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Adran 1

1. Crynodeb gweithredol
1.1

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio i sut a pham mae argaeledd gwasanaethau
cyfathrebu’n amrywio ledled y DU a sut y gellid ei wella. Rydym yn ystyried
argaeledd saith gwasanaeth cyfathrebu: llais sefydlog, band eang sefydlog, llais
symudol, band eang symudol, teledu digidol, radio a phost.

1.2

Mae argaeledd gwasanaethau cyfathrebu’n bwysig oherwydd bod cyfathrebu digidol
yn rhan fwyfwy annatod o fywyd bob dydd. Mae gwasanaethau cyfathrebu'n darparu
adnoddau gwleidyddol, addysgol, diwylliannol ac economaidd hanfodol i
ddefnyddwyr. Maent yn rhoi cyfle i fusnesau wella effeithlonrwydd, datblygu
gwasanaethau newydd, a chyrraedd marchnadoedd newydd. Maent hefyd yn ei
gwneud yn bosibl darparu dull newydd a mwy effeithiol o ddarparu gwasanaethau
cyhoeddus i ddinasyddion.

1.3

Wrth galon y newid hwn yw’r defnydd helaeth o'r rhyngrwyd. Mae cael mynediad
band eang at y rhyngrwyd, sefydlog a symudol, yn hollbwysig i sicrhau y gellir
manteisio i'r eithaf ar y buddion hyn ac yn cael eu mwynhau gan gynifer â phosibl o
aelodau o gymdeithas.
Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod rhai gwasanaethau cyfathrebu ar gael yn eang
ledled y DU:

1.4

1.5

1.6

1.4.1

Mae gwasanaethau post a theleffoni sefydlog yn destun rhwymedigaethau
gwasanaethau cyffredinol (RhGC - USO) ac felly maent ar gael ledled y DU
gyfan bron.

1.4.2

Mae teledu daearol digidol ar gael hefyd ar draws y DU i gyd bron, gan fod
y newid i'r digidol wedi'i gwblhau erbyn hyn, sy’n sicrhau bod darllediadau
gwasanaethau cyhoeddus sydd ar gael am ddim ar gael yn eang. Mae
teledu lloeren hefyd ar gael yn eang.

Fodd bynnag, mae amrywiadau sylweddol yn y gwasanaethau cyfathrebu eraill sydd
ar gael:
1.5.1

O ran cael mynediad band eang sefydlog i’r rhyngrwyd, mae llawer mwy o
amrywiaeth o ran argaeledd a chyflymder. Mae hyn yn rhannol oherwydd yr
amrywiaeth yn y cyflymder a ddarperir gan fand eang y genhedlaeth
gyfredol, ac yn rhannol oherwydd bod darparu band eang cyflym iawn yn
dal ar y gweill, yn enwedig mewn ardaloedd mwy gwledig.

1.5.2

Mae'r un peth yn wir am wasanaethau symudol, llais a data. Hyd yn oed lle
mae’r ddarpariaeth symudol awyr agored a ddarperir i gartrefi’n dda, mae
heriau penodol yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth y tu mewn i adeiladau, ar
ffyrdd ac ar y rheilffordd.

1.5.3

O ran radio, er bod y ddarpariaeth analog ar gael ymhobman bron, nid felly
radio digidol DAB.

Mae'r amrywiadau’n fwyaf amlwg rhwng ardaloedd trefol a gwledig, a hefyd rhwng
gwledydd a rhanbarthau gwahanol y DU
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Canfyddiadau
1.7

Efallai nid yn annisgwyl, mae rhan fwyaf o'r amrywiaeth rhwng y gwledydd a'r
rhanbarthau yn bodoli i bob pwrpas oherwydd bod rhannau o'r DU yn fwy gwledig
na'r rhannau eraill. Unwaith i ffactorau megis dwysedd y boblogaeth a natur y
dirwedd (bryniau, dyffrynnoedd ac adeiladau) gael eu hystyried, mae'r tebygolrwydd
o gael darpariaeth dda yn gymharol debyg rhwng gwahanol rannau o'r DU.

1.8

Ein dull yw hyrwyddo marchnadoedd cystadleuol sy’n gweithredu’n dda fel y brif
ffordd o ddarparu ansawdd, dewis a phrisiau isel i ddefnyddwyr ac ysgogi arloesedd
ymysg darparwyr. Gall deinameg cystadleuaeth hefyd ddarparu lefelau uchel o
argaeledd, yn enwedig mewn ardaloedd mwy trefol, sy’n cael ei ddangos gan y ffaith
bod band eang cyflym iawn wedi'i ddarparu'n sydyn iawn yn ddiweddar i oddeutu
dwy ran o dair o'r wlad.

1.9

Fodd bynnag, os nad yw marchnadoedd yn darparu’r canlyniadau gorau posibl i
gymdeithas yn gyffredinol, gall gwahanol gyrff cyhoeddus weithredu ac maent yn
gwneud hynny. Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sawl astudiaeth achos, er mwyn
ystyried effeithiolrwydd ymyriadau o’r fath.

1.10

Mae'r dadansoddiad hwn yn awgrymu y gall ymyriadau, os cânt eu cynllunio a’u
cyflenwi’n dda, wneud gwahaniaeth sylweddol iawn mewn cyfnod byr. Mae ymyriad
yr Adran Menter, Masnach a Buddsoddiad (DETI) i ddarparu band eang cyflym iawn
yng Ngogledd Iwerddon yn enghraifft glir iawn o hyn. Roedd DETI wedi amcangyfrif y
byddai band eang y genhedlaeth nesaf yn cyrraedd 50-60% yn unig o fusnesau yng
Ngogledd Iwerddon heb ymyrraeth. Trwy ymyrraeth, llwyddwyd i ddarparu
gwasanaeth band eang cyflym iawn i 95%. Mae hyn yn arwydd cynnar o ganlyniad
posibl y rhaglen ar draws y DU sy'n cael ei rheoli gan BDUK.

Sylwadau
1.11

Mae ardaloedd sydd heb elwa’n flaenorol ar gyflwyno masnachol yn fwy tebygol o
ddioddef diffygion marchnad yn y dyfodol. O ganlyniad, gall cyrff cyhoeddus sydd
wedi ymyrryd i estyn argaeledd yn y gorffennol ddisgwyl wynebu’r un pwysau i
wneud hynny eto yn y dyfodol. Os gellir rhagweld hyn yn llwyddiannus, gall fod yn
bosibl cynllunio ymyriadau yn ddigon cynnar er mwyn sicrhau nad oes rhaid i’r
ardaloedd hynny geisio dal i fyny bob amser â gweddill y DU.

1.12

Lle mae cyrff cyhoeddus yn ymyrryd, y brif her yw sicrhau cynaliadwyedd a gwerth
am arian. Dylai ymyriadau gael eu targedu’n ofalus ar ardaloedd lle na fydd y
farchnad yn sicrhau argaeledd, heb ystumio cystadleuaeth mewn ardaloedd lle mae'r
farchnad yn gweithredu'n dda. Does dim rhaid i ymyriadau bob amser ymwneud â
gwario arian cyhoeddus. Gall newidiadau i ddeddfau cynllunio, er enghraifft, leihau
costau adeiladu rhwydweithiau cyfathrebu, gan wella argaeledd.

1.13

Mae’r fframweithiau i fynd i’r afael ag argaeledd cyffredinol yn cael eu gosod orau o
hyd gan gynrychiolwyr etholedig. Rôl Ofcom yn y cyd-destun hwn yw sicrhau bod y
wybodaeth ofynnol ar gael i gyfrannu at y ddadl, ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd
y rôl hon.

1.14

O fewn y fframwaith hwn, bydd y cyfrifoldeb dros weithredu i wella argaeledd yn
dibynnu ar natur yr ymyrraeth sy’n cael ei hystyried. Os bydd angen arian cyhoeddus
a chymhorthdal i ymestyn argaeledd, penderfyniad i lywodraeth leol, llywodraeth
ddatganoledig a llywodraeth ganol fydd hynny. Yn yr un modd, mae
rhwymedigaethau gwasanaethau cyffredinol (USO) yn cael eu gosod gan
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swyddogion etholedig a fydd yn gorfod ystyried pa wasanaethau ddylai fod yn destun
USO yn y dyfodol ac ar ba lefel. Mae’r drefn gynllunio yn faes arall lle mae’r
cyfrifoldeb gan swyddogion etholedig.
1.15

Mae gan Ofcom ddyletswydd i sicrhau bod amrywiaeth eang o wasanaethau
cyfathrebu electronig, teledu, radio a phost ar gael yn eang ledled y DU. Ac er nad
yw’r gallu gennym i gyflawni’r ddyletswydd hon drwy ddefnyddio arian cyhoeddus,
mae gennym rai dulliau pwysig at ein defnydd, gan gynnwys, er enghraifft, y gallu i
osod rhwymedigaethau darpariaeth (coverage obligations) ar drwyddedau symudol.

Mentrau Allweddol
1.16

Mae sawl cynllun pwysig gan y Llywodraeth sy'n ceisio gwella’r gwasanaethau band
eang a symudol sydd ar gael ledled y DU.

1.17

Y cyntaf yw ymrwymiad y Llywodraeth i ddarparu band eang cyflym iawn i o leiaf
90% o adeiladau yn y DU a mynediad cyffredinol at fand eang safonol gyda
chyflymder o 2Mbit/s o leiaf. Maent wedi neilltuo £530m rhwng 2011/12 a 2014/15 i
ysgogi buddsoddiad masnachol yn y gwaith cyflwyno, gyda phrosiectau unigol yn y
Rhaglen Band Eang Gwledig hon yn gyfrifoldeb i awdurdodau lleol a
gweinyddiaethau datganoledig. Derbyniodd y Llywodraeth ganiatâd cymorth
gwladwriaethol ym mis Tachwedd 2012 ar gyfer y cytundebau fframwaith y gall
awdurdodau lleol eu defnyddio i ddyfarnu contractau o dan y cynllun hwn, ac mae
contractau bellach yn cael eu llofnodi.

1.18

Mae Llywodraeth y DU hefyd yn darparu hyd at £150m ar gyfer y 0.3% o adeiladau
yn y DU nad oes ganddynt dderbyniad symudol ar hyn o bryd, a hynny o dan brosiect
seilwaith symudol (MIP) DCMS. Dylai’r prosiect seilwaith symudol (MIP) sicrhau y
bydd oddeutu dwy ran o dair o'r safleoedd hyn yn derbyn gwasanaeth symudol o
2015 ymlaen, a disgwylir y bydd yn cynyddu'r ddarpariaeth 2G i 99.9% o safleoedd.
Mae MIP hefyd yn ceisio gwella'r ddarpariaeth ar hyd o leiaf 10 o'r ffyrdd prysuraf yn
y DU lle mae'r derbyniad yn dal yn wael.

1.19

Er mwyn lleihau costau cyflwyno seilwaith newydd, mae'r Llywodraeth hefyd wedi
cyhoeddi nifer o ddiwygiadau i ddeddfau cynllunio. Mae’r rhain yn cynnwys mesurau i
leihau'r beichiau gweinyddol y mae cwmnïau yn eu hwynebu wrth osod cabinetau
band eang ar y stryd ac wrth osod ceblau ar dir cyhoeddus a phreifat. Mae'r
Llywodraeth hefyd yn gweithio gyda chwmnïau gwasanaethau symudol, llywodraeth
leol a phartïon eraill sydd â diddordeb i symleiddio'r broses gynllunio er mwyn
cyflymu'r gwaith o sefydlu seilwaith symudol.

