
6

6

6

6

6

6

6

1 Marchnad gyfathrebiadau Cymru Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017 - Cymru ofcom.org.uk1 Marchnad gyfathrebiadau Cymru

7

7

7

7

7

7

1.1 Cymru: Ffeithiau Cyflym

Cyfran y cartrefi sydd â theledu

Cyfran y cartrefi sydd â theledu sydd ag unrhyw deledu y telir amdano

Cyfran y cartrefi sydd â theledu sydd ag unrhyw deledu am ddim

Cyfran y cartrefi sydd â theledu sydd â theledu clyfar

Cyfran y cartrefi sydd â HDTV sydd â gwasanaeth HDTV

Cyfran y cartrefi sy’n gwylio cynnwys ar-alwad*

Cyfran y cartrefi sy’n tanysgrifio i gynnwys ar-alwad y telir 
amdano*

Cyfran y cartrefi sy’n gwylio gwasanaethau teledu dal-i-fyny 
(gan gynnwys yn fyw a dal-i-fyny)*

Te
le

du
Ra

di
o Cyrhaeddiad gwasanaethau radio bob wythnos ar gyfartaledd 

ymhlith oedolion 15 oed a hŷn
Oriau gwrando bob wythnos ar gyfartaledd ymhlith oedolion 15 oed a hŷn / /

/ /

Perchnogaeth setiau radio DAB ymhlith oedolion 15 oed a hŷn / /
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Cyfran y cartrefi sydd â mynediad i'r rhyngrwyd

Cyfran y cartrefi sydd â band eang

Cyfran y bobl sy’n defnyddio eu ffonau symudol i wneud 
pethau ar y rhyngrwyd

85% 83%

78% 81%

58% 57%
Te
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-

gy
fa
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Cyfran yr oedolion sydd â ffôn symudol

Cyfran yr oedolion sydd â ffôn clyfar

Cyfran y rhai sy’n berchen ar ffôn clyfar sydd â gwasanaeth 4G

Cyfran y cartrefi sydd â ffôn llinell dir

Cyfran y cartrefi sydd wedi defnyddio VoIP rywbryd

95%+ 90%−

76% 69%

68% 59%

78%− 88%+

54% 51%

27% 30%

56% 63%

62% 57%

Cyfran y cartrefi sydd â chyfrifiadur bwrdd gwaith

80% 76%Cyfran y cartrefi sydd â bwndel o wasanaethau1

Cyfran y cartrefi sydd â gliniadur

96%
60%↓

49%
36%

86%↑

76%

25%

46%

92%
23%
58%

84%
79%

58%

94%
74%
66%
80%
54%

28%

79%

58%
61% Cyfran y cartrefi sydd â thabledDy
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Bwndelu

96% 97%

61% 53%

46%− 58%+

38% 29%

87%+ 79%−

77% 71%

25% 28%

48%+ 38%−
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Mae cyd-destun 
ein byd teledu yn 

datblygu. Nid ydym 
yn cael ein cyfyngu 

gan amserlenni 
darlledwyr bellach. 

Yn hytrach, rydym yn trefnu pryd 
rydym ni am wylio rhaglenni er 
mwyn cyd-fynd â’n bywyd. Rydym 
yn gwylio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio darlledwyr; teledu wedi’i 
recordio a gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio y tanysgrifir iddynt, megis 
Netflix ac Amazon Prime Video, sy’n 
dod yn fwyfwy cyffredin, yn ogystal â 
gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu’n 
fyw 1 . Gyda’r cynnydd yn y nifer sy’n 
defnyddio band eang sefydlog (78% 
o gartrefi yng Nghymru yn 2017, o’i 
gymharu â 63% yn 2012) a dyfeisiau 
cludadwy (roedd 74% a 61% o bobl 
yn defnyddio ffonau clyfar a dyfeisiau 
tabled yn 2017 o’i gymharu â 39% ac 
8% yn 2012)2 hefyd, mae hyn wedi 

rhoi’r rhyddid i ni wylio beth bynnag 
rydym yn dymuno ei wylio, pryd 
bynnag a lle bynnag y dymunwn ni.

Ond nid yw’n newid syml o deledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw i 
wasanaethau ar-alwad a ffrydio. 
Mae teledu sy’n cael ei ddarlledu’n 
fyw yn dal i fod yn rhan ganolog o 
hyn, ond mae pobl yn defnyddio 
gwahanol wasanaethau a mathau 
o gynnwys fwyfwy er mwyn 
bodloni gwahanol anghenion. 
Bwriad yr adran hon yw edrych ar 
yr anghenion y mae’r gwahanol 
wasanaethau hyn yn eu bodloni, a 
manteision ac anfanteision y dull 
newydd hwn o wylio’r teledu.

