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4 https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/uk-home-broadband-performance-2016
5 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/95940/CN16-Cymru-FINAL.pdf 

Er mwyn monitro perfformiad 
cysylltiadau band eang sefydlog 
preswyl, mae gan Ofcom banel o 
ddefnyddwyr band eang, ac mae 
cyflymder eu cysylltiad a metrigau 
perfformiad eraill yn cael eu 
cofnodi gan uned mesur sydd wedi’i 
chysylltu â’u llwybrydd band eang.4

Mae’r uned mesur yn adrodd 
am berfformiad y llinell mewn 
rhai profion i bartner technegol
Ofcom yn y gwaith ymchwil hwn, 

SamKnows Ltd, ac mae’r rhain yn
cael eu cynnwys yng nghyfartaledd 
y DU a’r gwledydd datganoledig.  

Mae rhywfaint o wasanaethau band
eang cebl ar gael mewn ardaloedd 
gwledig yng Nghymru: Darperir 14% 
o linellau gwledig gan ddefnyddio 
cebl, ac mae 65% yn defnyddio
technoleg ADSL a’r 21% sy’n weddill 
yn defnyddio ffibr i’r cabinet.
Mewn ardaloedd trefol, mae 16%
o’r llinellau’n gebl, 59% yn ADSL 

a 25% yn ffibr i’r cabinet. Rydym 
yn adrodd am argaeledd band
eang yn ôl technoleg yn adroddiad 
Cysylltu’r Gwledydd: Cymru Ofcom.5

Mae’r tabl isod yn dangos sut mae 
cyflymder cyfartalog yng Nghymru 
yn amrywio yn ôl technoleg, ac yn ôl 
wrbaniaeth. Y metrigau a ddarperir 
yw cyflymder llwytho i lawr cyfartalog, 
cyflymder llwytho i fyny cyfartalog 
a pha mor hir mae’n gymryd i 
lwytho tudalen generig i lawr. 

4.6 Cyflymder band eang llinell sefydlog

Ffigur 4.15: Cyflymder band eang sefydlog cyfartalog yn ôl technoleg ac wrbaniaeth, Tachwedd 2016

Cymru Trefol Gwledig

24 - llwytho i lawr cyfartalog (Mbit yr eiliad) 32.81 38.41 13.58

ADSL 8.48 9.72 5.32

FTTC 42.27 43.25 38.92

Cebl 115.11 115.11

24 - llwytho i fyny cyfartalog (Mbit yr eiliad) 4.30 4.80 2.61

ADSL 0.78 0.84 0.61

FTTC 9.75 10.05 8.74

Cebl 9.65 9.65

24 - amser cyfartalog ar gyfer llwytho (milieiliadau) 891 762 1334

ADSL 1275 1132 1643

FTTC 318 297 387

Cebl 277 277

Ffynhonnell: Ofcom, yn defnyddio data a ddarparwyd gan SamKnows
Yn y dadansoddiad o gyflymderau band eang sefydlog ym mis Tachwedd 2016, roedd 344 o’r panelwyr yn byw yng Nghymru. Roedd 
32% (110) o’r panelwyr hyn yn byw mewn dinasoedd a threfi gyda phoblogaeth o dros 10,000 o bobl, roedd 43% yn byw mewn
ardaloedd gwledig (148) ac roedd y gweddill 25% (86) yn byw mewn trefi a phentrefi llai.

5.1 Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd  76

5.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r  77

rhyngrwyd

5.3 Defnyddio’r rhyngrwyd  80

5 Cynnwys ar-lein ac ar y rhyngrwyd



76 77

76 77

76 77

76 7776 77

76 77

5 Cynnwys ar-lein ac ar y rhyngrwyd ofcom.org.uk5 Cynnwys ar-lein ac ar y rhyngrwydAdroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017 - Cymru

Yn 2017, mae gan fwy nag wyth 
o bob deg (84%) o gartrefi yng 
Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd1, 
a does dim newid wedi bod 
yn y nifer sy’n defnyddio’r 
rhyngrwyd ers 2016.