1.20

Mae'r arwerthiant 4G diweddar yn enghraifft o Ofcom yn defnyddio rhwymedigaethau
darpariaeth mewn trwyddedau i gyflymu ac ehangu’r gwaith cyflwyno. Roedd un o
lotiau’r sbectrwm 800 MHz – sy’n arbennig o addas ar gyfer darparu lefelau uchel o
ddarpariaeth a derbyniad – yn cynnwys rhwymedigaeth i ddarparu derbyniad dan do i
98% o safleoedd yn y DU a 95% o safleoedd ymhob gwlad. Dyfarnwyd y drwydded
hon i Telefónica (O2) ac rydym yn rhagweld y bydd hyn yn sicrhau darpariaeth awyr
agored i oddeutu 99.5% o safleoedd a 98-99% o’r safleoedd ymhob gwlad. Rydym
yn disgwyl y bydd y rhwymedigaeth hon yn gwella’r ddarpariaeth mewn sawl ffordd:
1.20.1

Oherwydd bod Vodafone a Telefónica wedi cytuno i rannu seilwaith, dylai
rhwymedigaeth darpariaeth (coverage obligation) Telefónica wella
darpariaeth Vodafone hefyd a thrwy hynny leihau mannau di-gyswllt
rhannol.
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1.21

4

1.20.2

Bydd defnyddwyr sydd â diddordeb mawr mewn darpariaeth yn gwybod
bod o leiaf un cwmni sy'n darparu darpariaeth arbennig o dda ledled y DU.
Mae mantais Telefónica o ran darpariaeth yn debygol o sbarduno cwmnïau
eraill i ymestyn eu darpariaeth eu hunain i lefelau gweddol debyg er mwyn
gallu cystadlu’n effeithiol am ddefnyddwyr.

1.20.3

Mae'n debyg y bydd y diwydiant yn gwneud mwy o ddefnydd o gyfarpar
2G/3G/4G cyfun. Felly, lle bynnag y cyflwynir rhwydweithiau 4G, rydym
hefyd yn disgwyl y bydd cyfarpar 2G a 3G yn cael ei osod ochr yn ochr, gan
leihau mannau di-gyswllt llais.

Gyda'i gilydd, credwn y bydd y mesurau hyn yn arwain at welliannau sylweddol yn y
ddarpariaeth ac ym mhrofiad y defnyddwyr yng nghyswllt gwasanaethau symudol a
band eang dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.
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Adran 2

2. Cyflwyniad
2.1

Ofcom yw’r rheoleiddiwr annibynnol a’r awdurdod cystadleuaeth i ddiwydiannau
cyfathrebu’r DU, ac mae ganddo gyfrifoldebau ar draws teledu, radio,
telegyfathrebiadau, cyfathrebu di-wifr a gwasanaethau post. Ein prif ddyletswydd dan
Ddeddf Cyfathrebu 2003 yw:
•

hybu buddiannau dinasyddion mewn perthynas â materion cyfathrebu; a

•

hybu buddiannau defnyddwyr mewn marchnadoedd perthnasol, lle mae’n briodol
drwy hyrwyddo cystadleuaeth. 1

2.2

Mae gofyn inni sicrhau, ymhlith pethau eraill, fod ystod eang o wasanaethau teledu,
radio a chyfathrebu electronig ar gael ledled y DU. Yn sgil Deddf Gwasanaethau Post
2011, mae gofyn hefyd inni sicrhau bod gwasanaeth post cyffredinol yn cael ei
ddarparu. 2

2.3

Rhaid inni hefyd ystyried diddordebau gwahanol pobl yn y gwahanol rannau o’r DU, y
gwahanol gymunedau ethnig yn y DU a phobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig a
threfol.

2.4

Oherwydd y dyletswyddau hyn, aethom ati i asesu’r gwasanaethau cyfathrebu a
ddarperir yn y gwledydd fel blaenoriaeth yn ein cynllun blynyddol ar gyfer 2012/13. 3
Ein nod oedd ceisio deall y gwahaniaethau rhwng y gwledydd ac edrych ar y ffordd y
mae awdurdodau lleol a datganoledig y DU, yn ogystal â’r cymunedau eu hunain, yn
gweithio i’w lleihau.

Gwasanaethau cyfathrebu a chyfyngiadau’r farchnad
2.5

Mae argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cyfathrebu’n amrywio ledled y DU. Yn
rhannol, y rheswm dros yr amrywiad hwn yw dull gweithredu yng nghyswllt y
ddarpariaeth a arweinir yn bennaf gan y farchnad. Unwaith y bydd y gost i'r darparwr
o ymestyn y seilwaith yn mynd yn fwy na’r refeniw a gynhyrchir, nid oes gan y
darparwr gymhelliant mwyach i ymestyn y seilwaith.

2.6

Mae refeniw yn is lle mae parodrwydd a gallu defnyddwyr i dalu yn wannach (er
enghraifft, lle mae incymau'n is). Mae costau'n uwch lle mae dwysedd y boblogaeth
yn is a/neu'r dopograffeg yn fwy heriol. Yn aml, mae’r ddau ffactor—refeniw is a
chostau uwch—yn cyfuno. Mae hwn yn broblem yn fwyaf cyffredin i gymunedau
gwledig ac yn benodol i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, lle mae mwy o
boblogaethau gwledig nag sydd yn y DU gyfan.

2.7

Ceir ymyriad cyhoeddus i estyn argaeledd amrywiaeth o wasanaethau y tu hwnt i’r
hyn y byddai’r farchnad yn unig yn ei ddarparu. Er enghraifft, mae wedi cefnogi
darparu llwybrau awyr yr ystyrir eu bod yn hanfodol i ddatblygiad economaidd
rhanbarthol ond sy’n methu â chynnal gwasanaeth cwbl fasnachol. 4 Yn achos

1

www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents.
www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/5/contents.
3
www.ofcom.org.uk/about/annual-reports-and-plans/annual-plans/annual-plan-201213/.
4
“Air services at UK regional airports: an update on developments,” yr Awdurdod Hedfan Sifil, 15
Tachwedd 2007, www.caa.co.uk/docs/33/CAP775.pdf.
2
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gwasanaethau teleffoni sefydlog a phost, mae ymyriad ar ffurf rhwymedigaeth
gwasanaeth cyffredinol (USO) – darpariaeth yn y gyfraith sy'n gwarantu lefel
sylfaenol o wasanaeth i bob (neu i bron bob) cwsmer. Mae darlledwyr gwasanaeth
cyhoeddus ledled y DU yn destun amodau trwydded sy’n mynnu canlyniad tebyg i
deledu daearol digidol (DTT). Ar gyfer rhwydweithiau symudol, gosodir
rhwymedigaethau darpariaeth (coverage obligations) fel rhwymedigaethau trwydded.
Yn y cyfamser, mae band eang cyflym iawn ar gael o ganlyniad i gyllid cyhoeddus
mewn rhai ardaloedd. Gall ymyriad hefyd fod ar ffurfiau meddalach, gan hwyluso
atebion sy’n seiliedig ar y farchnad neu gymuned.
2.8

2.9

Mae’r wladwriaeth yn ymyrryd yn y ffyrdd hyn am ei bod yn credu bod gwerth cyfan y
gwasanaethau cyfathrebu sydd ar gael yn ymestyn y tu hwnt i fuddion preifat i
ddefnyddwyr ac yn darparu gwerth ehangach, i’r economi a’r gymdeithas gyfan.
•

Mae'r economi yn elwa ar arbedion effeithlonrwydd a chost, er enghraifft drwy
symud gwasanaethau cyhoeddus ar-lein. Awgryma astudiaethau hefyd fod
buddsoddi mewn seilwaith yn gyffredinol, ac mewn seilwaith cyfathrebu yn
benodol, yn gallu effeithio’n gadarnhaol ar dwf yr economi. 5

•

Mae cymdeithas yn elwa ar gyfranogiad dinesig. Mae cael at wasanaethau
cyfathrebu’n cael ei drafod fwyfwy yn iaith “hawliau” wrth i fwy o wasanaethau
symud ar-lein ac wrth i bryderon godi ynghylch y goblygiadau i’r rheini nad ydynt
ar-lein o hyd. Os na allant gael at wasanaethau cyfathrebu, mae’n bosibl y bydd
unigolion a chymunedau’n cael eu hatal rhag cyfranogi mewn cymdeithas—p’un
ai plant yn dysgu yn y modd mwyaf effeithiol neu bobl yn cael gwybod beth sy’n
digwydd yn eu hardal a’r byd ehangach. Hefyd, mae gwasanaethau cyfathrebu’n
cynnig ystod eang o ffynonellau gwybodaeth ac adnoddau, gan arwain at
gymdeithas fwy gwybodus a mwy hyddysg.

Hyd yn oed pan fydd y wladwriaeth yn ymyrryd, efallai na fydd y lefel briodol yn
gyffredinol. Gallai hyn ddigwydd am nad yw’r achos yn ddigonol—neu’n ddigon clir—i
gyfiawnhau cost ei ddarparu. Er enghraifft, efallai fod yr achos dros fynediad at fand
eang safonol i bawb yn gliriach na'r achos dros fynediad at fand eang cyflym iawn i
bawb os yw’r cyntaf yn galluogi cyfranogiad dinesig ac yn darparu buddion i
ddinasyddion am gost is na darparu mynediad at fand eang cyflym iawn. I’r un
graddau, hwyrach y gall gwasanaethau sydd eisoes ar gael gyflenwi buddion
argaeledd i bawb. Er enghraifft, os yw’r holl weithredwyr rhwydwaith symudol (MNO)
yn darparu gwasanaeth, hwyrach na fydd cymaint o angen ffonau talu.

Rolau a chyfrifoldebau
2.10

Fel y nodwyd uchod, mae’r Ddeddf Cyfathrebu’n gofyn yn benodol ein bod yn sicrhau
bod gwasanaethau teledu, radio a chyfathrebu electronig ar gael ledled y DU. Rhaid
inni hefyd ystyried priodoldeb annog darparu gwasanaethau trosglwyddo data cyflym
ledled y DU a’r defnydd ohonynt, ac mae’r Ddeddf Gwasanaethau Post yn ei gwneud
yn ofynnol inni sicrhau bod gwasanaeth post cyffredinol yn cael ei ddarparu.

2.11

Nodwyd yn ein cynllun blynyddol drafft ar gyfer 2013/14 y byddem yn dal i hyrwyddo’r
cyfle i gyfranogi mewn cymdeithas ar gyfer defnyddwyr a dinasyddion drwy sicrhau

5

Gweler Roller, L. H. a Waverman, L., “Telecommunications Infrastructure and Economic
Development: a Simultaneous Approach,” American Economic Review, cyf. 91, rhif 4, tud. 787-814, a
gyhoeddwyd yn 2001. Canfu hwn dystiolaeth o gyswllt achosol cadarnhaol sylweddol rhwng
buddsoddi mewn seilwaith telathrebu a thwf economaidd, yn enwedig pan fydd màs critigol o seilwaith
yn bodoli. Roedd y màs critigol fel petai ar lefel seilwaith a ddarparai wasanaeth i bron pawb.
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bod ystod eang o wasanaethau cyfathrebu ar gael a thrwy eu defnyddio. Mae
gweithgareddau allweddol yn y maes hwn yn cynnwys:

2.12

•

sicrhau buddsoddiad preifat mewn rhwydweithiau eang drwy gynnal cymhellion
effeithlon ar gyfer buddsoddiad drwy gystadleuaeth a pholisi cysylltiedig, gan
adlewyrchu risg uwch posibl buddsoddi mewn rhwydweithiau newydd lle bo’n
briodol;

•

cefnogi’r broses o ddarparu gwasanaethau symudol helaeth, gan gynnwys band
eang symudol, ledled y DU a’i gwledydd drwy osod rhwymedigaethau trwydded i
wasanaethau 4G a chefnogi ymyriad y sector cyhoeddus i fynd i’r afael â mannau
heb wasanaeth symudol;

•

sicrhau bod gwasanaethau cyffredinol effeithiol ac effeithlon mewn telegyfathrebu
yn dal i gael eu cyflenwi ac yn dal i esblygu;

•

sicrhau bod y gwasanaeth post cyffredinol yn cael ei ddarparu drwy weithio ar
gynaliadwyedd ariannol, effeithlonrwydd, monitro ac ymchwil parhaus a
rheoleiddio economaidd;

•

mynd ati i hyrwyddo dealltwriaeth o argaeledd, o’r nifer sy’n manteisio ac o
berfformiad rhwydwaith ymhlith y rhai sy’n llunio polisïau yng Nghymru, Lloegr, yr
Alban a Gogledd Iwerddon i ysgogi dadl a datblygu polisïau i gyflenwi mewn
perthynas â nodau argaeledd a chynhwysiant y llywodraeth; a

•

helpu Llywodraeth y DU i wneud penderfyniadau polisi effeithiol i sicrhau
argaeledd a chynhwysiant helaeth, gyda ffocws ar fand eang cyflym iawn a’r
trosglwyddo i dechnolegau darlledu digidol. 6

Mae ein rôl yn y maes hwn yn un bwysig felly, ond nid ni yw’r unig gorff cyhoeddus
sydd â’r dasg o hyrwyddo argaeledd gwasanaethau cyfathrebu, na’r unig gorff
cyhoeddus â diddordeb mewn hyrwyddo hynny. Yn benodol:
•

mae Llywodraeth y DU yn buddsoddi oddeutu £680 miliwn i estyn gwasanaethau
band eang a symudol, a gyflenwir yn rhannol drwy awdurdodau lleol a
datganoledig. Dechreuodd hefyd y rhaglen trosglwyddo i’r digidol (DSO) a oedd
yn diddymu teledu daearol analog yn raddol o blaid DTT;

•

mae Adran Menter, Masnach a Buddsoddiad (DETI) Gogledd Iwerddon, 7
Llywodraeth yr Alban 8 a Llywodraeth Cymru 9 yn rhoi eu cynlluniau gweithredu eu
hunain ar waith, gydag ymyriadau allweddol i estyn argaeledd gwasanaethau
band eang a symudol yn benodol; ac

•

mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targedau ar gyfer argaeledd band eang
yn yr Undeb Ewropeaidd (UE), ac mae rhwymedigaethau gwasanaethau
cyffredinol (USO) sylfaenol ar gyfer gwasanaethau teleffoni sefydlog a phost
wedi’u diffinio yn neddfwriaeth yr UE.

