LLU 
yn gallu elwa o arbedion maint nad ydynt ar gael iddynt wrth brynu gwasanaethau 
cyfanwerthu fesul uned, ac mae gwell cyfle iddynt wahaniaethu’r gwasanaethau maent yn eu 
cynnig oddi wrth eu cystadleuwyr. O’r herwydd, mae defnyddwyr sy’n byw mewn ardaloedd 
cyfnewidfa LLU yn debyg o gael gwell dewis o wasanaethau band eang ADSL ac, fel rheol, 
byddant yn gallu cael gafael ar wasanaethau rhatach (yn enwedig mewn bwndel). 

Ar ddiwedd 2011 roedd 92% o gartrefi’r DU wedi’u cysylltu â chyfnewidfa LLU BT, a oedd dri 
phwynt canran yn uwch na’r flwyddyn flaenorol. Yn hanesyddol mae cyflwyno LLU wedi 
canolbwyntio ar ardaloedd cyfnewidfa sy’n gwasanaethu nifer fawr o eiddo (sy’n tueddu i fod 
mewn ardaloedd trefol) ac o ganlyniad i hyn, mae cyfran y cartrefi sydd wedi cysylltu â 
chyfnewidfa leol LLU yn uwch o lawer mewn ardaloedd trefol (99%) nag ardaloedd gwledig 
(64%). Roedd gan Gymru’r ail gyfran uchaf o gartrefi wedi’u cysylltu â chyfnewidfa LLU ar 
ddiwedd 2011, sef 88%. Ar draws gwledydd y DU roedd y gyfran hon yn amrywio o 79% yng 
Ngogledd Iwerddon i 93% yn Lloegr. 
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Ffigur 5.1 Cyfran y cartrefi sydd â chysylltiad â chyfnewidfeydd ADSL wedi’u dad-
fwndelu, Rhagfyr 2011 

 

Ffynonellau: Ofcom / BT, data Rhagfyr 2011 

Roedd gwasanaethau band eang cebl ar gael i lai o gartrefi yng Nghymru na holl 
wledydd eraill y DU ym mis Mai 2012, sef 23% 

Ar sail data sydd wedi cael ei ddarparu gan VirginMedia mae Ofcom yn amcangyfrif bod 
44% o gartrefi’r DU yn cael eu pasio gan rwydwaith band eang cebl VirginMedia ym mis Mai 
2012. Fodd bynnag, mae’n debyg bod y gwir ffigur yn uwch gan nad yw’n cynnwys cartrefi 
lle nad yw VirginMedia hefyd yn gallu darparu gwasanaethau llais sefydlog a theledu drwy 
dalu (Ffigur 5.2)14. 

Yn yr un modd â chyda chyflwyno gwasanaethau band eang LLU, roedd y rheini a oedd yn 
dal masnachfraint wreiddiol cebl yn canolbwyntio eu rhwydwaith mewn ardaloedd trefol er 
mwyn cynyddu nifer yr eiddo y gallai eu rhwydweithiau eu cyrraedd (ac felly eu darpar 
gwsmeriaid). Caiff hyn ei adlewyrchu isod, gyda darpariaeth cartrefi mewn ardaloedd trefol 
yn 51%, o’i gymharu â 18% mewn ardaloedd gwledig. Cymru oedd â'r gyfran isaf o gartrefi a 
oedd yn cael eu pasio gan rwydwaith band eang cebl VirginMedia ar ddiwedd 2012 (23%), 
llai na hanner ffigur Lloegr sef 47%. 

Mae holl rwydwaith cebl VirginMedia yn gallu darparu cyflymder band eang o ‘hyd at’ 
100Mbit yr eiliad ac ym mis Ionawr 2012 cyhoeddodd Virgin ei fod yn dyblu cyflymder y rhan 
fwyaf o’i gysylltiadau band eang yn y 18 mis o fis Chwefror 2012 ymlaen, gan gynyddu 
cyflymder ei becyn cyflymaf i ‘hyd at’ 120Mbit yr eiliad15. 

                                                 
14Er bod y data diweddaraf sydd ar gael i Ofcom yn dangos bod 44% o gartrefi’r DU yn gallu derbyn 
gwasanaethau cebl chwarae triphlyg gan VirginMedia ym mis Mai 2012, mae data o 2010 yn dangos 
bod cyfanswm o 48% o gartrefi'r DU yn gallu derbyn cebl band eang VirginMedia ym mis Mehefin y 
flwyddyn honno. 
15http://mediacentre.virginmedia.com/Stories/Virgin-Media-boosts-Britain-s-broadband-speeds-
2322.aspx  

http://mediacentre.virginmedia.com/Stories/Virgin-Media-boosts-Britain-s-broadband-speeds-2322.aspx
http://mediacentre.virginmedia.com/Stories/Virgin-Media-boosts-Britain-s-broadband-speeds-2322.aspx
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Ffigur 5.2 Y gyfran o gartrefi y mae band eang VirginMedia yn eu pasio 

Ffynonellau: Ofcom / VirginMedia, data Mai 2012 

Cymru oedd â’r ail lefel isaf o ran argaeledd band eang ffibr i’r cabinet ym mis Mawrth 
2012 