1.2 Newidiadau yn y maes teledu
1.2.1 Cyflwyniad

Methodoleg

Mae’r adran hon yn defnyddio 
ymchwil newydd gan Ofcom a 
gynhaliwyd rhwng 27 Ebrill a 9 Mai 
2017, gan Populus. Cynhaliwyd 
yr ymchwil drwy gyfrwng arolwg 

ar-lein, a oedd yn cynnwys 2,356 
o gyfweliadau ag oedolion 16 oed 
a hŷn, a 505 o gyfweliadau ag 
unigolion 12-15 oed. Cynhaliwyd 
cyfanswm o 159 o gyfweliadau 
ag oedolion yng Nghymru.
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Roedd ymchwil Diwrnod Digidol 
Ofcom3 y llynedd yn dangos bod 
teledu byw (gwylio rhaglen ar yr adeg 
mae’n cael ei darlledu) yn cyfrif am 
88% o holl amser gwylio oedolion 
yng Nghymru, felly mae’n amlwg yn 
rhan ganolog o sut y mae pobl yn 
gwylio teledu. Fodd bynnag, roedd 
hyn wedi gostwng o 92% ers 2014. Yn 
unol â hyn, mae data gan BARB hefyd 
yn dangos bod faint o amser mae 
oedolion yng Nghymru yn ei dreulio’n 
gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu’n 
fyw wedi gostwng ers 20104. 

Yn groes i hyn, mae’r nifer sy’n gwylio 
gwasanaethau ar-alwad a ffrydio yn 

cynyddu. Canfu’r Diwrnod Digidol fod 
cynnydd o 11 pwynt canran rhwng 
2014 a 2016, yng nghyfran y bobl yng 
Nghymru a oedd yn dweud eu bod 
yn gwylio unrhyw gynnwys fideo-
ar-alwad (42% o’i gymharu â 53%). 
Gwasanaethau ar-alwad y mae’n rhaid 
talu amdanynt oedd yn gyfrifol am y 
cynnydd hwn, cynnydd o 17 pwynt 
canran o 13% i 30%. Gwelwyd rhywfaint 
yn llai o gynnydd yn y gwasanaethau 
ar-alwad di-dâl, sef pedwar pwynt 
canran (38% o’i gymharu â 42%). Ymysg 
y rhai sy’n defnyddio fideo-ar-alwad bu 
cynnydd o 31 munud yn y munudau 
dyddiol ar gyfartaledd a dreulir yn 

gwylio teledu ar-alwad y mae’n rhaid 
talu amdano dros yr un cyfnod (o 30 
munud i 1 awr 1 munud), tra roedd 
gwylio fideo ar-alwad di-dâl wedi aros 
yn sefydlog, sef 44 munud y diwrnod.5

Oherwydd y newid hwn tuag 
at amrywiaeth ehangach o 
wasanaethau’n cael eu defnyddio i 
wylio rhaglenni, cynhaliodd Ofcom 
ymchwil i weld beth oedd yn ysgogi 
pobl i ddefnyddio’r gwahanol 
wasanaethau hyn, a beth oedd pobl 
yn ei gredu oedd manteision ac 
anfanteision gwylio gwasanaethau 
fideos ar-lein (fel BBC iPlayer, ITV 
Hub, Netflix, Amazon Prime Video).

Mae dros wyth unigolyn o bob deg 
(84%) yng Nghymru’n hoffi gallu 
gwylio beth maent yn dymuno 
ei wylio, pryd bynnag y maent yn 
dymuno gwneud hynny. Dywedodd 
dwy ran o dair (67%) o bobl yng 
Nghymru eu bod yn hoffi gwylio 
rhaglenni teledu a ffilmiau ar-alwad 
er mwyn osgoi hysbysebion, neu 
oherwydd nad oes hysbysebion.

Mae gwylio nifer o benodau, un 
ar ôl y llall, yn rhywbeth cyffredin 
y dyddiau hyn, gyda 28% o bobl 
yng Nghymru’n dweud eu bod yn 
gwneud hyn o leiaf bob wythnos.

Dywedodd tri o bob deg o bobl 
yng Nghymru (31%) eu bod yn 
eistedd i lawr fel teulu i wylio’r 
un rhaglen deledu neu ffilm ar 
yr un ddyfais bob diwrnod.

Dywedodd tri o bob deg (30%) fod 
aelodau’r cartref yn eistedd yn yr 
un ystafell ac yn gwylio gwahanol 
raglenni ar wahanol sgriniau 
o leiaf unwaith yr wythnos.

Dywed bron i hanner (49%) 
pobl Cymru eu bod yn gwylio 
rhaglenni a ffilmiau ar eu pen 
eu hunain bob diwrnod.

Mae chwech o bob deg (61%) o 
bobl yng Nghymru yn dweud bod yn 
well ganddynt wylio digwyddiadau 
cenedlaethol mawr ar deledu sy’n 
cael ei ddarlledu’n fyw yn hytrach 
nag ar-alwad, oherwydd mae’n 
dda gwybod bod pawb yn gwylio 
ar yr un pryd. Roedd hanner yr 
ymatebwyr (50%) yn dweud yr un 
peth am raglenni chwaraeon.