6

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/annuealplan1314/summary/condoc.pdf.
“A telecommunications action plan for Northern Ireland 2011-2015,” 7 Mawrth 2011,
www.detini.gov.uk/tpu_action_plan_2011-2015_-_branded_consultation_document_-_final.pdf.
8
“Scotland’s Digital Future—Infrastructure Action Plan,” 31 Ionawr 2012,
www.scotland.gov.uk/Resource/0038/00386525.pdf.
9
“Cymru Ddigidol: cynllun cyflawni,” 30 Mawrth 2011,
http://wales.gov.uk/docs/det/publications/110427deliveryplan.pdf.
7
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2.13

Wrth ystyried argaeledd gwasanaethau cyfathrebu felly, mae angen ystyried camau
chwaraewyr y farchnad yn ogystal ag ystod eang o gyrff cyhoeddus.

Cwmpas
2.14

Yn yr adroddiad hwn, ystyrir argaeledd y gwasanaethau cyfathrebu a ddarperir drwy
chwe rhwydwaith craidd:
•

teleffoni sefydlog;

•

band eang sefydlog;

•

symudol (llais a data);

•

teledu digidol;

•

radio; a

•

phost.

2.15

Y maes pwysicaf dan sylw yw mynediad at y rhyngrwyd, ac yn arbennig band eang.
Mae hyn yn rhannol oherwydd mai argaeledd ac ansawdd mynediad sefydlog a
symudol sy’n amrywio fwyaf ledled y DU. Er enghraifft, mae teleffoni sefydlog yn
destun USO, ond mae’r ddarpariaeth symudol bresennol yn destun amodau
trwydded nad ydynt yn gwneud cyffredinolrwydd yn ofynnol, gan olygu mai prin yw’r
gwasanaeth sydd ar gael mewn rhai rhannau o’r DU, os o gwbl. Y rheswm dros hyn
hefyd yw bod buddion cael at y rhyngrwyd yn niferus ac yn tyfu o ran eu
harwyddocâd, gyda llai a llai o ddewisiadau eraill addas.

2.16

Wrth reswm, mae cael at wasanaethau cyfathrebu hefyd yn ymgorffori’r angen
tybiedig am y gwasanaethau hynny, eu fforddiadwyedd a’r gallu i’w defnyddio. Er nad
ystyrir y ffactorau hyn yn fanwl yn yr adroddiad hwn, mae ein hadroddiadau Profiad
Defnyddwyr blynyddol yn ystyried i ba raddau mae defnyddwyr yn manteisio ar
wasanaethau a dyfeisiau cyfathrebu, 10 mae’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebu wedi
gwneud ymchwil i’r prif rwystrau rhag cyfranogi yn y byd ar-lein, 11 ac mae Go On UK
yn anelu’n benodol at sicrhau mai’r DU yw’r genedl sy’n fwyaf digidol alluog yn y byd
drwy ganolbwyntio ar sgiliau a helpu’r rheini heb y wybodaeth sylfaenol ofynnol i ddal
i fyny. 12

2.17

Yn ein cynllun blynyddol drafft ar gyfer 2013/14, nodwyd y byddem yn gwneud
ymchwil dilynol i effaith argaeledd seilwaith cyfathrebu, gan ategu’r adroddiad hwn
drwy ganolbwyntio ar ardaloedd daearyddol dwysach gan gynnwys dinasoedd a
threfi.

10

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/consumer-experience-reports/.
“Bridging the gap: sustaining online engagement,” 31 Mai 2012,
www.communicationsconsumerpanel.org.uk/Bridging%20the%20gap%20and%20cover.pdf.
12
www.go-on.co.uk/.
11
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Dwysedd poblogaeth
2.18

Nid yw poblogaeth y DU wedi’i dosbarthu’n gyfartal ledled ei thirfas. Mae hyn yn
amlwg yn ffigur 1, sy’n dangos llygredd golau yn y DU. 13 I bob pwrpas, lle mae
llygredd golau, mae pobl.

Ffigur 1. Llygredd golau yn y DU

Ffynhonnell: Campaign to Protect Rural England.

2.19

13

Dengys Ffigur 1 hefyd nad yw’r boblogaeth ym mhob un o wledydd y DU wedi’i
dosbarthu’n gyfartal. Er enghraifft, mae poblogaeth yr Alban wedi’i chanolbwyntio
mewn siâp “J” sy’n rhedeg ar draws yr Ardal Ganolog (Glasgow a Chaeredin), i fyny

Gweler hefyd, er enghraifft, www.avex-asso.org/dossiers/pl/uk/index.html.
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arfordir y dwyrain (Dundee ac Aberdeen) ac yna ar hyd Moray Firth (i Inverness).
Ceir canolfannau eraill gweddol ddwys eu poblogaeth ar draws gweddill yr Alban,
ond mae’r rhain yn fach ac ehangder rhyngddynt. Hyd yn oed rhwng y canolfannau
mwyaf, mae ardaloedd mawr a chanddynt ddwysedd poblogaeth isel iawn—er
enghraifft, y 100 milltir o gefnffordd yr A9 sy’n cysylltu Perth ac Inverness. Mae hyn
yn gwrthgyferbynnu â Lloegr, lle mae llawer mwy o effaith grid gyda chanolfannau
mawr eu poblogaeth a dwyseddau poblogaeth sy’n raddol leihau rhyngddynt.
2.20

2.21

Yn yr adroddiad hwn, dadansoddir argaeledd gwasanaethau cyfathrebu ar gyfer tri
dosbarthiad o ddwysedd poblogaeth:
•

Trefol—sy’n cynnwys trefi a dinasoedd â phoblogaeth yn fwy na 100,000;

•

Lled-drefol—sy’n cynnwys trefi bach â phoblogaeth rhwng 2,000 a 100,000; a

•

Gwledig—sy’n cynnwys pentrefi, pentrefannau a chefn gwlad agored â
phoblogaeth o lai na 2,000.

Cawsom y rhain o ddosbarthiadau LOCALE UK Geographics. 14 Rydym wedi hepgor
nifer o breswylfeydd annosbarthedig, felly hwyrach na fydd y ffigurau a ddefnyddir i
gyfrifo rhaniadau bob amser yn gywerth â’r cyfansymiau. Gan ystyried hyn, rydym
wedi dosbarthu tirfas y DU fel y’i dangosir yn nhabl 1.

Tabl 1. Dosbarthu tirfas y DU (km2)
Cyfanswm
y DU

247,266

Lloegr

132,398

Gogledd Iwerddon

14,002

Yr Alban

79,714

Cymru

21,153

Trefol
6,040
(3%)
5,315
(4%)
128
(1%)
376
(1%)
221
(1%)

Lled-drefol
23,048
(9%)
18,130
(14%)
863
(6%)
1,946
(2%)
2,109
(10%)

Gwledig
218,178
(88%)
108,952
(82%)
13,011
(93%)
77,392
(97%)
18,822
(89%)

2.22

Fel y dengys tabl 1, er ein bod wedi dosbarthu bod 82% o dirfas Lloegr yn Wledig,
mae’r 18% sy’n Drefol neu’n Lled-drefol yn wahanol iawn i Gymru (11%), Gogledd
Iwerddon (7%) a’r Alban (3%).

2.23

Dengys Tabl 2 y ffordd yr ydym wedi dosbarthu poblogaeth y DU.

Tabl 2. Dosbarthu poblogaeth y DU (canran)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru

14

Trefol
35
37
19
24
19

www.ukgeographics.co.uk/images/locale.pdf.
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Lled-drefol
51
50
49
59
59

Gwledig
14
13
32
18
22
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2.24

Fel y dengys tabl 2, Lloegr sydd â’r gyfran uchaf o’i phoblogaeth yn byw mewn
ardaloedd a ddosbarthir yn rhai Trefol. Mae gan Gymru a’r Alban gyfran gymharol
uchel o’u poblogaethau mewn ardaloedd Lled-drefol. Yng Ngogledd Iwerddon mae’r
gyfran uchaf yn byw mewn ardaloedd Gwledig.

2.25

Nid ydym wedi ceisio dadansoddi’n fanylach, er bod hyn yn bosibl. Er enghraifft, pan
asesodd Cymdeithas Frenhinol Caeredin ddosbarthiad poblogaeth yr Alban, nododd
fod y rhan fwyaf o bobl yn byw mewn dwyseddau poblogaeth tebyg i’r rheini yn
Lloegr. 15 Yn seiliedig ar hyn, mae ein Pwyllgor Cynghori ar gyfer yr Alban wedi cyfrifo
bod y 10% terfynol o boblogaeth Lloegr yn byw mewn dwysedd cyfartalog o ryw 40 o
bobl y km2, ac yn yr Alban y dwysedd poblogaeth cymaradwy yw chwech o bobl y
km2 ar gyfartaledd. Yn yr un modd, gallai rhannu’r dosbarthiad Gwledig olygu bod
modd gwneud cymariaethau ystyrlon pellach rhwng gwahanol ardaloedd.

2.26

Er y gwahaniaethau hyn, mae llawer o’r heriau sy’n wynebu pobl mewn mannau
gwledig neu anghysbell yn gyffredin, ni waeth a ydynt yn byw yng ngogledd Dyfnaint,
Fermanagh, canolbarth Cymru neu Ucheldiroedd yr Alban. Er enghraifft, gwnaethom
ddadansoddiad atchweliad i asesu ffactorau a allai roi cyfrif am argaeledd
gwasanaethau symudol 3G. Mae ein canlyniadau fel petaent yn dangos y gellir
esbonio llawer o'r amrywiaeth yn y ddarpariaeth rhwng gwahanol rannau o'r DU gan
faint, dwysedd a chyfansoddiad y boblogaeth leol, topograffeg y dirwedd yn ogystal â
natur wledig yr ardal.

Data
2.27

15

Dosbarthir llawer o’r data yn yr adroddiad hwn yn ôl rhanbarth o’r DU yn unol â’r
Enwau Unedau Tiriogaethol at Ddibenion Ystadegaeth (NUTS) a ddatblygwyd gan yr
UE. Mae 12 o’r rhanbarthau hyn, fel y dangosir yn ffigur 2: naw yn Lloegr (Dwyrain
Canolbarth Lloegr, Dwyrain Lloegr, Llundain Fwyaf, Gogledd-ddwyrain Lloegr,
Gogledd-orllewin Lloegr, De-ddwyrain Lloegr, De-orllewin Lloegr, Gorllewin
Canolbarth Lloegr a Swydd Efrog a Humber) ac un yr un ar gyfer Cymru, Gogledd
Iwerddon a’r Alban.