Mae gan bron i wyth o bob deg 
cartref yng Nghymru (78%) fynediad 

i fand eang sefydlog gartref, ac 
mae bron i chwech o bob deg 
(58%) oedolyn yng Nghymru 
yn defnyddio’r rhyngrwyd drwy 
ffôn symudol, y ddau ffigur heb 
newid ers 2016. Mae canran yr 
oedolion yng Nghymru sy’n mynd 
ar y rhyngrwyd dim ond drwy ffôn 
symudol neu ffôn clyfar wedi aros yn 

sefydlog ar 4%. Fodd bynnag, mae 
defnyddio band eang symudol ar 
ddyfais heblaw am ffôn (h.y. cysylltu 
dyfais gan ddefnyddio ffon USB 
neu ddongl, neu gysylltiad parod 
mewn gliniadur/cyfrifiadur gwe/
dyfais tabled gyda cherdyn SIM) 
wedi gostwng ymysg cartrefi yng 
Nghymru ers 2016 (o 5% i 1%).

5.1  Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd

Mae gan dros wyth o bob deg o gartrefi yng Nghymru fynediad i’r rhyngrwyd

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom. Data o Ionawr-Chwefror bob blwyddyn
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru yn 2016 a 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 495 Cymru 2017) 
Nodyn 1: Mynediad i’r rhyngrwyd yn y cartref drwy unrhyw ddyfais, e.e. cyfrifiadur personol, ffôn symudol, dyfais tabled ac ati.
Nodyn 2: Mae ‘Band eang cyflawn’ yn cynnwys y dulliau canlynol gartref – band eang sefydlog (drwy linell ffôn neu wasanaeth cebl), 
band eang symudol (drwy ffon USB neu ddongl, neu gysylltiad parod mewn gliniadur/cyfrifiadur gwe/dyfais tabled gyda SIM), clymu 
(drwy gysylltiad rhyngrwyd ar ffôn symudol ar liniadur/dyfais tabled), llwybrydd band eang symudol di-wifr (drwy rwydwaith ffôn 
symudol 3G neu 4G, y mae modd ei rannu rhwng dyfeisiau).
Nodyn 3: Mae ‘band eang sefydlog’ yn cynnwys gwasanaethau ADSL, ffibr a chebl  – gan ddefnyddio llwybrydd Wi-Fi efallai. Mae 
hyn yn cynnwys gwasanaethau band eang cyflym iawn.
Nodyn 4: Mae ‘band eang symudol’ yn golygu cysylltu dyfais gan ddefnyddio ffon USB neu ddongl, neu gysylltiad parod mewn 
gliniadur neu gyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur tabled gyda cherdyn SIM. 
Nodyn 5: Mae ‘defnyddio’r rhyngrwyd ar ffôn symudol’ yn cyfeirio at y gyfran o oedolion sy’n defnyddio ffôn symudol ar gyfer unrhyw rai 
o’r gweithgareddau canlynol: negeseua gwib, lawrlwytho apiau neu raglenni, e-bost, mynediad i’r rhyngrwyd, lawrlwytho fideos, ffrydio 
fideos, ymweld â safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Ffigur 5.1: Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yng Nghymru: 2010-2017

1 Mae hyn yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd drwy fand eang neu ffôn symudol. Mae’r nifer â band cul yn rhy isel i’w ddynodi ond byddai’n dal yn cyfrif fel ‘mynediad i’r rhyngrwyd’.  

Yn 2017, roedd tri chwarter (74%) 
yr oedolion yng Nghymru yn 
defnyddio ffôn clyfar yn bersonol, 
sy’n debyg i’r ffigur ar gyfer y DU 
drwyddi draw (76%) ac nid yw wedi 
newid yn sylweddol ers 2016. 

Nid yw bod yn berchen ar 
ffôn clyfar yn amrywio’n 
arwyddocaol rhwng lleoliad trefol 
neu wledig yng Nghymru.

5.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd

Mae tri chwarter yr oedolion yng Nghymru’n defnyddio ffôn clyfar yn bersonol, yn debyg i 
gyfartaledd y DU

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3743 y DU, 495 Cymru, 2245 Lloegr, 510 yr Alban, 493 Gogledd Iwerddon, 249 Cymru - trefol, 246 
Cymru - gwledig, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015, 289 Cymru 2016, 495 Cymru 2017)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017, 
rhwng Cymru drefol a Chymru wledig yn 2017 ac ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru 2016 a 2017. Mae cylchoedd o gwmpas y ffigurau +/- 
uwchben y siart yn dangos unrhyw wahaniaeth arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng 2016 a 2017 ar gyfer Cymru, trefol a gwledig.
QD24B: Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn clyfar? Mae ffôn clyfar yn golygu ffôn mae modd ei ddefnyddio’n hawdd i gael gafael 
ar negeseuon e-bost, i lwytho ffeiliau a rhaglenni i lawr, yn ogystal ag edrych ar wefannau a chwilio ar y rhyngrwyd yn gyffredinol. Mae 
brandiau ffonau clyfar poblogaidd yn cynnwys BlackBerry, iPhone a ffonau Android megis Samsung Galaxy.