Mae ffibr-i'r-cabinet (FTTC) yn golygu rhedeg cebl ffibr-optig o'r gyfnewidfa leol i'r cabinet ar 
y stryd ac wedyn defnyddio VDSL (ffurf gyflym o DSL) i drosglwyddo data dros y wifren gopr 
o’r cabinet i eiddo’r cwsmer. Mae Ffigur 5.3 yn dangos amcangyfrifon Ofcom o gyfran 
cartrefi’r DU a oedd yn gallu derbyn gwasanaethau FTTC BT ym mis Mawrth 2012 (mae 
darpariaethau FTTC eraill ar gael, yr amlycaf yw Rhanbarth Digidol De Swydd Efrog sy’n 
cyrraedd oddeutu 440,000 eiddo yn ardal De Swydd Efrog).16 

Ar hyn o bryd mae BT wrthi’n cyflwyno gwasanaethau FTTC, a chaiff hyn ei adlewyrchu gan 
y ffaith yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2012 bod ein hamcangyfrif o gyfran y cartrefi 
sy’n gallu derbyn gwasanaethau FTTC BT (neu wasanaethau sy’n defnyddio rhwydwaith 
FTTC BT) wedi codi 15 pwynt canran i 31% (mae’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu 
i ystyried y ffaith nad oes ffibr yn cael ei redeg i’r holl gabinetau stryd sydd wedi cysylltu â 
chyfnewidfa sydd wedi cael ei huwchraddio i gynnig FTTC). Roedd gan wasanaeth FTTC BT 
gyflymder ‘hyd at’ o 40Mbit yr eiliad adeg lansio, ond ym mis Ebrill 2012 uwchraddiodd ei 
rwydwaith FTTC i gynnig ‘hyd at’ 80Mbit yr eiliad.17 

Mewn ardaloedd trefol o’r DU roedd 35% o gartrefi’r DU yn gallu derbyn gwasanaethau 
FTTC BT erbyn mis Mawrth 2012, dros ddwywaith y gyfran a allai wneud hynny mewn 
ardaloedd gwledig (15%). Cymru oedd â’r ail gyfran isaf a amcangyfrifwyd o gartrefi a oedd 
yn gallu derbyn gwasanaethau FTTC gan BT, sef 17%, ond yng ngwledydd eraill y DU roedd 
y gyfran yn amrywio o 10% yn yr Alban i 87% yng Ngogledd Iwerddon. Roedd argaeledd 
gwasanaethau FTTC BT yn uwch yng Ngogledd Iwerddon nag yn ngwledydd eraill y DU 
oherwydd menter yr Adran Fenter, Masnach a Buddsoddi (DETI) i gynyddu argaeledd 
gwasanaethau band eang ffibr. 

Mae BT hefyd yn cyflwyno gwasanaethau ffibr i’r eiddo (FTTP), ac erbyn diwedd 2011 roedd 
ei rwydwaith FTTP, sy’n cynnig cyflymder ‘hyd at’ 100Mbit yr eiliaid yn cyrraedd tua 50,000 o 
gartrefi yn y DU.18 Mae BT yn bwriadu darparu ei wasanaethau band eang cyflym iawn i 
ddwy ran o dair o eiddo’r DU drwy ddefnyddio cymysgedd o FTTC a FTTP, ac ym mis 

                                                 
16http://www.digitalregion.co.uk/digital-region-wholesale/the-networkrollout  
17http://www.btplc.com/News/ResultsPDF/q411release.pdf  
18http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/PDFdownloads/q312_transcript.pdf  

http://www.digitalregion.co.uk/digital-region-wholesale/the-networkrollout
http://www.btplc.com/News/ResultsPDF/q411release.pdf
http://www.btplc.com/Sharesandperformance/Quarterlyresults/PDFdownloads/q312_transcript.pdf
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Hydref 2011 cyhoeddodd y byddai’n cyrraedd y nod hwn erbyn diwedd 2014, blwyddyn yn 
gynt na’r bwriad gwreiddiol.19 

Ffigur 5.3 Amcangyfrif o gyfran y cartrefi sy’n gallu derbyn gwasanaethau FTTC 
BT 

 

Ffynonellau: Ofcom / BT 

Roedd gwasanaethau band eang cyflym iawn ar gael i lai o gartrefi yng Nghymru na 
holl wledydd eraill y DU ym mis Mawrth 2012 

Caiff band eang cyflym iawn ei ddiffinio fel y cysylltiadau hynny sydd â chyflymder ‘hyd at’ 
30Mbit yr eiliad neu fwy, a drwy osod argaeledd band eang cebl VirginMedia ar rwydwaith 
FTTC BT rydym yn gallu amcangyfrif argaeledd cyffredinol gwasanaethau cyflym iawn. 
Unwaith eto, dylid nodi efallai fod y ffigurau isod yn is na’r ffigurau go iawn, gan nad ydynt yn 
cynnwys rhwydwaith FTTP BT, cartrefi lle na all VirginMedia ddarparu gwasanaethau llais 
sefydlog a theledu drwy dalu cebl, a darpariaethau ffibr eraill ar raddfa lai. 

