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Gosod y cyd-destun

Cyflwyniad

Ffeithiau allweddol am Gymru
Croeso i Adroddiad
blynyddol Ofcom
ar gyfer y Farchnad
Gyfathrebu yng
Nghymru.

Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg
o farchnadoedd cyfathrebiadau’r
DU, gan roi sylw i argaeledd, y nifer
sy’n defnyddio telegyfathrebiadau,
darlledu, y rhyngrwyd a gwasanaethau
post a sut y defnyddir y rhain, gan
gymharu’r canfyddiadau â’r gwledydd
eraill a’r DU drwyddi draw.
Mae argaeledd cysylltiad cyflymach
â’r rhyngrwyd yn dal i dyfu, yn bennaf
oherwydd rhaglen Llywodraeth
Cymru, Cyflymu Cymru, sy’n cael
ei rhoi ar waith gan BT. Hyd yma,
mae dros 633,000 o gartrefi a
busnesau yng Nghymru, na fyddai
wedi cael eu cynnwys mewn
cynlluniau masnachol, bellach yn
cael mynediad at wasanaethau
gyda chyflymder o 24 Mbit yr eiliad
o leiaf. Mae un o brosiectau eraill
Llywodraeth Cymru wedi darparu
gwasanaethau cyflym iawn i barciau
busnes ac ystadau diwydiannol, lle
nad oedd ffibr ar gael neu lle roedd
cyflymder band eang yn wael.
Cynyddodd nifer defnyddwyr
gwasanaethau 4G yng Nghymru
yn sylweddol rhwng 2015 (23%) a
2016 (44%) sy’n golygu bod ffigur
Cymru yn debyg i’r ffigur cyfartalog
ar gyfer y DU drwyddi draw (48%).
Mae ffigurau defnydd data o
adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 1
Ofcom, 2016, yn dangos bod 51%
o ddata symudol wedi’i ddarparu
gan rwydweithiau 4G yng Nghymru
ym mis Mehefin 2016, a oedd yn
is na chyfartaledd y DU, sef 60%.
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Mae’r nifer sy’n defnyddio
gwasanaethau llinell dir, symudol a
band eang yng Nghymru yn gyson
fwy neu lai â lefelau’r DU drwyddi
draw yn 2017. Yn y gorffennol, roedd
gwahaniaeth rhwng Cymru a’r DU o
ran y nifer a oedd yn berchen ar ffôn
clyfar a dyfeisiau tabled. Yn 2017, fodd
bynnag, mae oedolion yng Nghymru
mor debygol â chyfartaledd y DU o
gael cyfrifiadur tabled yn y cartref a
defnyddio ffonau clyfar yn bersonol.

Er nad oes gwahaniaeth o ran lleoliad
yn y nifer sy’n defnyddio Freeview yng
Nghymru yn 2017, mae’r nifer sy’n
derbyn teledu lloeren yng Nghymru yn
uwch mewn ardaloedd gwledig (59%
o’i gymharu â 43% mewn ardaloedd
trefol) ac mae’r nifer sy’n defnyddio
gwasanaethau cebl yn uwch mewn
ardaloedd trefol (12% o’i gymharu
â 0% mewn ardaloedd gwledig). O’i
gymharu â’r DU drwyddi draw, mae
treiddiad teledu lloeren yn uwch yng
Nghymru, er bod cartrefi yng Nghymru
yn llai tebygol na’r DU drwyddi
draw o fod â theledu cebl (10% yng
Nghymru o’i gymharu â 15% yn y DU).
Mae pum deg wyth y cant o oedolion
yng Nghymru yn berchen ar set radio
DAB, mwy nag yn yr Alban a mwy
nag yng Ngogledd Iwerddon. Roedd
y twf yn y nifer sy’n berchen ar radio
DAB yn uwch yng Nghymru nag yng
ngwledydd eraill y DU, a chynyddodd
wyth pwynt canran rhwng
2015 a 2016. Mae’n debyg mai
poblogrwydd gwasanaethau’r DUgyfan sy’n dylanwadu ar y nifer uwch
sy’n berchen ar DAB yng Nghymru,
gan fod DAB yn cynnig mwy o
amrywiaeth o’r gorsafoedd hyn.
Yng Nghymru y cafwyd y twf
mwyaf mewn refeniw radio
masnachol lleol yn 2015, mwy
nag unrhyw wlad arall yn y DU.
Cynyddodd y refeniw £1.32 fesul
pen o’r boblogaeth. Er gwaetha’r
twf uchel hwn, gan Gymru y mae’r
refeniw masnachol lleol isaf fesul
pen o’r boblogaeth o blith unrhyw
wlad yn y DU, a’r unig wlad heblaw
am Loegr lle mae’r refeniw y pen
yn is na chyfartaledd y DU.
Yng Nghymru y cafwyd y cynnydd
mwyaf o un flwyddyn i’r llall mewn
gwariant ar gynnwys gan y BBC ar
radio lleol/y gwledydd. Cynyddodd
y gwariant ar gynnwys BBC Radio
Wales 7.1% a gwariwyd 10.9%
yn fwy ar BBC Radio Cymru.
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Ffigur

Cymru

Y DU

Poblogaeth

3.099 miliwn (amcangyfrif canol 2015)

65.11 miliwn (amcangyfrif canol 2015)

Proffil oed

Poblogaeth oed <16: 17.9%
Poblogaeth 65 oed a hŷn: 20.2%

Poblogaeth oed <16: 18.8%
Poblogaeth 65 oed a hŷn: 17.8%

Dwysedd poblogaeth

149.5 person y cilomedr sgwâr

269 person y cilomedr sgwâr

Iaith

Gall 24% o’r boblogaeth siarad Cymraeg

amh

Diweithdra

6.7% o’r boblogaeth economaidd
weithgar, 16 oed a hŷn

5.1% o’r boblogaeth economaidd
weithgar, 16 oed a hŷn

Incwm a Gwariant

Incwm wythnosol cartrefi: £661
Gwariant wythnosol cartrefi: £445.00

Incwm wythnosol cartrefi: £747
Gwariant wythnosol cartrefi: £531.30

Ffynhonnell: y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern

Ireland, Canol 2015; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Regional Labour Market, Mehefin 2016; y Swyddfa Ystadegau
Gwladol: Family Spending, rhifyn 2015; Crynodeb blynyddol o’r farchnad lafur (16 neu drosodd) yn ôl ardal leol yng
Nghymru a statws gweithgarwch economaidd Mehefin 2016; Arolwg Defnydd Iaith 2013-15

Nodyn am ymchwil arolwg
Traciwr Technoleg Ofcom
Cynhalion ni arolwg wyneb yn wyneb
â 3,743 o ymatebwyr 16 oed a hŷn yn
y DU, gan gynnal 495 o gyfweliadau
yng Nghymru. Gosodwyd cwotâu a
defnyddiwyd pwysiadau er mwyn
sicrhau bod y sampl yn cynrychioli
poblogaeth Cymru o ran oed,
rhywedd, grŵp economaiddgymdeithasol a lleoliad daearyddol.
Mae data’r Traciwr Technoleg yn yr
adroddiad hwn yn cyfeirio at 2017,
gyda’r gwaith maes wedi digwydd
ym mis Ionawr a mis Chwefror eleni.

Cafodd yr ymatebwyr eu diffinio fel
ymatebwyr trefol os oeddynt yn byw
mewn anheddiad gyda phoblogaeth
o 2000 neu fwy, ac yn ymatebwyr
gwledig os oeddynt yn byw mewn
ardaloedd gyda phoblogaeth lai. Mae
gan y sampl arolwg yng Nghymru
gyfyngau gwall o oddeutu +/- 3-6% ar
y lefel hyder 95%. Mewn ardaloedd
trefol a gwledig, mae cyfyngau
gwall yr arolwg oddeutu +/- 4-7%.
Yn wahanol i’r blynyddoedd
blaenorol, roedd y cyfweliad yn 2017
yn defnyddio’r dull CAPI (Cyfweliadau
Personol gyda Chymorth Cyfrifiadur)

o gyfweld. Oherwydd y newid hwn
yn y dull, mae’r gwahaniaethau
rhwng 2017 a 2016 wedi’u
profi ar y lefel hyder 99%.
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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Nid yw’r wybodaeth yn yr adroddiad
hwn yn cynrychioli unrhyw
gynnig na chasgliad gan Ofcom
mewn perthynas â diffiniad o’r
marchnadoedd heddiw 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.

Mae’r set ddata lawn a’r siartiau ar
gael mewn adnodd y gellir ei chwilio,
sydd ar gael yn
www.ofcom.org.uk/cmr-wales Mae
adroddiadau ategol ar gyfer y DU
a phob un o’r gwledydd ar gael yn
www.ofcom.org.uk/cmr
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https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research
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1.1

Cymru: ffeithiau cyflym

7

Bwndelu

79%

Cyfran y cartreﬁ sydd â bwndel o wasanaethau1

80%

76%

1.2

Newidiadau yn y maes teledu

8

27%

30%

8

Cyfran y cartreﬁ sydd â gliniadur

56%

63%

1.2.2 Y prif bwyntiau o’r ymchwil

8

28%
58%
61%

Cyfran y cartreﬁ sydd â chyfriﬁadur bwrdd gwaith

1.2.1 Cyflwyniad

Dyfeisiau
cyfriﬁadur

1

Cyfran y cartreﬁ sydd â thabled

62%

57%

1.2.3 Y gwasanaethau y mae pobl
yn eu defnyddio

9

Cyfran y cartreﬁ sydd â theledu

96%

97%

Cyfran y cartreﬁ sydd â theledu sydd ag unrhyw deledu y telir amdano 61%

53%

1.2.4 Rhesymau dros ddefnyddio
gwahanol wasanaethau

10

1.2.5 Newidiadau o ran ymddygiad gwylio

12

38%

Cyfran y cartreﬁ sydd â HDTV sydd â gwasanaeth HDTV

87%+ 79%−

76%

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

77%

71%

25%

25%

28%

46%

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)*

Radio

92%
23%
58%

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

94%
74%
66%
80%
54%

Cyfran yr oedolion sydd â ﬀôn symudol

95%+ 90%−

Cyfran yr oedolion sydd â ﬀôn clyfar

76%

69%

Cyfran y rhai sy’n berchen ar ﬀôn clyfar sydd â gwasanaeth 4G 68%

59%

Y Rhyngrwyd

6

Cyfran y cartreﬁ sydd â theledu sydd ag unrhyw deledu am ddim 46%− 58%+
Cyfran y cartreﬁ sydd â theledu sydd â theledu clyfar

2
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96%
60%↓
49%
36%
86%↑

Telegyfathrebu

Teledu

Cymru

1.1 Cymru: Ffeithiau Cyflym

29%

48%+ 38%−
/

/

/
/

/
/

Cyfran y cartreﬁ sydd â ﬀôn llinell dir

78%− 88%+

Cyfran y cartreﬁ sydd wedi defnyddio VoIP rywbryd

54%

51%

84%
79%

Cyfran y cartreﬁ sydd â mynediad i'r rhyngrwyd

85%

83%

Cyfran y cartreﬁ sydd â band eang

78%

81%

58%

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

58%

57%
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Mae cyd-destun
ein byd teledu yn
datblygu. Nid ydym
yn cael ein cyfyngu
gan amserlenni
darlledwyr bellach.
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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.

8

1.2.1 Cyflwyniad

Mae fideo ar-alwad yn dod yn fwy cyffredin

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

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.

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.
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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 fideoar-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 bron i draean o oedolion Cymru’n gwylio rhaglenni a ffilmiau ar YouTube

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.

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.

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

62%
63%

44%
40%

DU

31%
38%

25%
31%

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

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
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1.2.3 Y gwasanaethau y mae pobl yn eu defnyddio

Methodoleg
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1.2 Newidiadau yn y maes teledu

1.2.2 Y prif bwyntiau o’r ymchwil
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.

1

29%
28%

TV
9

20%
26%

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.

14%
20%

16%
18%

12%
16%

14%
12%

9
9
9
9

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-sectorresearch/general-communications/digital-day
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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.

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.

2

Traciwr Technoleg Ofcom

5

Munudau dyddiol gweithgareddau ar gyfartaledd (ymysg y rheini a wnaeth y gweithgaredd o leiaf unwaith).
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1.2.4 Rhesymau dros ddefnyddio gwahanol wasanaethau
Teledu byw yw’r dull mwyaf poblogaidd ar gyfer cael y newyddion diweddaraf ymysg trigolion Cymru
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 aralwad 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.
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10
10
10
10
10
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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.

Y Ygwasanaethau
poblyng
yngNghymru
Nghymruynyn
gwasanaethau yy mae pobl
eueu
defnyddio
mwyn‘cael
‘caelyynewyddion
newyddion diweddaraf
defnyddio
erermwyn
diweddaraf /
/
cael
gwybod
beth
sy’n
digwydd
yn
cael gwybod beth sy’n digwydd yn fy
fyardal’
ardal’
62%

TV

27%

ree

5%
18%

Teledu byw /
wedi’i recordio

Gwasanaethau ar-alwad
a ﬀrydio darlledwyr

Gwasanaethau ar-alwad
a ﬀrydio y tanysgriﬁr iddynt

NEWS

Facebook / YouTube

Y gwasanaethau
y mae
Y gwasanaethau
y maepobl
poblyng
yngNghymru
Nghymruyn eu
defnyddio
yn eu
defnyddio‘fel
‘felsŵn
s cefndir’
cefndir’
25%

TV
ree

Teledu byw / wedi’i recordio

10%

Gwasanaethau ar-alwad
a ﬀrydio darlledwyr

8%

Gwasanaethau ar-alwad a
ﬀrydio y tanysgriﬁr iddynt

9%

Facebook / YouTube

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 aralwad 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%

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 66% o’r oedolion yng
Nghymru yn cytuno bod
gwylio rhaglenni teledu /
ffilmiau yn dod â’r teulu at
ei gilydd

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.
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Nid oes gwahaniaeth sylweddol yn ystadegol rhwng y ddau ffigur hwn, oherwydd bod maint y sail yn isel.
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1.2.5 Newidiadau o ran ymddygiad gwylio
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 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
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.

yn brofiad y gellir ei deilwra i gydfynd 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.

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

Y lleoliadau y mae oedolion yng
Nghymru’n
rhaglenni/ﬃlmiau
ar
Y lleoliadaugwylio
y mae oedolion
yng Nghymru’n gwylio
rhaglenni/ffilmiau ar unrhyw ddyfais neu wasanaeth
unrhyw
ddyfais neu wasanaeth
50%

17%

Yn yr ystafell
wely

12

13%

Ar wyliau

16%

Wrth gymudo /
teithio

Yn y gegin

6%

9%

7%

Yn yr ardd

Yn yr ystafell
ymolchi

Mewn tafarn /
caﬃ / tŷ bwyta

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.

Mae tri chwarter pobl Cymru yn gwylio nifer o benodau o’r un
rhaglen ar un tro oherwydd ei fod yn ffordd o ymlacio
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.
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Pa mor aml mae pobl yn gwylio sawl pennod o’r
aml mae
pobl un
ynargwylio
sawl
un rhaglen
ôl y llall ar
un tropennod

o’r un

rhaglen un ar ôl y llall ar un tro

DU
Yr Alban
Gogledd Iwerddon
Cymru

55% 57% 57%
46%
35%

38%
32%

28%
19%

4% 4% 2%
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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.

25%

23%
16%

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

5%

Cyfran y rheini sy’n gwylio nifer o benodau, un ar ôl y llall, ac sy’n cytuno (%)

Bob dydd

O leiaf unwaith yr

O leiaf unwaith y

Byth

76%

Roedd yn ymlaciol a phleserus
/t
Rwyf wedi gallu darganfod beth sy'n digwydd
t

33%
26%

t tŷ/t

24%

t

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.
14
14
14

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.

Rwyf wedi osgoi cael gwybod beth yw’r plot gan bobl eraill
Mae wedi gwneud i mi deimlo'n euog am beidio â gwneud rhywbeth arall
t

/t
/

t
t
/t

19%
15%
8%
7%
4%

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?
NEWS
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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2 Teledu a chynnwys clyweledol

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

2.1

Datblygiadau diweddar yng Nghymru

18

2.2

Y nifer sy’n defnyddio llwyfannau
teledu yng Nghymru

21

2.3

Cynnwys teledu wedi’i ddarlledu

26

2.4

Rhaglenni teledu ar gyfer gwylwyr
yng Nghymru

34

2.5

Rhaglenni Cymraeg

40

2.6

Cynyrchiadau teledu rhwydwaith
a wneir yng Nghymru

42

Er gwaethaf hyn, mae teledu sy’n cael ei ddarlledu’n fyw yn
dal i fod yn ganolog i’n harferion gwylio teledu
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 aralwad 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.
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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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2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru
ITV Cymru Wales
Dyma drydedd flwyddyn trwydded
deng mlynedd ITV Cymru Wales, ac
mae gofyn iddo ddarlledu pedair awr
o newyddion a 90 munud o raglenni
heb fod yn rhaglenni newyddion
bob wythnos ar ITV, ar gael ar bob
llwyfan ac ar ei sianel HD. Gweler
adran 3 am fanylion ynghylch
rhaglenni newyddion rhanbarthol.
Creu’r label cynhyrchu newydd,
Shiver Cymru, sef partneriaeth
rhwng ITV Cymru Wales ac ITV
Studios, oedd un o’r datblygiadau
mwyaf arwyddocaol. Comisiwn
rhwydwaith cyntaf Shiver Cymru
oedd The Aberfan Young Wives’
Club, rhaglen ddogfen a oedd yn
para awr, a ddangoswyd ar ITV
ledled y DU i nodi 50 mlynedd ers
y drychineb. Enillodd y rhaglen y
wobr hanes yng Ngwobrau’r RTS
2017. Creodd ITV Wales ddwy raglen
ddogfen arall i gofio am Aberfan,

S4C
a hynny ar gyfer cynulleidfaoedd
yng Nghymru, yn ogystal â rhoi
sylw helaeth i’r digwyddiadau
cofio ar y newyddion ac ar-lein.
Yn 2016, cafodd y rhaglen materion
cyfoes sy’n rhedeg ers tro, Wales
This Week, a’r rhaglen wleidyddol
Sharp End eu hategu gan 24 o
gyfresi a rhaglenni unigol gwahanol
a oedd yn cael eu cynhyrchu gan ITV
Wales a chynhyrchwyr annibynnol
yng Nghymru. Roedd y rhain yn
cynnwys y gyfres Crime Files (a
wnaed gefngefn â’r gyfres Y Ditectif
ar gyfer S4C) a The Harbour.
Ym mis Mawrth 2017 darlledodd
Coast and Country raglen fyw
gyntaf y gyfres o fferm ddefaid yng
Nghymru. Roedd cyfresi newydd
eraill yn 2017 yn cynnwys Adrian’s
Welsh Bites a’r gyfres dair rhan
Welsh Horse Power. Roedd Wales
on TV yn ailedrych ar yr hanner can

mlynedd diwethaf gyda deunydd
archif clasurol ITV, a ddarparwyd
gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.
Y tu hwnt i rwymedigaethau ei
drwydded ar gyfer Cymru, roedd
partneriaeth ITV â’r BBC yn parhau
gyda’r sylw cyffredinol a roddwyd
i Gymru ym Mhencampwriaeth
Rygbi’r Chwe Gwlad 2017 ar
deledu ar yr awyr am ddim.
Roedd cynnyrch iaith Gymraeg
craidd ITV Wales, a oedd yn cael
ei ddarparu ar sail fasnachol i S4C
– Y Byd Ar Bedwar, Hacio a Cefn
Gwlad – yn cyfrannu at y cynnyrch
materion cyfoes, gan arwain at fwy o
ddarpariaeth yn y Gymraeg. Cafwyd
gwerthiannau pellach gyda’r gyfres Y
Ditectif a oedd yn dychwelyd i’n sgrin.
I gael rhagor o fanylion am
gynnyrch a gwariant ITV Cymru
Wales, ewch i adran 1.4.

