
  

6  Post 
 
Nodyn am ymchwil arolwg traciwr post Ofcom  
Traciwr Post Preswyl Ofcom 

Mae'r arolwg traciwr post preswyl yn cael ei gynnal gydol y flwyddyn, drwy gyfrwng 
cyfweliadau wyneb yn wyneb â 1,946 o ymatebwyr 16 oed a hŷn yn y DU. Cafodd 151 o 
ymatebwyr eu cyfweld yng Nghymru. Mae data’r traciwr post yn yr adroddiad hwn yn cyfeirio 
at 2015, gyda'r gwaith maes wedi digwydd ym mis Ionawr a mis Chwefror 2015. Yn 
Chwarter Tri 2015, ni wnaethom gynnal cyfweliadau er mwyn gallu adolygu methodoleg yr 
arolwg. Oherwydd hyn, nid oes modd cymharu'r samplau a gafwyd yn yr Alban, Cymru a 
Gogledd Iwerddon yn uniongyrchol â data’r blynyddoedd blaenorol. Mae lled gwall y sampl 
yng Nghymru oddeutu +/- 5-8%.  

Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 

Mae'r arolwg traciwr post busnes yn cael ei gynnal gydol y flwyddyn, drwy gyfweliadau dros 
y ffôn ymysg sampl o 1,200 o bobl sy’n gyfrifol am y post mewn BBaCh yn y DU (busnesau 
â 0-249 o weithwyr) a 167 BBaCh yng Ngogledd Iwerddon. Mae data’r traciwr post yn yr 
adroddiad hwn yn cyfeirio at 2015, gyda'r gwaith maes wedi digwydd ym mis Ionawr a mis 
Chwefror 2015. Yn Chwarter Tri 2015, ni wnaethom gynnal cyfweliadau er mwyn gallu 
adolygu methodoleg yr arolwg. Oherwydd hyn, nid oes modd cymharu'r samplau a gafwyd 
yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn uniongyrchol â data’r blynyddoedd blaenorol. 
Mae lled gwall y sampl yng Nghymru oddeutu +/- 5-8.  

6  
6.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 
Codi tâl ychwanegol am barseli 

Mae unigolion a sefydliadau defnyddwyr yn dal i nodi bod cwsmeriaid mewn lleoliadau 
gwledig, anghysbell neu bellennig yn gallu wynebu taliadau ychwanegol er mwyn cael 
parseli, lle mae'r parsel y tu allan i’r gwasanaeth cyffredinol sy’n pennu pris unffurf ar gyfer 
dosbarthu parseli. Mae Ofcom wrthi’n casglu gwybodaeth er mwyn deall pa mor gyffredin 
yw’r taliadau ychwanegol hyn, i ba leoliadau maent yn berthnasol, ac a ydynt yn cael eu 
gosod fel arfer gan fanwerthwyr neu gan y cwmnïau sy’n dosbarthu’r parseli.  Mae Ofcom yn 
disgwyl cynnwys rhai o'r canfyddiadau hyn yn ei ddiweddariad monitro blynyddol ar y 
farchnad bost. 

6.2 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid preswyl 
Roedd bron i naw o bob deg oedolyn yng Nghymru wedi anfon o leiaf un eitem o bost 
bob mis 

Dywedodd llai nag un o bob pump (15%) oedolyn yng Nghymru nad oeddynt wedi anfon 
eitem o bost yn ystod y mis diwethaf. Mae hyn yn cymharu â 21% yn y DU drwyddi draw a 
29% yn yr Alban. Roedd oedolion yng Nghymru wedi anfon 6.3 eitem ar gyfartaledd bob mis, 
o'i gymharu â 6.6 eitem bob mis yn y DU drwyddi draw. Roedd mwyafrif o oedolion (74%) 
wedi anfon rhwng un a deg eitem yn ystod y mis diwethaf.  
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Ffigur 6.1 Nifer yr eitemau post a anfonwyd yn ystod y mis diwethaf yn fras 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1946 o oedolion 16 oed a hŷn, 1451 Lloegr, 214 yr Alban, 151 Cymru, 
130 Gogledd Iwerddon) 

QC1. Tua faint o eitemau – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol wedi’u 
hanfon drwy'r post yn ystod y mis diwethaf? 

Anfonodd oedolion yng Nghymru 1.5 parsel y mis ar gyfartaledd 

Dywedodd bron i chwech o bob deg oedolyn (58%) yng Nghymru nad oeddynt wedi anfon 
unrhyw barseli yn ystod y mis diwethaf; mae hyn yn debyg i wledydd eraill y DU. Anfonodd 
oedolion yng Nghymru 1.5 parsel y mis ar gyfartaledd, sydd unwaith eto’n debyg i weddill y 
DU.  