Rydym yn amcangyfrif erbyn mis Mawrth 2012 y bydd 60% o gartrefi’r DU yn gallu derbyn 
gwasanaethau band eang cyflym iawn, sydd wedi codi o 53% ym mis Mawrth 2011, yn 
bennaf o ganlyniad i ymdrech parhaus BT i gyflwyno FTTC (Ffigur 5.4). Roedd argaeledd 
band eang cyflym iawn mewn cartrefi mewn ardaloedd gwledig (28%) yn llai na hanner y 
lefel mewn ardaloedd trefol (67%) erbyn mis Mawrth 2012, a Chymru oedd â’r gyfran isaf a 
amcangyfrifwyd o gartrefi a oedd yn gallu derbyn gwasanaethau cyflym iawn, ymysg 
gwledydd y DU, sef 34%. Yn groes i hynny, roedd argaeledd band eang FTTC a/neu fand 
eang cyflym iawn cebl ar ei uchaf yng Ngogledd Iwerddon, lle amcangyfrifwyd bod 94% o 
gartrefi’n gallu derbyn gwasanaethau o’r fath. 

                                                 
19http://www.btplc.com/news/articles/showarticle.cfm?articleid=%7Bd228f2b4-25fc-4095-8ec4-
bd17b903cc3b%7D  

http://www.btplc.com/news/articles/showarticle.cfm?articleid=%7Bd228f2b4-25fc-4095-8ec4-bd17b903cc3b%7D
http://www.btplc.com/news/articles/showarticle.cfm?articleid=%7Bd228f2b4-25fc-4095-8ec4-bd17b903cc3b%7D
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Ffigur 5.4 Amcangyfrif o gyfran y cartrefi sy’n gallu derbyn gwasanaethau band 
eang cyflym iawn 

 

Ffynonellau: Ofcom/BT/VirginMedia 

5.3 Darpariaeth symudol 

Cymru sydd â’r gyfran isaf o eiddo sy’n cael darpariaeth gan bob gweithredwr 
symudol 

Er bod gan 92% o oedolion y DU ffôn symudol, yn ôl ymchwil marchnad Ofcom, ceir 
ardaloedd o’r wlad o hyd lle mae diffyg darpariaeth rhwydwaith yn golygu nad yw’n bosibl 
ffonio, anfon negeseuon testun na chael gafael ar y rhyngrwyd drwy ddefnyddio dyfais 
symudol. Caiff yr ardaloedd hyn weithiau eu galw yn ‘fannau di-gyswllt’ symudol, ac yn aml 
mae ganddynt ddwysedd poblogaeth isel a/neu dir mynyddig, sy’n golygu rhwystrau ffisegol 
ac economaidd a allai atal gweithredwyr rhwydweithiau symudol rhag codi mastiau ffonau 
symudol yn yr ardaloedd hynny.  

Yn ardaloedd eraill y DU mae rhai gweithredwyr wedi gosod mastiau ac yn darparu 
gwasanaeth symudol lle nad oes gan weithredwyr eraill bresenoldeb, sydd wedi arwain at 
greu mannau di-gyswllt rhannol.  

Mae Ffigur 5.5 a Ffigur 5.6 yn rhoi manylion lefelau’r ddarpariaeth symudol ar sail eiddo 
(cartrefi a swyddfeydd) ar gyfer gwasanaethau 2G a 3G y naill a’r llall. Yn aml ystyrir bod 
angen 3G o leiaf er mwyn cael profiad boddhaol o’r rhyngrwyd yn symudol, ond mae 2G yn 
ddigon ar gyfer ffonio ac anfon negeseuon testun.  

Sut rydym yn mesur argaeledd teleffoni symudol yn yr adroddiad hwn  

Bydd Ofcom yn casglu’r wybodaeth am ddarpariaeth a roddir yn adroddiadau Adroddiad ar y 
Farchnad Gyfathrebu, Gwledydd a Rhanbarthau ac Adroddiad Seilwaith oddi wrth y pedwar 
gweithredwr symudol. Mae pob gweithredwr yn darparu gwybodaeth am ddarpariaeth ar 
gyfer pob picsel 200x200 medr o arwyneb tir ar draws y DU. Caiff yr wybodaeth hon ei 
chymathu â mapiau eiddo i roi’r ffigurau ynghylch y ddarpariaeth yng nghyswllt eiddo. Mae’r 
fethodoleg newydd hon yn fwy cywir na honno a ddefnyddiwyd mewn fersiynau blaenorol o 
Adroddiadau ar y Farchnad Gyfathrebu ac mae’n defnyddio cryfder signal uwch sef 86dBm. 
Felly ni ddylid cymharu'r ffigurau â ffigurau blynyddoedd blaenorol. 
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Mae Ffigur 5.5 yn dangos, ledled y DU, fod gan 93.6% o eiddo ddarpariaeth tu allan i’r 
adeilad gan bob un o’r tri gweithredwr 2G (EverythingEverywhere, O2 a Vodafone). Nid oes 
gan gyfran fach o eiddo yn y DU – 0.3% - ddim darpariaeth 2G gan unrhyw weithredwr. 