BBC Cymru Wales
Strategol a gweithredol
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Ym mis Chwefror, cyhoeddodd y
BBC gynlluniau i fuddsoddi £8.5m
y flwyddyn yn ychwanegol mewn
rhaglenni teledu Saesneg ar gyfer
Cymru. Bwriad y buddsoddiad
newydd yw sicrhau cynnydd o
50% mewn rhaglenni Saesneg,
a bydd yn cael ei ddefnyddio i
ariannu rhaglenni drama, comedi
ac adloniant newydd. Disgwylir i’r
buddsoddiad gynhyrchu oddeutu
130 awr o raglenni i’w darlledu ar
BBC One Wales, BBC Two Wales
a BBC iPlayer. Mae’r BBC hefyd yn
bwriadu defnyddio’r buddsoddiad
hwn ar gyfer gwasanaethau
newyddion, gan gynnwys ehangu
sylw arbenigol BBC Wales a
gwasanaethau ar-lein a symudol.

Roedd y gwaith adeiladu’n parhau ar
adeilad newydd BBC Wales yn y Sgwâr
Canolog, Caerdydd, ac mae’n edrych
yn debyg y bydd yr adeilad yn gwbl
weithredol erbyn gwanwyn 2020.
Fel rhan o’r broses hon o symud,
cyhoeddwyd y bydd BBC Cymru
Wales yn defnyddio technoleg y we
y ‘genhedlaeth nesaf’ yn yr adeilad
newydd. Hwn fydd cyfleuster cyntaf
y BBC yn y DU i ddefnyddio technoleg
protocol y rhyngrwyd (IP) ar gyfer ei
weithrediadau cynhyrchu a darlledu.
Cyhoeddodd BBC Cymru Wales
hefyd y byddai Archif Ddarlledu
Genedlaethol yn cael ei sefydlu,
mewn partneriaeth â Llyfrgell
Genedlaethol Cymru a Chronfa
Dreftadaeth y Loteri, yn Aberystwyth
ac mewn tri lleoliad arall: Caerdydd,

Wrecsam a Chaerfyrddin. Bydd y
bartneriaeth yn galluogi’r llyfrgell
i gadw’r casgliad mawr iawn o
recordiadau gwreiddiol yn y lleoliadau
hyn, a sicrhau bod archif ddigidol
BBC Wales ar gael i’r cyhoedd.
Rhaglennu
Roedd y dramâu a oedd yn
portreadu Cymru yn cynnwys
Ordinary Lies a Hinterland ar
gyfer BBC One Wales. Cerdd-ffilm
Owen Sheers, The Green Hollow,
yn nodi 50 mlynedd ers trychineb
Aberfan, gafodd y sgôr mynegai
gwerthfawrogi uchaf o unrhyw un
o gynyrchiadau’r BBC yn y pum
mlynedd diwethaf. I gael rhagor o
fanylion am gynnyrch a gwariant
BBC Cymru Wales, ewch i adran 1.4.

Trefniadau ariannu yn y dyfodol
Yn ystod dadl yn San Steffan
ynghylch trefniadau ariannu S4C
ym mis Ionawr 2017, cadarnhaodd
y Gweinidog Gwladol dros Faterion
Polisi Digidol a Diwylliant, Matt
Hancock AS, y byddai cyfraniad
yr Adran dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon i S4C yn
gostwng o £6.76m i £6.06m ar
gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
Gwthio ffiniau
Cyhoeddodd S4C ei gweledigaeth
deng mlynedd mewn dogfen sy’n
dwyn y teitl Gwthio’r Ffiniau, ym mis
Ebrill. Mae S4C yn galw am i gynnwys
y sianel fod ar gael ar bob llwyfan
newydd, gan gynnwys gwefannau
fideos byr a llwyfannau cyfryngau
cymdeithasol, ac y dylai cylch
gorchwyl y sianel gael ei diwygio,
gan ei gwneud yn gwmni cyfryngau
gwasanaethau cyhoeddus yn hytrach
na sianel deledu. Dadl y sianel yw y
byddai’r newidiadau hyn yn rhoi mwy
o ryddid iddi fanteisio ar gyfleoedd

masnachol a gwneud rhaglenni
newydd; ar hyn o bryd mae’n
gweithio i gylch gorchwyl a luniwyd
pan sefydlwyd y sianel yn 1982.
Mae S4C hefyd yn dweud ei bod am
greu cynnwys sy’n “fwy perthnasol,
cystadleuol ac amrywiol” a chynyddu
“manteision economaidd, ieithyddol
ac addysgol” ei gwaith. Er mwyn
gwneud hyn, mae’n dweud bod
angen £6m ar y sianel i sicrhau bod y
rhaglenni ar gael ar yr holl lwyfannau
digidol a dyfeisiau newydd.
Adolygiad gan yr Adran
dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon
Ym mis Chwefror 2016, cyhoeddodd
Llywodraeth y DU ei bod wedi
ymrwymo i gynnal adolygiad
cynhwysfawr o S4C yn 2017.
Mae’r adolygiad yn edrych ar gylch
gwaith, trefniadau llywodraethu
ac ariannu’r darlledwr er mwyn
sicrhau y gall barhau i fodloni
anghenion cynulleidfaoedd sy’n
siarad Cymraeg yn y dyfodol.

Symud y Pencadlys i
Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr
Economi a’r Seilwaith, Ken Skates,
wedi cytuno i ddyrannu £3m o
gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru
i gefnogi prosiect diwydiannau
creadigol Yr Egin yng Nghaerfyrddin,
ar ôl ystyried achos busnes gan
Brifysgol y Drindod, Dewi Sant.
Yr Egin fydd cartref pencadlys
S4C yng Ngorllewin Cymru.
Prif Weithredwr Newydd
Mae Prif Weithredwr S4C, Ian
Jones, wedi cyhoeddi y bydd yn
rhoi’r gorau iddi ym mis Hydref
eleni. Mae Owen Evans, a ymunodd
â’r gwasanaeth sifil yn 2010
ac sy’n ddirprwy ysgrifennydd
parhaol Llywodraeth Cymru ar
hyn o bryd, wedi’i benodi yn
Brif Weithredwr newydd.

Channel 4 yn comisiynu yn y gwledydd
Mae gan Channel 4 rwymedigaeth
i gomisiynu 3% o’i gynnyrch,
wedi’i fesur ar sail gwerth a
swmp, gan gynhyrchwyr yn y DU
o’r tu allan i Loegr. Bydd y ffigur
hwn yn codi i 9% yn 2020.

Yn 2016, gwariodd Channel 4 8.5%
o gyllideb comisiynu’r sianel yn y
gwledydd datganoledig. Dyma’r
dadansoddiad yn ôl gwlad; yr
Alban (5.2%), Cymru (2.8%) a
Gogledd Iwerddon (0.5%).

Yn ôl cyfanswm y rhaglenni, roedd
comisiynau Channel 4 yn y gwledydd
datganoledig yn cyfrif am 9.2%
o gyfanswm yr oriau darlledu yn
2016. Dyma’r dadansoddiad yn
ôl gwlad; yr Alban (6.3%), Cymru
(2.4%) a Gogledd Iwerddon (0.5%).
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2.2 Y nifer sy’n defnyddio
llwyfannau teledu yng Nghymru

Teledu Lleol
Yr Wyddgrug
Ar ôl i Made Group brynu Bay
TV, derbyniodd Ofcom gais i
gymeradwyo darparu gwasanaeth
yr Wyddgrug o bencadlys Made yn
Lerpwl. Ystyriodd Ofcom y cais yn
ofalus cyn cytuno, ar yr amod fod
Made TV yn derbyn ymrwymiadau
ychwanegol ar ei drwydded, er
mwyn sicrhau bod y gwasanaeth
yn canolbwyntio ar yr Wyddgrug.
Mae’r ymrwymiadau i raglenni,
wedi’u cryfhau, yn canolbwyntio ar
ddarparu cyfweliadau, newyddion
lleol, rhaglenni ffordd o fyw a
materion cyfoes wedi’u cynllunio, eu
cynhyrchu, eu cyflwyno, eu ffilmio
a’u golygu yn ardal ddarlledu yr
Wyddgrug. Mae hefyd yn darparu

ar gyfer 30 munud o raglenni a
ddarlledir am y tro cyntaf yn y
Gymraeg bob wythnos. Mae’r
ymrwymiadau meintiol sydd wedi’u
cynnwys yn y drwydded (e.e. oriau
o raglenni lleol bob wythnos) yn
aros yr un fath â’r rhai a gynigiwyd
yn wreiddiol gan Bay TV Clwyd.
Caerdydd
Mae’r newidiadau y bwriedir eu
gwneud i’r amleddau a ddefnyddir
gan deledu lleol, o ganlyniad
i’r rhaglen i glirio 700Mhz, yn
cyflwyno her i Made, fel y mae
i bron bob un gweithredwr
teledu lleol. Ar gyfartaledd, bydd
y cyrhaeddiad is yn golygu bod
gorsafoedd yn colli oddeutu 10%
o’u cynulleidfaoedd DTT posib, ond

bydd strategaeth Made Television
yn gwneud iawn am hyn drwy
ddosbarthu ar Virgin Media a Sky.

Mae partneriaeth y cwmni â
Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi
Sant, yn galluogi’r graddedigion
i ddod yn weithredwyr camera,
newyddiadurwyr fideo a
thechnegwyr stiwdio.

Roedd yr uwchgynhadledd, a
gynhaliwyd gan y Sefydliad Materion
Cymreig (IWA), mewn partneriaeth
â BBC Cymru Wales a Phrifysgol
De Cymru, ac a gefnogwyd gan
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ITV Cymru Wales, S4C a TAC,
yn edrych ar y prif faterion sy’n
effeithio ar y cyfryngau yng
Nghymru, gan gynnwys gweithlu’r
cyfryngau, y ddarpariaeth Gymraeg
yn y cyfryngau a newyddion
o Gymru ac i Gymru. Roedd
y digwyddiad yn cyd-daro â
chyhoeddi ymgynghoriad Ofcom
ar drwydded weithredu ddrafft

Yn 2017, nid oedd
newid yn nhreiddiad
teledu lloeren
mewn cartrefi yng
Nghymru ers 2016.

Yn ystadegol, nid oedd y nifer sy’n
defnyddio Freeview, teledu cebl
a theledu daearol digidol (DTT) a
theledu protocol rhyngrwyd (IPTV)
hybrid (gan gynnwys BT, EE, NowTV
a TalkTalk) wedi newid chwaith.
Er nad oes gwahaniaeth o ran
lleoliad yn y nifer sy’n defnyddio
Freeview yng Nghymru yn 2017,
mae’r nifer sy’n defnyddio teledu
lloeren yng Nghymru yn uwch
mewn ardaloedd gwledig (59% o’i

gymharu â 43% mewn ardaloedd
trefol) ac mae’r nifer sy’n defnyddio
gwasanaethau cebl yn uwch mewn
ardaloedd trefol (12% o’i gymharu
â 0% mewn ardaloedd gwledig).
O’i gymharu â’r DU drwyddi draw,
mae treiddiad teledu lloeren yn
uwch yng Nghymru, er bod cartrefi
yng Nghymru yn llai tebygol
na’r DU drwyddi draw o fod â
theledu cebl (10% yng Nghymru
o’i gymharu â 15% yn y DU).

Ffigur 2.1: Cyfran y brif set deledu, yn ôl llwyfan

Uwchgynhadledd Cyfryngau’r IWA
Cynhaliwyd trydedd
uwchgynhadledd cyfryngau
flynyddol yr IWA Caerdydd, o’r enw
‘Dyfodol y cyfryngau yng Nghymru’
yng Nghaerdydd ym mis Mawrth.

Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn
teledu lloeren drwy eu prif set; mae hyn yn
dal yn uwch nag yn y DU drwyddi draw

Bay TV Swansea
Mae Bay TV Swansea yn darlledu
dwy sioe fyw bob diwrnod yn
ystod yr wythnos, yn ogystal â
newyddion yn y Gymraeg a’r
Saesneg, ac yn darparu pedair
stori newyddion i BBC Wales bob
diwrnod yn ystod yr wythnos.
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y BBC, a mynegwyd safbwyntiau
cryf ynghylch yr angen i ddiogelu
swmp y rhaglenni a gynhyrchir
yng Nghymru i gynulleidfaoedd
Cymraeg a’r angen i sicrhau y
byddai’r trefniadau newydd yn
arwain at bortreadu Cymru’n well
ar rwydweithiau teledu a radio.

Lloeren
(talu neu am ddim)
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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
QH1B: Pa un o’r rhain, yn eich barn chi, yw eich prif fath o deledu?
Nodyn: Ymatebion ‘Ddim yn gwybod’ yw’r canrannau eraill

1
Y gwasanaethau hybrid sy’n darparu’r mwyafrif o’u sianeli drwy’r llwyfan DTT yw’r rhain, ac sy’n cynnig sianeli a swyddogaethau ychwanegol drwy gysylltiad band eang (fel mynediad i raglenni wedi’u
recordio a gwasanaethau fideos ar-lein). Mae Now TV yn cynnig hyn drwy ei TV Smart Box ac mae hefyd yn rhoi mynediad i sianeli a llyfrgelloedd cynnwys yn uniongyrchol drwy ei wefan a’i Ap.
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Mae gan chwech o bob deg cartref yng Nghymru deledu drwy dalu,
sy’n is nag yn 2016 ac yn debyg i’r DU drwyddi draw
Yn 2017, roedd gan chwe chartref
o bob deg yng Nghymru (gyda set
deledu) deledu drwy dalu;1 mae’r
nifer yn is nag yn 2016 ac yn 2015,
ac yn debyg i 2014. Mae cartrefi
yng Nghymru mor debygol â’r
DU drwyddi draw o fod â theledu
drwy dalu (62% yn y DU).

Nid yw’r nifer sy’n defnyddio teledu
drwy dalu yn amrywio’n sylweddol
rhwng lleoliadau trefol/gwledig
yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r
gostyngiad cyffredinol ers 2016
yn y nifer sydd â theledu drwy
dalu yng Nghymru yn sylweddol
mewn ardaloedd gwledig yng
Nghymru (o 65% i 53%).

Gweler yr adran Y Farchnad mewn
Cyd-destun am drafodaeth fwy
manwl am y newid yn arferion
gwylio a defnyddio yng Nghymru.

Ymysg y cartrefi yng Nghymru sydd â
set deledu, roedd 80% yn dweud eu
bod naill ai’n derbyn gwasanaethau
teledu HD neu â set deledu sy’n
barod ar gyfer HD. Mae’r rhan fwyaf
(69%) o gartrefi yng Nghymru sy’n
berchen ar set deledu yn derbyn
gwasanaethau teledu HD, gyda 10%

61%
Trefol

53%
Gwledig

71%
60% 62% 59% 69%
60%
Cymharu
yddy
i
yddy

2012 2013 2014 2015 2016 2017

22
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arall yn dweud bod ganddynt set
deledu sy’n barod ar gyfer HD ond
heb fod yn derbyn gwasanaethau
HD. Mae’r ffigurau hyn yn debyg
i ffigurau’r DU drwyddi draw.
Yng Nghymru, mae’r rhai sydd
mewn cartrefi â theledu mewn
lleoliadau gwledig yn fwy tebygol

na’r rheini mewn lleoliadau
trefol o gael teledu sy’n barod ar
gyfer HD, ond ddim yn derbyn
gwasanaethau HD (16% o’i gymharu
â 9% mewn ardaloedd trefol). Nid
yw’r cyfanswm cyffredinol sydd
â theledu HD yn amrywio rhwng
lleoliadau trefol a gwledig.

Mae’r ffigur uwchben y bar yn dangos y % sydd â set deledu HD neu’n barod ar gyfer HD
77%
2%

80%
1%

77%
2%

70%
4%

72%
4%

81%
1%

79%
1%
Ddim yn gwybod a
oes sianeli HDTV

63%

69%

11%

10%

64%

12%

Y DU 2017 Cymru 2017 Lloegr 2017
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Ffigur 2.3: Ymwybyddiaeth o dderbyn teledu HD

a ra y car r ﬁ y
defnyddio llwyfannau teledu
drwy dalu yng Nghymru

POST OFFICE

Teledu a chynnwys clyweledol

Mae gan wyth cartref o bob deg yng Nghymru set deledu
HD, sy’n debyg i’r lefel yn y DU drwyddi draw

Ffigur 2.2: Canran y cartrefi sydd â theledu gwylio am ddim a theledu drwy dalu

60%

2

57%

60%

10%

9%

Yr Alban
2017

G Iwerddon
2017

70%

63%
Sianeli HDTV

9%

16%

Barod ar gyfer HD,
dim sianeli

Cymru drefol
Cymru
2017
wledig 2017

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw newidiadau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017 a
rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017.
QH53: A yw’r prif deledu yn eich cartref yn set deledu HD neu’n barod ar gyfer HD?/ QH54: Er bod gennych set sy’n barod ar gyfer
HD, er mwyn gwylio sianeli a rhaglenni teledu sy’n cael eu darlledu mewn HD, mae angen bocs pen-set HD arnoch neu deledu sydd â
derbynnydd teledu HD ynddi. Ar gyfer y brif set deledu, oes gan eich cartref wasanaeth teledu HD?

23
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sydd â theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig, 508 Cymru 2012, 485 Cymru 2013, 480 Cymru 2014, 485 Cymru 2015, 471
Cymru 2016, 476 Cymru 2017)
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23

22

23

22

23
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Mae ‘teledu am ddim’ yn cyfeirio at gartrefi sydd ond yn derbyn Freeview neu deledu lloeren Freesat. Mae Teledu drwy dalu yn cyfeirio at yr holl fathau eraill o wasanaeth teledu.
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Mae gan oddeutu un rhan o dair o gartrefi sydd â theledu yng
Nghymru deledu clyfar, sy’n debyg i’r DU drwyddi draw
Ymysg y rheini yng Nghymru sydd
â theledu yn y cartref, dywedodd
36% fod ganddynt set deledu clyfar
(h.y. set deledu sy’n gallu cysylltu’n
uniongyrchol â’r rhyngrwyd),

sy’n debyg i’r DU drwyddi draw,
ac ni fu dim newid ers 2016.
Nid yw’r nifer sy’n berchen ar
deledu clyfar yn amrywio yn ôl

lleoliad yng Nghymru yn 2017 ac
nid yw perchnogaeth wedi newid
i raddau helaeth ers 2016 mewn
ardaloedd trefol na gwledig.

Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid
pwynt canran yn y nifer sy’n defnyddio setiau
teledu clyfar ers H1 2016
+3

+10

+11

+15
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Mae dros hanner oedolion Cymru yn gwylio rhaglenni neu ffilmiau
ar-alwad, yn bennaf drwy wasanaethau dal-i-fyny

Ffigur 2.4: Y nifer â theledu clyfar

+10

2

+2

Mae dros hanner holl oedolion
Cymru (58%)2 yn gwylio ffilmiau neu
raglenni teledu ar-lein ar unrhyw
fath o ddyfais, ac mae pedwar o bob
deg (42%)3 wedi gwneud hynny yn
ystod yr wythnos diwethaf. Gwylio
ar-lein drwy gyfrwng gwasanaethau
darlledu dal-i-fyny neu fyw (e.e.
BBC iPlayer, ITV Hub) yw’r dull a
ddefnyddir fwyaf i wylio ar-alwad
yng Nghymru; mae ychydig o dan

hanner yr oedolion yn defnyddio
gwasanaethau dal-i-fyny ac mae un
rhan o dair wedi’u defnyddio yn yr
wythnos diwethaf. Gwylio teledu
byw ar y rhyngrwyd pan mae’n cael
ei ddarlledu yw’r ail wasanaeth
ar-lein a ddefnyddir fwyaf i wylio
rhaglenni. Mae 18% o oedolion yng
Nghymru wedi gwylio teledu byw
ar-lein; mae 9% wedi gwneud hynny
yn ystod yr wythnos diwethaf.

Mae oddeutu un oedolyn o bob
deg yng Nghymru wedi gwylio
rhaglenni neu ffilmiau ar-alwad arlein gan ddefnyddio gwasanaethau
tanysgrifio fel Netflix neu Amazon
Prime Video neu wasanaethau
talu-i-wylio fel iTunes neu Google
Play. Mae llai (7%) wedi defnyddio
rhaglenni teledu neu sianeli fideo
proffesiynol di-dâl eraill ar-lein,
fel Food Tube Jamie Oliver.