“Digital Scotland,” 26 Hydref 2010, www.rse.org.uk/886_DigitalScotland.html.
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Ffigur 2. Rhanbarthau NUTS y DU

Ffynhonnell: Eurostat. 16

Strwythur yr adroddiad hwn
2.28

16

Mae gweddill yr adroddiad hwn wedi’i strwythuro ar y cyfan yn ôl gwasanaeth yn
hytrach nag awdurdodaeth, er mwyn cymharu gwybodaeth ar draws ffiniau
daearyddol, gan gydnabod y profiadau cyffredin a deimlir gan ddinasyddion a
defnyddwyr ni waeth ymhle maent yn byw yn y DU.
•

Yn Adran 3, eglurir pam mae argaeledd gwasanaethau cyfathrebu’n bwysig i
ddinasyddion a defnyddwyr, a’r rheini’n unigolion ac yn fusnesau.

•

Yn Adran 4, defnyddir data a gyhoeddwn eisoes i ddisgrifio argaeledd
gwasanaethau cyfathrebu yn y DU a’r gwledydd sy’n rhan ohoni.

•

Yn Adran 5, disgrifir rôl marchnadoedd, pam nad ydynt efallai’n sicrhau bod
gwasanaethau cyfathrebu ar gael i bawb, a’r ffactorau—cyffredinol a phenodol—
sy’n sbarduno argaeledd yn ymarferol.

•

Yn Adran 6, ystyrir rôl ymyriadau i estyn argaeledd gwasanaethau cyfathrebu y tu
hwnt i’r hyn sy’n fasnachol ddichonadwy, ar ba ffurfiau y gall yr ymyriadau hyn
fod a sut maent wedi codi yn y sector cyfathrebu, wedi’u darlunio gan gyfres o
astudiaethau achos bywyd go iawn.

•

Yn Adran 7, mae rhagor o ganfyddiadau a nifer o sylwadau y gobeithiwn y
byddant, ynghyd â gweddill yr adroddiad hwn, yn ysgogi ystyriaeth bellach gan y
rheini â diddordeb yn y materion hyn. Mae hyn yn cynnwys dadansoddiad
atchweliad i asesu beth allai fod yn gyfrifol am yr amrywiaeth yn argaeledd
gwasanaethau symudol 3G.

http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/uk.htm.
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•

Mae Atodiad 1 yn cynnwys data pellach sy’n sail i’r dadansoddiadau yn adran 7.

•

Mae Atodiad 2 yn rhestru’r cyfeiriadau a ddyfynnir yn yr adroddiad hwn.

•

Mae Atodiad 3 yn cynnwys rhestr o’r byrfoddau a ddefnyddir yn yr adroddiad
hwn.

13
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Adran 3

3. Pam mae argaeledd yn bwysig
Cyflwyniad
3.1

Yn yr adran hon, eglurir pam mae cael gwasanaethau cyfathrebu’n bwysig i
ddinasyddion a defnyddwyr, yn unigolion ac yn fusnesau. Mae gwasanaethau
cyfathrebu'n darparu mynediad at adnoddau gwleidyddol, addysgol, diwylliannol ac
economaidd hanfodol. Hefyd, mae’r ffaith bod cyfathrebu digidol yn rhan fwyfwy
annatod o fywyd pob dydd yn golygu bod pobl yn dibynnu’n gynyddol arnynt. Mae’r
rhyngrwyd yn hynod o bwysig, gan gynnig cyfleustra a chynhwysiant i unigolion,
effeithlonrwydd a hyblygrwydd i fusnesau, ac addysg ac ymgysylltu democratig i
gymdeithas. Bydd cyflwyno rhwydweithiau band eang cyflym iawn, cyflymu’r
mynediad drwy dechnolegau symudol at y rhyngrwyd a newid i ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus ar-lein dim ond yn cadarnhau hyn.

Mae gwasanaethau cyfathrebu’n ffordd o gael at adnoddau
hanfodol
3.2

Mae gwasanaethau cyfathrebu'n darparu gweithgareddau ac adnoddau gwleidyddol,
addysgol a diwylliannol i bobl. Mae argaeledd gwasanaethau felly’n bwysig am fod
diffyg argaeledd yn golygu bod llai o ffordd o gael at adnoddau felly (os oes ffordd o
gael atynt o gwbl). Gall prinder ffordd o gael at adnoddau felly fod yn waeth, yn
nodweddiadol mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell, oherwydd diffyg
gwasanaethau cyhoeddus eraill, fel llyfrgelloedd neu gludiant cyhoeddus.

3.3

Mae cael at wasanaethau cyfathrebu’n rhoi buddion i unigolion (er enghraifft, drwy
ddarparu’r modd o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu), busnesau (er
enghraifft fel ffordd o gysylltu â chyflenwyr a chwsmeriaid) ac i gymdeithas gyfan (er
enghraifft, drwy ddarparu adnoddau addysgol sy’n arwain at boblogaeth fwy medrus
a gwybodus). Mae datblygu gwasanaethau cyfathrebu digidol a throsglwyddo i’r oes
ddigidol wedi gwneud gwasanaethau cyfathrebu’n rhan gynyddol annatod o’n
bywydau bob dydd. Amcangyfrifodd Llywodraeth y DU fod y defnyddiwr Prydeinig
nodweddiadol yn treulio bron hanner ei oriau effro yn ymwneud mewn un ffordd neu’i
gilydd â chynhyrchion a gwasanaethau’r sector cyfathrebu. 17 Defnyddir
gwasanaethau cyfathrebu digidol fwyfwy i gymryd rhan mewn cymdeithas sifil, i
ddysgu a datblygu, i gadw mewn cysylltiad, i rannu gwybodaeth ac ar gyfer adloniant,
ymhlith gweithgareddau eraill. Mae’r ffaith bod gwasanaethau cyfathrebu digidol yn
rhan fwyfwy annatod o fywyd bob dydd wedi arwain at gynnydd ym maint ac
arwyddocâd eu buddion cysylltiedig, ac at sefyllfa lle mae llai a llai o ddewisiadau
eraill digonol ar gael i bobl sy’n methu nad ydynt yn cael atynt.

Y rhyngrwyd
Mae cael at y rhyngrwyd yn ofid penodol
3.4

17

Y peth pwysicaf sy’n peri gofid ynglŷn ag argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yw
cael at y rhyngrwyd. Mae buddion cael at y rhyngrwyd yn niferus ac yn cynyddu o ran
arwyddocâd, gyda llai a llai o ddewisiadau eraill addas, wrth i nifer cynyddol o

“Digital Britain: Final Report,” 16 Mehefin 2009, www.officialdocuments.gov.uk/document/cm76/7650/7650.pdf.
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wasanaethau symud ar-lein. Argaeledd band eang hefyd yw un o’r pethau sy’n
amrywio fwyaf ledled y DU o’r holl wasanaethau cyfathrebu. Er bod rhyngrwyd band
eang a gyflenwir dros linell ffôn sefydlog ar gael i bron pob cartref ac eiddo
masnachol yn y DU (gweler adran 4), mae gwahaniaeth sylweddol yn ansawdd y
mynediad ledled y DU. Mae’r amrywiad hwn yn creu goblygiadau pwysig am fod
ansawdd a chyflymder y cysylltiad yn pennu’r gweithgareddau a’r adnoddau y gall
defnyddiwr gael atynt yn ddigon da.
3.5

Mae diffyg mynediad digonol at y rhyngrwyd yn gallu gosod dinasyddion a
defnyddwyr dan anfantais, drwy eu heithrio o gynnwys, adnoddau ac arbedion costau
a allai fod yn bwysig.

3.6

Er mwyn disgrifio holl werth y rhyngrwyd, mae’n ddefnyddiol ystyried y buddion i
ddefnyddwyr (unigolion a busnesau) a'r buddion ehangach i’r economi a
chymdeithas.

Pam mae’n bwysig i ddefnyddwyr fod y rhyngrwyd ar gael
Unigolion sy’n ei ddefnyddio
Effeithlonrwydd a chyfleustra
3.7

Mae’r rhyngrwyd yn galluogi pobl i wneud yr hyn a wnânt eisoes ond mewn modd
mwy cynhyrchiol ac yn haws. Er enghraifft, gall pobl siopa am fwyd ar-lein. Mae hyn
yn arbed amser, ond mae hefyd yn cynnig mwy o hyblygrwydd i’r defnyddwyr o ran
pryd maen nhw’n siopa, a’r cyfle i amldasgio gyda gweithgareddau eraill wrth siopa.

3.8

Yn yr un modd, mae’r rhyngrwyd yn gwneud patrymau gweithio mwy hyblyg yn
bosibl, yn enwedig gweithio o gartref. Mae’r cyfle hwn yn arbed costau ac amser
teithio i unigolion. Mae hefyd yn creu effeithiau cymdeithasol ac economaidd pwysig
drwy hybu cyfleoedd cyflogaeth.

Trafodion
3.9

Hwyrach y bydd unigolion yn canfod nad allant brynu’r cynhyrchion â’r prisiau mwyaf
cystadleuol heb y rhyngrwyd. Mae offer cymharu ar-lein yn galluogi unigolion i ddod o
hyd i’r bargenion gorau am nwyddau a gwasanaethau. Mae llawer o adwerthwyr a
chwmnïau cyfleustod yn cynnig disgowntiau ar-lein yn unig, ac mae nifer o fanciau’n
gweithredu ar y rhyngrwyd yn unig. Er enghraifft, mae’r rhan fwyaf o gwmnïau ynni’n
rhoi 4-9% o ddisgownt i bobl sy’n talu eu biliau ar-lein. Mae effaith colli cyfleoedd felly
gan nad yw’r rhyngrwyd ar gael yn waeth i bobl mewn ardaloedd gwledig ac
anghysbell gan ei bod eisoes yn anoddach iddynt gael at wasanaethau ac
adwerthwyr.
Amcangyfrifodd Race Online 2012 fod aelwydydd nad ydynt ar-lein yn colli’r cyfle i
arbed £560 y flwyddyn ar gyfartaledd fel defnyddwyr, a bod 3.6m o aelwydydd incwm
isel yn colli’r cyfle i arbed dros £1bn y flwyddyn gyda’i gilydd drwy siopa a thalu biliau
ar-lein.
Ffynhonnell: “Manifesto for a Networked Nation,” 15 Gorffennaf 2010. 18

18

www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24773.
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Ymlyniad
3.10

Ystyrir fwyfwy fod gwasanaethau rhyngrwyd yn hanfodol. Ystyrir bod y rhyngrwyd yn
helpu pobl i fodloni eu hanghenion craidd mewn bywyd ac fel defnyddwyr, a gosodir
gwerth uchel arno.
Canfu’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebu fod 73% o bobl â band eang gartref yn ei
ddisgrifio fel rhywbeth hanfodol neu bwysig a bod 84% o bobl yn cytuno y dylai fod
yn bosibl cael band eang gartref ni waeth ymhle mae pobl yn byw.
Ffynhonnell: “Not online, not included: consumers say broadband essential for all,” 3 Mehefin
2009. 19

Busnesau sy’n ei ddefnyddio
Cyfathrebu
3.11

Mae’n bosibl y bydd busnesau’n ei chael yn anodd parhau’n gystadleuol os na allant
gael at wasanaethau cyfathrebu penodol o ansawdd digonol. Mae cysylltiadau
ansawdd uchel â’r rhyngrwyd yn galluogi busnesau i ymgysylltu â’r farchnad drwy
gyfathrebu’n effeithiol â chyflenwyr a chwsmeriaid (er enghraifft, anfon a chael
atodiadau e-bost mewn pryd).

Effeithlonrwydd
3.12

Amcangyfrifodd Booz & Company y gallai busnesau bach a chanolig gwtogi 54% ar
eu costau drwy awtomeiddio cefn swyddfa a chyfathrebu’n electronig, a llwyddo i
werthu 51% yn fwy oherwydd marchnata effeithiol a chyrhaeddiad daearyddol
ehangach yn sgil defnyddio’r rhyngrwyd. 20

Hyfforddiant
3.13

Un fantais bellach a gynigia’r rhyngrwyd i fusnesau yw’r cyfle i gyflogeion ddatblygu
sgiliau gan aflonyddu cyn lleied â phosibl ar y busnes. Hwyrach y bydd cyflogwyr
bach yn benodol yn amharod rhyddhau staff i hyfforddi, ond drwy gael at hyfforddiant
ar-lein gall cyflogeion ddatblygu eu sgiliau yn y gweithle neu’r cartref.