Mae’r ffigurau hyn i gyd yn cyfeirio at ddarpariaeth yn yr awyr agored. Mae’n debyg y bydd 
ffigurau darpariaeth dan do yn is oherwydd bod signalau radio yn gwanhau wrth iddynt fynd 
drwy ddeunyddiau adeiladu. Mae derbyniad dan do yn dibynnu'n drwm ar yr adeilad ei hun a 
lle mae'r defnyddiwr yn yr adeilad. Mae hyn yn golygu ei bod yn anodd cyfrifo ffigurau 
darpariaeth dan do. 

Mae gan lai o eiddo Cymru (84.1%) ddarpariaeth symudol gan y tri gweithredwr 2G na’r 
rheini ym mhob un o dair gwlad arall y DU. Cymru sydd hefyd â’r lefel isaf o ddarpariaeth o’r 
holl wledydd gan yr holl weithredwyr 3G, sef ychydig dros hanner (52.4%). 

Mae darpariaeth rhwydwaith is yng Nghymru, wrth gymharu â Lloegr, yn adlewyrchu tirwedd 
mynyddig Cymru, sy’n rhwystro signalau symudol. 

Ffigur 5.5 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 2G yn ôl y nifer o weithredwyr 

 

Ffynhonnell:  Ofcom, ar sail data gweithredwr. Mae darpariaeth yn seiliedig ar bicseli 200m sgwâr 
dros y DU drwy ddefnyddio methodoleg well. Felly nid oes modd cymharu’r data â'r data a 
gyhoeddwyd yn Adroddiad 2011 ar y Farchnad Gyfathrebu. 

Fel y gwelir yn Ffigur 5.6, nid yw darpariaeth 3G yn y DU gystal, gyda 77.3% o eiddo’r DU yn 
cael darpariaeth gan yr holl weithredwyr (gan gynnwys Three) tu allan i’r adeilad. Ychydig o 
dan 1% o eiddo y DU sydd heb ddim darpariaeth 3G gan unrhyw weithredwr. 

Nid oes gan 2.4% o eiddo Cymru ddim darpariaeth 3G gan unrhyw weithredwr – mae hyn yn 
uwch nag yn Lloegr ond yn is nag yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
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Ffigur 5.6 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 3G yn ôl y nifer o weithredwyr 

Ofcom, ar sail data gweithredwr. Mae darpariaeth yn seiliedig ar bicseli 200m sgwâr dros y DU drwy 
ddefnyddio methodoleg well. Felly nid oes modd cymharu’r data â'r data a gyhoeddwyd yn Adroddiad 
2011 ar y Farchnad Gyfathrebu. 

O ran ardal ddaearyddol, mae ffigurau darpariaeth yn is o lawer oherwydd bod mastiau 
symudol yn cael eu gosod ger canolfannau sy’n ddwys o ran poblogaeth gan amlaf. Nid yw 
12.8% o ardal y DU yn cael unrhyw signal 2G, ac nid yw 24.2% o ardal y DU yn cael signal 
3G. 

Nid oes gan un rhan o saith (14.3%) o arwyneb Cymru ddim darpariaeth 2G symudol gan 
unrhyw weithredwr, sydd ychydig yn is na chyfartaledd y DU (12.8%). 

5.4 Faint sy’n manteisio ar y gwasanaethau 

Roedd y nifer sydd â band eang sefydlog yng Nghymru yn Ch1 2012 yn debyg i 
gyfartaledd y DU 

Roedd defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru yn weddol debyg i’r lefel a welir 
yng ngwledydd eraill y DU yn Ch1 2012 (Ffigur 5.7). Yr eithriad amlycaf oedd cyfran y 
cartrefi sydd â chysylltiad band eang sefydlog, a oedd yn 63% yng Nghymru, naw pwynt 
canran yn is na chyfartaledd y DU sef 72%. Roedd cartrefi yng Nghymru, yn enwedig y 
rheini mewn ardaloedd trefol, yn dal i fod yn fwy tebygol na’r cyfartaledd o ddibynnu’n llwyr 
ar ffôn symudol yn Ch1 2012, gydag 20% o gartrefi yng Nghymru yn rhai ffôn symudol yn 
unig, o’i gymharu â chyfartaledd y DU sef 15%. Ni fu prin dim newid yn y lefelau hyn dros y 
blynyddoedd diwethaf.  

At ei gilydd, roedd y nifer sy’n berchen ar ffôn symudol wedi codi pum pwynt canran i 92% 
yng Nghymru yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012. Roedd y nifer sydd â ffonau deallus wedi 
cynyddu’n sylweddol ledled y DU dros yr un cyfnod, gyda Chymru yn gweld cynnydd o 14 
pwynt canran mewn perchnogaeth i 39% dros y cyfnod, yn unol â chyfartaledd y DU. 
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Ffigur 5.7 Manteisio ar wasanaethau cyfathrebu, 2012 

Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3772 y DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig)  
CC1. A oes ffôn llinell sefydlog yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ 
CD2. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn symudol?/ CE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol 
neu liniadur?/ CE2. Oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref fynediad i’r rhyngrwyd/ y we fyd 
eang gartref?/ CE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd 
gartref? 