Ffigur 6.2 Parseli a anfonwyd yn ystod y mis diwethaf 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1491 o oedolion 16 oed a hŷn, 1131 Lloegr, 152 yr Alban, 127 Cymru, 
81 Gogledd Iwerddon) 

QC2. A faint o’r eitemau hyn a anfonwyd yn y mis diwethaf oedd yn barseli yn hytrach na llythyrau 
neu gardiau? *Rhybudd: Sylfaen isel 
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Mae oedolion yng Nghymru yn llai tebygol o anfon parseli llai na’r rheini yn y DU 
drwyddi draw 

Dywedodd llai nag un o bob pump oedolyn yng Nghymru (15%) eu bod wedi anfon parsel llai 
yn ystod y mis diwethaf. Roedd yr holl fathau eraill o bost a anfonwyd yn ystod y mis 
diwethaf yn debyg i gyfartaledd y DU at ei gilydd. Fel yn y gwledydd eraill, dywedodd canran 
uchel o’r ymatebwyr eu bod yn anfon gwahoddiadau, cardiau cyfarch a chardiau post (51%) 
a pharseli mwy (42%).  

Ffigur 6.3 Mathau o bost a anfonwyd yn ystod y mis diwethaf 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pawb sydd wedi anfon unrhyw eitemau drwy’r post yn bersonol yn yr wythnos ddiwethaf (n = 
1491 y DU, 1131 Lloegr, 152 yr Alban, 127 Cymru, 81 Gogledd Iwerddon) 

QC5. Pa rai o’r mathau hyn o bost fyddech chi’n dweud rydych wedi’u hanfon drwy’r post yn bersonol 
yn y mis diwethaf? (sawl cod)  *Rhybudd: Sylfaen isel 

Mae nifer yr eitemau a dderbyniwyd bob wythnos yng Nghymru yn debyg i gyfartaledd 
y DU 

Dywedodd bron i hanner yr oedolion yng Nghymru (46%) eu bod wedi derbyn rhwng pump a 
deg eitem yn ystod yr wythnos diwethaf. Mae oedolion yng Nghymru yn derbyn 8.7 eitem o 
bost yr wythnos ar gyfartaledd; mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU, yr Alban a Lloegr, ond 
yn uwch nag yng Ngogledd Iwerddon.  
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Ffigur 6.4 Nifer yr eitemau post a dderbyniwyd yn ystod yr wythnos diwethaf yn 
fras 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1946 o oedolion 16 oed a hŷn, 1451 Lloegr, 214 yr Alban, 151 Cymru, 
130 Gogledd Iwerddon) 
QD1 Tua faint o eitemau post – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol 
wedi’u derbyn yn ystod yr wythnos diwethaf? 

Roedd chwech o bob deg oedolyn yng Nghymru heb dderbyn unrhyw barseli yn ystod 
yr wythnos diwethaf 

Dywedodd ychydig dros chwech o bob deg oedolyn yng Nghymru (63%) nad oeddynt wedi 
derbyn unrhyw barseli yn ystod yr wythnos diwethaf, yn unol â gweddill gwledydd y DU. 
Dywedodd ychydig dros chwarter (27%) eu bod wedi derbyn un neu ddau barsel.  

Ffigur 6.5 Parseli a dderbyniwyd yn ystod yr wythnos diwethaf 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd a oedd wedi derbyn unrhyw eitemau post yn bersonol yn ystod yr wythnos 
diwethaf (n = 1824 oedolion 16+, 1258 Lloegr, 203 yr Alban, 147 Cymru, 116 Gogledd Iwerddon) 

QD2. A faint o’r eitemau hyn a dderbyniwyd yn ystod yr wythnos diwethaf oedd yn barseli?  
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6.3 Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid preswyl 
Dywed oedolion yng Nghymru eu bod yn fodlon iawn at ei gilydd ag agweddau 
penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol 

Dywed dros naw o bob deg oedolyn yng Nghymru (95%) eu bod yn fodlon â diogelwch y 
gwasanaeth a gynigir gan y Post Brenhinol. Mae naw o bob deg oedolyn yng Nghymru 
(90%) hefyd yn fodlon â'r amser mae'r post yn ei gymryd i gyrraedd. Dywed dros wyth o bob 
deg oedolyn (85%) eu bod yn fodlon â’r nifer o flychau post sydd ar gael. Dywed nifer tebyg 
o ymatebwyr (88%) eu bod yn fodlon â nifer y Swyddfeydd Post sydd ar gael; mae'r ffigur 
hwn yn uwch na'r ffigur ar gyfer y DU (78%).  