Gweithio hyblyg
3.14

Gan fod y rhyngrwyd yn gwneud patrymau gweithio hyblyg yn bosibl, fel gweithio o
gartref, gall unigolion fynd ar drywydd cyfleoedd cyflogaeth sy’n bellach i ffwrdd o’u
cartref neu gyfleoedd nad oeddent wedi’u hystyried o’r blaen. Mae gweithlu mwy
hyblyg a symudol yn effeithio’n gadarnhaol ar yr economi drwy alluogi’r cyflenwad
llafur a sgiliau i lifo’n rhwyddach tuag at y galw amdano.

Arloesi
3.15

19

Mae’r rhyngrwyd hefyd wedi bod yn fodd i ddatblygu gwasanaethau cwbl newydd
nad oeddynt ar gael yn y byd cyn y rhyngrwyd, gyda’r cyfryngau cymdeithasol yn
enghraifft amlwg. Mae gan fusnesau sy'n darparu'r gwasanaethau newydd hyn

www.communicationsconsumerpanel.org.uk/downloads/not%20online%20%20not%20included%20-%20June%202009.pdf.
20
“This is for everyone: the case for universal digitisation,” 8 Tachwedd 2012,
www.booz.com/media/uploads/BoozCo_This-Is-for-Everyone.pdf.
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fynediad hefyd at farchnad ehangach ac mae'r rhai mwyaf llwyddiannus wedi
datblygu i fod yn gorfforaeth fyd-eang mewn llai na degawd.

Pam mae'n bwysig i ddinasyddion fod y rhyngrwyd ar gael
3.16

Mae Race Online 2012 wedi dadlau bod yr achos economaidd a chymdeithasol o
blaid gwlad wedi’i rhwydweithio yn un aruthrol. 21 Fel y disgrifir yn adran 5, mae
allanolion (externalities) cadarnhaol a gynhyrchir gan wasanaethau cyfathrebu yn
golygu bod y gymdeithas gyfan yn elwa ar unigolion yn cael at y rhyngrwyd.

Gwasanaethau cyhoeddus
3.17

Mae argaeledd y rhyngrwyd yn cefnogi ac yn cryfhau cyfranogiad gyda
gwasanaethau cyhoeddus, gan ei gwneud yn fwy cyfleus i ddefnyddwyr ac efallai’n
rhoi mwy o reolaeth iddynt ar y gwasanaethau a gânt. Daw’n gynyddol bwysig fod y
rhyngrwyd ar gael i sicrhau na rwystrir unigolion rhag cael at y gwasanaethau hyn
wrth i ffocws darpariaeth gwasanaethau a gwybodaeth symud ar-lein.

3.18

Mae’r symudiad i wasanaethau cyhoeddus ar-lein yn cynnwys budd arall, sef ei
gwneud yn haws cyrraedd rhai dinasyddion, fel y rheini mewn ardaloedd gwledig, a
allai ei chael yn anoddach cael yn bersonol at wasanaethau cyhoeddus. Er
enghraifft, gall unigolion gael at wasanaethau Galw Iechyd Cymru, gan olygu nad
oes cymaint o angen iddynt fynd at y meddyg.

3.19

Un enghraifft o’r ffordd y mae’r rhyngrwyd yn ganolog i ffyrdd newydd o ddarparu
gwasanaethau iechyd hanfodol yw rhaglen yr Arddangoswr System Gyfan. Prosiect
dwy flynedd yw hwn a ariannwyd gan Adran Iechyd Llywodraeth y DU i gael gwybod
sut gall pobl reoli eu hiechyd eu hunain a chadw eu hannibyniaeth. Mae treialon wedi
defnyddio cysylltedd â’r rhyngrwyd i archwilio ffyrdd o wneud gwasanaethau
cyhoeddus yn fwy hygyrch, er enghraifft drwy ganiatáu i bobl ddiabetig anfon
mesuriadau siwgr gwaed dyddiol i dimau nyrsio drwy flwch pen set wedi’i gysylltu.

Cyfathrebu
3.20

Cynigia’r rhyngrwyd amrywiaeth o wasanaethau cyfathrebu, gan gynnwys e-bost,
protocol llais dros y rhyngrwyd a rhwydweithio cymdeithasol, a’r mwyafrif ohonynt yn
rhad ac am ddim i’w defnyddio. Ystyrir bod y rhyngrwyd wedi gwneud y byd yn llai o
faint drwy alluogi pobl i gadw mewn cysylltiad ble bynnag y byddant.

3.21

Mae cysylltiadau cyfathrebu cryf, fel y rhai sy’n cael eu meithrin gan y rhyngrwyd, yn
arwain o bosibl at fwy o ryngweithio a gwell cynhwysiant cymdeithasol. Mae’r effaith
hon yn enwedig o bwysig o ran unigolion sydd fel arall yn cael eu heithrio’n
gymdeithasol (er enghraifft, o ganlyniad i anabledd neu leoliad). Yn wir, mae’r
Comisiwn Cymunedau Gwledig wedi dadlau bod technoleg heddiw yn rhan mor
annatod o ffabrig cymdeithas nes bod modd ystyried amddifadedd digidol yn
haeddiannol ochr yn ochr â mathau mwy traddodiadol o amddifadedd cymdeithasol,
fel incwm isel, diweithdra, addysg wael, afiechyd ac arwahanrwydd cymdeithasol, a’i
ystyried mewn cysylltiad cryf â’r mathau hyn. 22

21

“Manifesto for a Networked Nation.”
“Mind the gap: digital England—a rural perspective,” 23 Mehefin 2009,
http://crc.staging.headshift.com/files/CRC104%20Digital%20Inclusion%20Report.pdf.
22
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Addysg
3.22

Mae’r rhyngrwyd yn darparu ystod eang o adnoddau gwybodaeth ac addysg.
Darperir addysg uwch fwyfwy drwy fecanweithiau ar-lein, a hynny ar ei amlycaf
drwy’r Brifysgol Agored. Erbyn hyn, mae’r rhyngrwyd hefyd yn adnodd pwysicach i
grwpiau oedran ieuengach. Hwyrach ei bod yn anoddach i blant ysgol sydd heb y
rhyngrwyd gartref wneud aseiniadau (er enghraifft, ymchwilio i bynciau) nag y mae i’r
rheini sydd â’r rhyngrwyd.

3.23

Mae effaith argaeledd y rhyngrwyd ar addysg yn estyn y tu hwnt i’r ysgol a
chanlyniadau arholiad ac mae’n gysylltiedig â rhagolygon yn y dyfodol. Mae
hyfedredd ar y rhyngrwyd yn ofyniad mwyfwy cyffredin ar gyfer amrywiaeth gynyddol
o alwedigaethau, ac mae diffyg argaeledd y rhyngrwyd yn gwrthod y cyfle i unigolion
ennill sgiliau felly.

Dod o hyd i waith
3.24

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig llond gwlad o offer a all roi gwybodaeth ac addysg i bobl
sy’n chwilio am waith, o ran eu set sgiliau a cheisiadau swydd llwyddiannus. Hwyrach
y bydd yn anoddach i bobl sy’n chwilio am waith gael swydd os na allant gael at y
cyfleoedd lu a restrir ar-lein. Erbyn hyn mae llawer o gyfleoedd cyflogaeth yn cael eu
rhestru ar-lein yn unig.

Ymgysylltu democratig
3.25

Mae’r rhyngrwyd yn annog mwy o gyfranogiad democratig drwy wella mynediad
dinasyddion at wybodaeth. Mae mynediad at y rhyngrwyd yn golygu bod data
llywodraeth fwyfwy ar gael i’r cyhoedd. Mae’r argaeledd hwn yn caniatáu i’r cyhoedd
herio a chraffu’n helaethach, gan alluogi unigolion felly i gynyddu eu hymgysylltu
democratig.

3.26

Mae cyflwyno gwasanaethau rhyngrwyd hefyd yn helpu i sbarduno ymgysylltu
democratig y tu hwnt i ddarparu gwybodaeth yn unig. Er enghraifft, mae e-ddeisebau
yn galluogi pobl i greu a llofnodi deisebau ar-lein am unrhyw beth y mae Llywodraeth
y DU yn gyfrifol amdano. Bydd unrhyw e-ddeiseb sy’n cael mwy na 100,000 o
lofnodion yn cael ei hystyried wedyn am ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin.
Canfu’r Panel Defnyddwyr Cyfathrebu fod un o bob tri o ddefnyddwyr y rhyngrwyd
wedi defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer cyfranogiad dinesig, fel cysylltu ag adran
llywodraeth neu gyngor neu lofnodi deiseb ar-lein
Ffynhonnell: “Not online, not included: consumers say broadband essential for all.”

Cael at wybodaeth
3.27

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig modd cyflym a hawdd i unigolion gael at wybodaeth lu am
newyddion a materion cyfoes, er mwyn iddynt gael at newyddion sy’n berthnasol i’w
cymuned leol ac i gymdeithas ehangach a helpu i gyfrannu at boblogaeth fwy
gwybodus.

3.28

Mae’r rhyngrwyd yn gwella’r amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i unigolion, ond
mae hefyd yn lleihau costau’r chwilio i ddod o hyd iddi.
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Cymunedau
3.29

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig buddion niferus i gymunedau, gan gynnwys cymunedau
daearyddol a chymunedau â diddordebau neu brofiadau cyffredin (er enghraifft, y
gymuned fyddar). Yn yr achosion hyn, yn ogystal â’r buddion i unigolion, mae
cymdeithas gyfan yn elwa ar y ffaith bod cymunedau felly’n defnyddio’r rhyngrwyd i
gyfathrebu a rhannu adnoddau’n effeithiol.

Cymunedau daearyddol
3.30

Gan arddangos effaith gadarnhaol argaeledd y rhyngrwyd ar boblogaethau gwledig,
nododd y Comisiwn Cymunedau Gwledig fod y rhyngrwyd wedi arwain at fusnesau’n
symud i bentrefi a threfi marchnad er mwyn i berchenogion busnes a chyflogeion
fwynhau gwell ansawdd bywyd ac arwain hefyd at bobl yn symud allan o ddinasoedd
ar y sail y gallant weithio o gartref, siopa a pharhau i ddefnyddio gwasanaethau
cyhoeddus ar-lein. Honnodd y Comisiwn fod gweithgynhyrchwyr ac adwerthwyr
gwledig wedi manteisio ar farchnadoedd byd-eang, gan gynhyrchu gwerthiannau
newydd, o ganlyniad i fynediad digidol. 23

3.31

Yn wir, mewn nifer o ffyrdd, mae cymunedau gwledig yn dibynnu’n helaethach ar
wasanaethau rhyngrwyd na’u cymheiriaid trefol. Canfu’r Swyddfa Masnachu Teg fod
cymunedau anghysbell yn tueddu i fod â phrinder cludiant cyhoeddus a phrisiau
tanwydd uwch. 24 Mae diffyg mynediad at adnoddau fel siopau a llyfrgelloedd yn
cynyddu’r ddibyniaeth ar adnoddau eraill sydd ar gael ar-lein. Hefyd, canfu’r
Comisiwn Cymunedau Gwledig fod pobl mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o
wylio ffilmiau neu’r teledu ar-lein am fod mathau eraill o adloniant, fel y theatr a’r
sinema, yn llai hygyrch. 25
Canfu’r Comisiwn Cymunedau Gwledig fod tua 75% o ddefnyddwyr rhyngrwyd
gwledig yn defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer trafodion, sy’n uwch na chyfartaledd y DU
sy’n 69%.
Ffynhonnell: “Mind the gap: digital England—a rural perspective.”