Cynnydd cyflym yn y nifer sy’n defnyddio ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd yn y 
flwyddyn hyd at Ch1 2012 

Yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012 roedd cyfran yr oedolion a ddywedodd eu bod yn defnyddio 
eu ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd wedi codi 14 pwynt canran i 39%, sy’n debyg i 
gyfartaledd y DU (Ffigur 5.8). Mae defnyddio ffonau symudol yng Nghymru i fynd ar y 
rhyngrwyd nawr yn debyg i gyfartaledd y DU. Mae’r twf yng nghyfran y bobl yng Nghymru 
sy’n defnyddio ffôn symudol i fynd ar y we wedi digwydd oherwydd defnyddwyr mewn 
ardaloedd trefol, roedd y gyfran o’r defnyddwyr hyn a oedd yn gwneud hyn wedi codi o 26% i 
41% yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012. Roedd y defnydd mewn ardaloedd gwledig hefyd wedi 
cynyddu dros y cyfnod hwn, gan godi o 22% o oedolion i 30%. 

Dywedodd y mwyafrif helaeth (dros 90%) o bobl yng Nghymru a oedd wedi defnyddio eu 
ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd eu bod wedi gwneud hynny yn ystod yr wythnos diwethaf.  

Roedd y cynnydd yng nghyfran y defnyddwyr yng Nghymru sy’n defnyddio eu ffôn symudol i 
fynd ar y rhyngrwyd yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012 yn cyd-fynd â’r cynnydd o 13 pwynt 
canran mewn perchnogaeth ffonau deallus dros y cyfnod (dywedodd 42% o gwsmeriaid 
ffonau symudol yng Nghymru eu bod wedi defnyddio ffôn deallus yn Ch1 2012). Roedd 
pedwar y cant o gartrefi Cymru yn defnyddio ffonau deallus fel eu hunig gysylltiad â’r 
rhyngrwyd yn Ch1 2012. Nid oedd hyn wedi newid dros y flwyddyn ddiwethaf. 
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Ffigur 5.8 Defnyddio ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16+ (n = 3772 DU, 513 Cymru, 2251 Lloegr, 500 yr Alban, 508 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 264 Cymru wledig, 811 Cymru 2008, 987 Cymru 2009, 1075 Cymru 
2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012)  
CD28A-B. Ar gyfer pa rai o’r gweithgareddau isod, os o gwbl, ar wahân i wneud a derbyn galwadau, 
rydych chi’n defnyddio’ch ffôn symudol?/ Ac ar gyfer pa rai o’r gweithgareddau hyn rydych chi wedi 
defnyddio’ch ffôn symudol yn ystod yr wythnos diwethaf? (DS nid oedd arolygon 2008 a 2009 yn 
edrych ar ddefnydd yn yr wythnos diwethaf – mae mesurau 2008 a 2009 yn dangos unrhyw 
ddefnydd) 

Roedd contractau misol ffonau symudol yn fwy cyffredin na thalu-wrth-siarad yng 
Nghymru yn Ch1 2012 

Yn yr un modd â’r patrwm cyffredinol ar draws y DU, mae nifer o ddefnyddwyr ffonau 
symudol a oedd yn talu ymlaen llaw yng Nghymru wedi symud i gontractau misol dros y 
blynyddoedd diwethaf. O ganlyniad, mae cyfran y defnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru 
a oedd yn defnyddio gwasanaethau talu ymlaen llaw wedi disgyn saith pwynt canran i 48% 
yn y flwyddyn at Ch1 2012, sy’n golygu bod dros hanner y cwsmeriaid ffonau symudol yng 
Nghymru yn defnyddio gwasanaethau talu’n fisol yn ystod y cyfnod (Ffigur 5.9). Mae’r newid 
yn debyg o fod yn berthnasol i’r cynnydd yn y nifer sydd â ffonau deallus, gyda defnyddwyr 
yn dewis rhannu cost y ffôn ei hun dros oes contract talu’n fisol. 
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Ffigur 5.9 Math o danysgrifiad ffôn symudol 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Ch1 2012 
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n= 3392 y DU, 456 Cymru, 2043 
Lloegr, 430 yr Alban, 463 Gogledd Iwerddon) Cwestiwn: Pa un o’r rhain sy’n disgrifio orau y pecyn 
ffôn symudol yr ydych chi’n bersonol yn ei ddefnyddio’n fwyaf aml? 

5.5 Bodlonrwydd 

Roedd bodlonrwydd â gwasanaethau telathrebu yn dal yn uchel yng Nghymru yn Ch1 
2012 

Roedd lefelau bodlonrwydd â gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru yn debyg i gyfartaledd 
y DU yn Ch1 2012. Nid oedd dim newid yn y lefelau bodlonrwydd cyffredinol â 
gwasanaethau llinell sefydlog yng Nghymru (93%) yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012, er bod 
cyfran y cwsmeriaid llinell sefydlog a oedd yn fodlon ‘iawn’ yn hytrach na ‘gweddol’ fodlon 
gyda’u gwasanaeth wedi disgyn 11 pwynt canran i 52% dros y cyfnod. 