+6

Ffigur 2.5: Gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu ar y rhyngrwyd, ar unrhyw ddyfais
Wedi'u defnyddio rywbryd
38%

36%

39%
32%

33%

38%

Wedi'u defnyddio yn yr wythnos diwethaf

29%

58%
46%
Y DU 2017

Cymru 2017

Lloegr 2017

Yr Alban 2017

G Iwerddon
2017

Cymru drefol
2017

Cymru wledig
2017

42%
32%
12%

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3564 y DU, 476 Cymru, 2109 Lloegr, 496 yr Alban, 483 Gogledd
Iwerddon, 238 Cymru drefol, 238 Cymru wledig)
QH62: A oes unrhyw rai o’ch setiau teledu yn ‘setiau teledu clyfar’? Mae’r rhain yn fathau newydd o deledu sydd wedi’u 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.

18%
7%

9%

7%

5%

Gwasanaethau darlledu (yn Gwasanaethau tanysgrifio Teledu byw ar-lein - ar yr Sianeli fideo/rhaglenni
fyw neu dal-i-fyny) (e.e. (e.e. Netflix, Amazon Prime un pryd ag y mae’n cael ei teledu proffesiynol eraill
BBC iPlayer, ITV Hub)
Video) neu wasanaeth ddarlledu. (e.e. drwy BBC am ddim ar-lein (e.e. Jamie
Talu-i-Wylio ( (e.e. iTunes,
iPlayer, Sky Go)
Oliver's FoodTube)
Google Play)

Dim un o'r rhain

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn yng Nghymru (n = 495)
QH72: Ydych chi’n defnyddio unrhyw o’r mathau canlynol o wasanaeth i wylio rhaglenni teledu neu ffilmiau ar-lein drwy unrhyw fath
o ddyfais (gan gynnwys ffôn symudol, dyfais tabled neu deledu)?/ QH73: A pha rai o’r mathau hyn o wasanaeth, os o gwbl, rydych
chi wedi’u defnyddio yn yr wythnos diwethaf?/ QR1A/H: Oes gan eich cartref Sky+/ Sky Q?/ QR1B: Oes gan eich cartref Virgin TiVo
neu V+? QR1C/D/E: Ydy’ch blwch Freesat / blwch Freeview neu deledu Freeview / teledu band eang yn gadael i chi recordio a storio
rhaglenni teledu, a hefyd yn gadael ichi stopio rhaglenni teledu byw am gyfnod a’u ‘weindio’ yn ôl?
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Mae’r mesur hwn yn groes i’r 42% sydd yn Ffigur 2.5. ar gyfer ‘Ddim wedi defnyddio’r un o’r rhain erioed’

3

Mae’r mesur hwn yn groes i’r 58% sydd yn Ffigur 2.5. ‘Ddim wedi defnyddio’r un o’r rhain yn yr wythnos diwethaf’.
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2.3 Cynnwys teledu wedi’i ddarlledu
Diffiniadau
Gwylio teledu wedi’i ddarlledu
Mae dadansoddiad BARB yn
seiliedig ar y rhaglenni teledu
wedi’u hamserlennu sy’n cael
eu gwylio, megis rhaglenni sydd

wedi’u rhestru yng nghylchgronau
rhestru rhaglenni teledu neu ar
gyfeiryddion rhaglenni electronig
(EPGs) ar setiau teledu mewn
cartrefi. Mae gwylio teledu wedi’i
ddarlledu yn cynnwys rhaglenni
teledu sy’n cael eu gwylio’n fyw

2
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Yng Nghymru y mae’r lefelau gwylio teledu uchaf ar gyfartaledd, o bob un o’r gwledydd

adeg eu darlledu, recordiadau
o’r rhaglenni hyn er enghraifft
drwy DVR, neu wylio’r rhaglenni
hyn drwy wasanaethau dal-ifyny, hyd at saith niwrnod ar ôl
iddynt ymddangos ar y teledu.

Yn 2016, treuliodd pobl Cymru
bedair awr y dydd ar gyfartaledd
yn gwylio’r teledu. Fel yn y pum
mlynedd diwethaf, roedd hyn yn
uwch na holl wledydd eraill y DU
ac yn uwch na chyfartaledd y DU
(3 awr 32 munud yn 2016). Efallai
fod proffil cynulleidfa Cymru’n
egluro hyn; mae wedi bod â’r gyfran

uchaf o wylwyr 55 oed a hŷn yn
gyson, o’i gymharu â’r gwledydd
eraill (53% yn 2016). Dyma’r grŵp
oedran sy’n gwylio mwy o deledu.
Mae gostyngiad wedi bod yn
yr amser gwylio ym mhob un
o’r gwledydd ers 2011. Roedd y
gostyngiadau lleiaf yng Nghymru

(-25 munud y dydd) ac yn
rhanbarthau Lloegr, lleihad o 10%
yn y ddau. Gwelwyd y cwymp
mwyaf yng Ngogledd Iwerddon,
gostyngiad o 14%. Roedd y cwymp
o 12% yn yr amser gwylio dyddiol
yn yr Alban yn debyg i’r gostyngiad
ledled y DU yn gyffredinol.

Ffigur 2.6: Munudau o deledu sy’n cael eu gwylio bob dydd ar gyfartaledd, fesul gwlad: 2011-2016
Diffiniadau o grwpiau’r sianeli

Yr Alban

Sianeli portffolio PSB
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Ffynhonnell: BARB, unigolion
4 oed a hŷn. 2012
*Nodyn: Mae’r ffigurau’n adlewyrchu’r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr.

2015

2016

Mae sianeli’n cynnwys yr amrywiadau HD pan fo hynny’n briodol. Mae sianeli portffolio PSB yn cynnwys eu hamrywiadau +1. *Nid yw
S4C wedi’i chynnwys yn y dadansoddiad BARB isod
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Mae’r pum prif sianel PSB yn cyfrif am dros hanner y gwylio yng Nghymru

Mae cyfran y pum prif sianel PSB wedi cynyddu yng Nghymru ers 2011

Yn 2016, roedd y pum prif sianel PSB
Saesneg yn cyfrif am y rhan fwyaf o
gyfanswm yr amser gwylio teledu
yng Nghymru, 1.9 pwynt canran yn
uwch na’r gyfran gyfartalog ledled y
DU. Yng Nghymru, mae dosbarthiad

Rhwng 2011 a 2016 bu rhywfaint
o gynnydd yng nghyfran gyfun y
pum prif sianel PSB yng Nghymru.
Sbardunwyd hyn gan BBC One, gyda
chynnydd o 2.8 pwynt canran yn y
gyfran. Roedd gostyngiad yn y nifer

y gyfran wylio ar draws y pum prif
sianel PSB yn debyg i’r DU drwyddi
draw. Mae’r gyfran uchaf gan BBC
One, yna ITV. O’r holl wledydd a’r
rhanbarthau, Cymru yw’r unig
wlad lle mae cyfanswm yr amser

gwylio yn uwch ar gyfer Channel 5
na Channel 4. Roedd cyfran wylio
Channel 4 yn is yng Nghymru nag yn
unrhyw un o wledydd a rhanbarthau
eraill y DU, a’r DU drwyddi draw.

Ffigur 2.7: Cyfran y pum prif sianel PSB, yn ôl gwlad a rhanbarth yn y DU: 2016

yn gwylio’r prif sianeli PSB eraill (yn
amrywio o 0.2 pwynt canran i BBC
Two, 0.7 pwynt canran i Channel 4
a Channel 5 a 0.9 pwynt canran i
ITV). Roedd gostyngiad o 2.6 pwynt
canran ar gyfartaledd ar draws y

DU. Rhanbarth Gororau’r Alban
(Border) oedd yr unig ranbarth ITV
arall lle roedd cyfran cynulleidfa’r
prif sianeli PSB wedi cynyddu

Ffigur 2.8: Cyfran gyfun y pum prif sianel PSB: 2011 a 2016
Cyfran y pum prif sianel PSB yn 2016 (%)

Cyfran o gyfanswm yr amser gwylio (%)
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49.6%

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli +1.
Nodyn: Mae’r siart yn dangos y ffigurau wedi’u talgrynnu i un lle degol. Gan eu bod wedi’u talgrynnu, mae’n bosib nad yw’r rhifau
gyda’i gilydd yn rhoi cyfanswm cyfran y pum prif PSB.
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Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli +1.
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ostyngiad yng nghyfran y sianeli
por�folio PSB yn ystod yr un cyfnod,
gan arwain at ostyngiad net o un
pwynt canran. Serch hynny, roedd
y nifer oedd yn gwylio’r teulu
o sianeli PSB yng Nghymru yn

weddol sefydlog o’i gymharu â’r
gwledydd a’r rhanbarthau eraill
fel Llundain, Meridian, Gogledd
Orllewin Lloegr a De Orllewin Lloegr

Ffigur 2.9: Y newid net yng nghyfran cynulleidfa’r pum prif sianel PSB a’u sianeli portffolio: 2011 a 2016
Newid yng nghyfran y gynulleidfa net (pwyntiau canran)
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Chwaraeon mewn deg o’r 20 rhaglen fwyaf poblogaidd yng Nghymru yn 2016

Mae cyfanswm cyfran pob un o’r pum prif sianel PSB a’u
teulu yn weddol sefydlog yng Nghymru
Roedd cyfran gyfun cynulleidfa’r
pum prif sianel PSB a’u sianeli
por�folio yn 71.6% yn 2016. Er i
gyfran wylio’r pum prif sianel PSB
gynyddu rhywfaint yng Nghymru
rhwng 2011 a 2016, bu mwy o

2

-5.0

-3.0

-3.3

-2.5

-1.0

-1.6

Roedd y bencampwriaeth UEFA
a’r Bencampwriaeth Rygbi Chwe
Gwlad ymhlith y rhaglenni mwyaf
poblogaidd yng Nghymru yn
2016. Denodd y gêm Cymru yn
erbyn Belg, lle enillodd Cymru le
yn y rownd gynderfynol am y tro
cyntaf mewn twrnamaint
sylweddol, dros filiwn o wylwyr
ar BBC 1 gan gynrychioli 37.6%
o’r boblogaeth yng Nghymru a
siâr 68.1% o’r holl gynulleidfa

Teledu tra bod y gêm yn cael ei
darlledu. Dadansoddiad o’r gêm
wedi iddi ddod i ben cafodd y
mwyaf o wylwyr gyda dros 1.2
miliwn yn gwylio. Nid yw’r ffigyrau
gwylio hyn yn cynnwys gwylio tu
allan i’r cartref mewn tafarndai neu
leoedd cymdeithasol eraill, felly
mae’n debygol eu bod yn uwch.

Ewropeaidd rhwng Cymru a
Phortiwgal. Roedd yn agos at filiwn
o wylwyr a siâr o 60.7% o’r
gynulleidfa oedd yn ei gwneud hi’n
drydydd yn y rhestr o’r 20 rhaglen
fwyaf poblogaidd. Roedd I’m A
Celebrity Get Me Out Of Here,
Britain’s Got Talent a gemau’n
cynnwys Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad
a’r pencampwriaethau
Ewropeaidd yn y rhestr hefyd.

Y rhaglen fwyaf poblogaidd ar ITV
oedd y gêm pencampwriaeth

Ffigur 2.10: Yr 20 rhaglen fwyaf poblogaidd yng Nghymru: 2016
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Cyfran y pum prif sianel PSB yn 2011
Cyfran y pum prif sianel PSB yn 2016
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01/07/2016
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BBC One
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Euro 2016: Post Match
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Cyfran %
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19.6%

Cyfartaledd 000s TVR %
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18.8%
19.2%

Sianel

20.2%
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Cyfran y sianeli portffolio PSB yn 2011
Cyfran y sianeli portffolio PSB yn 2016

Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Nodyn: Efallai na fydd y niferoedd yn gwneud cyfanswm o 100% oherwydd talgrynnu.
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Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn, yn seiliedig ar y bennod fwyaf poblogaidd o raglen, wedi’i sgorio ar gynulleidfa gyfartalog
000. Wedi’u hidlo ar raglenni a oedd yn para am o leiaf 10 munud. Mae sianeli’n cynnwys yr amrywiadau HD.
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Newyddion rhanbarthol
a sianeli HD
Channel 3/ITV
Ar hyn o bryd, nid yw ITV yn
darlledu amrywiadau HD o’i
rhaglenni newyddion rhanbarthol
ar gyfer ei holl ranbarthau. Ar
gyfer rhai ardaloedd, mae hyn
yn golygu mai fersiwn HD y tu
allan i’r rhanbarth o newyddion
y rhanbarth sy’n cael ei ddangos
ar sianel HD ITV. Mae London,
Meridian, Cymru, Central,
Granada, STV* ac UTV** yn
cynnig y gwasanaeth HD ar bob

Mae gan BBC One sianeli HD ar
gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd
Iwerddon sy’n dangos newyddion
rhanbarthol mewn HD. Ar hyn
o bryd, nid yw BBC One HD yn
rhanbarthau Lloegr yn gallu
dangos newyddion lleol (mae
neges yn dweud wrth y gwylwyr
am droi i BBC One yn ystod y
slot newyddion rhanbarthol).
Mae’r siart isod yn adlewyrchu’r
gwylio a wneir i raglenni
newyddion yn gynnar fin nos ar
BBC One HD, lle y mae ar gael.

Yng Nghymru yn 2016, dywedodd
oddeutu chwech o bob deg (63%) o
oedolion 16 oed a hŷn mai’r teledu
oedd eu prif ffynhonnell ar gyfer
cael newyddion y DU a newyddion y

ofcom.org.uk

byd. Dywedodd 14% mai gwefannau
neu apiau oedd eu prif ffynhonnell
ar gyfer cael newyddion,4 ac roedd
7% yn dweud radio. Mae’r rhain
yn debyg i’r cyfartaledd yn y DU,

63%

14%

Teledu
Six gyfran is na Wales Today. Serch
hynny, gyda 22.3% o’r gyfran am
6pm, roedd yn uwch na chyfartaledd
y DU ar gyfer Channel 3.

12%

7%

3%

NEWS

Gwefan
neu ap

6.30pm a 7.00pm yn 2016. Roedd
hyn ychydig yn uwch na chyfartaledd
y DU ar gyfer BBC One am yr un
slot amser. Denodd ITV News at

ond mae oedolion yng Nghymru’n
fwy tebygol na’r rhai yn y DU
drwyddi draw i ddefnyddio papurau
newydd wedi’u hargraffu fel eu prif
ffynhonnell ar gyfer newyddion.

Ffigur 2.12: Prif ffynonellau ymatebwyr ar gyfer newyddion y DU a newyddion y byd, yn ôl gwlad: 2016

Roedd y bwletin newyddion yn gynnar fin nos ar BBC One yn
denu cyfran uwch na’r bwletin cyfatebol ar ITV Wales
Cafodd Wales Today, bwletin
newyddion BBC One yn gynnar
fin nos, gyfran gyfartalog o 30.7%
o’r holl wylio yng Nghymru rhwng

Teledu a chynnwys clyweledol

Teledu yw’r brif ffynhonnell newyddion ar gyfer dros chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru

BBC One

llwyfan ar hyn o bryd, ac mae
Anglia, Yorkshire a Tyne Tees
yn ei gynnig ar rai llwyfannau’n
unig.^ Yn yr ardaloedd eraill, nid
y newyddion lleol a ddangosir ar
y sianel HD yw’r newyddion lleol
ar gyfer y rhanbarth hwnnw (e.e
yn rhanbarth Gororau’r Alban
(Border), newyddion Granada
sy’n cael ei ddangos). Mae’r siart
isod yn cynnwys yr holl wylio i
unrhyw raglen newyddion yn
gynnar yn fin nos, hyd yn oed
os nad y rhaglen honno yw’r
rhaglen berthnasol i’r ardal.

2

Papurau
Newydd

Radio

Ddim yn
darllen/gwylio/
gwrando ar
newyddion

Ffynonellau cyfryngau torfol ar gyfer
newyddion y DU a’r Byd yng Nghymru

Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom 2016
Sail: Pawb (2,069); Lloegr (1,591); yr Alban (179); Cymru (144); Gogledd Iwerddon (155). Wedi’u procio, un cod

32
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39.5%

46.0%

29.5%

ITV/STV/UTV/
ITV Wales

33

G. Iwerddon

30.7%
22.3%
Cymru

30.7%
25.6%
Yr Alban

21.0%
Swydd Efrog

15.5%

30.6%

BBC One

Gorllewin Lloegr

De Orllewin Lloegr

14.6%

26.5%
22.3%
Gogledd Orllewin
Lloegr

32.2%
22.3%
Gogledd Ddwyrain
Lloegr

29.2%
17.6%
Canolbarth Lloegr

18.3%
Meridian

23.4%
14.2%
Llundain

Dwyrain Lloegr

17.9%

34.0%

35.4%

45.9%

32

Gororau'r Alban

32

21.9%

29.7%
19.6%

32

Y DU

32

47.2%

Ffigur 2.11: Cyfrannau bwletinau newyddion BBC One ac ITV/STV/UTV/
ITV Cymru Wales yn gynnar fin nos, pob cartref: 2016
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Ffynhonnell: BARB, unigolion 4 oed a hŷn. Nifer y gwylwyr HD wedi’u cynnwys pan fo hynny’n briodol (gweler y blwch methodoleg
uchod). Nodyn: Ffigurau bwletinau newyddion (‘lleol’) yn gynnar fin nos ar sail rhaglenni genre ‘newyddion rhanbarthol’, yn dechrau
rhwng 17:55 a 18:35 ac yn para 10 munud neu fwy, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffigurau’r DU yn seiliedig ar ffigurau sy’n benodol
ar gyfer slotiau amser bwletinau newyddion yn gynnar fin nos. O ran y bwletinau newyddion a ddarlledir yn gynnar fin nos, mae
newyddion BBC One yn cael ei ddarlledu rhwng 18:30 a 19:00, a newyddion ITV/STV/UTV/ITV Cymru Wales yn cael ei ddarlledu rhwng
18:00 a 18:30.
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33
*Newyddion rhanbarthol Glasgow yn cael ei ddangos.
**Cyflwynwyd HD UTV ym mis Hydref 2016.
^Ar 31 Mawrth 2016, lansiodd ITV y rhanbarthau hyn mewn HD ar Sky a Freesat (Freeview a Virgin Media i ddod).
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Mae’r rhain yn cynnwys darlledwyr, papurau newydd, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau neu apiau eraill
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Mae’r adran ganlynol
yn amlinellu gwariant
ac oriau rhaglenni
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Rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu
am y tro cyntaf
Rhaglenni a gomisiynir gan
sianel gwasanaeth cyhoeddus
drwyddedig, neu ar ei chyfer,
gyda’r bwriad o’u dangos am y
tro cyntaf ar deledu yn y Deyrnas
Unedig yn y flwyddyn gyfeirio.

Teledu a chynnwys clyweledol
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1.4 Rhaglenni teledu ar gyfer
gwylwyr yng Nghymru

Gostyngodd gwariant BBC Cymru Wales ac ITV Cymru Wales ar gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 8% mewn termau real rhwng 2015 a 2016

ar gyfer gwylwyr yng Nghymru,
yr Alban, Gogledd Iwerddon a
rhanbarthau Lloegr, a ddarperir
gan y BBC ac ITV/ STV/ UTV.

Yn 2016, gwariodd y BBC ac ITV/
STV/UTV £276m ar gynhyrchu
rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu
am y tro cyntaf yn benodol ar gyfer
gwylwyr yng Nghymru, yr Alban,
Gogledd Iwerddon a rhanbarthau
Lloegr, cynnydd o £4m mewn
termau real o un flwyddyn i’r llall.6
I’r gwrthwyneb, roedd gwariant BBC

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 5 yn
cynnwys manylion am S4C.

Diffiniadau

2

Rhaglenni a brynir i’w dangos am
y tro cyntaf
Rhaglen barod a brynir gan
ddarlledwr oddi wrth ddeiliad
hawliau arall ac a ddarlledir
am y tro cyntaf yn y DU yn
ystod y flwyddyn gyfeirio.
Ailddarllediadau
Pob rhaglen nad yw’n cyfateb i’r
un o’r ddau ddiffiniad uchod.

Mae ffigurau ariannol hanesyddol
wedi’u haddasu ar gyfer
chwyddiant gan ddefnyddio CPI,
a oedd yn arbennig o uchel yn y
cyfnod o 2007 i 2013. Oherwydd
natur fasnachol sensitif y data,
mae ffigurau gwariant y BBC
ac UTV wedi’u cyfuno.