Cymunedau eraill
3.32

Mae cael at adnoddau a sianeli cyfathrebu yn cynnig budd penodol i grwpiau anabl a
grwpiau eraill sydd dan anfantais. Rydym wedi cydnabod o’r blaen y gall fod yn haws
i bobl anabl yn arbennig gael nwyddau a gwasanaethau ar-lein nag ar y stryd fawr. 26

3.33

Mae nifer o elusennau i’r anabl hefyd wedi cadarnhau’r farn fod band eang yn cynnig
buddion sylweddol i ddefnyddwyr felly. Pwysleisiodd Hearing Concern Link y
potensial mawr sydd gan fand eang i bobl anabl o ran e-bost, negeseua gwib . . . . .
a gwell cyfnewid ar y rhyngrwyd.” 27

23

“Mind the gap: digital England—a rural perspective.”
“Price and choice in remote communities: call for evidence,” 8 Mehefin 2012,
www.oft.gov.uk/shared_oft/consultations/remote-communities/OFT1420.pdf.
25
“Mind the gap: digital England—a rural perspective.”
26
“Mynediad a chynhwysiant: cyfathrebiadau digidol i bawb,” 15 Hydref 2009,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/access/statement/ai_statement.pdf.
27
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/access/responses/hclink.pdf.
24
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Pam mae’n bwysig i’r economi fod y rhyngrwyd ar gael
3.34

Mae argaeledd y rhyngrwyd yn gallu bod yn allweddol i gefnogi twf economaidd
cynaliadwy, yn enwedig i fusnesau bach a’r rhai sydd mewn ardaloedd gwledig. Drwy
roi mwy o hyblygrwydd i’r busnesau hyn, cefnogi arloesedd a gwella eu gallu i
gystadlu, mae’r rhyngrwyd yn helpu i sicrhau’r cadernid economaidd gorau posibl.
Mae hyn, felly, yn cefnogi cystadleurwydd yr economi gyfan.

Darparu gwasanaethau cyhoeddus
3.35

Mae symud gwasanaethau cyhoeddus ar-lein yn cynnig buddion economaidd yn
ogystal â rhai cymdeithasol. Mae’r rhyngrwyd yn galluogi cyrff cyhoeddus i ddarparu
“mwy am lai” am fod dulliau cyflenwi ar-lein yn llai costus na dulliau traddodiadol fel y
post a’r ffôn. Mae gwybodaeth ar-lein am wasanaethau cyhoeddus yn lleihau nifer yr
ymholiadau ffôn neu bersonol am wasanaethau felly, gan ryddhau adnoddau staff.

3.36

Mae rhaglen Arddangoswr System Gyfan yr Adran Iechyd wedi arddangos
posibilrwydd cysylltedd wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Yn sgil y rhaglen,
sy’n defnyddio technoleg i helpu pobl i reoli eu hiechyd a chadw eu hannibyniaeth,
cafwyd 20% yn llai o dderbyniadau brys a 15% yn llai o ymweliadau â’r adran
ddamweiniau ac achosion brys.
Amcangyfrifodd Race Online 2012 y byddai £900m y flwyddyn yn cael ei arbed pe
byddai’r holl oedolion nad ydynt ar-lein yn dechrau defnyddio’r rhyngrwyd i gysylltu â
Llywodraeth y DU bob mis yn lle gwneud galwad ffôn neu gysylltu wyneb yn wyneb
Ffynhonnell: “Manifesto for a Networked Nation.”

Yr economi ddigidol
3.37

Nid busnesau unigol yn unig a allai ei chael yn anodd aros yn gystadleuol heb
wasanaethau cyfathrebu o ansawdd. Dadleuodd Llywodraeth y DU y bydd y
gwledydd a’r llywodraethau hynny sy’n gwthio eu sector cyfathrebu digidol yn ei flaen
yn strategol yn ennill mantais gystadleuol sylweddol a hirfaith. 28 Amcangyfrifodd
Booz & Company y gallai busnesau bach a chanolig y DU ddatgloi cymaint â
£18.8bn mewn refeniw ychwanegol o dechnoleg ddigidol. 29

3.38

I rai cymunedau gwledig, ystyrir ei bod yn hanfodol cael y rhyngrwyd er mwyn
rhwystro dirywiad economaidd ac osgoi ymyleiddio pellach. Mae Aelodau Llafur
Senedd yr Alban dros yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd wedi cyfeirio at Ynysoedd y
Gorllewin fel cymuned sy’n wynebu heriau economaidd mawr, gan gynnwys sicrhau
ystod amrywiol o gyfleoedd cyflogaeth, a dirywiad y boblogaeth. Dadleuwyd
ganddynt fod angen ar gymunedau felly bob mantais economaidd sydd ar gael iddynt
er mwyn iddynt gadw a thyfu eu poblogaeth, ehangu cyflogaeth a ffynnu i’r dyfodol.
Dywedasant fod cyfathrebu digidol cyflym, modern yn rhan hanfodol o’r dyfodol
hwnnw. 30

28

“Digital Britain: Final Report.”
“This is for everyone: the case for universal digitisation.”
30
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/access/responses/highlandisland.pdf.
29
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Pam mae’n bwysig bod rhyngrwyd symudol ar gael
3.39

Mae’n bosibl cael at y rhyngrwyd yn symudol gan ddefnyddio ffonau symudol a
modemau symudol (a elwir hefyd yn dongl). Mae’r dyfeisiau hyn yn defnyddio
technoleg 2G, 3G ac, erbyn hyn, 4G, gan ddarparu cysylltiadau mwyfwy cyflym.

3.40

Mae cael at y rhyngrwyd ar ddyfeisiau symudol yn gynyddol bwysig i unigolion ac i
fusnesau. Canfu ein hymchwil fod 39% o oedolion y DU yn berchen ar ffôn deallus
(sef ffôn symudol wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer gwasanaethau data) erbyn
chwarter cyntaf 2012, 31 a bod maint y data a drosglwyddir dros rwydweithiau
symudol y DU wedi cynyddu 119% rhwng mis Mawrth 2011 a mis Mehefin 2012. 32
Canfuom fod 94% o oedolion y DU yn berchen ar ffôn symudol/yn defnyddio ffôn
symudol a bod 42% yn cael at y rhyngrwyd dros gysylltiad symudol (naill ai ar
gyfrifiadur neu ffôn symudol).
Ffynhonnell: CMR 2012.

3.41

Mae pwysigrwydd gwasanaethau rhyngrwyd symudol yn amlwg yn y newidiadau
mewn patrymau gweithio modern. Mae cynnydd mewn gweithio i ffwrdd o fan
sefydlog (fel swyddfa) yn cynyddu’r galw am gysylltiadau rhyngrwyd symudol. I lawer,
disgwylir fwyfwy eu bod “ar gael” ac yn hygyrch drwy’r amser ac mae’r ffin rhwng
oriau gwaith a bywyd personol wedi cymylu.
Mae 85% o unigolion yn cymryd rhan mewn galwadau ffôn sy’n gysylltiedig â gwaith
yn ystod amser personol, ac mae 81% o ddefnyddwyr ffonau symudol yn cadw eu
ffonau symudol ymlaen drwy’r amser, hyd yn oed pan fyddant yn y gwely.
Ffynhonnell: CMR 2011, 4 Awst 2011. 33

Mae argaeledd y rhyngrwyd ac ansawdd y gwasanaeth yn debygol o fod yn
bwysicach byth yn y dyfodol
3.42

Yn 2009, roedd Llywodraeth y DU yn ystyried ei bod wedi cyrraedd trobwynt mewn
perthynas â’r byd ar-lein. Dywedodd ei fod yn symud o roi mantais i’r rheini sydd
ynddo i roi anfantais weithgar i’r rheini sydd hebddo. 34 Mae’r Comisiwn Cymunedau
Gwledig wedi rhybuddio rhag methu â llawn werthfawrogi cyflymder, dyfnder a maint
y newid technolegol. 35

3.43

Mae’r cyfeiriad yn glir: bydd nifer cynyddol o wasanaethau hanfodol yn y dyfodol naill
ai ar gael ar-lein yn unig neu’n cael eu darparu all-lein mewn ffordd sy’n cosbi’r bobl
sy’n eu cael yn y modd hwn (er enghraifft, am gost uwch). Mae hefyd yn debygol y
bydd gwasanaethau ar-lein yn mynnu cysylltiadau cyflymach fwyfwy wrth iddynt ddod
yn gynyddol soffistigedig.

31

“Adroddiad y Farchnad Gyfathrebu” (CMR) 2012, 18 Gorffennaf 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-marketreports/cmr12/.
32
“Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012,” 16 Tachwedd 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/broadbandspeeds/infrastructure-report-2012/.
33
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr11/UK_CMR_2011_FINAL.pdf.
34
“Digital Britain: Final Report.”
35
“Mind the gap: digital England—a rural perspective.”
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3.44

Mae amrywiad yn ansawdd y gwasanaethau cyfathrebu sydd ar gael felly’n fater
mwyfwy arwyddocaol. Mae fel petai’r rhaniad yn tyfu rhwng y bobl sy’n gallu cael
gwasanaethau ar-lein o ansawdd uchel yn benodol a’r bobl sy’n methu â’u cael.
Mae’r cyflymderau cyfartalog a gyflenwir i ddefnyddwyr trefol yn cynyddu’n llawer
cyflymach na’r rheini a gyflenwir i ddefnyddwyr gwledig. Dangosodd ein hymchwil fod
y cyflymderau lawrlwytho band eang sefydlog cyfartalog a gâi defnyddwyr trefol 15%
yn gyflymach na’r rheini a gâi eu cymheiriaid gwledig yn 2008. 36 Erbyn mis Mai 2012,
roedd y cyflymder cyfartalog i ddefnyddwyr trefol wedi codi i fwy na dwywaith a
hanner y cyflymder i ddefnyddwyr gwledig. 37

3.45

Ym mis Mehefin 2012, roedd rhwydweithiau band eang cyflym iawn a gynigiai 30
Mbit/s neu uwch o gyflymderau lawrlwytho ar gael gan ddarparwyr masnachol i 65%
o safleoedd y DU. 38 Wrth i wasanaethau rhyngrwyd esblygu, bydd yn bwysicach
estyn argaeledd y gwasanaethau hyn.

Gwasanaethau cyfathrebu eraill
Teleffoni symudol
Pwysigrwydd cynyddol y dulliau cyfathrebu symudol
3.46

Mae rhwydweithiau symudol yn llwyfan cyflenwi pwysig i wasanaethau llais a
negeseuon testun. Rhwng 2000 a 2010, cynyddodd yr amser a dreulir ar alwadau
llais symudol 350%, a chynyddodd nifer y negeseuon testun tua 2,000%. 39
Mae 93% o oedolion y DU yn berchen ar ffôn symudol neu’n defnyddio un, ac mae
15% o oedolion y DU yn byw mewn cartrefi â ffôn symudol yn unig.
Ffynhonnell: CMR 2011.

Anfodlonrwydd â lefelau argaeledd cyfredol
3.47

Canfu ymchwil gan y Panel Defnyddwyr Cyfathrebu fod ansawdd y ddarpariaeth yn
ofid pwysig i ddefnyddwyr. Mewn adborth digymell, roedd problemau gyda signal a
derbyniad yn brif achos pryder i ddefnyddwyr—a hynny cyn bwysiced â chost
gwasanaethau. 40

3.48

Mae darpariaeth (coverage) yn arbennig o bwysig i bobl sy’n gweithio. Fel uchod,
mae unigolion yn gwerthfawrogi’n fawr y gallu i ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu
tra byddant yn teithio o gwmpas, ac mae newidiadau mewn ffordd o fyw a phatrymau
gwaith yn golygu bod pobl yn disgwyl gallu cysylltu ag eraill, a bod eraill yn gallu
cysylltu â hwy, ar bron unrhyw adeg.

3.49

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfynnu tystiolaeth o ddinasyddion sy’n dweud nad
allant gael at wasanaethau symudol lle maent yn byw a gallai hyn effeithio ar eu gallu

36

“UK Broadband Speeds 2008,” 8 Ionawr 2009,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/bbspeed_jan09.pdf.
37
“UK fixed-line broadband performance, November 2011: the performance of fixed-line broadband
delivered to UK residential consumers,” Ofcom, 2 Chwefror 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/broadbandresearch/Fixed_bb_speeds_Nov_2011.pdf.
38
“Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.”
39
CMR 2011.
40
www.communicationsconsumerpanel.org.uk/CCP_response_to_mostly_mobile_061009.pdf.
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i ffonio’r gwasanaethau brys. 41 Mae trawsrwydweithio brys rhwng yr holl weithredwyr
symudol ar gael ledled y DU, sy’n golygu bod defnyddwyr yn gallu gwneud galwad
frys gan ddefnyddio unrhyw rwydwaith sydd ar gael pan na fydd eu rhwydwaith hwy
yn gweithio.