Yn yr un modd, yn y farchnad ffonau symudol ni fu llawer o newid gyda lefelau bodlonrwydd 
dros y cyfnod, gyda 97% o gwsmeriaid symudol yng Nghymru yn fodlon ar eu gwasanaeth 
symudol cyffredinol a 89% yn fodlon ar eu derbyniad ffôn symudol (Ffigur 5.10). Mae 
bodlonrwydd â derbyniad yn dal yn is yn rhannau gwledig Cymru (83%) na’r ardaloedd trefol 
(90%) ac roedd wedi disgyn pum pwynt canran yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012. Serch 
hynny, ymddengys nad yw hyn wedi effeithio ar fodlonrwydd cyffredinol yn y farchnad hon, 
sydd wedi codi dau bwynt canran yn gyffredinol a thri phwynt canran mewn ardaloedd 
gwledig. 

Efallai fod y cynnydd mewn perchnogaeth ffonau symudol yn gyffredinol wedi dylanwadu ar 
y lefelau bodlonrwydd, a ffonau deallus, a bod rhai yn credu bod cysylltedd data yn golygu 
'derbyniad'. 
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Ffigur 5.10 Bodlonrwydd â derbyniad gwasanaeth ffôn symudol 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2012  
Sail: Oedolion dros 16 oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3392 DU, 456 Cymru, 2043 
Lloegr, 430 Yr Alban, 463 Gogledd Iwerddon, 229 Cymru drefol, 227 Cymru wledig, 645 Cymru 2008, 
836 Cymru 2009, 923 Cymru 2010, 416 Cymru 2011, 465 Cymru 2012)  
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar eu gwasanaeth symudol yn gyffredinol  
CD21a. A meddwl am eich gwasanaeth ffôn symudol yn unig, pa mor fodlon ydych chi â (prif 
gyflenwr) o ran y gwasanaeth a ddarperir gan (prif gyflenwr) drwyddo draw? 

Roedd dros 90% o ddefnyddwyr band eang sefydlog yng Nghymru yn fodlon ar eu 
gwasanaeth yn Ch1 2012 

Roedd bodlonrwydd cyffredinol ar wasanaethau band eang sefydlog yng Nghymru yn dal i 
godi a disgyn yn y flwyddyn hyd at Ch1 2012. Yn ystod y cyfnod hwnnw roedd cyfran y 
defnyddwyr a oedd yn fodlon ar eu gwasanaeth wedi disgyn pedwar pwynt canran i 91% 
(Ffigur 5.11), sy’n debyg i lefelau mewn blynyddoedd blaenorol. Cafodd y gostyngiad hwn 
mewn lefelau bodlonrwydd cyffredinol yng Nghymru ei yrru gan ostyngiad o bum pwynt 
canran mewn bodlonrwydd ymysg defnyddwyr mewn ardaloedd trefol, ond er gwaethaf y 
gostyngiad hwn, roedd lefelau bodlonrwydd cyffredinol yn uwch na chyfartaledd y DU sef 
87%. 

Ffigur 5.11 Bodlonrwydd cyffredinol ar wasanaeth band eang sefydlog 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2011 Sail: Oedolion dros 16 oed sydd â chysylltiad band 
eang sefydlog gartref (n = 2556 DU, 318 Cymru, 1577 Lloegr, 330 Yr Alban, 331 Gogledd Iwerddon, 
146 Cymru drefol, 172 Cymru wledig, 386 Cymru 2008, 527 Cymru 2009, 604 Cymru 2010, 303 
Cymru 2011, 318 Cymru 2012)  
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar gyflymder eu gwasanaeth pan fyddant ar-lein  
CE8b. A meddwl am eich gwasanaeth rhyngrwyd band eang sefydlog, pa mor fodlon ydych chi â (prif 
gyflenwr) o ran cyflymder eich gwasanaeth tra ydych ar-lein (nid dim ond y cysylltiad)? 
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Roedd bodlonrwydd ar gyflymder band eang yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru 
yn Ch1 2012 

Roedd wyth deg tri y cant o ddefnyddwyr band eang yng Nghymru yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar gyflymder eu gwasanaeth yn Ch1 2012, sy’n uwch na chyfartaledd y DU 
sef 80%. Gwelwyd bodlonrwydd uwch na’r cyfartaledd gyda chyflymder band eang sefydlog 
yng Nghymru er gwaethaf gostyngiad pedwar pwynt canran mewn lefelau bodlonrwydd yn y 
flwyddyn hyd at Ch1 2012, gyda’r gostyngiad mewn bodlonrwydd ar ei fwyaf yn ardaloedd 
gwledig Cymru, lle disgynnodd saith pwynt canran i 77% (Ffigur 5.12). 

Ffigur 5.12 Bodlonrwydd ar gyflymder cysylltiad band eang sefydlog 

Ffynhonnell:  Ymchwil Ofcom, Chwarter 1 2011 Sail: Oedolion dros 16 oed sydd â chysylltiad band 
eang sefydlog gartref (n = 2556 DU, 318 Cymru, 1577 Lloegr, 330 Yr Alban, 331 Gogledd Iwerddon, 
146 Cymru drefol, 172 Cymru wledig, 386 Cymru 2008, 527 Cymru 2009, 604 Cymru 2010, 303 
Cymru 2011, 318 Cymru 2012)  
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar gyflymder eu gwasanaeth pan fyddant ar-lein  
CE8b. A meddwl am eich gwasanaeth rhyngrwyd band eang sefydlog, pa mor fodlon ydych chi â (prif 
gyflenwr) o ran cyflymder eich gwasanaeth tra ydych ar-lein (nid dim ond y cysylltiad)? 
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6  Post 
6  
6.1 Cyflwyniad 

Ar 1 Hydref 2011, dechreuodd Ofcom y gwaith o reoleiddio gwasanaethau post y DU yn lle’r 
rheoleiddiwr blaenorol Postcomm. Mae Ofcom yn gyfrifol am ddiogelu Dyletswydd 
Gwasanaeth Cyffredinol y DU ar wasanaethau post20.  