Cymru Wales ac ITV Cymru Wales ar
raglenni gwreiddiol y DU i’w darlledu
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng
Nghymru wedi gostwng 7.8% mewn
termau real rhwng 2015 a 2016.

gyfer gwylwyr yng ngwledydd a
rhanbarthau’r DU wedi gostwng
£12m. Mae hyn yn cynrychioli
cyfradd twf blynyddol cyfansawdd
negyddol o -0.9%. Ers 2011, mae’r
un ffigur yng Nghymru wedi
gostwng £3m, -1.7% y flwyddyn ar
gyfartaledd ers 2011, a’r gostyngiad
mwyaf ymysg gwledydd y DU.

Ers 2011 mae gwariant
trwyddedeion y BBC a Channel 3 ar
gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu
am y tro cyntaf yn benodol ar

Ffigur 2.13: Gwariant ar gynnyrch gwreiddiol y gwledydd a’r rhanbarthau
a ddarlledir am y tro cyntaf gan y BBC/ITV/STV/UTV
Gwariant ar gynnyrch
Mae’n cynnwys yr holl gostau
a wynebir gan y darlledwr sy’n
gysylltiedig â chreu neu brynu
rhaglenni. Mae’r rhain yn cynnwys
costau cynhyrchu uniongyrchol
ac anuniongyrchol ar gyfer
cynyrchiadau mewnol a chostau
trwyddedu ar gyfer rhaglenni a
gomisiynir ac a brynir, ac nid yw’n
cynnwys costau sy’n gysylltiedig
â marchnata a dosbarthu.
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% newid

5

1 flwyddyn mlynedd
CAGR

Y DU

1.5%

-0.9%

Cymru

-7.8%

-1.7%

Yr Alban

3.2%

-0.2%

Gogledd
Iwerddon

13.4%

3.1%

Lloegr

0.6%

-1.6%

2016

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016).
Nodyn: Data ar wariant ar raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two.
Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg
gan y BBC. O 2014 ymlaen, mae gwariant ITV Border ar gynnwys yn benodol ar gyfer gwylwyr yn yr Alban yn cael ei neilltuo i’r Alban,
ac mae gweddill gwariant ITV Border yn cael ei neilltuo i Loegr. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys rhwydwaith.
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34
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34

35

34

35

34

6

Yng Ngogledd Iwerddon, byddai modd egluro’r cynnydd mewn gwriant yn rhannol oherwydd bod ITV wedi cymryd UTV drosodd yn 2016. Cyn i ITV gymryd UTV
drosodd, nid oedd UTV yn codi costau staff ar gyfer eu rhaglenni newyddion, ac yn dyrannu costau uniongyrchol yn unig. O 2016 ymlaen, mae ITV wedi dyrannu
costau staff perthnasol ar gyfer rhaglenni newyddion UTV, ac mae hyn yn gyson â dull gweithredu’r cwmni ar draws gweddill rhwydwaith ITV.
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Gwariodd BBC Cymru Wales ac ITV Cymru Wales £26m ar raglenni
Saesneg yn unig ar gyfer gwylwyr yng Nghymru yn 2016

Mae gwariant ar raglenni wedi gostwng yn y flwyddyn ddiwethaf, yn arbennig
ar gyfer rhaglenni heb fod yn newyddion nac yn faterion cyfoes.

Gwariodd BBC Cymru Wales ac ITV
Cymru Wales £26m ar raglenni Saesneg
yn unig ar gyfer gwylwyr yng Nghymru
yn 2016, gan gynnwys rhaglenni
a brynwyd ac ailddarllediadau.
Roedd gwariant ar raglenni heb fod

Gostyngodd gwariant BBC
Cymru Wales ac ITV Cymru
Wales ar gynnyrch y gwledydd
a’r rhanbarthau, gan gynnwys
ailddarllediadau a rhaglenni a
brynir, mewn termau real 8% rhwng
2015 a 2016 a 2% ar gyfartaledd
y flwyddyn ers 2011. Mae eu
gwariant ar raglenni heb fod yn

yn newyddion neu faterion cyfoes
yn cyfrif am ychydig o dan hanner
cyfanswm y gwariant (£13m); roedd
newyddion yn cyfrif am 38% arall
(£10m), gyda materion cyfoes yn
cyfrif am y £4m oedd yn weddill.

Yn ogystal â hyn, gwariodd y BBC
£29.2m ar gynnwys ychwanegol i S4C
yn 2016/17, ar ben y £75m sy’n dod
yn uniongyrchol o ffi’r drwydded.

Ffigur 2.14: Cyfanswm y gwariant gan y BBC/ITV/STV/UTV ar gynnyrch y gwledydd/rhanbarthau: 2016
Materion cyfoes
£161m
£3m

newyddion/materion cyfoes ar
gyfer gwylwyr Cymru wedi gostwng
18% ers 2015, ac mae’n cynrychioli
cyfradd twf blynyddol cyfansawdd
negyddol o -3% ers 2011.
I’r gwrthwyneb, mae gwariant BBC
Cymru Wales ac ITV Cymru Wales
ar raglenni materion cyfoes ar gyfer

gwylwyr yng Nghymru wedi cynyddu
mewn termau real, a hynny ers 2015
(11%) ac ers 2011 (ar gyfartaledd
o 5% y flwyddyn). Er bod gwariant
ar newyddion wedi cynyddu
2% mewn termau real rhwng
2015 a 2016, mae wedi gostwng
yn gyffredinol ar gyfartaledd
o 2% y flwyddyn ers 2011.

Ffigur 2.15: Newid yng nghyfanswm y gwariant ar gynnyrch y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl genre a gwlad: 2011-2016
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Cyf. Gwariant yn 2016
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Yr Alban
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Newid mewn gwariant
Ffynhonnell: Darlledwyr.
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys
rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr ITV Border yn yr Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.
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Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016).
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys
rhwydwaith. Roedd y gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi’i rannu rhwng Lloegr a’r Alban o 2014 ymlaen ac wedi’i
briodoli i Loegr yn unig cyn 2014.
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Mae nifer yr oriau o raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi gostwng ers 2011

Mae cost yr awr rhaglenni i’w darlledu am y tro cyntaf ar
gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi gostwng

Yn 2016, cynhyrchodd BBC Cymru
Wales ac ITV Cymru Wales 951
awr o raglenni gwreiddiol o’r
DU i’w darlledu am y tro cyntaf
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru.
Roedd hyn yn ostyngiad o 2% (16
awr) ers 2015. Yn erbyn y patrwm

Yn 2016, roedd cost yr awr
cynnyrch gwreiddiol y gwledydd a’r
rhanbarthau i’w darlledu am y tro
cyntaf yng Nghymru, sef £27,600,
yn uwch na chyfartaledd y DU
(£25,700). Mae’r gost yr awr hefyd
yn uwch nag yn Lloegr, ond yn is nag
yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

cyffredinol hwn, mae’r oriau wedi
cynyddu mewn dau gategori ers
2015: Newyddion y BBC, o dair awr,
a materion cyfoes ITV, 15 awr.
Mae cynyrchiadau’r BBC yn cyfrif
am dros 60% o’r holl gynnwys

gwreiddiol o’r DU i’w ddarlledu
am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr
yng Nghymru, sef 612 awr.
Mae newyddion yn cyfrif am
bron i ddwy ran o dair o’r holl
oriau ar draws y BBC ac ITV.

Ffigur 2.16: Oriau cynnyrch gwreiddiol y gwledydd/rhanbarthau i’w
darlledu am y tro cyntaf, yn ôl genre a darlledwr: 2016
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ITV/STV/UTV -rhaglenni
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Newid ers 2015
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ITV/STV/UTV - materion
cyfoes

£25k

£26k

£26k

£29k

£31k

£30k

2011
£28k

£28k

£23k

2016
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BBC - rhaglenni heb fod yn
newyddion / materion
cyfoes

327
363

ac yng Ngogledd Iwerddon a’r
Alban, lle mae’r gost yr awr wedi
cynyddu rhwng 0.7% a 9.2% ar
gyfartaledd bob blwyddyn ers 2011.

Ffigur 2.17: Cost yr awr cynnyrch y gwledydd a’r rhanbarthau i’w darlledu am y tro cyntaf, yn ôl gwlad: 2011-2016

6,922 awr

1

Mewn termau real, dros y cyfnod o
bum mlynedd, mae cost cynnwys
gwreiddiol y gwledydd i’w ddarlledu
am y tro cyntaf wedi gostwng
rhywfaint yng Nghymru, 0.4%
ar gyfartaledd bob blwyddyn (o
£28,200). Mae hyn yn wahanol
i’r patrwm cyffredinol yn y DU,

350

BBC - newyddion

BBC - materion cyfoes

399

Y DU

259

84

110

46

Lloegr

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Cymru

Ffynhonnell: Darlledwyr.
Nodyn: Data ar oriau’r rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two.
Nid yw’r oriau yn cynnwys cynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o oriau o raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid
yw’r ffigurau hyn yn cynnwys oriau cynnwys rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr ITV Border yn yr
Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.

Lloegr

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Cymru

Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016).
Nodyn: Mae’r BBC yn cynnwys sianeli BBC One a BBC Two. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond
maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys
rhwydwaith. Mae ffigurau’r Alban yn cynnwys rhaglenni ar gyfer gwylwyr ITV Border yn yr Alban, sef 76 awr o faterion cyfoes yn 2016.
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2.5 Rhaglenni Cymraeg
Gwariant a chynnyrch yn yr iaith Gymraeg

Yn 2013,
cytunodd S4C ag
Ymddiriedolaeth y
BBC y byddai S4C
yn cael ei chyllido’n
rhannol gan ffi’r
drwydded deledu.

Fel rhan o delerau’r cytundeb,
byddai S4C yn cael £76.3m ym
mlwyddyn ariannol 2013/2014, a
fyddai’n gostwng o un flwyddyn i’r
llall i £74.5m yn 2016/20175. Bydd y
lefel hon o gyllid yn cael ei chynnal
tan ddiwedd trefniadau cyfredol ffi’r
drwydded yn 2022.6 Darparodd yr
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau
a Chwaraeon £6.8m i S4C yn y
flwyddyn hyd at Ebrill 2017 hefyd.
Mae’r 2% o gyllid sy’n weddill yn
dod o weithgareddau masnachol
a refeniw hysbysebu S4C.
Mae gan y BBC rwymedigaeth
statudol i ddarparu deg awr o
gynnwys yr wythnos am ddim i S4C.
Gwneir hyn ar ffurf y gwasanaeth
Newyddion, yr opera sebon Pobol
y Cwm a rhai rhaglenni chwaraeon

a digwyddiadau arbennig ar hyn
o bryd. Cytunwyd mai gwerth
hyn fyddai £19.4m y flwyddyn. Ar
gyfer y flwyddyn ariannol 2016/17,
mae’r BBC yn amcangyfrif mai
cyfanswm y gost o ddarparu’r
rhaglenni i S4C, gan gynnwys costau
cyffredinol canolog, yw £29.2m.
Yn ogystal â hyn, gwariodd S4C
£64.7m ar raglenni Cymraeg.

Roedd cyfanswm nifer yr oriau
a ddarlledwyd gan S4C yn 2016
wedi gostwng 416 awr i 6306 awr.
Roedd y rhan fwyaf o’r gostyngiad
hwn mewn rhaglenni a brynwyd
i’w darlledu am y tro cyntaf, a oedd
yn gostwng o 418 awr yn 2015
i 31 awr yn 2016. Ar ddechrau
haf 2016, rhoddodd S4C y gorau

i ddarlledu trafodion Cynulliad
Cenedlaethol Cymru gyda’r nos, felly
nid yw’r oriau hyn wedi’u cynnwys
yn oriau’r rhaglenni a brynwyd
i’w darlledu am y tro cyntaf.

Roedd gwariant S4C (heb gynnwys
gwariant y BBC ar gynhyrchu y
soniwyd amdano eisoes) ar raglenni
a gomisiynwyd i’w dangos am y
tro cyntaf wedi gostwng mewn
termau real yn 2016/17. Er bod y
gwariant ar y rhan fwyaf o genres
wedi aros yn weddol sefydlog,
gwelwyd rhai yn gostwng hefyd,
yn arbennig chwaraeon a drama.

Ffigur 2.19: Math o gynnyrch Cymraeg ar S4C, yn ôl oriau

Roedd oriau rhaglenni statudol y
BBC wedi cynyddu 4 awr, i 538 awr
yn 2016 ac roedd rhaglenni wedi’u
comisiynu gan y BBC i’w darlledu

Rhaglenni a gomisiynir i’w darlledu am y tro cyntaf (annibynnol)
Rhaglenni a brynir i’w dangos am y tro cyntaf
Statudol y BBC
6,629
6,219

Ailddarllediadau oedd y rhan
fwyaf o allbwn y sianel o hyd
(3,968 awr), sef 63% o’r holl
raglenni yn ystod y flwyddyn.
Roedd 2,073 awr o raglenni plant
wedi cael eu hailddarlledu.

Rhaglenni a gomisiynir i’w darlledu am y tro cyntaf (BBC)
Ailddarllediadau
6,788
6,722
6,720
6,306

6,219
1,916

1,968

1,990

1,772

351

am y tro cyntaf wedi cynyddu o 13
awr yn 2015 i 20 awr yn 2016.

1,838
1,749

1,830
14

482

13

342

13

470

10

452

13

418

13

20
31

Ffigur 2.18: Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf

Cerdd ac
adloniant ysgafn

Plant
Cerddoriaeth
a’r Celfyddydau

£7m

£10m

£3m

Chwaraeon

£2m

3,919

3,968

640

567

535

531

534

538

2011

2012

2013

2014

2015

2016

711
2010

41

Crefyddol

40

£1m

40

£62m
yn 2016

Drama

£15m

40

41
41
41

Ffynhonnell: S4C. Mae’r holl ffigurau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (prisiau 2016 ). Nodyn: Nid yw hyn yn cynnwys rhaglenni a
ddarparwyd gan y BBC o dan y rhwymedigaeth statudol.

40
40

3,876

Ffynhonnell: S4C

£14m

40

40

3,737

3,254

Materion cyfoes
NEWS
Ffeithiol
cyﬀredinol

£9m

3,717

3,371

41
41

5

http://www.s4c.cymru/c_press_level2.shtml?id=726

6

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/s4c/2016/cy_chairman_letter.pdf

41
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2.6 Cynyrchiadau teledu rhwydwaith a wneir yng Nghymru
Mae Ffigur 2.20 a Ffigur 2.21
isod yn dangos y gyfran o
raglenni rhwydwaith PSB y DU
a gynhyrchwyd yn y gwledydd
a’r rhanbarthau yn ystod y
pum mlynedd diwethaf, yn
ôl gwariant a swmp.

Yn 2016, roedd 3.2% o wariant
rhwydwaith ar gynnwys gwreiddiol,
heb gynnwys newyddion, wedi’i
roi i Gymru, i lawr o 3.5% yn
2015. Roedd hyn yn cynrychioli
2.5% o’r holl oriau o raglenni
gwreiddiol y DU i’w darlledu am
y tro cyntaf ar draws y sianeli PSB
yn 2016, i lawr o 2.7% yn 2015.

Fel yn y blynyddoedd a fu, roedd
y rhan fwyaf o’r gwariant yn
Llundain; roedd 57% o wariant
ar gynnwys newydd, heb fod yn
newyddion, wedi darparu 49%
o’r holl oriau rhwydwaith.

Ffigur 2.21: Swmp y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2011-2016
Llundain
0.2%
0.8%
1.6%
7%
11%

13%
8%

Canolbarth a Dwyrain Lloegr

0.4%
1.0%
2.8%
5%
15%
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Canolbarth a Dwyrain Lloegr
1.2%
0.8%
3.5%
4%
12%

17%

20%

3%

3%

Gogledd Lloegr

Cymru

Gogledd Iwerddon

1.1%
3.3%
6%

1.3%
1.2%
3.2%
5%

1.5%
0.9%
3.5%
4%

1.5%
1.5%
3.2%
6%

14%

13%

14%

8%

2.2%

De Lloegr

20%

23%

2%

2%

Yr Alban

20%
1%

Arall

De Lloegr

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

0.8%
0.9%
1.4%
8%

0.6%
0.8%
1.8%
8%

0.7%
0.9%
2.7%
7%

0.7%
1.0%
2.5%
9%

10%

12%

11%

10%

8%

18%

21%

24%

22%

23%

6%

5%

6%

7%

49%

49%

51%

49%

2013

2014

2015
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6%

Ffigur 2.20: Gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2011-2016
Llundain

Gogledd Lloegr

0.8%
0.9%
1.7%
7%

59%

55%

2011

2012

Arall

22%
2%

57%

55%

52%

52%

54%

57%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr
Nodyn: Nid yw’r gwariant hwn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith. Mae’r categori ‘arall’ yn cyfeirio at raglenni wedi’u
gwneud gan gynhyrchwyr o fewn dalgylch yr M25, sy’n cyfrif fel cynyrchiadau rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a
50% o’r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu allan i’r M25, ond ddim i gyd mewn un isranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un
rhanbarth. Gweler www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.
pdf <http://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.pdf>ar
wefan Ofcom am ragor o fanylion.

Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr
Nodyn: Nid yw’r oriau hyn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith. Mae’r categori ‘arall’ yn cyfeirio at raglenni wedi’u
gwneud gan gynhyrchwyr o fewn dalgylch yr M25, sy’n cyfrif fel cynyrchiadau rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a
50% o’r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu allan i’r M25, ond ddim i gyd mewn un isranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un
rhanbarth. Gweler www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/87040/Regional-production-and-regional-programme-definitions.
pdf ar wefan Ofcom am ragor o fanylion.
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3.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru
BBC Cymru Wales

3.1

Datblygiadau diweddar yng Nghymru

45

3.2

Argaeledd gorsafoedd radio

46

3.3

Cyrhaeddiad DAB

47

3.4
3.5

Gwrando ar gynnwys sain
Y nifer sy’n gwrando ac yn

48
51

berchen ar setiau radio digidol DAB
3.6

Y diwydiant radio

56

Roedd cyrhaeddiad1 Radio
Wales a Radio Cymru wedi aros
yn weddol sefydlog ar draws y
flwyddyn, sef 361,900 a 108,000
(RAJAR 12 mis hyd at Ch1 2017).

Cynhaliodd Radio Cymru gynllun
peilot ar gyfer ffrwd amgen, Radio
Cymru Mwy, gan ddefnyddio DAB
a thechnolegau digidol eraill,
am gyfnod o dri mis rhwng mis
Medi 2016 a mis Ionawr 2017.

Diben y cynllun peilot oedd gweld
sut byddai modd ehangu apêl
Radio Cymru, gan ddefnyddio’r
technolegau newydd i’r eithaf, a
chynnig gwasanaeth ychwanegol
sy’n canolbwyntio mwy ar
gerddoriaeth na’r brif orsaf.

arwain gan gerddoriaeth roc, i un
sy’n canolbwyntio ar Gymru.

Ymgynghoriad yr Adran dros
Ddiwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeon - Dadreoleiddio
Radio Masnachol

Radio masnachol
Mae Nation Broadcasting Limited
(“Nation”) yn berchen ar chwe
gwasanaeth radio masnachol
yng Nghymru ar hyn o bryd,
sef: Nation Radio, Swansea Bay
Radio, Radio Ceredigion, Radio
Sir Gâr, Radio Pembrokeshire a
Bridge FM (Pen-y-bont ar Ogwr).
Ym mis Tachwedd 2016,
cymeradwyodd Ofcom gais gan
Nation i rannu’r holl raglenni
rhwng pob un o’r pum gorsaf leol,
ac roedd yn bwriadu darlledu
o un safle yn St Hilariw. Hefyd,
cymeradwyodd Ofcom gais gan
Nation i newid fformat gwasanaeth
rhanbarthol de Cymru Nation
Radio o wasanaeth sy’n cael ei

Cais i Newid Amlblecs DAB Lleol:
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Ymgynghorodd Ofcom ar gais gan
Muxco Wales Limited (isgwmni
Nation Broadcasting Ltd) i ymestyn
ardal drwyddedig Canolbarth a
Gorllewin Cymru, a ddaeth i ben
ar 28 Chwefror. Ni fyddai’r newid
ardal sy’n cael ei gynnig yn effeithio
ar y gwasanaethau mae modd
eu derbyn ar hyn o bryd yn ardal
Canolbarth a Gorllewin Cymru nac
ar ddarpariaeth y gwasanaethau
hynny. Mae cydweithwyr Ofcom
wrthi’n asesu’r cais hwn.