1.2.3 Y gwasanaethau y mae pobl yn eu defnyddio

Mae fideo ar-alwad yn dod yn fwy cyffredin 

1.2.2 Y prif bwyntiau o’r ymchwil

3  Mae’r Diwrnod Digidol yn astudiaeth ddyddiadur feintiol a manwl o holl weithgareddau cyfathrebu a chyfryngau oedolion a phlant yn y DU er mwyn cael trosolwg o rôl y cyfryngau a 
chyfathrebiadau ym mywydau pobl, gan ddelio â defnydd personol a defnydd busnes, yn y cartref a thu allan i’r cartref. https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-
research/general-communications/digital-day 

4  Oedolion 16 oed a hŷn. Roedd yr amser a dreulir ar gyfartaledd yn gwylio teledu byw wedi disgyn 36 munud (-14%) i 3 awr a 51 munud yr oedolyn yn 2016. 
5 Munudau dyddiol gweithgareddau ar gyfartaledd (ymysg y rheini a wnaeth y gweithgaredd o leiaf unwaith).

1 Mae’r term ‘Teledu Byw’ yn cynnwys rhaglenni byw sydd wedi’u trefnu ac sy’n cael eu darlledu fel rhan o sianel linol.
2 Traciwr Technoleg Ofcom

Pan ofynnwyd pa wasanaethau 
ar-alwad a ffrydio yr oeddynt yn eu 
defnyddio i wylio rhaglenni teledu a 
ffilmiau, yr atebion mwyaf poblogaidd 
ymysg yr oedolion yng Nghymru 

oedd BBC iPlayer ac ITV Hub (62% a 
44% yn y drefn honno). Mae bron i 
draean (31%) yn dweud eu bod yn 
defnyddio YouTube i wylio rhaglenni 
a ffilmiau, yna teledu wedi’i recordio 

(29%), Netflix (25%) ac All4 (20%), 
gyda phob gwasanaeth arall o dan 
20%. Roedd yr ymatebion o Gymru 
yn weddol debyg i rai gwledydd 
eraill y DU a’r DU drwyddi draw.

Mae bron i draean o oedolion Cymru’n gwylio rhaglenni a ffilmiau ar YouTube

Cyfran yr oedolion sy’n defnyddio gwahanol wasanaethau 
i wylio rhaglenni teledu / ffilmiau (%)

DUCymru

TV

62% 44% 31% 25% 29%
63% 40% 38% 31% 28%

20%
26% 20% 18% 16%

14% 16% 12%
12%
14%

Cyfran yr oedolion sy’n defnyddio gwahanol wasanaethau 
i wylio rhaglenni teledu / ffilmiau (%)
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Er mwyn deall pam fod pobl yn 
defnyddio gwahanol wasanaethau, fe 
wnaethom ofyn iddynt pa wasanaeth 
y byddent yn ei ddefnyddio ar gyfer 
ystod o wahanol anghenion

Teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw 
yw’r prif ddewis gwylio o hyd er 
mwyn cael y newyddion diweddaraf a 
gwybod am ddigwyddiadau cyfredol. 
Pan wnaethom ofyn i ddefnyddwyr 
teledu byw yng Nghymru pam eu bod 
yn defnyddio teledu byw, dywedodd 
62% er mwyn ‘cael y newyddion 
diweddaraf a chael gwybod beth 
sy’n digwydd yn ein hardal’, sef yr 
ateb mwyaf poblogaidd. Mae hyn 
yn cymharu â 27%  o ddefnyddwyr 
iPlayer, All4 neu wasanaethau ar-
alwad a ffrydio darlledwyr eraill, a 
oedd yn dweud yr un peth, a 5% o 
ddefnyddwyr Netflix, Amazon Prime 
neu wasanaethau ar-alwad a ffrydio 
y tanysgrifir iddynt. Mae hyn yn 
pwysleisio’r rôl bwysig sydd gan deledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw o hyd o ran 
cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i ni.

Nid cael y newyddion diweddaraf 
yw’r unig reswm dros wylio teledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw. Dyma’r 
gwasanaeth sy’n fwyaf tebygol o gael 
ei ddefnyddio er mwyn cael ‘sŵn 
cefndir’. O’r ymatebwyr yng Nghymru 
sy’n gwylio teledu byw, mae chwarter 
(25%) yn gwneud hynny er mwyn 
cael sŵn cefndir. Ymysg yr ymatebwyr 
sy’n gwylio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio darlledwyr, mae’r ffigur yn 
10%; ar gyfer gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio y tanysgrifir iddynt, mae’n 
8% ac ymysg y rhai sy’n defnyddio 
Facebook/YouTube mae’n 9%. Er bod 
y gwasanaethau hyn i gyd yn cael eu 
defnyddio ar gyfer sŵn cefndir i raddau, 
mae teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw 
yn fwy poblogaidd na’r gwasanaethau 
eraill ar gyfer y diben hwn. 