Defnyddio yn y dyfodol
3.50

Mae dyfeisiau symudol ar fin bod yn bwysicach byth wrth iddynt gael eu defnyddio
mwyfwy ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymgysylltu democratig
(er enghraifft, yn arf i gofrestru pleidleisiwr neu holi ymgeiswyr etholiadol), iechyd (er
enghraifft, cael negeseuon testun i’ch atgoffa o apwyntiadau) a chludiant (er
enghraifft, yr wybodaeth deithio ddiweddaraf). O ganlyniad, gallai’r rheini sy’n methu
cael at wasanaethau symudol ganfod eu bod dan anfantais neu wedi’u hymyleiddio.

Teledu digidol
3.51

Nid modd o gael adloniant yn unig mo’r teledu. Mae hefyd yn allweddol yn rhoi
newyddion ac mae’n darparu rhaglenni gwleidyddol, addysgol, diwylliannol a
chymunedol. Mae’r graddau y mae unigolion yn gwerthfawrogi’r teledu yn cael eu
hadlewyrchu yn y lefelau gwylio uchel—sef pedair awr y dydd ar gyfartaledd. 42

3.52

Mae trosglwyddo i'r digidol (DSO) wedi arwain at oblygiadau pwysig i’r rheini a
adawyd heb signal DTT. Gyda theledu analog, roedd aelwydydd heb ddigon o
dderbyniad i gael eu dosbarthu’n aelwydydd a oedd yn gallu cael signal yn dal yn
gallu goddef yn aml yr ansawdd is o lun yr oeddent yn ei gael. Yn achos DTT, mae’r
canlyniadau’n llawer mwy deuol: mae ansawdd y llun naill ai’n dda neu ar goll, ac
mae’r derbyniad sy’n diffodd yn gyson mewn ardaloedd ag ychydig iawn o
dderbyniad yn llawer llai derbyniol i wylwyr na derbyniad analog gwael. Rydym wedi
amcangyfrif o’r blaen y byddai niferoedd gweddol debyg o gartrefi—oddeutu
250,000—yn symud i mewn ac allan o dderbyniad DTT ‘cwbl ddibynadwy’ adeg
trosglwyddo i'r digidol (er mai dim ond oddeutu 75,000 o gartrefi sydd ddim yn gallu
derbyn unrhyw signal DTT defnyddiol o gwbl). 43

Radio
3.53

Mae’r radio hefyd yn darparu rhaglenni newyddion, gwleidyddol, addysgol,
diwylliannol a chymunedol ac mae’n ffynhonnell o adloniant a werthfawrogir. Cynigia
radio digidol fuddion i ddefnyddwyr o ran nifer y sianeli sydd ar gael, ansawdd y sain,
gwell dewis o orsafoedd a gwell nodweddion fel sgrolio testun radio a phosibilrwydd
(gyda’r cyfarpar cydnaws) oedi ac ailddirwyn rhaglenni byw.

3.54

Fodd bynnag, mae’r sianeli radio mwyaf poblogaidd ar gael hefyd drwy radio analog,
sy’n darparu gwasanaeth ym mhobman bron. Hefyd, nid yw argaeledd radio digidol
DAB yn ofynnol o reidrwydd i’r rhan fwyaf o sianeli radio digidol am eu bod ar gael
drwy lwyfannau teledu digidol a’r rhyngrwyd (er nad yw’r rhain yn darparu
gwasanaethau mewn modd mor gludadwy a symudol â DAB).

41

“Mynediad a chynhwysiant: cyfathrebiadau digidol i bawb.”
CMR 2012.
43
“Taflen ffeithiau Ofcom ar dderbyniad rhif 2: faint o gartrefi fydd yn gallu derbyn yr amlblecsau
teledu gwasanaeth cyhoeddus ar ôl newid i’r digidol?” Mawrth 2008,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/tv-research/rhif2.pdf.
42
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Post
3.55

Gwerthfawrogir gwasanaeth post y DU yn fawr gan fusnesau ac aelwydydd. Mae
bron pob busnes yn defnyddio’r gwasanaeth post, gan gynnwys i ddosbarthu neu
gael nwyddau, anfon biliau neu farchnata. Nododd Richard Hooper fod 87% o’r holl
bost yn y DU yn 2009 wedi’i anfon gan fusnesau: 60% at ddefnyddwyr domestig a
27% at fusnesau eraill. 44 Yn ôl ein hymchwil, dywed defnyddwyr preswyl eu bod yn
cael 7.8 eitem yr wythnos ar gyfartaledd ond maent yn honni anfon 5.9 eitem y mis
yn unig ar gyfartaledd, gan nodi hefyd mai busnesau sy’n anfon mwyafrif y post yn y
DU. Hefyd, pan ofynnwyd iddynt am y math o bost a gawsant yn yr wythnos
ddiwethaf, roedd cyfran fwy o ddefnyddwyr preswyl wedi cael post trafodol (84% o’r
ymatebwyr), post uniongyrchol wedi’i gyfeirio (49%) a gohebiaeth arall gan fusnesau
heblaw cardiau cyfarchion a gwahoddiadau (35%) neu lythyrau personol (27%) gan
ddefnyddwyr eraill. 45

3.56

Mae llawer o bobl yn dal i ddibynnu ar y gwasanaeth post fel modd pwysig o
gyfathrebu. Canfu TNS BMRB fod dros hanner y cwsmeriaid busnes yn defnyddio’r
post fel modd o gyfathrebu, gyda’r lefelau defnyddio heb fod yn llawer llai na
negeseuon testun. 46 Er bod cwsmeriaid preswyl yn disgwyl y byddant yn anfon llai o
bost dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, dywedant o hyd y bydd bob amser rhai
pethau nad oes modd eu hanfon heblaw drwy’r post. Yn ôl ein hymchwil, mae llawer
o ddefnyddwyr yn dibynnu ar wasanaethau post fel modd o gyfathrebu, gyda thri ym
mhob pump a ymatebodd yn dweud eu bod yn dibynnu naill ai “llawer” neu’n
“weddol” ar y post fel modd o gyfathrebu. Hefyd, dywedodd dros hanner (58%) y
cwsmeriaid preswyl y byddent yn teimlo wedi’u torri i ffwrdd o gymdeithas pe na
allent anfon neu gael post. 47

3.57

Mae dosbarthu a chasglu parseli’n wasanaeth penodol o bwysig i gymunedau
gwledig a phobl sy’n byw mewn mannau anghysbell. Hwyrach bod llai o amrywiaeth
o nwyddau a gwasanaethau o fewn cyrraedd y bobl sy’n byw mewn ardaloedd
gwledig nag sydd ar gael i bobl mewn ardaloedd mwy trefol, ac mae gwasanaethau
ar-lein, a siopa rhyngrwyd yn arbennig, yn cynyddu’r amrywiaeth o nwyddau a
gwasanaethau sydd ar gael. Canfu’r Swyddfa Masnachu Teg fod gwasanaethau
cludiant cyhoeddus prin neu ddrud yn broblem ychwanegol i gymunedau anghysbell
a gall y pethau hyn felly wneud dosbarthiadau a siopa ar-lein yn fwy deniadol. 48

Y nifer sy’n manteisio ar wasanaethau
3.58

44

Er bod yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebu,
mae mynediad hefyd yn cynnwys yr angen tybiedig am y gwasanaethau hynny, eu
fforddiadwyedd a’r gallu i’w defnyddio. Mae’n bwysig felly ystyried matrics o’r nifer
sy’n manteisio ochr yn ochr ag asesiadau o argaeledd.

“Saving the Royal Mail’s universal postal service in the digital age: an update of the 2008
independent review of the postal services sector,” 10 Medi 2010,
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31808/10-1143-saving-royalmail-universal-postal-service.pdf.
45
“Profiad y Defnyddiwr 2012,” 8 Ionawr 2013,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce12/Consumer_Experience_Researc1.pdf.
46
“Business customer needs from a sustainable universal postal service in the UK,” 8 Tachwedd
2010, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/post/1184.pdf.
47
“Profiad y Defnyddiwr 2012.”
48
“Price and choice in remote communities: call for evidence.”
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3.59

Mae’n arbennig o bwysig mesur ac asesu’r nifer sy’n manteisio ar wasanaethau
rhyngrwyd, a hynny oherwydd rôl gynyddol y rhyngrwyd mewn sbarduno cynhwysiant
cymdeithasol ac economaidd (gweler uchod) a chan fod fforddiadwyedd a diffyg
cymhwysedd i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn gallu rhwystro pobl rhag
defnyddio’r rhyngrwyd (gan gynnwys y gofyniad i fod yn berchen ar gyfrifiadur neu
ddyfais gysylltiedig arall).

3.60

Yn ystod chwarter cyntaf 2012, roedd 80% o aelwydydd y DU yn gallu cael at y
rhyngrwyd gartref (gan gynnwys drwy ffôn symudol), sef tri phwynt canran o gynnydd
ers y flwyddyn flaenorol. 49

3.61

Mae ein hadroddiad Profiad Defnyddwyr blynyddol yn darparu dadansoddiad
demograffig o aelwydydd nad ydynt yn cymryd y rhyngrwyd. Canfu ein hadroddiad yn
2011 fod pobl hŷn yn llawer llai tebygol o fod â modd o gael at y rhyngrwyd. Yn ail
chwarter 2011, roedd gan 27% o bobl dros 75 a 55% o bobl 65 i 74 oed fand eang yn
y cartref, o’i gymharu ag 86% o bobl 25 i 44 oed. Mae aelwydydd incwm is hefyd yn
llai tebygol o gael band eang yn y cartref: 55% o aelwydydd yn y grŵp economaiddgymdeithasol DE, o’i gymharu ag 88% o aelwydydd AB1. Er nad yw ansawdd
darpariaeth rhwydwaith rhyngrwyd mor uchel yn nodweddiadol mewn ardaloedd
gwledig ag y mae mewn ardaloedd trefol, nid oes unrhyw wahaniaeth sylweddol yn y
nifer sy’n manteisio ar fand eang rhwng aelwydydd mewn ardaloedd gwledig ac
mewn ardaloedd trefol. 50

3.62

Mae pobl yn methu â manteisio ar fand eang am nifer o resymau. Yn fras, gellir
rhannu’r rhain yn rhesymau gwirfoddol ac anwirfoddol. Y rhesymau gwirfoddol yw’r
rhai fel dewis peidio â manteisio ar fand eang gan nad yw’r unigolyn yn gallu gweld ei
berthnasedd neu nad yw’n syml am ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae rhesymau
anwirfoddol yn cynnwys bod heb y sgiliau neu’r wybodaeth i ddefnyddio’r rhyngrwyd
neu fethu â fforddio’r gost.

3.63

Nododd y Panel Defnyddwyr Cyfathrebu ddau brif rwystr rhag cymryd rhan yn y byd
ar-lein. 51 Y cyntaf yw “gafael disgyrchiant y byd all-lein,” ym marn y rhai sy’n ystyried
bod y byd all-lein yn llawer haws, cyflymach, mwy cyfarwydd, mwy hygyrch a haws ei
ddefnyddio. Yr ail yw “ofn technoleg a’i chymhlethdod,” yn ôl y rheini nad ydynt yn
uniaethu â delwedd ac iaith technoleg.

3.64

Canfuom fod 6% o aelwydydd yn ail chwarter 2010 wedi dewis yn wirfoddol peidio â
chael y rhyngrwyd gartref, a hynny’n gyffredinol am eu bod yn teimlo nad oedd ei
angen arnynt. Roedd hwn ar ei uchaf ymhlith pobl hŷn, gyda 27% o bobl dros 75 oed
yn peidio â defnyddio’r rhyngrwyd am resymau gwirfoddol. Honnodd cyfran uwch o
aelwydydd (10%) nad oedd ganddynt y rhyngrwyd am resymau anwirfoddol, gyda
23% o aelwydydd DE yn honni bod naill ai’r costau neu eu diffyg sgiliau’n eu hatal
rhag cael y rhyngrwyd gartref. 52

3.65

Nod Go On UK (y cyflawnwyd ei amcanion yn flaenorol gan Race Online 2012) yw
sicrhau mai’r DU yw’r genedl fwyaf galluog yn ddigidol yn y byd drwy ganolbwyntio ar
sgiliau a helpu’r rheini sydd heb yr wybodaeth sylfaenol ofynnol i ddal i fyny.