Ffigur 5.2: Y nifer sy’n defnyddio ffonau clyfar yng Nghymru
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Yn 2015 a 2016, roedd cartrefi 
yng Nghymru yn fwy tebygol na 
chartrefi ledled y DU gyfan i fod 
yn berchen ar gyfrifiadur tabled.  

Yn 2017, fodd bynnag, nid oedd 
y gwahaniaeth hwn yn amlwg, 
gan fod chwech o bob deg (61%) 
cartref yng Nghymru’n berchen 
ar gyfrifiadur tabled, yn debyg 
i gyfartaledd y DU (58%). 

Nid yw bod yn berchen ar 
ddyfais tabled yn amrywio’n 
arwyddocaol rhwng lleoliad trefol 
neu wledig yng Nghymru.

Mae chwech o bob deg cartref yng Nghymru yn berchen ar ddyfais tabled, yn debyg i 
gyfartaledd y DU

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3743 y DU, 495 Cymru, 2245 Lloegr, 510 yr Alban, 493 Gogledd Iwerddon, 249 Cymru - trefol, 246 
Cymru - gwledig, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015, 289 Cymru 2016, 495 Cymru 2017)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017, 
rhwng Cymru drefol a Chymru wledig yn 2017 ac ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru 2016 a 2017. Mae cylchoedd o gwmpas y ffigurau +/- 
uwchben y siart yn dangos unrhyw wahaniaeth arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng 2016 a 2017 ar gyfer Cymru, trefol a gwledig.
QE1: Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol, gliniadur, cyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur tabled?

Ffigur 5.3: Y nifer sy’n defnyddio cyfrifiaduron tabled yng Nghymru

Yn 2017, dywedodd mwy na thraean 
o ddefnyddwyr y rhyngrwyd2 yng 
Nghymru (36%) mai eu ffôn clyfar 
oedd y ddyfais bwysicaf iddynt ar 
gyfer mynd ar-lein, gartref neu rywle 
arall. Mae hyn yn cyfateb i ffigurau’r 
DU drwyddi draw. Ac eithrio 
defnyddwyr rhyngrwyd sy’n 55 oed 
a hŷn, roedd mwy o bobl yn ystyried 
mai’r ffôn clyfar oedd y ddyfais 

bwysicaf ar gyfer cael mynediad i’r 
rhyngrwyd, nag unrhyw ddyfais arall; 
er enghraifft, 58% o’r rhai 16-34 oed 
o’i gymharu â 6% o’r rhai dros 55 
oed.  Nododd tri o bob deg (29%) 
yn y grwpiau ABC1 mai’r ffôn clyfar 
oedd y ddyfais bwysicaf iddynt; roedd 
hyn yn codi i ychydig dros bedwar 
o bob deg (44%) o ddefnyddwyr y 
rhyngrwyd yn y grwpiau C2DE.

Fodd bynnag, roedd y rheini sy’n 
defnyddio’r rhyngrwyd yng Nghymru 
yn fwy tebygol na’r rheini yn y DU 
drwyddi draw o ddweud mai dyfais 
tabled oedd y ddyfais bwysicaf 
iddynt ar gyfer mynd ar-lein 
(23% o’i gymharu ag 16%).  Mae 
hyn er gwaethaf lefelau tebyg o 
berchnogaeth dyfeisiau tabled yng 
Nghymru ac yn y DU drwyddi draw. 

Mae’r rheini sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yng Nghymru yn dweud mai ffôn clyfar yw eu dyfais 
bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Defnyddwyr y rhyngrwyd 16 oed a hŷn (n = 3221 y DU, 421 Cymru, 220 Cymru drefol, 201 Cymru wledig, 129 16-34, 138 35-54, 
154 55 oed a hŷn, 234 ABC1, 187 C2DE).
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017, 
rhwng Cymru drefol a Chymru wledig yn 2017, yn ôl oed o’i gymharu â holl ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn 2017 a rhwng 
grwpiau economaidd-gymdeithasol yng Nghymru yn 2017.
QE40: Pa un yw’r ddyfais bwysicaf yr ydych chi’n ei defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd, gartref neu yn rhywle arall? Mae’r atebion 
“arall” yn cynnwys: “Cyfrifiadur gwe”, “E-ddarllenydd”, “set deledu”, “Consol gemau”, “Dyfais gludadwy/llaw arall”, “Oriawr glyfar”, 
“Dyfais arall”, “Dim”, a “ddim yn gwybod”.

