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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.

6.1 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid preswyl

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

Nodyn am ymchwil arolwg 
traciwr post Ofcom 

Traciwr Post Preswyl Ofcom

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 

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.  

Traciwr Post Busnes Ofcom

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.

Ffigur 6.1: Nifer yr eitemau post a anfonwyd yn ystod y mis diwethaf yn fras

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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Dywedodd oddeutu pedwar 
oedolyn o bob pump yng Nghymru 
(81%) eu bod wedi gwario hyd at 

£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.

Roedd pedwar oedolyn o bob pump yng Nghymru wedi 
gwario llai na £20 ar bostio yn y mis blaenorol

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

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

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

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.

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

Ffigur 6.3: Nifer yr eitemau post a dderbyniwyd yn ystod yr wythnos diwethaf, yn fras

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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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 

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.

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

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

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? 

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%).

6.2 Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid 
preswyl

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

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

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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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.

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

Ffigur 6.6: Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf

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...

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%).

 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

Ffigur 6.7: Nifer y llythyrau sy’n cael eu hanfon ar un tro ar gyfartaledd

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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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 

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.

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

Ffigur 6.8: Gwasanaethau’r Post Brenhinol a ddefnyddiwyd i anfon llythyrau a llythyrau mawr

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?

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%).   

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 

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”.

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

Ffigur 6.9: Wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o bost

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

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. 

Roedd ychydig o dan hanner y busnesau bach a chanolig yng Nghymru a 
oedd wedi newid o’r post wedi gwneud hynny oherwydd cyflymder

Ffigur 6.10: Y prif resymau dros newid i ddulliau cyfathrebu eraill yn 
ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt rhywfaint o bost

Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom 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

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 

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, 

lle’r oedd bron i wyth o bob deg 
(78%) yn dweud eu bod naill ai’n 
‘fodlon iawn’ neu’n ‘eithaf bodlon’.

6.4  Agweddau tuag at y Post Brenhinol: cwsmeriaid 
busnes

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

Ffigur 6.11: Bodlonrwydd cyffredinol ag ansawdd y gwasanaeth gan y Post Brenhinol

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

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

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%).

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

Ffigur 6.12: Bodlonrwydd ag agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol

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?

42%	

65%	

56%	

66%	

60%	

75%	

73%	

88%	

43%	

69%	

56%	

72%	

64%	

78%	

84%	

90%	

Pris	postio

Amser	casglu	hwyraf

Amser	casglu

Amser	danfon

Dibynadwyedd	 y	casgliadau

Faint	o	bost	a	gollir

Cysondeb	 /	dibynadwyedd	 y	
danfon

Eitemau’n	cael	eu	danfon	yn	
gyfan/heb	eu	difrodi

Cymru
Y	DU