Yn 2015, gofynnodd y cyn Weinidog
dros Ddiwylliant, Cyfathrebiadau
a’r Diwydiannau Creadigol, Ed
Vaizey AS, i Ofcom roi sylw manwl
i’r posibilrwydd o ddadreoleiddio
agweddau ar radio masnachol. Ym
mis Chwefror 2017, cyhoeddodd yr
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau
a Chwaraeon ei ymgynghoriad ar
ddadreoleiddio radio masnachol,
gan gyflwyno cynigion ar sut
mae’n helpu i gefnogi a chryfhau’r
sector radio masnachol.

Radio cymunedol
Radio Cardiff
44

Cafodd Ofcom gais i drosglwyddo’r
drwydded radio cymunedol sydd
gan Radio Cardiff Limited i Voluntary

Community Service (Cymru) Limited
(“VCS”) ym mis Rhagfyr 2016.
Mae VCS yn gwmni cyfyngedig
drwy warant ac yn elusen

gofrestredig. Cymeradwywyd y cais
i drosglwyddo, a chwblhawyd y
broses ddechrau mis Chwefror 2017.

45

44

45

44

45

44

45
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45

44

1

Diffinnir cyrhaeddiad yma fel nifer y bobl 15 oed a hŷn sy’n gwrando ar orsaf radio am o leiaf un cyfnod o chwarter awr dros gyfnod o wythnos.

2

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0036/98982/datganiad-gais-newid-fformat-nation-radio.pdf
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3.2 Argaeledd gorsafoedd radio

3.3 Cyrhaeddiad DAB

Erbyn hyn, mae yna 73 gorsaf yn darlledu ar DAB yng Nghymru,
ond nid yw pob un ar gael ym mhob rhan o Gymru ar hyn o bryd

Mae gwasanaethau DAB gan y BBC ar gael i 92% o gartrefi

Mae’n cynnwys 13 gan y BBC,
30 gorsaf ar amlblecsau Sound
Digital a Digital One, a 30 gorsaf
fasnachol ar amlbecsau DAB lleol.
Fodd bynnag, ni fydd yr holl
orsafoedd digidol hyn ar gael ar
DAB i wrandawyr ledled Cymru. Fel
y dengys ffigur 1.2, mae cyfran y
cartrefi o fewn yr ardal ddarpariaeth
ar gyfer yr holl fathau o orsaf yn
amrywio, ac mae gwasanaethau
gwahanol ar bob un o’r amlblecsau
DAB lleol sy’n gwasanaethu
rhannau gwahanol o Gymru.

Ar hyn o bryd, mae deg gorsaf
radio cymunedol ar yr awyr yng
Nghymru – Calon FM, Tudno FM,
BRfm, Radio Tircoed, Radio Glan
Clwyd, Môn FM, Radio Cardiff,
Radio Tircoed, Bro Radio a GTFM.
Mae 37 o orsafoedd analog hefyd
ar gael yng Nghymru drwyddi draw.

Mae gwasanaethau
DAB gan y BBC ar
gael bellach i 92% o
gartrefi yng Nghymru,
yr un fath â’r llynedd.

Mae’r ddarpariaeth gan Digital
One, un o’r amlblecsau masnachol
sy’n gwasanaethu’r DU gyfan
yn cyrraedd 67% o gartrefi yng
Nghymru. Mae’r ddarpariaeth DAB
lleol yng Nghymru yn 86% o gartrefi.

Ffigur 3.2: Darpariaeth DAB i gartrefi
DAB Cenedlaethol y BBC
97%

98%

92%

91%
77%

95%

92%
80%

Digital One

Sound Digital
95%
86%

85% 85%

Ffigur 3.1: Argaeledd gorsafoedd radio yng Nghymru
Digidol
30

DAB lleol*

85%

82%
64%

57%

Analog

92%

86%
68%
52%

30

17
13
10
7
3
Pob un y BBC

Masnachol y DU

Masnachol lleol

Trwyddedau cymunedol

Y DU

Lloegr

Gogledd Iwreddon

Yr Alban

Cymru

Ffynhonnell: BBC, Arqiva, Ofcom, Mai 2017. *Mae’r ffigurau ar gyfer DAB lleol yn amcanestyniadau o’r ddarpariaeth ddisgwyliedig ar
gyfer canol 2017 ar sail rhestr wedi’i chynllunio o safleoedd trosglwyddyddion. Mae’r cynllun yn cael ei fireinio ar hyn o bryd ac efallai
y bydd y gwir ddarpariaeth ychydig yn wahanol i’r ffigurau hynny pan fydd y rhaglen ehangu bresennol yn dod i ben yn ystod 2017.

Ffynhonnell: Ofcom, Mai 2017
Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos uchafswm y gorsafoedd sydd ar gael; mae amrywiadau lleol a materion yn ymwneud â derbyniad
yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael ar bob un ohonynt.
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3.4 Gwrando ar gynnwys sain
Mae cyfran uwch o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio nag yn
y DU drwyddi draw, ac maent yn gwrando am fwy o amser

Mae gwrando ar wasanaethau’r DU gyfan yn cyfrif am bron i ddwy
ran o dair o’r amser yn gwrando ar y radio yng Nghymru

Am y 12 mis hyd at Ch1 2017,
cyrhaeddodd gwasanaethau radio
91.6% o’r boblogaeth oedolion
yng Nghymru, y cyrhaeddiad uchaf

Mae’r amser a dreulir yn gwrando
ar unrhyw radio yng Nghymru
wedi cynyddu dros filiwn o oriau
yn y flwyddyn ddiwethaf (54.1
miliwn awr o’i gymharu â 52.9
miliwn awr). Mae gwrando ar
wasanaethau’r DU gyfan yn cyfrif
am 64% o’r gwrando yng Nghymru,
yr uchaf ymysg holl wledydd y DU.
Caiff hyn ei sbarduno gan wrando
ar wasanaethau rhwydwaith y
BBC; mae’r gorsafoedd hyn yn
cyfrif am 48% o’r holl wrando.

ymysg holl wledydd y DU. Hefyd,
gwrandawyr yng Nghymru oedd
yn gwrando ar y radio am y cyfnod
hwyaf o’i gymharu â’r DU drwyddi

draw, sef 22.7 awr yr wythnos ar
gyfartaledd, y ffigur uchaf ers 2012.

Ffigur 3.3: Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog
Lloegr

Oriau gwrando
wythnosol ar
gyfartaledd
Cyrhaeddiad

Yr Alban

Cymru

Gogledd
Iwerddon

CYFANSWM Y
DU

21.4 awr

20.6 awr

22.7 awr

20.8 awr

21.4 awr

89.7%

87.1%

91.6%

89.0%

89.6%

Gorsafoedd masnachol lleol yng
Nghymru sydd â’r gyfran isaf o’r
holl oriau gwrando ar gyfer y
mathau hyn o wasanaeth ymysg holl
wledydd y DU, sef 26%, 3 phwynt
canran yn is na chyfartaledd y DU.
Yn yr un modd, yng Nghymru y ceir
y gyfran isaf o bobl sy’n gwrando ar
orsafoedd masnachol yn gyffredinol
(h.y. lleol ac ar draws y DU) o unrhyw
un o wledydd y DU, sef 42%..

Ffigur 3.4: Cyfran o’r oriau gwrando, yn ôl gwlad
Rhwydwaith y BBC
3%

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017. Diffinnir cyrhaeddiad fel nifer y bobl 15 oed a hŷn
sy’n gwrando ar orsaf radio am o leiaf un cyfnod o chwarter awr dros gyfnod o wythnos. Cyfarwyddir ymatebwyr i lenwi
chwarter awr yn unig os ydynt wedi gwrando ar yr orsaf am o leiaf 5 munud o fewn y cyfnod hwnnw o chwarter awr.

Fodd bynnag, mae’r cynnydd mwyaf
o un flwyddyn i’r llall wedi bod
mewn gwrando ar wasanaethau
masnachol y DU gyfan yng Nghymru,
2.3 awr yn ychwanegol ers 2016.
Mae gwrando ar wasanaethau’r BBC
yn gyffredinol yng Nghymru, gan
gynnwys gwasanaethau gwledydd
y BBC (BBC Radio Wales a BBC
Radio Cymru) yn cyfrif am 56%
o’r holl wrando; unwaith eto, yr
uchaf ymysg holl wledydd y DU.

28%

BBC lleol/y gwledydd
2%

37%

Masnachol y DU
2%

Masnachol lleol
8%

26%

Arall
3%
29%

39%
16%

16%
7%

16%

8%

16%
11%

7%

8%
21%
46%

36%

48%

45%
21%

Lloegr

Yr Alban

Cymru

Gogledd Iwerddon

Y DU

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017.
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3.5 Y nifer sy’n gwrando
ac yn berchen ar setiau
radio digidol DAB

Mae un oedolyn o bob chwech yng Nghymru yn gwrando naill
ai ar BBC Radio Wales neu BBC Radio Cymru
Cyrhaeddiad cyfun BBC Radio
Wales a BBC Radio Cymru
yw 17%, hanner cyrhaeddiad
gwasanaethau cyfatebol yng
Ngogledd Iwerddon, ond yn

debyg i gyrhaeddiad wythnosol
y gwasanaeth yn yr Alban a
gwasanaethau lleol y BBC yn Lloegr.

cyfartalog ar gyfer BBC Radio
Wales a BBC Radio Cymru wedi
gostwng 5.7 pwynt canran
mewn pum mlynedd.

Mae’r cyrhaeddiad wythnosol

34%

20%

17%

15%

Mae bron i chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru
yn berchen ar radio DAB erbyn hyn

Mae pum deg wyth y
cant o oedolion yng
Nghymru yn berchen
ar set radio DAB,

Ffigur 3.5: Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfer gwasanaethau lleol/ gwledydd y BBC
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mwy nag yn yr Alban a mwy nag
yng Ngogledd Iwerddon. Roedd
y twf yn y nifer sy’n berchen ar
radio DAB yn uwch yng Nghymru
nag yng ngwledydd eraill y DU, a
chynyddodd 8 pwynt canran rhwng

2015 a 2016. Mae’n debyg mai
poblogrwydd gwasanaethau’r DUgyfan sy’n dylanwadu ar y nifer uwch
sy’n berchen ar DAB yng Nghymru,
gan fod DAB yn cynnig mwy o
amrywiaeth o’r gorsafoedd hyn.

14%
4%

Radio Lleol y BBC yn
Lloegr

BBC Radio
Ulster/Foyle

BBC Radio Scotland

BBC Radio
Wales/Cymru

BBC Radio Wales

BBC Radio Cymru

Ffigur 3.7: Setiau radio digidol DAB - perchnogaeth

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017 Nodyn: Dangosir cyrhaeddiad cyfun ar gyfer BBC Radio
Wales a BBC Radio Cymru

% y boblogaeth
58%
58%
57%
53%
Y DU
Lloegr

Mewn cymhariaeth, roedd y cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog i radio masnachol
lleol yng Nghymru yn y 12 mis hyd at Ch1 2017, yn 46%.

Cymru
Yr Alban

Ffigur 3.6: Cyrhaeddiad wythnosol i radio masnachol lleol

44%
43%
37%
36%
25%

Gogledd
Iwerddon

Cyrhaeddiad wythnosol ar gyfartaledd (%)

Ch1 2013

60%
50%

53%
46%

50%

50

50

Ch1 2014

Ch1 2015

Ch1 2016

Ch1 2017

Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017 Nodyn: Mewn Adroddiadau blaenorol ar y Farchnad
Gyfathrebu rydym wedi defnyddio ffigurau Traciwr Technoleg Ofcom
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Gogledd Iwreddon

Yr Alban
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37%

Cymru
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Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017.
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Dywed un o bob deg o’r bobl sy’n gwrando ar y radio yng Nghymru nad oes ganddynt
set radio DAB y byddant fwy na thebyg yn prynu un yn ystod y flwyddyn nesaf
Dywed un o bob deg (10%) o’r bobl
yng Nghymru sy’n gwrando ar y
radio a heb fod yn berchen ar set
DAB y byddant fwy na thebyg yn
cael un yn ystod y 12 mis nesaf.

Nid yw’r ffigur hwn yn wahanol i
ffigur y DU drwyddi draw (8%) ac
nid yw’n amrywio’n arwyddocaol
yn ôl lleoliad yng Nghymru.

Does dim newid wedi bod yn
y tebygolrwydd y bydd pobl
yn prynu set DAB ers 2016.

3
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Dywed y rhan fwyaf o’r bobl sy’n gwrando ar y radio yng Nghymru, nad oes ganddynt set radio
DAB, nad ydynt yn debygol o brynu un yn ystod y flwyddyn nesaf oherwydd nad oes angen
un arnynt neu oherwydd eu bod yn hapus yn defnyddio eu gwasanaeth radio presennol
Gofynnwyd i’r bobl sy’n gwrando
ar y radio, ac a ddywedodd nad
yw’n debygol y byddant yn cael
radio DAB yn ystod y 12 mis nesaf,
ddweud- yn ddigymell- pam nad
yw hynny’n debygol. Dywedodd

ychydig dros hanner (56%) nad
oeddynt ei angen, tra dywedodd
cyfran debyg (51%) eu bod yn
hapus yn defnyddio’r gwasanaeth
presennol. Dywedodd llai nag un o
bob deg na fyddent fyth yn gwrando

arno (6%), neu eu bod yn gallu
derbyn gwasanaeth radio digidol
drwy eu gwasanaeth teledu (9%).
Nid yw’r rhesymau pam nad
yw’n debygol y prynir set
DAB wedi newid ers 2016.

Ffigur 3.8: Y tebygolrwydd y prynir set radio DAB o fewn y flwyddyn nesaf
-5

14%

78%

-1

10%

79%

-5

13%

79%

-7

18%

77%

-2

21%

-2

11%

78%

Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid pwynt canran
ar gyfer tebygol o brynu o H1 2016

-1

8%

86%

12%

15%

12%

14%

10%

63%

62%

70%

69%

79%

10%

79%

Ffigur 3.9: Rhesymau pam nad yw’n debygol y prynir radio DAB yn ystod y flwyddyn nesaf
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gwybod

Annhebygol

2014

64%

56%

G Iwerddon
2017

11%

10%
Cymru 2017

Yr Alban 2017

33%
Cymru 2016

Lloegr 2017

7%

Cymru 2015

Cymru 2017

11%

17%

Cymru 2014

4%

Cymru 2013

6%

Cymru 2012

8%

Cymru wledig
2017

10%

Cymru drefol
2017*

8%
Y DU 2017

Tebygol
18%

37%

38%

7%

Dim angen

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio, ac nad oes ganddynt set radio DAB (n = 1533 y DU, 214 Cymru, 800 Lloegr, 250 yr
Alban, 269 Gogledd Iwerddon, 107 Cymru drefol, 107 Cymru wledig, 273 Cymru 2012, 269 Cymru 2013, 246 Cymru 2014, 228 Cymru
2015, 212 Cymru 2016, 214 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.
QP12: Pa mor debygol yw hi y gwnaiff eich cartref brynu radio DAB yn y 12 mis nesaf?

2017

51%

50%

24%

2016

62%

75%

25%

2015

12%
5%

12%
6%

Hapus i ddefnyddio'r gwasanaeth Ni fyddent byth yn gwrando arno
presennol

6%

9%
2%

Gallu derbyn drwy wasanaeth
teledu digidol

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio, nad ydynt yn debygol o gael radio DAB yn ystod y 12 mis nesaf (Cymru 2014 =
182; Cymru 2015 = 166; Cymru 2016 = 167, Cymru 2017 = 174)
Dangosir ymatebion ar gyfer crybwyll yn ddigymell yn ôl 5% neu fwy ar lefel y DU
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng Cymru yn 2016 a 2017.
QP14: Pam nad ydych yn debygol o gael radio digidol yn y 12 mis nesaf?
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Mae bron i ddwy ran o bump yn gwrando ar y radio yng
Nghymru drwy gyfrwng llwyfannau digidol3
Mae’r gyfran o’r bobl sy’n
gwrando drwy lwyfannau digidol
yng Nghymru yn 39%, 7 pwynt
canran yn is na chyfartaledd y DU.

Mae chwech o bob deg o’r holl
oriau gwrando yn dal i ddigwydd
ar y llwyfan analog; heblaw am
Ogledd Iwerddon, dyma’r uchaf

3
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Mae’r gyfran sy’n gwrando ar lwyfannau digidol yng Nghymru wedi cynyddu’n gyson bob blwyddyn

ymysg holl wledydd y DU.

Ffigur 3.10: Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog

Mae cyfran yr amser a dreulir yn
gwrando ar y radio ar lwyfannau
digidol wedi cynyddu 12 pwynt
canran yng Nghymru ers 2013. Mae
cyfradd y twf wedi bod yn gyson
dros y cyfnod hwn, gyda’r un lefel o
dwf rhwng 2015 a 2016 o’i gymharu
â 2016 a 2017 (3 phwynt canran).
Mae gwrando ar setiau DAB wedi

cynyddu 2 bwynt canran, ac mae
gwrando drwy gyfrwng y rhyngrwyd
neu deledu digidol wedi aros yn
sefydlog o un flwyddyn i’r llall.
Yn y 12 mis hyd at Ch1 2017,
roedd cyrhaeddiad wythnosol
cyfartalog DAB yng Nghymru yn
39%, cynnydd o 23 pwynt canran

ers 2010. Mewn cymhariaeth,
roedd cyrhaeddiad wythnosol
cyfartalog DTV yn 18%, yn debyg i
15% yn 2010. Er bod y cyrhaeddiad
wythnosol cyfartalog i’r rhyngrwyd
wedi aros yn weddol sefydlog
ers 2015, mae yna gynnydd o 11
pwynt canran wedi bod ers 2010.

Y newid o un flwyddyn i'r llall yn y ganran sy’n gwrando ar radio digidol (pwyntiau canran)
+3.6

+4.0

+2.7

46%

47%

42%

39%

54%

53%

58%

61%

Y DU

Lloegr

Yr Alban

Cymru

+0.9

Cyfanswm Analog

Cyfanswm Digidol

+0.0
30%

70%

Ffigur 3.11: Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog yng Nghymru: Ch1 2013 – Ch1 2017
Y gyfran o gyfanswm yr oriau gwrando
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Ffynhonnell: RAJAR. Pob oedolyn (15 oed a hŷn), 12 mis hyd at Ch1 2017
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Ffynhonnell: RAJAR, pob oedolyn, 12 mis hyd at Ch1 ar gyfer pob blwyddyn

54

55

54

55

54

55

54

55

54

55

54

3

DAB, teledu digidol a’r rhyngrwyd
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4. Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

3.6 Y diwydiant radio
Cynyddodd refeniw radio masnachol
lleol yng Nghymru 6% yn 2015

Yng Nghymru y
cafwyd y twf mwyaf
mewn refeniw radio
masnachol lleol
yn 2016 o blith holl
wledydd y DU.

Cynyddodd y refeniw £0.33
mewn termau real fesul pen o’r
boblogaeth. Er gwaetha’r twf
uchel hwn, gan Gymru y mae’r
refeniw masnachol lleol isaf fesul
pen o’r boblogaeth o blith unrhyw
wlad yn y DU, a dyma’r unig wlad
heblaw am Loegr lle mae’r refeniw
y pen yn is na chyfartaledd y DU.

Gostyngodd gwariant ar gynnwys
BBC Radio Wales 8% mewn termau
real, a gostyngodd y gwariant ar
gynnwys BBC Radio Cymru 6%.
Fesul pen o’r boblogaeth, gan
Gymru y mae’r ail lefel uchaf o
wariant gan y BBC, a chynyddodd
74c mewn termau real fesul pen
o’r boblogaeth yn 2016-17.