Ffigur 5.4: Y ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd yng Nghymru

2 Diffinnir defnyddwyr y rhyngrwyd fel y rheini sy’n mynd ar-lein, naill ai gartref neu mewn man arall. 
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Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer 
Adroddiad Agweddau Oedolion 
a’u Defnydd o Gyfryngau 20163  
Ofcom, dywedodd defnyddwyr 
y rhyngrwyd yng Nghymru eu 

bod yn treulio 21 awr ar-lein bob 
wythnos ar gyfartaledd yn 2016 - ac 
roeddynt yn treulio’r rhan fwyaf 
o’r amser hwn ar-lein gartref (14.4 
awr). Roedd yr amser a dreuliwyd 

ar-lein ym mhob lleoliad (gartref, 
yn eu man gwaith neu yn eu 
lleoliad addysg neu rywle arall), yn 
debyg i lefel y DU drwyddi draw.

5.3 Defnyddio’r rhyngrwyd

Treuliodd defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru 21 awr ar-lein bob wythnos ar gyfartaledd yn 2016

Ffigur 5.5 : Amser yr honnir sy’n cael ei dreulio ar y rhyngrwyd mewn wythnos arferol: 2016

3 Ar gael ar-lein yn https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults

Ffynhonnell: Traciwr Llythrennedd yn y Cyfryngau Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sy’n mynd ar-lein yn y cartref neu yn rhywle arall (1553 y DU, 189 Cymru, 999 Lloegr, 176 
yr Alban, 189 Gogledd Iwerddon).
IN5A-C – Am sawl awr yr wythnos y byddech chi’n dweud eich bod yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref/yn eich gweithle 
neu eich lleoliad addysg/unrhyw le arall? (Atebion heb eu cynnig, un cod)

Y gweithgareddau mwyaf 
poblogaidd ar y rhyngrwyd ymysg 
oedolion yng Nghymru yn 2017 
oedd pori/syrffio cyffredinol (86%) 
ac anfon/derbyn negeseuon e-bost 
(80%). Dywedwyd mai’r rhain a 
ddefnyddiwyd fwyaf yn yr wythnos 
diwethaf hefyd.4 Y gweithgaredd 

mwyaf poblogaidd nesaf oedd siopa 
ar-lein (72%) ac wedyn defnyddio’r 
rhyngrwyd i fancio (56%). Mae dros 
hanner defnyddwyr y rhyngrwyd 
yng Nghymru yn mynd ar-lein 
ar gyfer negeseua gwib (53%), 
i chwilio am wybodaeth neu ei 
llwytho i lawr ar gyfer eu gwaith 

neu addysg (53%) neu ar gyfer 
rhwydweithio cymdeithasol (52%). 

Pan oedd yn bosib cymharu2 , nid 
oedd unrhyw weithgareddau ar y 
rhyngrwyd yn fwy tebygol neu’n 
llai tebygol o gael eu gwneud 
ar-lein, o’i gymharu â 2016.

Syrffio neu bori cyffredinol ac anfon a derbyn negeseuon e-bost yw’r gweithgareddau mwyaf 
poblogaidd o hyd ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn 2017

Ffigur 5.6: Gweithgareddau y mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn eu gwneud ar-lein

4  ‘Yr wythnos diwethaf’ oedd honno ar adeg cyfweliadau’r ymatebwyr
2 Nid oes modd cymharu’r gweithgareddau gyda seren yn Ffigur 5.6 yn uniongyrchol 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017 
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yn y cartref neu yn rhywle arall (n= 421 Cymru 2017)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’(neu ddiffyg saethau) yn dangos unrhyw wahaniaeth arwyddocaol ar y lefel hyder 99% yng 
nghyfanswm y defnydd rhwng Cymru yn 2016 a 2017. *Nid yw’r codau sydd wedi marcio â seren wedi’u profi am nad oes modd eu 
cymharu’n uniongyrchol.
QE5A: Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer?
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