Ffigur 6.6 Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd yng Nghymru (n = 1946 y DU, 151 Cymru) 

QE3A-F. Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaethau'r Post Brenhinol - wedi’i restru’n ôl y 
gyfran sy’n fodlon ymysg oedolion yng Nghymru 

Dywed pobl yng Nghymru iddynt gael mwy o broblemau gyda phost yn mynd ar goll 
na’r rheini yn y gwledydd eraill 

Dywedodd dros un o bob pump oedolyn yng Nghymru (21%) eu bod wedi cael problemau 
gyda phost yn mynd ar goll yn ystod y 12 mis diwethaf, sy’n fwy nag yn yr holl wledydd eraill. 
Dywedodd ychydig dros un o bob deg oedolyn (15%) eu bod wedi profi oedi wrth dderbyn 
eitemau post a dywedodd cyfran debyg (13%) eu bod wedi derbyn post wedi’i ddifrodi.  
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Ffigur 6.7 Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2015 
Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1946 oedolyn 16+, 1451 Lloegr, 214 Yr Alban, 151 Cymru, 130 Gogledd 
Iwerddon)  
QG1A-E. Problemau a gafwyd gyda gwasanaeth y Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf, wedi’i 
restru’n ôl y gyfran ymysg holl oedolion y DU. Nodyn: Post yr ymyrrwyd arno yw post lle mae ymgais 
fwriadol wedi’i wneud i ganfod neu i ddwyn y cynnwys.  

6.4 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes 

Mae hanner y busnesau yng Nghymru yn anfon llai na 25 llythyr bob mis 

Gofynnwyd i fusnesau faint o lythyrau a llythyrau mawr y mae eu sefydliadau’n eu hanfon 
bob mis ar gyfartaledd. Dywedodd hanner y busnesau (51%) yng Nghymru eu bod yn anfon 
rhwng 0 a 24 eitem bob mis; mae hyn yn cymharu â bron i chwech o bob deg (59%) yn y DU 
drwyddi draw. Dywed chwarter y busnesau (26%) yng Nghymru eu bod yn anfon rhwng 25 a 
49 eitem bob mis ar gyfartaledd; 18% yw’r ffigur ar gyfer y DU drwyddi draw. 

Ffigur 6.8 Nifer y llythyrau sy'n cael eu hanfon bob mis ar gyfartaledd 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 
Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1200 y DU, 734 Lloegr, 156 yr Alban, 167 Cymru, 143 G Iwerddon) 

QV2a. Ar gyfartaledd, faint o lythyrau mae’ch sefydliad chi yn eu hanfon bob mis? Ystyriwch DIM 
OND yr holl lythyrau a llythyrau mawr rydych yn eu hanfon fel sefydliad. 
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Mae busnesau yng Nghymru yn defnyddio post Dosbarth Cyntaf yn amlach na 
busnesau yng ngwledydd eraill y DU 

Dywedodd bron i naw o bob deg busnes yng Nghymru (88%) eu bod yn defnyddio'r 
gwasanaeth Dosbarth Cyntaf wrth anfon llythyrau (h.y. post nad yw’n cael ei dracio ac nad 
oes rhaid cael llofnod wrth ei dderbyn), cyfran uwch na holl wledydd eraill y DU. Mae 
busnesau yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio gwasanaethau eraill y Post Brenhinol mewn 
cyfrannau tebyg i gyfartaledd y DU. 

Ffigur 6.9 Gwasanaethau'r Post Brenhinol sy'n cael eu defnyddio i anfon post 
safonol bob mis 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 

Sylfaen: Pob ymatebydd sy’n defnyddio gwasanaethau dosbarthu safonol y Post Brenhinol (n = 1121 
y DU, 686 Lloegr, 146 yr Alban, 155 Cymru, 134 G Iwerddon)  
QV6d. Pa rai o wasanaethau canlynol y Post Brenhinol, os o gwbl, y mae eich sefydliad chi yn eu 
defnyddio i anfon eich post safonol? 

Mae busnesau yng Nghymru ymysg y rhai lleiaf tebygol o fod wedi newid o 
ddefnyddio'r post i ddulliau cyfathrebu eraill yn ystod y 12 mis diwethaf 

Gofynnwyd i fusnesau a oeddynt wedi newid rhai rhannau o’u post i ddulliau cyfathrebu eraill 
yn ystod y 12 mis diwethaf. Honnai hanner y busnesau (52%) yng Nghymru eu bod wedi 
symud rhywfaint o’u post i ddulliau eraill.  