4.1

Datblygiadau diweddar yng Nghymru

58

4.2

Y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau

60

4.3

Bodlonrwydd â gwasanaethau

68

telegyfathrebiadau
4.4

Ffigur 3.12: Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2016
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+0.00

Yr Alban

-0.05

Cymru
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Gogledd Iwerddon

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
gwasanaethau sy’n cael eu darlledu ar draws y DU. Gwariant ar gynnwys y BBC- prisiau Mawrth 2017, gwariant ar radio masnachol
lleol- prisiau 2016.
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4.1 Datblygiadau diweddar
yng Nghymru
Cyflymu Cymru

Mae Cyflymu Cymru
yn ymyrraeth gan
Lywodraeth Cymru
i ddarparu cysylltiad
band eang cyflym
iawn i’r ardaloedd
hynny o Gymru lle
mae’r farchnad yn
amlwg wedi methu
â’i ddarparu.

Dechreuwyd rhoi’r cynllun ar waith
ym mis Ionawr 2013, a disgwylir y
bydd yn darparu ar gyfer oddeutu
720,000 o eiddo, o uchafswm
yr ardal ymyrraeth sy’n cynnwys
oddeutu 765,000 o eiddo ar draws
Cymru, erbyn pan ddaw’r prosiect
i ben ym mis Rhagfyr 2017.
Mae BT yn defnyddio dau fath
o dechnoleg, ffibr i’r cabinet
(FTTC) a ffibr i’r adeilad (FTTP),
i gyflawni gofynion Llywodraeth
Cymru am fynediad at fand eang
cyflym iawn, sy’n gallu gweithio ar
gyflymder o 30Mbit yr eiliad o leiaf
a chyrraedd 90% o’r ardal ymyrryd.
Hyd yma, mae dros 647,487 o
gartrefi a busnesau yng Nghymru
wedi cael mynediad at fand eang
ffibr cyflym o ganlyniad i brosiect
Cyflymu Cymru. Ni fyddai’r
eiddo hyn wedi cael eu cynnwys
mewn cynlluniau masnachol.
Mae adolygiad marchnad agored
ar y gweill i ganfod yn union ble

mae band eang cyflym iawn
ar gael, fesul eiddo. Bydd hyn
yn sail i ymyrraeth arall gan
Lywodraeth Cymru. Rhagwelir y
bydd hyn yn cael ei gyflawno o
2018 ymlaen, ac yn cael ei gefnogi
gan £80m o arian cyhoeddus1.
Bwriedir i’r buddsoddiad
ychwanegol hwn i ymestyn
cyrhaeddiad band eang ddefnyddio
arian cyfatebol preifat ychwanegol
i sicrhau cymaint o gyfleoedd ag
y bo modd i fynd â band eang
i’r adeiladau mwyaf anodd eu
cyrraedd ledled Cymru erbyn 2020.
Hefyd, penodwyd Airband gan
Lywodraeth Cymru i ddarparu
gwasanaeth cyflym iawn i barciau
busnes ac ystadau diwydiannol yng
ngogledd a de Cymru, ac mewn
ardaloedd lle nad oedd ffibr ar gael
a lle roedd cyflymderau band eang
yn wael. Mae’r prosiect bellach
wedi gorffen; mae’n cynnwys 2,000
o fusnesau ac eiddo diwydiannol
yng ngogledd a de Cymru.

Allwedd Band Eang Cymru

58

Mae Allwedd Band Eang Cymru yn
ariannu (neu’n ariannu’n rhannol)
costau gosod cysylltiadau band
eang newydd ar gyfer cartrefi
a busnesau yng Nghymru, gan
gyflawni newid sylweddol mewn
cyflymderau lawrlwytho.

Mae dwy lefel o gyllido, yn dibynnu
ar y cyflymder y mae angen ei
gael; £400 ar gyfer cyflymderau
lawrlwytho rhwng 10Mbit yr
eiliad a 20Mbit yr eiliad ac £800
ar gyfer 30Mbit yr eiliad a mwy.

Mae’r cynllun yn niwtral o ran
technoleg, ac yn defnyddio
amrywiaeth o dechnolegau gan
gynnwys lloeren a diwifr i ddarparu
cyflymderau cyflym iawn a/neu
gyflymderau sydd o leiaf dwbl y
cyflymderau lawrlwytho presennol.
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Y cynllun taleb Gwibgyswllt
Mae’r cynllun taleb Gwibgyswllt
ar gael i fusnesau ledled Cymru er
mwyn helpu i dalu costau cyfalaf
cychwynol gosod gwasanaethau
band eang gwibgyswllt. At ddibenion
y cynllun, diffinnir gwibgyswllt fel

cynt na 100Mbit yr eiliad ar gyfer
llwytho i lawr a chynt na 30Mbit
yr eiliad ar gyfer llwytho i fyny. Y
grant mwyaf y gellir ei ddyfarnu
yw £10,000. Mae’n darparu 100%
o’r cyllid ar gyfer y £3,000 cyntaf

a 50% rhwng £3,000 ac £17,000.
Disgwylir i’r busnes roi arian
cyfatebol ar gyfer y 50% sy’n weddill
ac unrhyw gostau dros £17,000.

drafod yr hyn sy’n rhwystro’r broses
o wella’r ddarpariaeth symudol
yng Nghymru. Is-ysgrifennydd
Gwladol Seneddol Cymru, Guto
Bebb AS, a fynegodd yr uchelgais i
gynnal uwchgynhadledd, a hynny

yn ystod un o ddigwyddiadau
Ofcom Cymru yn Sioe Amaethyddol
Frenhinol Cymru yn 2016.
Rhannodd preswylwyr Tregroes,
gorllewin Cymru, eu profiadau
o fyw â chysylltiad gwael.

Uwchgynhadledd symudol
Ym mis Ionawr 2017, cynhaliodd
Ofcom gyfarfod yn ei swyddfa yng
Nghymru, gan ddod â gwleidyddion,
cwmnïau rhwydwaith symudol,
undebau amaethwyr a phreswylwyr
o bob cwr o Gymru at ei gilydd, i

Cynllun gweithredu symudol Llywodraeth Cymru
Cynhaliodd y Gweinidog Sgiliau
a Gwyddoniaeth, Julie James AC,
gyfarfod o gwmpas y bwrdd gyda
chynrychiolwyr y diwydiant ym mis
Ionawr i drafod gwella’r capasiti
a’r ddarpariaeth symudol. Mae
Llywodraeth Cymru yn bwriadu
paratoi cynllun gweithredu symudol
ar gyfer gwella cysylltiad symudol
yng Nghymru, a darparu llwybr
tuag at gyflawni hynny. Mae’r

cynllun gweithredu’n seiliedig
ar naw maes allweddol gyda
chyfres o gamau gweithredu a
nodwyd ac y cytunwyd arnynt.
1. cynllunio;
2. asedau cyhoeddus;
3. cyfraddau annomestig;

6. atebion mewnlenwi;
7. llwybrau trafnidiaeth;
8. ESMCP (Rhaglen Cyfathrebu
Symudol y Gwasanaethau Brys); a
9. thechnolegau newydd.
Bydd y cynllun gweithredu symudol
yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

4. rheoleiddio;
5. arloesi;

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru
Yn dilyn ymgynghoriad â’r cyhoedd
a ddaeth i ben ym mis Ionawr
2017, ac ymchwiliad a gynhaliwyd
wedyn gan Bwyllgor yr Economi,
Seilwaith a Sgiliau, cyhoeddodd
Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth
Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith,
Ken Skates, y byddai Comisiwn

Seilwaith Cenedlaethol Cymru’n
cael ei sefydlu. Dywedodd mai
diben y comisiwn oedd helpu i greu
strategaeth fuddsoddi tymor hwy,
ar sail gwell gwybodaeth drwy roi
cyngor annibynnol ac arbenigol
i’r llywodraeth am flaenoriaethau
ac anghenion seilwaith. Bydd y

Llywodraeth yn cynnal ymarfer
penodiadau cyhoeddus er mwyn
dewis cadeirydd ac aelodau o’r
comisiwn yn gynnar yn yr hydref,
er mwyn sefydlu’r comisiwn
erbyn diwedd y flwyddyn.
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http://gov.wales/newsroom/science-and-technology/2016/161107-up-to-80m-investment-for-next-stage-superfast-scheme/?skip=1&lang=cy
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4.2 Y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau
Roedd y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru yn debyg i’r cyfartaleddau yn y DU yn 2017
fod â chyfrifiadur tabled gartref a
defnyddio ffonau clyfar yn bersonol.

ardaloedd trefol a gwledig Cymru.
Mae oedolion mewn ardaloedd
trefol yn fwy tebygol na’r rheini
mewn ardaloedd gwledig i
ddefnyddio ffôn symudol yn
bersonol (95% o’i gymharu â 90%
mewn ardaloedd gwledig), ac mae’r
rheini mewn ardaloedd gwledig
yn fwy tebygol o fod â ffôn llinell
dir gartref (88% o’i gymharu â
78% mewn ardaloedd trefol).

Mae oedolion yng Nghymru yn llai
tebygol na’r rheini yn y DU drwyddi
draw i ddefnyddio ffôn symudol
i gael mynediad i’r rhyngrwyd
(58% o’i gymharu â 66%).
Mae dau wahaniaeth arwyddocaol
yn y nifer sy’n defnyddio
gwasanaethau a dyfeisiau rhwng

Ffigur 4.1: Defnyddio gwasanaethau cyfathrebiadau: 2017

60

60
60
60
60

wedi aros yn sefydlog mewn
blynyddoedd diweddar. Hefyd,
doedd dim gwahaniaeth rhwng
ardaloedd trefol a gwledig o
ran y nifer sy’n defnyddio band
eang yn ôl y math o gysylltiad.
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81%
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61%
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Band eang Sefydlog (H)
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79%

77%

81%

Band eang Symudol (H)
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1%
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Defnyddio’r rhyngrwyd
ar ffôn symudol (P)↓
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58%

68%

57%

68%
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, H1 2017
Nodiadau: Cartrefi â chysylltiad â’r rhyngrwyd o unrhyw fath; 2Cartrefi â band eang sefydlog a/neu gysylltiad data band eang symudol
arbennig (dongl/SIM) (nid yw’n cynnwys cartrefi sydd ond yn defnyddio setiau ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd); 3cartrefi sy’n
defnyddio cysylltiad data band eang symudol arbennig (dongl/SIM) i fynd ar y rhyngrwyd (nid yw’n cynnwys cartrefi sydd ond yn
defnyddio setiau ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd); 4Cartrefi sy’n defnyddio setiau ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd (efallai
fod ganddyn nhw fath arall o fynediad i’r rhyngrwyd hefyd).
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3743 y DU, 495 Cymru, 2245 Lloegr, 510 yr Alban, 493 Gogledd Iwerddon, 249 Cymru drefol, 246
Cymru wledig)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw newidiadau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017 a
rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017.
QC1: A oes ffôn llinell dir yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ QD2: Ydych chi’n bersonol yn defnyddio
ffôn symudol?/ QD4: Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn clyfar?/ QE1: Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol neu liniadur?/
QE2: Oes gennych chi neu rywun yn eich cartref fynediad i’r rhyngrwyd/y we fyd eang gartref?/ QE9: Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch
cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref?/ QD28A: Ar gyfer pa rai o’r gweithgareddau canlynol, os o gwbl, ar wahân i
wneud a derbyn galwadau, ydych chi’n defnyddio’ch ffôn symudol?
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symudol

Band eang sefydlog
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Ffôn symudol (P)
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Cymru 2016
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Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos cyfanswm
treiddiad band eang
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Band eang symudol
2%
yn unig
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1%
1%

Cymru 2014
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1%
1%

Cymru 2013

81%

Cymru Cymru
drefol wledig

Cymru 2012

82%

G.
Iwerddon

Cymru wledig
2017

80%

Yr Alban

Cymru drefol 2017

Cymru Lloegr

G Iwerddon2017

82%

Roedd canran y cartrefi yng
Nghymru a oedd yn defnyddio
gwasanaeth band eang sefydlog
yn unig yn 2016 hefyd yn debyg
i weddill y DU (77% a 80% yn y
drefn honno). Mae’r gyfran hon

Ffigur 4.2: Y defnydd o fand eang mewn cartrefi, yn ôl y math o gysylltiad

Yr Alban 2017

Y Rhyngrwyd

Llinell dir (H)

Fel y gwelir yn Ffigur 4.2, mae
cyfanswm y nifer sy’n defnyddio
band eang ar gyfer cartrefi Cymru
(79%) yn gyson â’r ffigur ar gyfer
y DU drwyddi draw, ac ni fu dim
newid yng Nghymru ers 2016.

Lloegr 2017

Teleffoni llais

Gwahanol fathau o fynediad rhyngrwyd cyflym di-wifr drwy fodem cludadwy, ffôn neu ddyfais arall.

Cymru 2017

Y DU

Band Eang Symudol

Y DU 2017

Roedd y nifer sy’n defnyddio
gwasanaethau llinell dir, symudol a
band eang yng Nghymru yn gyson
fwy neu lai â lefelau’r DU drwyddi
draw yn 2017. Yn y gorffennol, bu
gwahaniaeth rhwng Cymru a’r DU
drwyddi draw o ran y nifer a oedd
yn berchen ar ffôn clyfar a dyfeisiau
tabled. Yn 2017, fodd bynnag,
roedd oedolion yng Nghymru mor
debygol â chyfartaledd y DU o

Mae cyfanswm y nifer sy’n defnyddio band eang wedi aros heb newid yng Nghymru ers y llynedd

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.
QE9: Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref?
61

61
61
61
61
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Nid yw’r nifer sy’n defnyddio band eang yng Nghymru wedi newid ar gyfer pob grŵp demograffeg
65 oed a hŷn yn llai tebygol na
grwpiau oedran iau i gael band
eang (63% o’i gymharu ag 88%),
ac roedd y defnydd yn uwch ymysg
oedolion ABC1 (90%) nag ymysg
y rhai yn y grwpiau economaiddgymdeithasol C2DE (74%).

Ffigur 4.3: Y defnydd o fand eang mewn cartrefi yng Nghymru, yn ôl demograffeg
Cymru

79% 83%

80%

88%

Dywedodd chwe oedolyn o bob
deg yng Nghymru (58%) eu bod
wedi defnyddio eu ffôn symudol
i fynd ar y rhyngrwyd yn 2017,
gyda’r rhan fwyaf o’r grŵp hwn yn
dweud eu bod wedi gwneud hynny’r

66%
3%

89% 90%

85%

70% 74%

67% 63%

wythnos flaenorol (51% o’r holl
oedolion). Er nad oedd y ffigurau
ar gyfer Cymru wedi newid llawer
ers 2016, roeddynt gryn dipyn yn is
na’r ffigurau ar gyfer y DU drwyddi
draw (66%). Yn 2017, roedd
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 495 Cymru, 130 16-34 oed, 238 35-64 oed, 127 65 oed a hŷn, 259 ABC1, 236 C2DE, 159 plant yn y
cartref, 336 dim plant yn y cartref)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017
ar gyfer pob mesur.
QE9: Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref?

5%

61%
3%

5%

62%
36%

Cyfanswm

oedolion mewn ardaloedd gwledig
yng Nghymru yr un mor debygol
â’r rheini mewn ardaloedd trefol i
ddweud eu bod wedi defnyddio’u
ffôn symudol i fynd ar-lein.

Ffigur 4.4: Cyfran yr oedolion sy’n defnyddio ffôn symudol i fynd ar y rhyngrwyd

Y DU

84% 88%

Mae chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru’n dweud eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd ar eu
ffôn symudol o leiaf bob wythnos

42%

48%

53%

57%

Wedi ei ddefnyddio
yn yr wythnos
diwethaf
51%

Yn ei ddefnyddio ond ddim bob
wythnos

Cymru 2017

Ond, yng Nghymru, fel yn y DU
drwyddi draw, roedd gwahaniaethau
yn y defnydd o fand eang yn ôl oed,
grŵp economaidd-gymdeithasol
ac incwm y cartref. Roedd oedolion
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Cymru 2016

nghyswllt y grwpiau demograffig
gwahanol a ddangosir ar y siart.

Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

Cymru 2015

Fel y dangosir yn Ffigur 4.3 nid oedd
gwahaniaeth arwyddocaol yn y
defnydd o fand eang2 yng Nghymru
ac yn y DU drwyddi draw yn 2017
(79% a 83% yn y drefn honno). Does
dim gwahaniaethau arwyddocaol
chwaith rhwng Cymru a’r DU yng

4

Cymru 2014
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Cymru 2013
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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.
QD28A: Pa rai o’r gweithgareddau canlynol, os o gwbl, ar wahân i wneud a derbyn galwadau, ydych chi’n defnyddio’ch ffôn symudol
ar eu cyfer? QD28B: Pa rai o’r gweithgareddau hyn rydych chi wedi defnyddio eich ffôn symudol ar eu cyfer yn yr wythnos diwethaf?
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Mae’r ffigur hwn yn cynnwys mynediad band eang sefydlog a symudol arbennig (drwy ddongl/SIM) ond nid yw’n cynnwys mynediad ar ffonau symudol.
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Mae cyfran y defnyddwyr 4G yng Nghymru yn is na’r cyfartaledd ar gyfer y DU
uwch yn defnyddio gwasanaethau
4G. Yng Nghymru, roedd 51% o
ddata symudol wedi’i ddarparu
gan y rhwydwaith 4G. Roedd hyn
yn is na chyfartaledd y DU o 60%.

Ffigur 4.5: Y defnydd o 4G, fesul gwlad
Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid pwynt
canran ers H1 2016
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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).
Profion Arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn
2017. Mae cylch o gwmpas y ffigur +/- uwchben y siart yn dangos unrhyw wahaniaeth arwyddocaol ar y lefel hyder 99% rhwng 2016 a
2017 ar gyfer yr Alban.
QD41. Oes gennych chi wasanaeth 4G? Mae hwn yn wasanaeth sy’n rhoi mynediad cyflymach i’r rhyngrwyd symudol

Contract gyda
ffôn

25%

G Iwerddon
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-3

Cymru 2016

Cymru

-5

Cymru 2015

Y DU

-3

Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y
newid pwynt canran ar gyfer talu ymlaen
llaw (prepay) ers Ch1 2016
4%
5%
11% 13%
Contract SIM yn

Cymru 2014

58%

ôl lleoliad. Wrth gymharu â 2016,
roedd defnyddwyr gwasanaeth
symudol mewn ardaloedd gwledig
yng Nghymru yn llai tebygol o
ddefnyddio ffôn talu ymlaen llaw
(i lawr 16 pwynt canran i 24%).

Ffigur 4.6: Math o danysgrifiad ffôn symudol
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Cymru
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Yn 2017, roedd defnyddwyr
gwasanaeth symudol mewn
ardaloedd gwledig yn fwy tebygol
na’r rheini mewn ardaloedd trefol
o ddweud eu bod yn defnyddio
gwasanaeth SIM-yn-unig (19% o’i
gymharu â 12%) gan amlaf, gyda dim
gwahaniaethau arwyddocaol eraill
yn y math o becyn ffôn symudol yn

Cymru
drefol 2017

+5

Yn 2017 roedd 60% o ddefnyddwyr
symudol yng Nghymru yn dweud eu
bod yn defnyddio pecyn contract
talu bob mis gyda ffôn ‘fwyaf aml’,
ac roedd chwarter yn defnyddio ffôn
talu ymlaen llaw ac roedd gan 13%
gontract SIM yn unig. Roedd pob un
yn debyg i gyfartaleddau’r DU ac nid
oedd y lefelau wedi newid ers 2016.