Mae ymdeimlad o ‘gystadlu ag eraill’ 
ac ‘undod’ yn egluro’n rhannol pam 
fod gwylio teledu byw yn dal i fod 
yn boblogaidd. Mae chwech o bob 
deg (61%) o bobl yng Nghymru 
yn dweud bod yn well ganddynt 
wylio digwyddiadau cenedlaethol 
mawr yn fyw, ar deledu sy’n cael ei 
ddarlledu yn hytrach na gwylio ar-
alwad ar adeg o’u dewis, oherwydd 
mae’n dda gwybod bod pawb yn 
gwylio ar yr un pryd. Roedd hanner 
yr ymatebwyr (50%)  yn dweud yr 
un peth am raglenni chwaraeon.

Gall teledu fod yn ffordd wych o 
gael rhywfaint o amser i chi’ch hun. 
Dywedodd hanner (48%) gwylwyr 
gwasanaethau ar-alwad a ffrydio 
darlledwyr yng Nghymru eu bod yn 
eu ddefnyddio er mwyn cael ‘amser 
iddynt eu hunain’. Mae’r rhai sy’n 
gwylio teledu byw neu deledu wedi’i 
recordio yr un mor debygol o wneud 
hynny er mwyn ‘cael amser iddynt eu 
hunain’ (47%). Ymysg yr ymatebwyr 
sy’n gwylio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio y tanysgrifir iddynt, megis 
Netflix, Amazon Prime, mae 46% 

1.2.4 Rhesymau dros ddefnyddio gwahanol wasanaethau

Teledu byw yw’r dull mwyaf poblogaidd ar gyfer cael y newyddion diweddaraf ymysg trigolion Cymru hefyd yn defnyddio’r gwasanaethau 
hyn er mwyn cael ‘amser iddynt 
eu hunain’. Dywedodd tri deg 
wyth y cant o’r ymatebwyr sy’n 
defnyddio Facebook neu YouTube 
i wylio rhaglenni neu ffilmiau hyn 
hefyd. Mae’r cysondeb hwn mewn 
ymatebion ar draws y gwasanaethau’n 
dangos bod cael amser i chi’ch hun 
a gallu dewis yn union beth i’w wylio 
yn un o fanteision pob math o wylio

Dywedodd oddeutu hanner (49%) y 
bobl yng Nghymru eu bod yn gwylio 
rhaglenni teledu a ffilmiau ar eu pen 
eu hunain ar unrhyw ddyfais bob dydd 
a dywedodd tri o bob deg (30%) eu 
bod yn gwneud hyn sawl gwaith yr 
wythnos. Fodd bynnag, roedd dros 
hanner (55%) y bobl yng Nghymru 
yn cytuno â’r datganiad fod “pobl yn 
treulio gormod o amser yn gwylio 
ar eu pen eu hunain ar eu tabledi 
a’u ffonau clyfar y dyddiau hyn”.

Hefyd, mae nifer o bobl yn ymlacio 
a dadflino wrth wylio’r teledu. Mae 
hanner (50%) y bobl yng Nghymru sy’n 
gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu’n 
fyw yn gwneud hynny i ymlacio. Mae 
44% o’r ymatebwyr sy’n defnyddio 
Facebook/YouTube yn gwneud hynny 
er mwyn ymlacio. Mae’r ymatebwyr 
sy’n gwylio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio y tanysgrifir iddynt hefyd 
yn gwylio’r rhaglenni hyn am y 
rheswm hwn, gyda 43% yn dweud 
bod ymlacio a dadflino yn bwysig 
iddynt. Ymysg yr ymatebwyr sy’n 
defnyddio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio darlledwyr, mae 40% yn 
gwneud hynny i ymlacio a dadflino. 

Mae wyth unigolyn o bob deg (78%) 
yng Nghymru yn cytuno â’r datganiad 
fod gallu gwylio ar-alwad yn golygu 
eu bod yn gallu sicrhau nad ydynt 
yn methu pennod. Yn unol â hyn, 
mae gwybod y diweddaraf am stori 
yn rheswm arall pwysig dros wylio, 
gyda 48% o bobl yng Nghymru 
yn defnyddio teledu sy’n cael ei 
ddarlledu’n fyw am y rheswm hwn. 
Mae gwylwyr yng Nghymru hefyd yn 
debygol o ddefnyddio gwasanaethau 
ar-alwad a ffrydio darlledwyr ar 
gyfer hyn (38%), gyda llai (26%) yn 
defnyddio gwasanaethau ar-alwad 
a ffrydio y tanysgrifir iddynt.