Pan ofynnwyd iddynt pam nad oeddynt wedi symud unrhyw bost i ddulliau cyfathrebu eraill 
dros y flwyddyn ddiwethaf, yr ymateb mwyaf poblogaidd ymysg busnesau yng Nghymru 
oedd ‘yn hapus i anfon pethau drwy'r post’. Yr ymateb mwyaf poblogaidd ar gyfer y DU yn 
gyffredinol oedd ‘rydym eisoes wedi symud popeth mae’n bosibl ei symud’. 
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Ffigur 6.10 Wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng 
nghyswllt rhywfaint o bost 

  

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 

Sylfaen: Pob ymatebydd (n = 1200 y DU, 734 Lloegr, 156 yr Alban, 167 Cymru, 143 G Iwerddon) 

QF4. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydy’ch sefydliad chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng 
nghyswllt rhywfaint o'ch post? 

Y rheswm mwyaf tebygol dros newid yw'r gost 

O’r busnesau hynny a oedd wedi symud rhywfaint o'u post i ddulliau cyfathrebu eraill, 
dywedodd bron i hanner ohonynt (47%) fod y penderfyniad wedi’i wneud er mwyn arbed 
costau gyda chanran debyg (46%) yn nodi cyflymder fel y rheswm dros newid.   

Ffigur 6.11 Y prif resymau dros newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn ystod y 12 mis 
diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o bost 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 
Sylfaen: Pob un sydd wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill (n = 720 y DU, 452 Lloegr, 80 yr Alban, 
94 Cymru, 94 G Iwerddon) 
QF6: Pam rydych chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng nghyswllt rhywfaint o'ch post? 
(penagored) Dangosir y 6 rheswm pennaf 

*Rhybudd: Sylfaen isel 
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6.5 Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid busnes 
Mae bodlonrwydd â'r Post Brenhinol yn uwch na chyfartaledd y DU ymysg busnesau 
yng Nghymru 

Gofynnwyd i fusnesau pa mor fodlon oeddynt yn gyffredinol â gwasanaethau'r Post 
Brenhinol y maent yn eu defnyddio, fel rhywun sy’n anfon ac fel rhywun sy’n derbyn post. 
Dywedodd wyth o bob deg busnes (82%) yng Nghymru eu bod yn 'fodlon iawn’ neu’n ‘eithaf 
bodlon’ â gwasanaethau'r Post Brenhinol. Mae canran y busnesau yng Nghymru a 
ddywedodd eu bod yn ‘fodlon iawn’ (47%) yn uwch nag yn y DU drwyddi draw (39%).  

Ffigur 6.12 Bodlonrwydd cyffredinol ag ansawdd y gwasanaeth gan y Post 
Brenhinol 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015 
Sylfaen: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 1185 y DU, 727 Lloegr, 155 yr Alban, 
164 Cymru, 139 Gogledd Iwerddon) 
QRM2. Gan feddwl yn gyffredinol am y gwasanaeth y mae'ch sefydliad yn ei dderbyn, ar raddfa o 1 i 
5 lle mae 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn golygu bodlon iawn, pa mor fodlon ydych chi ag ansawdd 
cyffredinol y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn gan y Post Brenhinol fel rhywun sy'n anfon post ac 
yn ei dderbyn? 

Mae mwy o fusnesau yng Nghymru nag yn y DU drwyddi draw yn fodlon â 
dibynadwyedd y casgliadau 

Mae mwy o fusnesau yng Nghymru nag yn y DU drwyddi draw yn fodlon â dibynadwyedd y 
casgliadau (76% o’i gymharu â 66%). Dywedodd pedwar o bob deg busnes yng Nghymru 
(40%) eu bod yn fodlon â phris postio, sy’n debyg i ffigur y DU drwyddi draw (38%). 
Dywedodd dros dri chwarter y busnesau eu bod yn fodlon â dibynadwyedd/cysondeb y 
dosbarthu (83%), dibynadwyedd y casgliadau (76%), amser dosbarthu (76%) a faint o bost a 
gollir (75%).  

Ymysg busnesau yng Nghymru sy’n defnyddio’r Post Brenhinol, dywedodd dros wyth o bob 
deg (82%) nad oeddynt wedi cael unrhyw broblemau gyda’u gwasanaeth wrth anfon neu 
dderbyn post yn ystod y chwe mis diwethaf.  
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Ffigur 6.13 Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol 

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2015  

Sylfaen: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 1185 y DU, 164 Cymru) 
QMR3: Beth yw eich barn am berfformiad y Post Brenhinol, fel rhywun sy'n anfon ac yn derbyn post, 
yn y meysydd canlynol gan ddefnyddio graddfa 5 pwynt gydag 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn 
golygu bodlon iawn? 
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