G Iwerddon
2017

+10
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Mae mathau’r tanysgrifiadau symudol yng Nghymru yn debyg i’r cyfartaleddau ar gyfer y DU,
ac nid ydynt wedi newid ers 2016

Yr Alban
2017

(cynnydd o 10 pwynt canran). O
ganlyniad, mae’r mesur ar gyfer
Cymru yn 2017 yn is na’r cyfartaledd
ar gyfer y DU (58%). Mae ffigurau
defnydd data o adroddiad Cysylltu’r
Gwledydd2 Ofcom 2016 yn debyg,
ond yn dangos nifer ychydig yn

Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

Lloegr 2017

Roedd bron i hanner (49%) yr
oedolion yng Nghymru yn dweud
eu bod wedi defnyddio gwasanaeth
symudol 4G yn 2017. Nid oedd hwn
yn newid sylweddol o 2016. Mae
cyfran y defnyddwyr 4G ledled y
DU gyfan wedi cynyddu ers 2016

4

Cymru 2017

Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

Y DU 2017

4

Talu ymlaen
llaw/talu wrth
ddefnyddio

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3471 y DU, 451 Cymru, 2099 Lloegr, 464 Yr Alban, 457
Gogledd Iwerddon, 235 Cymru drefol, 216 Cymru wledig 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014, 439 Cymru 2015, 445
Cymru 2016, 451 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.
QD11: Pa un o’r rhain sy’n disgrifio orau y pecyn ffôn symudol yr ydych chi’n bersonol yn ei ddefnyddio’n fwyaf aml?
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Dolen i Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd Ofcom 2016

4

Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017 - Cymru

4

Telegyfathrebiadau a rhwydweithiau

ofcom.org.uk

Dywed ymatebwyr yng Nghymru mai EE yw’r darparwr rhwydwaith symudol y maent yn ei
ddefnyddio fwyaf aml

Mae cyfran y cartrefi symudol-yn-unig yng Nghymru wedi aros yr un fath ers 2016, ac mae’n
debyg i gyfartaledd y DU

Dywedodd dwy ran o bump (39%)
o ddefnyddwyr ffonau symudol yng
Nghymru mai EE oedd y rhwydwaith
y maent yn ei ddefnyddio’n fwyaf
aml, o’i gymharu â 28% ar draws y

Roedd gan bedwar o bob pump
o gartrefi yng Nghymru (78%)
wasanaethau teleffoni symudol
a sefydlog yn 2017. Roedd gan
dri y cant o gartrefi fynediad at
linell sefydlog yn unig, ac roedd

DU drwyddi draw. Yng Nghymru, O2
oedd yn dod wedyn (16%) ac yna
Vodafone (12%), er bod defnyddwyr
ffonau symudol yng Nghymru yn
llai tebygol na holl ddefnyddwyr

ffonau symudol y DU o ddefnyddio
O2 (16% o’i gymharu â 23%),
Vodafone (12% o’i gymharu â 16%)
neu Three (5% o’i gymharu â 9%).

Ffigur 4.7: Y darparwr rhwydwaith symudol a ddefnyddir ‘fwyaf aml’
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Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid
pwynt canran ar gyfer symudol yn unig o H1 2016
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3471 y DU, 451 Cymru, 2099 Lloegr, 464 Yr Alban, 457
Gogledd Iwerddon, 235 Cymru drefol, 216 Cymru wledig)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn 2017
a rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017
QD10: Pa rwydwaith symudol rydych yn ei ddefnyddio fwyaf aml?
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38%
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29%
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28%
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14%

25%
39%
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+4
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23%

10%
5%

16%
23%

4%

Ddim yn siŵr
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2017

16%

10%

17%

Cymru drefol
2017

16%

12%

9%

15%

2%
12%
1%
6%
5%

G Iwerddon 2017

5%

1%
3%
1%
4%
5%

Yr Alban 2017

9%

5%
7%

2%
11%
2%
8%

Lloegr 2017

4%
9%

1%
10%

Cymru 2017

4%
7%

1%
14%

oedolion mewn ardaloedd trefol
yng Nghymru yn fwy tebygol na’r
rheini mewn ardaloedd gwledig
i fod â mynediad at ffôn symudol
(22% o’i gymharu â 12%).

Ffigur 4.8: Trawsberchenogaeth gwasanaethau teleffoni yn y cartref

Y DU 2017

1%
12%

gan 20% fynediad at ffôn symudol
yn unig. Nid oedd newidiadau
arwyddocaol yn unrhyw rai o’r
ffigurau hyn ers 2016, ac nid oedd
unrhyw wahaniaethau rhwng
Cymru a’r DU drwyddi draw. Roedd

Heb fod yn
sefydlog nac yn
symudol
Symudol yn
unig
Sefydlog yn
unig
Sefydlog a
symudol

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.
QC1: A oes ffôn llinell dir yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ QD1: Sawl ffôn symudol yr ydych chi ac
aelodau o’ch cartref yn eu defnyddio i gyd?
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4.3 Bodlonrwydd â gwasanaethau
telegyfathrebiadau
Mae defnyddwyr rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig yng
Nghymru yn llai tebygol na’r rheini mewn ardaloedd trefol
o fod yn fodlon â chyflymder eu band eang sefydlog ac â’r
gwasanaeth yn gyffredinol

Roedd dros wyth o bob
deg defnyddiwr band
eang yng Nghymru
(82%) naill ai’n fodlon
‘iawn’ neu’n ‘eithaf’
bodlon â’u gwasanaeth
band eang
cyffredinol yn 2017.

Mae hyn yn debyg i ffigur y DU
drwyddi draw (84%). Roedd cyfran
y defnyddwyr band eang a oedd
naill ai’n anfodlon ‘iawn’ neu’n
‘eithaf’ anfodlon â’r gwasanaeth
cyffredinol yng Nghymru hefyd
yn debyg i ffigur y DU drwyddi
draw (10% o’i gymharu ag 8% yn
y DU). O’i gymharu â blwyddyn yn
ôl, doedd dim newid sylweddol
yn y lefelau bodlonrwydd
cyffredinol â gwasanaethau band
eang sefydlog yng Nghymru,
nac yn y DU drwyddi draw.

Roedd bodlonrwydd â chyflymderau
band eang sefydlog yng Nghymru
yn debyg i’r DU drwyddi draw,
ac nid oedd newid arwyddocaol
rhwng 2016 a 2017.
Roedd defnyddwyr mewn ardaloedd
gwledig yng Nghymru yn fwy
tebygol o fod yn anfodlon â’u
gwasanaeth band eang cyffredinol
(17% o’i gymharu â 8%) ac â
chyflymder eu band eang (24% o’i
gymharu â 11%) na’r defnyddwyr
mewn ardaloedd trefol.

Mae dwy ran o dair y defnyddwyr ffôn symudol mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru yn
fodlon ar eu derbyniad ffôn symudol
Roedd wyth defnyddiwr ffôn
symudol o bob deg yng Nghymru
(81%) yn fodlon ‘iawn’ neu’n
‘eithaf’ bodlon ar dderbyniad
eu ffôn symudol yn 2017.

Roedd hyn yn is ymysg
defnyddwyr yng Nghymru nag
yn y DU drwyddi draw (81% o’i
gymharu ag 86%) ac nid oedd
yn newid sylweddol o 2016.

Fel yn 2016, roedd defnyddwyr yn
yr ardaloedd trefol yn fwy tebygol
na’r rheini mewn ardaloedd
gwledig o ddweud eu bod yn
fodlon ar eu derbyniad ffôn
symudol (85% o’i gymharu â 63%).

Ffigur 4.10: Bodlonrwydd â derbyniad gwasanaeth symudol
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Mae'r ffigur uwchben y bar yn dangos y newid
pwynt canran ar gyfer cyfanswm bodlonrwydd
o H1 2016
87%
86%
86%
85%
81%

41%

33%

-10

63%

39%

43%

35%

31%
Eithaf bodlon

26%

39%

36%

Y DU 2017 Cymru 2017
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Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn gyda chysylltiad band eang sefydlog gartref (n = 2928 DU, 383 Cymru, 189 Cymru drefol, 194 Cymru
wledig)
QE8A/B: Gan feddwl am eich gwasanaeth rhyngrwyd band eang sefydlog, pa mor fodlon ydych chi â (prif gyflenwr) o ran y
gwasanaeth yn gyffredinol/ o ran cyflymder eich gwasanaeth tra ydych ar-lein (nid dim ond y cysylltiad)?
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw newidiadau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn
2017 a rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017.
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Ffigur 4.9: Bodlonrwydd â’r gwasanaeth yn gyffredinol a chyflymder y cysylltiad band eang sefydlog

Cymru 2014

Bodlon iawn

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Hanner 1 2017
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3471 y DU, 451 Cymru, 2099 Lloegr, 464 Yr Alban,
457 Gogledd Iwerddon, 235 Cymru drefol, 216 Cymru wledig, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014, 439 Cymru
2015, 445 Cymru 2016 451 Cymru 2017)
Profion arwyddocâd: Mae’r saethau’n dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar y lefel hyder 95% rhwng Cymru a’r DU yn
2017 a rhwng Cymru drefol a gwledig yn 2017. QD21J: Gan feddwl am eich gwasanaeth ffôn symudol yn unig, pa mor fodlon
ydych chi â (y prif gyflenwr) o ran derbyniad/cael mynediad i’r rhwydwaith?
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4.4 Profiad defnyddwyr o wasanaethau data symudol

4.5 Trefi Cymru: gwasanaethau telegyfathrebiadau

Methodoleg ymchwil newydd i ddangos profiad defnyddwyr o wasanaethau symudol

4.5.1 Methodoleg

Yn 2016, treialodd Ofcom fethodoleg
newydd i fesur profiad defnyddwyr o
ddefnyddio gwasanaethau symudol
ledled y DU. Mae’r dull hwn yn

golygu sefydlu panel o ddefnyddwyr
yn y DU sy’n gosod ap ymchwil
Ofcom ar eu ffôn clyfar Android.
Mae’r ap, sy’n cael ei ddarparu gan

ein partner technegol, P3, yn mesur y
profiad o ddefnyddio gwasanaethau
symudol mewn ffordd oddefol, wrth
i aelodau’r panel ddefnyddio eu ffôn.

Mae argaeledd gwasanaeth data ar gyfer defnyddwyr 4G Android yng Nghymru yn debyg i’r
cyfartaledd ar gyfer y DU
Mae’r ap yn cofnodi a yw pobl yn
gallu defnyddio eu gwasanaeth
data pan fyddant yn dymuno
gwneud hynny. Caiff hyn ei fesur
drwy gynnal prawf awtomataidd,
sy’n ceisio llwytho ffeil fach i lawr a
chofnodi a oes modd gwneud hyn,
bob 15 munud. Mae’r metrig hwn
yn diffinio canran yr achosion pan
fydd y defnyddiwr yn gallu cysylltu
â’r rhwydwaith a llwytho data i lawr.

Mae ffigur 1.11 yn dangos
argaeledd gwasanaeth data ar gyfer
defnyddwyr 4G (defnyddwyr 4G
yw’r rheini sydd â thariff 4G a ffôn
symudol addas ar gyfer 4G). Yn
gyffredinol, roedd defnyddwyr yn
gallu cael mynediad i rwydwaith
symudol (naill ai technoleg 2G
neu 3G neu 4G) a llwytho data i
lawr yn llwyddiannus, ar oddeutu
96% o achlysuron. Mae’r cyfwng

hyder (sy’n dangos amrediad
y gwerthoedd lle bydd y gwir
ffigur cyfartalog) ar gyfer pob
gwlad yn gorgyffwrdd, felly
nid yw hyn yn dangos unrhyw
wahaniaeth rhwng Cymru (95%) a
chyfartaledd y DU drwyddi draw.

Ffigur 4.11: Argaeledd gwasanaeth data ar gyfer defnyddwyr 4G

Er mwyn archwilio amrywiadau
mewn sut brofiad y mae trefi
Cymru’n ei gael gyda gwasanaethau
telegyfathrebiadau, comisiynodd
Ofcom ddata gan Arolwg Poblogaeth
Prydain. Cynhaliodd yr arolwg hwn
gyfweliadau â 3,633 o oedolion 18
oed a hŷn yng Nghymru rhwng mis
Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017.
At ddibenion y gwaith ymchwil
hwn, diffiniwyd tref fel anheddiad

gyda phoblogaeth o dros 10,000
o bobl. Y trefi yn y categori
hwn (maint y samplau mewn
cromfachau) oedd: Y Coed Duon
(94), Caerdydd (240), Cwmbrân
(453), Llanelli (79), Merthyr Tudful
(82), Casnewydd (151), Abertawe
(135), a Wrecsam (164).
Ni ofynnwyd pob cwestiwn i bob
ymatebydd. Felly, nid oedd yn
bosib dadansoddi rhai cwestiynau

ar gyfer pob tref. Roedd pob prawf
arwyddocâd yn ôl tref yn cael ei
gymharu ag aneddiadau gyda dros
10,000 o bobl yng Nghymru gyfan.
Roedd y dadansoddiad yn edrych
ar y defnydd o linell dir, teleffoni
symudol, band eang sefydlog
a mynediad i’r rhyngrwyd gyda
ffonau clyfar. Mae hefyd yn edrych
ar y defnydd o wasanaethau’r
rhyngrwyd, pan fo hynny’n bosib.

4.5.2 Y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau llinell dir, symudol a’r rhyngrwyd
Mae gan 94% o ymatebwyr ar draws
trefi a dinasoedd Cymru fynediad at
naill ai ffôn symudol neu ffôn llinell
dir. Mae hyn yn is yng Nghaerdydd
a Chasnewydd (83% ac 81% yn
y drefn honno). Mae mynediad
symudol wedi disodli mynediad at
linell dir ar draws yr holl ddinasoedd
a threfi. Serch hynny, mae mynediad
at linell dir yn sylweddol uwch

yn y Coed Duon (88%), Merthyr
Tudful (83%) a Chwmbrân (77%).

ganddynt gyfran uwch o ddyfeisiau
nad ydynt yn ffonau clyfar.

Mae’r lefelau uchaf o fynediad at
ffonau clyfar ym Merthyr Tudful ac
Abertawe (85% ac 82% yn y drefn
honno). Er bod gan oddeutu 95%
o bobl yng Nghwmbrân a Wrecsam
ddyfais symudol, sy’n sylweddol
uwch na bron pob tref a dinas arall
(ac eithrio Merthyr Tudful), mae

Ffôn symudol syml sydd gan
oddeutu chwarter y bobl ym mhob
un o’r dinasoedd hyn. Ychydig
iawn o ffonau symudol syml sydd
yng Nghaerdydd- mae gan bron
iawn bob un o’r bobl hyn sydd
â ffôn symudol ffôn clyfar.

Ffigur 4.12: Defnyddio gwasanaethau llinell dir a symudol
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Unrhyw ffôn
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71

Cyfartaledd y DU

Ffynhonnell: Data ap ymchwil symudol Ofcom 2016
Meintiau’r sylfeini: Lloegr (1,915) Gogledd Iwerddon (110) yr Alban (290) Cymru (242)
Sylwer: Mae’r llinell o fewn pob bar yn dangos y cyfwng hyder o 95% o amgylch y cyfartaledd
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain, Ebrill 2016- Mawrth 2017 – pob tref a dinas yng Nghymru 1357; y Coed Duon 94, Caerdydd
240, Cwmbrân 453, Llanelli 79, Merthyr Tudful 82, Casnewydd 151, Abertawe 135 a Wrecsam 164.
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Mae mynediad i’r rhyngrwyd yn uchel
ledled trefi a dinasoedd Cymru; mae
89% o bobl yn defnyddio’r rhyngrwyd
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ac mae gan 91% fynediad iddo. Yn
Llanelli a Chasnewydd mae’r gyfran isaf
o bobl sydd â mynediad i’r rhyngrwyd

- efallai fod hyn yn gysylltiedig â’r
niferoedd gweddol uchel o bobl
sydd wedi ymddeol yn y trefi hyn.

Ffigur 4.16: Mynediad i’r rhyngrwyd a’r defnydd ohono
Dim mynediad

Mynediad, ond dim defnydd

Mynediad a defnydd
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4.5.3 Defnyddio’r rhyngrwyd
Ymysg y bobl sy’n defnyddio’r
rhyngrwyd, mae rhai gwahaniaethau
o ran sut maent yn ei ddefnyddio,
yn ôl tref. Mae’n debyg fod pobl
Cwmbrân yn defnyddio’r rhyngrwyd
at ddibenion adloniant, ac maent yn
ei ddefnyddio’n fwy na’r rheini yn y

trefi eraill ar gyfer chwarae gemau
ac at ddibenion rhwydweithio
cymdeithasol. Yn yr un modd, mae
pobl yn Wrecsam yn mynd ar y
rhyngrwyd yn llawer mwy na’r rheini
yn y trefi eraill, er mwyn chwarae
gemau a llwytho cerddoriaeth i

lawr. Yn groes i hyn, mae cyfran
uwch o bobl yng Nghaerdydd yn
anfon negeseuon e-bost ac yn
prynu bwydydd, ond mae llai yn
bancio ar-lein, yn chwarae gemau
neu’n rhwydweithio’n gymdeithasol
na’r rheini yn y trefi eraill.

Ffigur 4.14: Y defnydd o’r rhyngrwyd, yn ôl gwasanaeth
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ddyfais symudol. Mae’r ffigur yn
cynyddu i 94% yng Nghaerdydd ac yn
gostwng i 77% yn Wrecsam ac 81% yng
Nghwmbrân. Yn y ddwy dref hyn, mae

oddeutu 15% o’r bobl yn dibynnu ar eu
dyfais symudol er mwyn cael mynediad
i’r rhyngrwyd; mae hon yn gyfran
sylweddol uwch nag yng Nghaerdydd.
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain, Ebrill 2016- Mawrth 2017 – pob tref a dinas yng Nghymru 831; Caerdydd 198, Cwmbrân
259, Casnewydd 69, Abertawe 94 a Wrecsam 93.

Ffigur 4.17: Mynediad i’r rhyngrwyd, yn ôl lleoliad
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yn y cartref
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain, Ebrill 2016- Mawrth 2017 – pob tref a dinas yng Nghymru 1357; y Coed Duon 94,
Caerdydd 240, Cwmbrân 453, Llanelli 79, Merthyr Tudful 82, Casnewydd 151, Abertawe 135 a Wrecsam 164.

Mae 87% o bobl sydd â mynediad
i’r rhyngrwyd, ar draws holl drefi
a dinasoedd Cymru, yn gallu cael
mynediad iddo gartref neu drwy
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Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain, Ebrill 2016- Mawrth 2017 – pob tref a dinas yng Nghymru 854; Caerdydd 211,
Cwmbrân 278, Llanelli 72, Casnewydd 66, Abertawe 83 a Wrecsam 113.
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4.6 Cyflymder band eang llinell sefydlog

5 Cynnwys ar-lein ac ar y rhyngrwyd

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

5.1

Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd

76

5.2

Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r

77

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.

rhyngrwyd
5.3

Defnyddio’r rhyngrwyd

80

Ffigur 4.15: Cyflymder band eang sefydlog cyfartalog yn ôl technoleg ac wrbaniaeth, Tachwedd 2016
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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.
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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
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5.1 Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd

5.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd

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

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

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%).

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.

Ffigur 5.2: Y nifer sy’n defnyddio ffonau clyfar yng Nghymru
Ffigur 5.1: Y nifer sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yng Nghymru: 2010-2017
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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.

Gwlad

Wrbaniaeth

Cymru

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

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

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, 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

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.

Ffigur 5.3: Y nifer sy’n defnyddio cyfrifiaduron tabled yng Nghymru
Newid pwynt canran ers H1 2016 yn y nifer sydd â
chyfriﬁadur tabled
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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.

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

16%

58

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.
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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?

36%
13%

17%

16-34

35-54
Grŵp oedran
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26%
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Ffôn clyfar
17%
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Gliniadur

Grŵp cymdeithasol

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”.
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Diffinnir defnyddwyr y rhyngrwyd fel y rheini sy’n mynd ar-lein, naill ai gartref neu mewn man arall.
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5.3 Defnyddio’r rhyngrwyd
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

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

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

Ffigur 5.5 : Amser yr honnir sy’n cael ei dreulio ar y rhyngrwyd mewn wythnos arferol: 2016
Oriau’r wythnos
Cyfanswm
Y DU
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2.1

6.0

15.0

6.0

2.0

22.9

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.

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

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)
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2%

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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Ar gael ar-lein yn https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults
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‘Yr wythnos diwethaf’ oedd honno ar adeg cyfweliadau’r ymatebwyr
Nid oes modd cymharu’r gweithgareddau gyda seren yn Ffigur 5.6 yn uniongyrchol
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Nodyn am ymchwil arolwg
traciwr post Ofcom
Traciwr Post Preswyl Ofcom

6.1

Anfon a derbyn post:

83

cwsmeriaid preswyl

6.2

Agweddau tuag at y Post Brenhinol:

87

cwsmeriaid preswyl

6.3

6.4

Anfon a derbyn post:

Traciwr Post Busnes Ofcom

y sampl. Cymerodd 770 o
ymatebwyr ran yng Nghymru.
Oherwydd newidiadau i’r
fethodoleg ac i’r holiadur, nid oes
modd cymharu’r data a gasglwyd
yn yr Alban, Cymru a Gogledd
Iwerddon yn uniongyrchol â
data’r blynyddoedd blaenorol.