Mae ‘amser teulu’ hefyd yn rheswm 
pwysig dros wylio, gyda dwy ran o 
dair (66%) o bobl yng Nghymru’n 
cytuno bod gwylio rhaglenni teledu 
a ffilmiau’n dod â’r teulu at ei gilydd.  

Pan ofynnwyd iddynt pa wasanaethau 
yr oeddynt yn eu defnyddio ar 
gyfer amser teulu, roedd teledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw (41%) 
a gwasanaethau ar-alwad a ffrydio 
y tanysgrifir iddynt (e.e. Netflix, 
Amazon Prime ac ati) (29%)6 yn 
boblogaidd. Mae hyn yn dangos bod 
gan y ddau wasanaeth rôl ym mywyd 
y teulu, gyda’r olaf yn dod yn fwyfwy 
cyffredin. Mae’r gwasanaethau 
hyn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer 
diddanu plant, ac mae cyfran gyfartal 
o bobl yng Nghymru’n defnyddio 
teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw 
(14%), gwasanaethau ar-alwad a 
ffrydio y tanysgrifir iddynt (12%) a 
gwasanaethau ar-alwad a ffrydio 
darlledwyr (10%) ar gyfer hyn hefyd.

6 Nid oes gwahaniaeth sylweddol yn ystadegol rhwng y ddau ffigur hwn, oherwydd bod maint y sail yn isel.

Y gwasanaethau y mae pobl yng Nghymru yn eu 
defnyddio er mwyn ‘cael y newyddion diweddaraf 

/ cael gwybod beth sy’n digwydd yn fy ardal’

ree

62%

27%

18%

5%

TV Teledu byw /
wedi’i recordio

Gwasanaethau ar-alwad
a ffrydio darlledwyr

Gwasanaethau ar-alwad
a ffrydio y tanysgrifir iddynt

Facebook / YouTube
NEWS

Y gwasanaethau y mae pobl yng Nghymru yn eu 
defnyddio er mwyn ‘cael y newyddion diweddaraf / 

cael gwybod beth sy’n digwydd yn fy ardal’

Y gwasanaethau y mae pobl yng Nghymru 
yn eu defnyddio ‘fel s cefndir’

ree

25%

10%

9%

8%

TV Teledu byw / wedi’i recordio

Gwasanaethau ar-alwad
a ffrydio darlledwyr

Gwasanaethau ar-alwad a
ffrydio y tanysgrifir iddynt

Facebook / YouTube

Y gwasanaethau y mae pobl yng Nghymru yn eu 
defnyddio ‘fel sŵn cefndir’

Mae 66% o’r oedolion yng 
Nghymru yn cytuno bod 
gwylio rhaglenni teledu / 

ffilmiau yn dod â’r teulu at 
ei gilydd
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Nid yn unig y mae’r gwahanol 
wasanaethau sydd ar gael i wylio 
rhaglenni teledu a ffilmiau, yn 
ogystal â’r llu o ddyfeisiau cludadwy 
sydd ar gael, wedi newid beth 
mae pobl yn ei wylio, maent hefyd 
wedi newid pryd a ble maent yn ei 
wylio. Dywedodd hanner (50%) eu 
bod yn hoffi’r rhyddid o allu gwylio 
cynnwys fideo pryd bynnag a ble 
bynnag maent yn ei ddymuno ar 
eu dyfais tabled neu ffôn clyfar.

Er gwaethaf hyn, gwylio gartref 
yw’r dewis mwyaf poblogaidd o 
hyd, gyda 50% yn dweud eu bod yn 
gwylio gartref yn eu hystafell wely 
ac 13%  yn dweud eu bod yn gwylio 
yn eu cegin. Serch hynny, mae rhai’n 
gwylio pan fyddant ar grwydr, gydag 
17% yn dweud eu bod yn gwylio ar 
wyliau/i ffwrdd o gartref, ac 16% yn 
dweud eu bod yn gwylio rhaglenni/
ffilmiau wrth deithio/cymudo. Mae 
gwylio cynnwys wedi datblygu i fod 

yn brofiad y gellir ei deilwra i gyd-
fynd â lleoliad yn ogystal â hwyliau’r 
unigolyn: maent yn gwylio ar 
adegau ac yn y lleoliadau sy’n fwyaf 
addas ar eu cyfer, ac yn defnyddio 
gwasanaethau ar-alwad a ffrydio i 
‘ladd amser’ ac osgoi diflastod.

1.2.5 Newidiadau o ran ymddygiad gwylio

Mae un deg chwech y cant o bobl yng Nghymru yn gwneud yn fawr 
o’r amser a dreulir yn cymudo drwy wylio fideos ar-alwad 

Mae’r llu o ddewisiadau gwylio 
newydd sydd ar gael yn amlwg yn 
arwain at newid mewn ymddygiad. 
Fel yr ydym wedi’i weld, mae hyn 
yn arwain at nifer o fanteision, 
ond gall sefydlu defodau gwylio 
newydd fod yn heriol weithiau.