Mae’r adran hon o’r adroddiad yn crynhoi canlyniadau arolwg wyneb yn wyneb o 
ddefnyddwyr preswyl y DU a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2011. Cynhaliwyd cyfweliadau â 
3615 o oedolion yn y DU a oedd yn gyfrifol am bost eu cartref, gan gynnwys 173 yng 
Nghymru. 

Ar hyn o bryd mae Ofcom yn cynnal rhagor o ymchwil ymysg defnyddwyr y gwasanaeth post 
yng Nghymru sy’n caniatáu i ni adrodd ar brofiadau defnyddwyr busnes a defnyddwyr mewn 
lleoliadau gwledig pellennig. 

6.2 Anfon a derbyn post yng Nghymru 

Mae mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon post yn rheolaidd 
na holl wledydd eraill y DU 

Dywed 69% o ddefnyddwyr yng Nghymru eu bod yn anfon eitemau post yn rheolaidd; mae 
hyn yn uwch o lawer na chyfartaledd y DU sef 58%. Bydd chwe deg un y cant o oedolion yn 
prynu stampiau’n rheolaidd ar gyfer llythyrau a chardiau sy’n uwch o lawer na chyfartaledd y 
DU sef 53%. Bydd dau ddeg saith y cant o oedolion yng Nghymru’n anfon parseli a 
phecynnaudrwy'r post yn rheolaidd, o'i gymharu â 31% yn y DU.  (Ffigur 6.1). 

Ffigur 6.1 Defnyddio stampiau post a gwasanaethau post yn rheolaidd, yn ôl 
gwlad 

Ffynhonnell:  Ymchwil Agweddau at wario Ofcom, 2012  
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n=2117 y DU, 1726 Lloegr, 182 yr Alban, 99 Cymru, 117 Gogledd 
Iwerddon)  
C: Ydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn gwneud unrhyw un o’r canlynol yn rheolaidd... 

                                                 
20Mae rhagor o wybodaeth am waith rheoleiddio Ofcom o’r gwasanaethau post yn y DU ar gael 
yma:http://stakeholders.ofcom.org.uk/post/ 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/post/
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Bydd pobl Cymru yn derbyn mwy o bost na fyddant yn ei anfon 

Dywed oedolion eu bod yn anfon 2.5 llythyr neu gerdyn ar gyfartaledd mewn mis arferol 
(Ffigur 6.2), o’i gymharu â chyfartaledd o oddeutu 8.2 llythyr a cherdyn a dderbynnir bob 
wythnos (Ffigur 6.3). Caiff y gwahaniaeth hwn ei egluro gan y ffaith bod y rhan fwyaf o bost y 
DU yn cael ei anfon gan fusnesau i gartrefi. 

Ffigur 6.2 Amcangyfrif o nifer y llythyrau a chardiau sy’n cael eu hanfon fesul mis 
– post personol 

 

Ffynhonnell:  Ymchwil omnibws Ofcom, Rhagfyr 2011 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â chyfrifoldeb dros bost (n = 3615 DU, 3115 Lloegr, 232 yr Alban, 
173 Cymru, 95 Gogledd Iwerddon) 
C. Tua sawl llythyr a cherdyn byddwch chi’n eu hanfon yn bersonol mewn mis arferol? Ni ddylai hyn 
gynnwys unrhyw eitemau rydych chi’n eu hanfon o’ch cartref mewn perthynas â rhedeg busnes, os 
ydych chi’n gwneud hyn o’ch cartref. Byddwn yn eich holi am barseli ar wahân. 

Mae faint o lythyrau a chardiau sy’n cael eu hanfon a’u derbyn gan gartrefi yng Nghymru 
ychydig yn is na chyfartaledd y DU o 3.1 eitem a anfonir bob mis a 8.7 a dderbynnir bob 
wythnos. 
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Ffigur 6.3 Tua sawl llythyr a cherdyn a dderbynnir bob wythnos 

Ffynhonnell:  Ymchwil omnibws Ofcom, Rhagfyr 2011 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â chyfrifoldeb dros bost (n = 3615 DU, 3115 Lloegr, 232 yr Alban, 
173 Cymru, 95 Gogledd Iwerddon) 
C. Tua sawl llythyr neu gerdyn byddwch chi’n eu derbyn yn bersonol mewn wythnos arferol? Peidiwch 
â chynnwys parseli, byddwn yn eich holi am y rhain ar wahân.  