Mae’r arolwg traciwr post preswyl
yn cael ei gynnal gydol y flwyddyn.
Ers mis Ionawr 2016, mae data
wedi cael ei gasglu gan ddefnyddio
dull cyfunol methodolegol:
cyfweliadau wyneb yn wyneb gan
ddefnyddio samplau tebygolrwydd
ar hap, a chyfweliadau ar-lein gan
ddefnyddio samplau cwota. Yn
2016, 6,419 o oedolion 16 oed
a hŷn yn y DU oedd cyfanswm

Mae’r arolwg traciwr post busnes
yn cael ei gynnal gydol y flwyddyn,
drwy gyfweliadau dros y ffôn
ymysg sampl o 2,001 o bobl sy’n
gyfrifol am y post mewn BBaCh
yn y DU (busnesau â 0-249 o
weithwyr). Cymerodd 264 o
ymatebwyr ran yng Nghymru.
Oherwydd newidiadau i’r
fethodoleg a’r holiadur, nid oes
modd cymharu’r data a gasglwyd
yn yr Alban, Cymru a Gogledd
Iwerddon yn uniongyrchol â
data’r blynyddoedd blaenorol.

89

cwsmeriaid busnes

6.1 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid preswyl

Agweddau tuag at y Post Brenhinol:

Anfonodd oedolion yng Nghymru bron i bum gwahoddiad /
cerdyn cyfarch / cerdyn post ar gyfartaledd yn y mis diwethaf

cwsmeriaid busnes

93

Gofynnwyd i oedolion yng Nghymru
sawl eitem o saith gwahanol
fath o bost yr oeddynt wedi’i
hanfon yn y mis diwethaf. Ar
gyfartaledd, roeddynt wedi anfon

4.9 gwahoddiad/cerdyn cyfarch/
cerdyn post, 1.5 llythyr ffurfiol
at sefydliadau neu unigolion,
1.4 parsel llai (y gellir ei ffitio
drwy’r blwch llythyrau) ac 1.4 o

daliadau am filiau / anfonebau /
datganiadau. Ar gyfer pob un o’r
tri math arall o bost, roeddynt
yn dweud eu bod wedi anfon un
eitem neu lai, ar gyfartaledd.

Ffigur 6.1: Nifer yr eitemau post a anfonwyd yn ystod y mis diwethaf yn fras
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Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 4053 Lloegr, 857 yr Alban, 770 Cymru, 739 Gogledd Iwerddon)
QD1: Yn fras, faint o’r canlynol ydych chi wedi’i anfon yn y mis diwethaf (gan gynnwys post rhyngwladol a rhadbost)
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Roedd pedwar oedolyn o bob pump yng Nghymru wedi
gwario llai na £20 ar bostio yn y mis blaenorol
Dywedodd oddeutu pedwar
oedolyn o bob pump yng Nghymru
(81%) eu bod wedi gwario hyd at

Post

ofcom.org.uk

Roedd oedolion yng Nghymru wedi derbyn 2.5 llythyr
ffurfiol ar gyfartaledd yn yr wythnos flaenorol

£20 ar bostio yn y mis diwethaf,
sydd ar yr un lefel â’r DU drwyddi
draw (81%). Roedd un o bob pump

(20%) wedi gwario llai na £1.

Gofynnwyd i oedolion yng Nghymru
sawl eitem o saith gwahanol fath
o bost yr oeddynt wedi’i derbyn
yn yr wythnos flaenorol. Ar

Ffigur 6.2: Y cyfanswm a wariwyd ar bostio yn y mis diwethaf, yn fras

gyfartaledd, roeddynt wedi derbyn
2.5 llythyr ffurfiol gan sefydliadau
neu unigolion, 1.5 bil/anfoneb/
datganiad, 1.3 parsel llai ac 1.2

gwahoddiad/cerdyn cyfarch/cerdyn
post. Ar gyfer pob un o’r tri math
arall o bost, roeddynt wedi derbyn
llai nag un eitem ar gyfartaledd.

Ffigur 6.3: Nifer yr eitemau post a dderbyniwyd yn ystod yr wythnos diwethaf, yn fras
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Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 770 Cymru)
QD4: I gyd gyda’i gilydd, faint fyddech chi’n ei ddweud rydych wedi’i wario ar bostio yn y mis diwethaf, gan gynnwys pob llythyr,
cerdyn a pharsel?
Nodyn: Nid yw’r siart yn cynnwys y 6% o ymatebwyr a atebodd nad oeddynt yn gwybod neu y byddai’n well ganddynt beidio â dweud
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Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 4053 Lloegr, 857 yr Alban, 770 Cymru, 739 Gogledd Iwerddon)
QE1: Yn fras, faint o’r canlynol ydych chi wedi’u derbyn yn bersonol yn ystod yr wythnos diwethaf?
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Mae mwy na chwe oedolyn o bob deg yng
Nghymru yn defnyddio e-bost yn fwy yn hytrach
na phost, o’i gymharu â dwy flynedd yn ôl

6.2 Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid
preswyl

Gofynnwyd i bobl pa fath o ddulliau
cyfathrebu, os o gwbl, y maent yn eu
defnyddio’n fwy na phost, o’i gymharu
â dwy flynedd yn ôl. Dywedodd mwy
na chwe oedolyn o bob deg (64%)
yng Nghymru eu bod yn defnyddio
e-bost yn fwy, yn hytrach na phost.
Mae’r lefel hon yr un fath â lefel y
DU drwyddi draw (65%). Dywedodd
pedwar o bob deg (40%) eu bod yn
defnyddio negeseuon testun/SMS
yn fwy, a dywedodd 36% yr un fath
am alwadau ffôn symudol. Soniodd

Mae bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post
Brenhinol yng Nghymru yn uchel yn gyffredinol

oddeutu chwarter am rwydweithio
cymdeithasol (26%) a negeseua gwib
(24%). Dywedodd un deg wyth y cant
o oedolion yng Nghymru nad ydynt
yn defnyddio unrhyw fath o ddull
cyfathrebu yn benodol yn fwy ar draul
post; mae’r ffigur hwn yn uwch na’r
ffigur ar gyfer y DU drwyddi draw (15%).
Gofynnwyd i bobl hefyd a ydynt yn
anfon mwy, llai neu’r un faint o’r
wyth math o bost, o’i gymharu â
dwy flynedd yn ôl. Dywedodd mwy
na phedwar oedolyn o bob deg yng
Nghymru (44%) eu bod yn anfon llai
o daliadau ar gyfer biliau/anfonebau/
datganiadau, sy’n uwch na’r lefel
ar gyfer y DU drwyddi draw (39%).
Dywedodd ychydig o dan bedwar
o bob deg o bobl yng Nghymru eu
bod yn anfon llai o lythyrau personol
(39%) a llai o lythyrau ffurfiol (36%).
Atebodd tri o bob deg eu bod yn
anfon llai o wahoddiadau/cardiau
cyfarch/cardiau post (29%), ac atebodd
oddeutu chwarter eu bod yn anfon
llai o barseli mwy (24%) a pharseli llai
(23%). Dywedodd llai nag un o bob

pump eu bod yn anfon llai o eitemau
sydd angen llofnod (18%) a llai o
bost y mae modd ei olrhain (15%).
Ar wahân i dalu biliau/anfonebau/
datganiadau, mae’r holl fesurau yn
debyg i ffigurau’r DU drwyddi draw.
Ar gyfer pob un o’r wyth math o bost
a drafodir, roedd canran y bobl yng
Nghymru a oedd yn dweud eu bod
yn anfon mwy o’r math hwn o eitem
o’i gymharu â dwy flynedd yn ôl yn
sylweddol is na chanran y rheini oedd
yn dweud eu bod yn anfon llai, ac
eithrio yng nghyswllt post y mae modd
ei olrhain. Mae canrannau’r rheini
sy’n dweud eu bod yn anfon mwy a llai
o’r math hwn o bost yr un fath (15%).
Ar gyfer y mathau eraill o bost, 12%
neu lai yw’r ganran sy’n dweud eu
bod yn anfon mwy na’r hyn oeddynt
yn ei anfon ddwy flynedd yn ôl.

Ffigur 6.4: Y dulliau cyfathrebu a ddefnyddir yn fwy, yn hytrach na’r post, o’i gymharu â dwy flynedd yn ôl
Lloegr

Yr Alban

Cymru

G Iwerddon

Mae pobl yng Nghymru yn fodlon
at ei gilydd ag agweddau penodol
ar wasanaeth y Post Brenhinol.
Yn benodol, mae wyth o bob deg
neu fwy yn fodlon â’r canlynol
- “bod eitemau a anfonir yn
cyrraedd pen eu taith” (86%),
“cyflymder y danfon” (83%),

“eitemau’n cael eu danfon yn gyfan/
heb eu difrodi” (82%) a “safon
y gwasanaeth danfon post i’ch
cartref” (82%). Mae bodlonrwydd
ar ei isaf ar gyfer “arloesedd
cynhyrchion a gwasanaethau”
(49%) a “gwybodaeth hawdd
cael gafael arni” (42%).

Er nad yw hyn yn cael ei ddangos
ar y siart, mae bodlonrwydd
cyffredinol â’r Post Brenhinol
yn 84% yng Nghymru. Mae
hyn yn debyg i’r bodlonrwydd
cyffredinol yn y DU (83%).

Ffigur 6.5: Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol
49%
53%

Arloesedd cynhyrchion a gwasanaethau
Mynediad rhwydd at wybodaeth

Cymru
Y DU

42%
46%
73%
70%

Hygyrchedd gwasanaethau
Cost postio
Nifer y Swyddfeydd Post sydd ar gael
Nifer y blychau postio sydd ar gael

57%
57%
69%
70%
77%
77%

Cyflymder danfon

83%
80%

Eitemau’n cael eu danfon yn gyfan/heb
eu difrodi
Eitemau a anfonir yn cyrraedd pen eu
taith
Safon y gwasanaeth danfon post i’ch
cartref

82%
82%
86%
84%
82%
81%

87

14%
15%
10%
12%
12%

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 770 Cymru)
QG3_1: Pa mor fodlon ydych chi ag agweddau canlynol gwasanaeth y Post Brenhinol?
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Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 4053 Lloegr, 857 yr Alban, 770 Cymru, 739 Gogledd Iwerddon)
QD13: Pa rai o’r dulliau cyfathrebu hyn, os o gwbl, ydych chi’n eu defnyddio’n fwy nawr yn hytrach na’r post, o gymharu â dwy flynedd yn ôl?
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Roedd bron i hanner yr oedolion yng Nghymru wedi cael problem gyda gwasanaeth y
Post Brenhinol, o ran post yn cael ei anfon i’r lle anghywir, yn y flwyddyn ddiwethaf
Rhoddwyd rhestr o broblemau
posib â gwasanaeth y Post
Brenhinol i oedolion yng Nghymru,
a gofynnwyd iddynt a oeddynt wedi
wynebu unrhyw rai ohonynt yn y
flwyddyn ddiwethaf. Dywedodd
bron i hanner (47%) eu bod wedi
cael problemau o ran post yn cael

ei ddanfon i’r lle anghywir; mae’r
ganran hon yn uwch na’r rheini a
oedd yn wynebu’r broblem hon yn y
DU drwyddi draw (41%). Dywedodd
oddeutu chwarter pobl Cymru
(27%) eu bod wedi cael problem lle’r
oedd y Post Brenhinol wedi gadael
cerdyn yn dweud nad oedd modd

danfon eitem, pan oedd rhywun
gartref a fyddai wedi gallu derbyn
yr eitem. Roedd ychydig o dan
chwarter (22%) wedi cael problem
gyda phost yn hir yn cyrraedd.
Roedd 15% o bobl neu lai wedi
wynebu’r problemau posib eraill.
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6.3 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes
Mae’r rhan fwyaf o fusnesau bach a chanolig yn anfon llai na 25 o lythyrau/llythyrau mawr ar un tro

Gofynnwyd i fusnesau bach a
chanolig yng Nghymru faint o
lythyrau a llythyrau mawr y maent

yn eu hanfon ar un tro fel sefydliad.
Mae naw o bob deg (91%) yn anfon
0-24 o’r rhain; mae hyn yr un fath

â’r DU drwyddi draw (91%).

Ffigur 6.7: Nifer y llythyrau sy’n cael eu hanfon ar un tro ar gyfartaledd
Ffigur 6.6: Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf
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Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom 2016
Sail: Pob oedolyn (n = 6419 y DU, 4053 Lloegr, 857 yr Alban, 770 Cymru, 739 Gogledd Iwerddon)
QD13: Yn y 12 mis diwethaf, ydych chi wedi cael unrhyw broblemau gyda gwasanaeth y Post Brenhinol o ran...

Y DU

Lloegr

G Iwerddon

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pawb sy’n anfon llythyrau (n = 1821 y DU, 1138 Lloegr, 214 yr Alban, 241 Cymru, 228 G Iwerddon)
QV2a. Ar gyfartaledd, faint o lythyrau mae’ch sefydliad chi yn eu hanfon ar un tro? Ystyriwch DIM OND yr holl lythyrau a llythyrau
mawr rydych yn eu hanfon fel sefydliad.
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Post stamp safonol oedd y gwasanaeth gan y Post Brenhinol yr oedd y rhan fwyaf o fusnesau bach a
chanolig yng Nghymru yn ei ddefnyddio i anfon llythyrau/llythyrau mawr yn y flwyddyn ddiwethaf

Roedd bron i chwech o bob deg o fusnesau bach a chanolig wedi newid i ddulliau
cyfathrebu eraill yn y flwyddyn ddiwethaf yng nghyswllt rhywfaint o’r post

Gofynnwyd i fusnesau bach
a chanolig yng Nghymru sy’n
defnyddio’r Post Brenhinol i anfon
llythyrau neu lythyrau mawr pa
wasanaethau’r Post Brenhinol yr

Gofynnwyd i fusnesau bach a chanolig
a oeddynt wedi newid i ddulliau
cyfathrebu eraill yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf yng nghyswllt rhywfaint o’u
post. Dywedodd bron i chwech o bob
deg (58%) yng Nghymru eu bod wedi
newid i ddulliau eraill yng nghyswllt
rhywfaint o’u post, sy’n debyg i’r lefel
ar gyfer y DU drwyddi draw (59%).

oedd eu sefydliad wedi’u defnyddio
i anfon y mathau hyn o eitemau
yn y flwyddyn ddiwethaf. Roedd
oddeutu chwech o bob deg o
fusnesau bach a chanolig wedi

defnyddio post stamp safonol
dosbarth cyntaf (64%) ac ail
ddosbarth (59%). Roedd y lefel
hon ar gyfer y ddau wasanaeth
yn debyg i weddill y DU.

Ffigur 6.8: Gwasanaethau’r Post Brenhinol a ddefnyddiwyd i anfon llythyrau a llythyrau mawr
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pethau drwy’r post” (22%), neu
“dim rheswm” (22%). Dywedodd
un deg saith y cant “rydym eisoes
wedi newid popeth y mae’n bosib
ei newid” a dywedodd 11% fod
yn “well ganddynt anfon pethau
i gwsmeriaid drwy’r post”.

Ffigur 6.9: Wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o bost
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Er nad yw hyn yn cael ei ddangos ar
y siart isod, gofynnwyd i fusnesau
bach a chanolig nad oeddynt wedi
newid i ddulliau cyfathrebu eraill
yng nghyswllt unrhyw bost, pam
nad oeddynt wedi gwneud hynny.
Dywedodd oddeutu un o bob pump
o fusnesau bach a chanolig yng
Nghymru eu bod yn “hapus anfon
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Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio’r Post Brenhinol i anfon llythyrau neu lythyrau mawr (n = 1781 y DU, 1117 Lloegr, 211 yr Alban,
234 Cymru, 219 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 llythyrau a’ch
llythyrau mawr?
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Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pob ymatebydd (n = 2001 y DU, 1259 Lloegr, 234 yr Alban, 264 Cymru, 244 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?
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Roedd ychydig o dan hanner y busnesau bach a chanolig yng Nghymru a
oedd wedi newid o’r post wedi gwneud hynny oherwydd cyflymder

6.4 Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid
busnes

O’r busnesau bach a chanolig
hynny yng Nghymru a oedd wedi
newid i ddulliau cyfathrebu eraill
yng nghyswllt rhywfaint o’u post,

Mae bodlonrwydd â’r Post Brenhinol yn uwch na chyfartaledd y
DU ymysg busnesau bach a chanolig yng Nghymru

roedd bron i hanner ohonynt
(46%) yn nodi cyflymder fel y
rheswm dros newid. Dywedodd
dros draean (37%) mai’r rheswm

oedd er mwyn arbed costau,
ac roedd un o bob pump (19%)
wedi gwneud hynny oherwydd
y dull a ffafrir gan gwsmeriaid.

Gofynnwyd i fusnesau bach a
chanolig pa mor fodlon oeddynt yn
gyffredinol â’r gwasanaeth y maent
yn ei dderbyn gan y Post Brenhinol,
fel rhywun sy’n anfon ac fel rhywun

Ffigur 6.10: Y prif resymau dros newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn
ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o bost
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lle’r oedd bron i wyth o bob deg
(78%) yn dweud eu bod naill ai’n
‘fodlon iawn’ neu’n ‘eithaf bodlon’.

Ffigur 6.11: Bodlonrwydd cyffredinol ag ansawdd y gwasanaeth gan y Post Brenhinol
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sy’n derbyn post. Yng Nghymru,
dywedodd 86% o fusnesau bach a
chanolig eu bod yn ‘fodlon iawn’
neu’n ‘eithaf bodlon’. Mae hyn
yn uwch na’r DU drwyddi draw,

Cyflymach

Arbed arian Dull a ffafrir gan y cwsmer Hwylustod Cwtogi amser gweinyddol Prawf danfon

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pob un sydd wedi newid i ddull cyfathrebu arall (n = 1207 y DU, 751 Lloegr, 135 yr Alban, 157 Cymru, 164 G Iwerddon)
QF6: Pam rydych chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng nghyswllt rhywfaint o’ch post? PENAGORED y 6 rheswm pennaf

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio’r Post Brenhinol (n = 1951 y DU, 1229 Lloegr, 230 yr Alban, 256 Cymru, 236 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?
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Mae naw o bob deg o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn
fodlon ag eitemau’n cael eu danfon yn gyfan/heb eu difrodi
Gofynnwyd i fusnesau bach a
chanolig pa mor fodlon oeddynt ag
agweddau penodol ar wasanaeth y
Post Brenhinol. Dywedodd naw o
bob deg o fusnesau bach a chanolig
yng Nghymru (90%) eu bod yn
fodlon ag eitemau’n cael eu danfon
yn gyfan/heb eu difrodi. Roedd
mwy o fusnesau bach a chanolig yng
Nghymru yn fodlon â chysondeb/
dibynadwyedd y dosbarthu nag yn y

DU drwyddi draw (84% o’i gymharu
â 73%). Dywedodd dros saith o
bob deg busnes bach a chanolig
yng Nghymru eu bod yn fodlon
â faint o bost a gollir (78%) ac â’r
amser dosbarthu (72%). Dywedodd
pedwar allan o bob deg (43%) eu
bod yn fodlon â phris postio.

a chanolig yng Nghymru sy’n
defnyddio’r Post Brenhinol (87%)
nad oeddynt wedi cael unrhyw
broblemau gyda’u gwasanaeth gan
y Post Brenhinol yn y chwe mis
diwethaf. Mae’r mesur hwn yn
uwch nag ar gyfer y DU drwyddi
draw (81%) a Lloegr (80%), ac
mae’n debyg i’r Alban (87%) a
Gogledd Iwerddon (82%).

Er nad yw hyn yn cael ei ddangos
yn y siart isod, dywedodd bron i
naw allan o bob deg busnes bach

Ffigur 6.12: Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol
Eitemau’n cael eu danfon yn
gyfan/heb eu difrodi
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Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 2016
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio’r Post Brenhinol (n = 1951 y DU, 256 Cymru)
QRM3: 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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