Fel y nodwyd yn flaenorol, roedd y 
rhan fwyaf o bobl yng Nghymru’n 
cytuno bod gwylio rhaglenni teledu 
a ffilmiau’n dod â’r teulu at ei gilydd. 
Serch hynny, dywedodd tri o bob 
deg (30%) fod aelodau’r cartref 
yn eistedd gyda’i gilydd yn yr un 
ystafell i wylio gwahanol raglenni ar 
sgriniau gwahanol o leiaf unwaith 
yr wythnos. Gall hyn fod yn beth 
da. Pan ofynnwyd sut yr oeddynt 

yn teimlo am hyn, dywedodd 23%  
o’r ymatebwyr yng Nghymru fod 
hyn yn ffordd o gadw’r heddwch, 
dywedodd 10% fod hyn yn rhoi terfyn 
ar ddadlau (oherwydd bod pawb 
yn cael dewis beth mae’n dymuno 
ei wylio) ac ar y cyfan, dywedodd 
hanner (46%) nad oedd ots ganddynt.

Serch hynny, gall arwain at densiwn 
hefyd. Dywedodd tri o bob deg (30%) 
o’r ymatebwyr yng Nghymru sy’n 
gwneud hyn ei fod yn amharu ar 
gyfathrebu wyneb-yn-wyneb; mae 
hyn yn uwch ymysg pobl yng Nghymru 
nag unrhyw wlad arall (Cymru 30%, yr 
Alban 12%, Gogledd Iwerddon 10% a’r 
DU 15%). Dywedodd 23% ei fod yn ei 
gwneud yn anodd siarad â phobl yn yr 

ystafell - unwaith eto, mae’r ffigur hwn 
yn uwch ar gyfer y bobl yng Nghymru 
nag ar gyfer y DU drwyddi draw 
(16%). Roedd wyth y cant yn dweud 
ei fod yn eu gwylltio hyd yn oed. 

Awgryma hyn fod defnyddio sawl sgrin 
yn gallu bod yn rhwystredig weithiau, 
er gwaethaf y teimlad fod gwylio’r 
teledu fel teulu yn dod â’r teulu’n nes 
at ei gilydd. Ond, nid yw hyn yn golygu 
nad yw pobl yn cael amser gwylio 
teledu fel teulu; dywedodd 31% o 
bobl yng Nghymru sydd ag aelodau 
teulu eu bod yn eistedd fel teulu i 
wylio’r un rhaglen deledu neu ffilm ar 
yr un ddyfais bob diwrnod, ac roedd 
70% yn dweud eu bod yn gwneud 
hyn o leiaf unwaith yr wythnos.

Nodwedd arall o’r cyd-destun teledu 
newydd yw bod gwasanaethau 
ar-alwad a ffrydio  wedi ein galluogi 
ni i wylio nifer o benodau, un ar ôl 
y llall, sydd weithiau’n cael ei alw’n 
“binge watching” yn Saesneg. Fel 
y mae cyrhaeddiad gwasanaethau 

ar-alwad a ffrydio y tanysgrifir iddynt 
wedi cynyddu, mae argaeledd cyfresi 
cyfan wedi cynyddu hefyd. Nid oes 
angen aros wythnos i gael gwybod 
beth sy’n digwydd ar ôl diweddglo sy’n 
eich gadael ar fin y dibyn bellach, ac 
mae nifer o bobl Cymru’n manteisio 

ar hyn, gyda 74% yn gwylio penodau 
un ar ôl y llall ‘rywbryd’, 46% yn 
dweud eu bod yn gwneud hyn o leiaf 
bob mis a 28% yn dweud eu bod yn 
gwneud hyn o leiaf bob wythnos.

Dywedodd tri o bob deg fod aelodau eu teulu’n aml yn eistedd yn yr 
un ystafell gyda’i gilydd ac yn gwylio gwahanol raglenni   

Mae tri chwarter pobl Cymru yn gwylio nifer o benodau o’r un 
rhaglen ar un tro oherwydd ei fod yn ffordd o ymlacio 

Y lleoliadau y mae oedolion yng 
Nghymru’n gwylio rhaglenni/ffilmiau ar 

unrhyw ddyfais neu wasanaeth

6% 9% 7%

Yn yr ardd Yn yr ystafell 
ymolchi

Mewn tafarn / 
caffi / tŷ bwyta 

50% 17% 13% 16%

Yn yr ystafell 
wely

Ar wyliau Wrth gymudo / 
teithio

Yn y gegin

Y lleoliadau y mae oedolion yng Nghymru’n gwylio 
rhaglenni/ffilmiau ar unrhyw ddyfais neu wasanaeth
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Mae rhywfaint o’r gwylio un ar ôl y 
llall yn debygol o fod oherwydd bod 
cynnwys o ansawdd uchel ar gael. 
Mae sawl gwasanaeth ar-alwad a 
ffrydio y tanysgrifir iddo bellach yn 
nodi cynnwys gwreiddiol yn amlwg 
ar eu brand. Mae poblogrwydd 
Netflix yn gysylltiedig â’i gynnwys 
gwreiddiol, gyda rhaglenni fel 
House of Cards a The Crown yn 
cael llawer o sylw yn y cyfryngau. 
Mae’r un peth yn wir am Amazon 
Prime, gyda chyfresi fel The Grand 
Tour a The Man in the High Castle. 