Mae oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn derbyn llai o barseli na chyfartaledd 
y DU 

Ar draws y DU dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y parseli sy’n cael eu danfon i gartrefi 
wedi bod yn codi wrth i ddefnyddwyr archebu mwy o eitemau ar-lein i’w danfon i’w cartrefi. 
Yng Nghymru, dywed oedolion eu bod yn derbyn 0.7 parsel ar gyfartaledd bob mis, er bod 
nifer y pecynnau a dderbynnir yn amrywio’n sylweddol, gyda lleiafrif sylweddol (10%) yn 
derbyn tri pharsel neu fwy bob mis (Ffigur 6.4). Mae’r data’n awgrymu bod oedolion yng 
Nghymru’n derbyn llai o barseli na chyfartaledd y DU, gyda 45% yn dweud na fyddant yn 
derbyn parsel bob mis a 26% yn dweud na fyddant yn derbyn unrhyw barseli mewn mis 
arferol – serch hynny, mae’r gwahaniaeth hwn o fewn cyfyngau gwall yr arolwg felly ni ddylid 
o reidrwydd ystyried hyn fel gwahaniaeth go iawn. 

Ffigur 6.4 Amcangyfrif o nifer y parseli a dderbynnir fesul mis – post personol 

Ffynhonnell:  Ymchwil omnibws Ofcom, Rhagfyr 2011 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â chyfrifoldeb dros bost (n = 3615 DU, 3115 Lloegr, 232 yr Alban, 
173 Cymru, 95 Gogledd Iwerddon) 
C. Tua sawl parsel byddwch chi’n ei dderbyn yn bersonol mewn mis arferol? 
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6.3 Defnyddio stampiau yng Nghymru 

Dywed bron i hanner defnyddwyr Cymru eu bod yn defnyddio Dosbarth Cyntaf drwy’r 
amser 

Roedd ymchwil Ofcom a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2011 wedi dangos bod dwy ran o dair 
(66%) o ddefnyddwyr post yng Nghymru yn dweud eu bod yn defnyddio stampiau Dosbarth 
Cyntaf yn fwy na stampiau Ail Ddosbarth a dywedodd bron i hanner (48%) eu bod yn 
defnyddio Dosbarth Cyntaf drwy’r amser. Mae hyn er gwaethaf y ffaith mai dim ond lleiafrif 
sy’n dweud bod yn rhaid i’w post gyrraedd y diwrnod canlynol, gyda 14% yn dweud bod 
angen i'w post gyrraedd y diwrnod canlynol ac 19% yn dweud ei fod yn gwneud hynny. 
Roedd defnyddio post Dosbarth Cyntaf ac Ail Ddosbarth a brys y danfon yng Nghymru yn 
debyg i’r DU drwyddi draw. 

Ffigur 6.5 Defnyddio post Dosbarth Cyntaf ac Ail Ddosbarth  

Ffynhonnell:  Ymchwil omnibws Ofcom, Rhagfyr 2011 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sy’n gyfrifol am bost (n = 1615 DU, 173 Cymru) 
C. Wrth anfon llythyrau/cardiau pa rai byddwch chi’n eu defnyddio? A pha gyfran o’r llythyrau/cardiau 
hyn sy’n gorfod cyrraedd eu cyrchfan ar y diwrnod gwaith canlynol? 

6.4 Agweddau at y gwasanaeth post yng Nghymru 

O’i gymharu â chyfartaledd y DU, mae’n well gan lai o oedolion yng Nghymru anfon e-
bost yn hytrach na llythyrau 

Mae chwarter (27%) o oedolion Cymru yn cytuno ei bod yn well ganddynt anfon e-bost na 
llythyrau pan fo hynny’n bosibl, sy’n gyfran is na’r nifer sy’n cytuno â hyn ledled y DU (38%). 
Dywed un deg chwech y cant o oedolion Cymru eu bod yn defnyddio post dim ond pan nad 
oes dim opsiwn arall ar gael o’i gymharu â chyfartaledd y DU sef 21% (Ffigur 6.6) – dyma’r 
lefel isaf o ran cytuno â’r datganiad hwn ledled y DU, sydd efallai’n awgrymu ei bod yn well 
gan bobl Cymru ddefnyddio’r gwasanaeth post na phobl yng ngwledydd eraill y DU. Mae 
oedolion yng Nghymru hefyd yn llai tebygol o gytuno eu bod dim ond yn anfon cardiau 
cyfarch yn hytrach na llythyrau at ffrindiau a pherthnasau. 
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Mae oedolion yng Nghymru yn llai tebygol o gytuno eu bod wrth eu bodd yn anfon ac yn 
derbyn llythyrau a chardiau (24% o’i gymharu â chyfartaledd y DU sef 33%) ac y byddent yn 
teimlo eu bod wedi cael eu torri i ffwrdd o gymdeithas pe na bai modd iddyn nhw anfon neu 
dderbyn post (16% o’i gymharu â chyfartaledd y DU sef 21%).  

Ffigur 6.6 Cytuno â datganiadau am bost 

Ffynhonnell:  Ymchwil omnibws Ofcom, Rhagfyr 2011 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed sydd â chyfrifoldeb dros bost (n = 3615 DU, 3115 Lloegr, 232 yr Alban, 
173 Cymru, 95 Gogledd Iwerddon) 
C. Pa un o’r datganiadau hyn sy’n berthnasol i chi? 
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