Pan ofynnwyd pam eu bod yn gwylio 
nifer o benodau, un ar ôl y llall, 
dywedodd tri chwarter (76%) pobl 
Cymru a oedd wedi gwylio nifer o 
benodau, un ar ôl y llall, yn y mis 
diwethaf, fod y profiad wedi bod 
yn un ymlaciol a phleserus. Mae 
gallu dewis sawl pennod i’w gwylio 
ar un tro yn golygu bod gan bobl 
ymreolaeth dros eu hamser gwylio, 
sy’n golygu ei fod yn fwy pleserus. 
Mae gwylio nifer o benodau, un 
ar ôl y llall, hefyd yn rhoi’r cyfle i 
bobl dreulio amser gydag eraill; 
dywedodd chwarter (24%) eu bod 
yn gwneud hynny gyda phartner, 
19% gydag aelod o’r teulu, a 
dywedodd 15% fod hynny wedi dod 
â nhw’n nes at ffrindiau/teulu.

Dywedodd chwarter (24%)  ei 
fod wedi rhoi rhywbeth iddynt 
siarad amdano â’u ffrindiau a 
dywedodd 7% ei fod wedi rhoi 
cyfleoedd iddynt gymdeithasu. 

Mae gwylio nifer o benodau, un 
ar ôl y llall, yn ffordd o osgoi cael 
teulu a ffrindiau’n difetha’r stori 
drwy ddweud beth sy’n digwydd. 
Yn wir, mae dros chwarter (26%) 
pobl Cymru sydd wedi gwylio nifer 
o benodau, un ar ôl y llall, yn y mis
diwethaf, wedi dweud fod hynny’n
ffordd o gael gwybod beth sy’n 
digwydd mewn rhaglen cyn i rywun
arall ddweud wrthynt, a dywedodd
un o bob pump (20%) ei fod wedi
caniatáu iddynt osgoi cael gwybod
beth yw’r plot gan bobl eraill.

Pa mor aml mae pobl yn gwylio sawl pennod o’r un 
rhaglen un ar ôl y llall ar un tro
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Pa mor aml mae pobl yn gwylio sawl pennod o’r 
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Ar y llaw arall, mae’n ymddangos 
fod y cynnwys yn gallu bod yn 
rhy dda weithiau; dywedodd 16% 
o’r ymatebwyr sy’n gwylio nifer 
o benodau, un ar ôl y llall, o leiaf
unwaith y mis eu bod  bob amser 
yn gwylio mwy o benodau o’r 
un rhaglen ar un tro na’r hyn yr 
oeddynt wedi’i fwriadu. Dywedodd 
80% eu bod yn gwylio mwy o 
benodau na’r hyn yr oeddynt wedi’i 
fwriadu weithiau. Gall gwylio 

nifer o benodau, un ar ôl y llall, 
fel hyn arwain at sgil-effeithiau 
anffodus weithiau. Er enghraifft, 
dywedodd traean (33%) fod gwylio 
nifer o benodau, un ar ôl y llall, 
wedi gwneud iddynt golli cwsg, 
neu wedi gwneud iddynt deimlo’n 
flinedig y diwrnod canlynol. Mae’n 
debyg bod y duedd o wylio mwy 
o benodau o raglen na’r hyn
a fwriadwyd yn ffordd o osgoi 
gwneud pethau eraill hefyd.

Dywedodd chwarter (25%) ei fod 
wedi gwneud iddynt esgeuluso 
gwaith tŷ neu dasgau eraill, 
dywedodd 19% ei fod wedi 
gwneud iddynt deimlo’n euog am 
beidio â gwneud rhywbeth arall, 
dywedodd 8% ei fod wedi gwneud 
iddynt esgeuluso eu swydd/gwaith 
ysgol, a dywedodd 4% ei fod wedi 
gwneud iddynt golli allan ar dreulio 
amser gyda ffrindiau a theulu.

Ffigur 1.1: Effeithiau gwylio nifer o benodau, un ar ôl y llall, ar bobl yng Nghymru

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom 2017  
Q23. Mae gwylio nifer o benodau o’r un rhaglen ar un tro weithiau’n cael ei alw’n ‘binge watching’ yn Saesneg. Gan feddwl am adeg 
pan rydych wedi gwneud hyn, a oes un o’r datganiadau isod yn berthnasol?
Sail: Pob ymatebydd sy’n gwylio nifer o benodau un ar ôl y llall o leiaf unwaith y mis (y DU 1301, yr Alban 117, Gogledd Iwerddon 85, 
Cymru 74)
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Yn gyffredinol, roedd 32%  o’r 
ymatebwyr yng Nghymru a oedd 
wedi dweud eu bod wedi gwylio 
nifer o benodau, un ar ôl y llall, yn 
y mis diwethaf wedi ystyried newid 
eu hymddygiad ac wedi ceisio 

lleihau’r arfer hwn. Dywedodd 
un deg saith y cant eu bod wedi 
‘dogni’ faint o deledu yr oeddynt 
yn ei wylio, dywedodd 13% eu bod 
wedi dod o hyd i weithgaredd/
diddordeb arall, dywedodd 13%  

eu bod bellach yn gwylio mwy 
o deledu byw. Fodd bynnag, 
roedd 2% wedi mynd cyn belled â 
chanslo gwasanaeth tanysgrifio.

Mae pobl Cymru’n newid y 
ffordd y maent yn gwylio, drwy 
droi at wasanaethau gwahanol 
ar gyfer anghenion gwahanol 
gan ddibynnu’n helaeth ar yr 
hyblygrwydd a’r dewis sydd ar gael 
gan wasanaethau ar-alwad a ffrydio, 
y mae modd eu gwylio yn unrhyw 
le ar unrhyw bryd. Fodd bynnag, 
mae teledu traddodiadol sy’n cael 
ei ddarlledu’n fyw yn dal i fod wrth 
galon y profiad gwylio newydd 
hwn. Pan ofynnwyd iddynt beth 
fyddent yn ei wneud gyntaf pan 
oeddynt yn dymuno gwylio rhaglen 
deledu neu ffilm, yr ateb mwyaf 
poblogaidd oedd ‘rhoi’r teledu 

ymlaen a gweld beth sy’n cael ei 
ddarlledu ar deledu byw’. Roedd 
hanner (52%) pobl Cymru wedi 
dewis yr ateb hwn. Yr ail ateb mwyaf 
poblogaidd oedd ‘mynd yn syth ar 
deledu wedi’i recordio’. Dewisodd 
13%  o’r bobl yng Nghymru yr ateb 
hwn. Dilynwyd hyn gan ‘mynd yn 
syth ar Netflix, Amazon Prime, 
Now TV neu wasanaethau ar-
alwad eraill lle’r ydych chi’n talu ffi 
tanysgrifiad bob mis amdano’ (9%). 

Fel yr ydym wedi’i amlinellu uchod, 
nid dim ond sŵn cefndir yw teledu 
sy’n cael ei ddarlledu’n fyw. Mae’n 
dal i fod yn flaenllaw o ran y lle i 

gael gwybod beth sy’n digwydd yn y 
byd a rhannu rhaglenni poblogaidd 
â ffrindiau, teulu a’r wlad. Mae 
data BARB yn dangos hyn; roedd 
pencampwriaethau Ewrop UEFA 
a Rygbi’r Chwe Gwlad ymysg yr 
wyth allan o ddeg rhaglen a gafodd 
y nifer fwyaf o wylwyr adeg eu 
darlledu ymysg pobl yng Nghymru7 
, yn hytrach na bod rhywun yn 
eu gwylio’n ddiweddarach ar 
DVR neu ar wasanaeth dal-i-fyny. 
Ten O’Clock News a phennod 
olaf The Great British Bake-Off 
ar BBC One oedd yn cwblhau’r 
deg uchaf o raglenni a gafodd eu 
gwylio fwyaf yn fyw yn 2016.

...ac mae rhai felly wedi penderfynu gwneud rhywbeth er mwyn 
newid eu harferion o wylio nifer o benodau, un ar ôl y llall

Er gwaethaf hyn, mae teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw yn 
dal i fod yn ganolog i’n harferion gwylio teledu

7  Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar ar oedolion 16 oed a hŷn yng Nghymru yn gwylio rhaglenni’n fyw adeg eu darlledu, ac eithrio unrhyw wylio’n ddiweddarach sy’n gysylltiedig. Mae hyn yn 
wahanol i’r prif raglenni sy’n cael eu dangos yn yr adran gwylio teledu a ddarlledir yn yr adroddiad hwn, sy’n seiliedig ar yr holl bobl 4 oed a hŷn yng Nghymru ac sy’n cynnwys gwylio’n fyw ac yn 
ddiweddarach am hyd at saith niwrnod ar ôl i’r rhaglen gael ei dangos. Mae’r prif raglenni’n seiliedig ar yr un bennod fwyaf poblogaidd o raglen, wedi’i hidlo ar hyd o 10 munud o leiaf. Nid yw data 
gwylio BARB yn cynnwys gwylio y tu allan i’r cartref fel mewn tafarndai a mannau cymdeithasol eraill.  
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