49

CMR 2012.
“Profiad y Defnyddiwr 2011,” 6 Rhagfyr 2011,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/consumer-experience/tce11/research_report_of511a.pdf.
51
“Bridging the gap: sustaining online engagement.”
52
“Profiad y Defnyddiwr 2011.”
50
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3.66

26

Mae’r DU wedi llwyddo’n ddiweddar gyda throsglwyddo i wasanaeth cyfathrebu
digidol arall, DTT. Mae’r gwaith o drosglwyddo i’r digidol wedi’i gwblhau bellach a
chyflawnwyd hynny gyda chymorth Digital UK, sefydliad dielw a sefydlwyd ar gais
Llywodraeth y DU i helpu pobl i baratoi at y trosglwyddo.
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Adran 4

4. Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu
Cyflwyniad
4.1

Fel y trafodwyd yn adran 3, nid yw gwasanaethau cyfathrebu ar gael ym mhobman
yn y DU. Yn yr adran hon disgrifir i ba raddau mae pob un o’r gwasanaethau canlynol
ar gael:
•

teleffoni sefydlog;

•

band eang sefydlog;

•

symudol (llais a data);

•

teledu digidol;

•

radio; a

•

phost.

4.2

Darparwn ffigur am argaeledd pob gwasanaeth ar gyfer y DU gyfan, yn ogystal â
dadansoddiadau yn ôl gwlad a rhanbarth yn Lloegr. Ar y cyfan, data a gyhoeddwn
eisoes yw hyn. Os oes modd, mae dadansoddiadau newydd yn dadansoddi’r data
ymhellach i ardaloedd Trefol, Lled-drefol a Gwledig fel y disgrifir yn adran 2.
Oherwydd gwahaniaethau ym manylder y data hynny, bu’n rhaid inni wneud
tybiaethau sy’n golygu bod y dadansoddiadau ar gyfer radio digidol DAB a DTT yn
llai cywir nag ar gyfer gwasanaethau band eang a symudol. Serch hynny, rydym
wedi’u cynnwys oherwydd y darlun cyffredinol a greant, sy’n gyson ar y cyfan.

4.3

Mae’n bwysig cofio bod gan bob un o’r chwe gwasanaeth cyfathrebu dan ystyriaeth
wahanol hanes gyda gwahanol etifeddiaeth. Mae gwasanaethau post a theleffoni
sefydlog yn destun rhwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol (USO) ac felly maent ar
gael ledled y DU gyfan bron. Mae radio analog a theledu lloeren digidol ar gael ym
mhob man yn yr un modd, ac mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) ar DTT ar
gael yn helaeth gan fod y trosglwyddo i’r digidol wedi digwydd bellach. Fodd bynnag,
mae argaeledd gwasanaethau band eang, symudol a radio digidol DAB yn amrywio
llawer mwy.

Teleffoni sefydlog
4.4

Mae teleffoni sefydlog ar gael ledled y DU gyfan bron. Mae USO yn sicrhau
gwasanaeth sylfaenol i bob dinesydd, gyda BT ac, yn Hull, KCom, wedi’u dynodi’n
ddarparwyr gwasanaeth cyffredinol. Mae hyn yn eu gorfodi i ddarparu llinell ffôn
sefydlog sy’n cynnal llais, ffacs a mynediad rhyngrwyd “ymarferol” i unrhyw aelwyd ar
gais. Rhaid cynnig y gwasanaethau USO am brisiau sy’n fforddiadwy i bob
defnyddiwr ac sy’n unffurf ledled y DU, oni bai ein bod wedi pennu bod cyfiawnhad
clir dros beidio â gwneud hynny.

4.5

Dan yr USO, mae’n rhaid i BT a KCom gysylltu llinell ffôn am bris safonol heblaw y
byddai hyn yn achosi cost afresymol, a osodwyd ar hyn o bryd ar £3,400 gan BT.
Dywed BT fod llai na 0.25% o geisiadau am linellau ffôn newydd yn mynd heibio’r
27
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terfyn hwn. Codir costau ychwanegol ar y defnyddiwr os bydd yn dewis mynd ymlaen
â’r archeb. Golyga hyn fod mwy na 99.9% o geisiadau am linellau BT newydd yn cael
eu bodloni. Dywed KCom nad yw wedi gwrthod unrhyw geisiadau am linell ffôn.

Band eang sefydlog
4.6

4.7

Mae prif gyflymderau lawrlwytho sydd o leiaf 2 Mbit/s ar gael ym mron pob safle yn y
DU. 53 Canolbwyntia’r adroddiad hwn felly ar ddau ddiffiniad allweddol o fand eang:
•

Safonol —sy’n darparu cyflymderau lawrlwytho gwirioneddol o leiaf 2 Mbit/s ac
sy’n cael ei ddarparu’n gyffredinol gan ddefnyddio technoleg Llinell Danysgrifio
Ddigidol Anghymesur (ADSL). Hwn yw’r gofyniad lleiaf ar gyfer ffrydio fideo byw
ac mae’n gyson â diffiniad Llywodraeth y DU yn ei huchelgais i ddarparu
mynediad i bron pawb erbyn 2015; a

•

Cyflym iawn—sy’n darparu prif gyflymderau lawrlwytho o leiaf 30 Mbit/s ac sy’n
cael ei ddarparu fel rheol o leiaf yn rhannol drwy gebl ffibr optig ar ffurf ffibr i’r
cabinet (FTTC), ffibr i’r safle (FTTP) neu gebl. 54

Dengys Tabl 3 fod argaeledd band eang safonol yn y DU yn amrywio’n sylweddol.
Amcangyfrifwn fod tua 1.2m o gartrefi’n methu â chael y gwasanaeth hwn: ychydig
dros 900,000 yn Lloegr a thua 100,000 yr un yng Nghymru, yr Alban a Gogledd
Iwerddon. (Mae ffigurau manwl, wedi’u dadansoddi yn ôl lleoliad a gwledigrwydd, yn
atodiad 1, ynghyd â ffigurau ar gyfer y gwasanaethau eraill a ystyrir yn yr adran hon).

Tabl 3. Argaeledd band eang safonol (canran o aelwydydd)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob
un
95.3
95.8
87.4
95.3
91.9
94.5
94.0
99.2
95.1
96.3
95.7
94.7
96.1
94.5

Trefol

Lled-drefol

Gwledig

98.3
98.5
96.0
98.0
96.4
98.5
97.6
99.3
97.4
98.1
97.1
98.5
98.8
96.9

96.9
97.1
95.6
96.8
95.2
97.4
96.9
100
96.1
97.3
97.6
97.9
97.1
95.8

80.1
80.6
66.5
85.9
77.0
76.1
79.0
87.4
80.5
79.0
85.3
81.4
79.6
78.9

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Ofcom. Sylwer: Mae’r ffigur argaeledd cyffredinol ar gyfer y DU yn
wahanol i’r ffigur yn “Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012” oherwydd gwahaniaethau methodolegol.

53

“Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.”
Mae hyn yn gyson â’r diffiniad a ddefnyddir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Un diffiniad amgen yw 24
Mbit/s, a ddefnyddiwyd gennym mewn rhai cyhoeddiadau blaenorol ac a ddefnyddir gan Lywodraeth y
DU yn ei huchelgais i ddarparu mynediad erbyn 2015 i 90% o safleoedd o leiaf. Oherwydd y gyfran
fach iawn o wasanaethau band eang cyflym iawn sy’n gweithredu rhwng 24 a 30 Mbit/s (tua 3%),
byddai’r gwahaniaeth mewn argaeledd a adroddir yn fach iawn pe byddai’r diffiniad 24 Mbit/s wedi’i
ddefnyddio yma.
54
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4.8

Dengys Tabl 4 fod amrywiadau sylweddol hefyd yn argaeledd band eang cyflym iawn
yn y DU (a fynegir fel y gyfran o gartrefi sydd mewn egwyddor â darpariaeth FTTC
gan fod y cabinet telegyfathrebu agosaf wedi’i gysylltu â’r gyfnewidfa leol drwy gebl
ffibr optig). Amcangyfrifwn fod tua 8.5m o gartrefi nad ydynt yn gallu cael y
gwasanaeth hwn: 6.5m yn Lloegr, 1.3m yn yr Alban a bron 800,000 yng Nghymru
ond llai na 30,000 yng Ngogledd Iwerddon. (Mae ffigurau manwl, wedi’u dadansoddi
yn ôl lleoliad a gwledigrwydd, yn atodiad 1, ynghyd â ffigurau ar gyfer y
gwasanaethau eraill a ystyrir yn yr adran hon).

Tabl 4. Argaeledd band eang cyflym iawn (canran o aelwydydd)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob
un
67.9
70.9
96.0
47.6
39.8
67.1
68.5
87.9
71.2
72.9
70.8
52.3
75.0
63.6

Trefol

Lled-drefol

Gwledig

86.0
86.7
98.4
72.3
90.1
93.5
94.0
87.9
79.1
84.3
90.7
89.9
86.4
70.9

67.0
70.5
97.1
48.3
33.8
68.8
74.4
95.0
74.4
74.1
75.8
46.5
75.9
67.0

21.2
19.1
92.4
6.3
6.6
17.9
14.0
58.5
23.4
18.0
25.4
16.0
18.8
20.0

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Ofcom. Sylwer: Mae’r ffigur argaeledd cyffredinol ar gyfer y DU yn
wahanol i’r ffigur yn “Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012” oherwydd gwahaniaethau methodolegol.

4.9

Cyflwynir Tablau 3 a 4 hefyd ar lefel awdurdod gweinyddol ar ffurf mapiau
rhyngweithiol yn http://maps.ofcom.org.uk/broadband/.

4.10

Mae’n nodedig mai yng Ngogledd Iwerddon y mae band eang safonol ar gael leiaf yn
y DU ond bod band eang cyflym iawn ar gael yn llawer mwy yno nag mewn mannau
eraill (am y rhesymau a nodir yn adran 6). Gwael yw’r gwasanaeth cymharol i Gymru
o ran band eang safonol a band eang cyflym iawn. Mae hefyd yn nodedig pa mor
sydyn y mae argaeledd band eang cyflym iawn ledled y DU yn gostwng wrth i’r
gwledigrwydd gynyddu. Eto, dim ond yng Ngogledd Iwerddon y mae’r
gwahaniaethau’n fach. Yng Nghymru, mae lleoliadau Gwledig dros 13 gwaith yn llai
tebygol na lleoliadau Trefol o gael band eang cyflym iawn. Yn fras, mae argaeledd yn
amrywio’n fwy yn hyn o beth o fewn rhanbarthau NUTS na rhwng gwahanol rannau
o’r DU â dwysedd poblogaeth tebyg.

4.11

Mae Ffigur 3 yn mapio argaeledd band eang cyflym iawn yn benodol, gan ddangos
yn glir nad yw hwn eto’n estyn i’r ardaloedd sy’n wledig yn bennaf ym Mhrydain Fawr.
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Ffigur 3. Argaeledd band eang cyflym iawn yn y DU

Ffynhonnell: “Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.”

4.12

Mae’r DU ymhell o fod yn unigryw yn y patrwm argaeledd hwn. Dengys Ffigur 4 y
darlun yn Ewrop ar ddiwedd 2011.

Ffigur 4. Argaeledd band eang cyflym iawn yn Ewrop

Ffynhonnell: “Broadband coverage in Europe in 2011: mapping progress towards the coverage
objectives of the Digital Agenda,” Point Topic, 27 Chwefror 2012, lluniwyd i’r Comisiwn Ewropeaidd. 55

55

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf//document.cfm?doc_id=1102.
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4.13

I fusnesau, mae llinellau a brydlesir—cyfleusterau trawsyrru a brydlesir yn breifat
oddi wrth ddarparwr cyfathrebu cyhoeddus—yn fodd cyffredin o gysylltu â’r
rhyngrwyd. Canfu Jigsaw Research fod 42% o ymatebwyr yn defnyddio llinellau a
brydlesir, tra oedd y ffigur hwn yn 68% ymysg cwmnïau mwy o faint. 56 Daethom
wedyn i’r casgliad fod y gwasanaeth mewn egwyddor ar gael yn gyffredinol ledled y
DU: am fod rhwydwaith ffisegol BT ar gael ym mhobman yn y DU a bod BT yn gallu
darparu llinellau a brydlesir bron ym mhobman yn y wlad heblaw Hull, lle mae KCOM
yn gweithredu’r unig rwydwaith ffisegol sydd ym mhobman. 57

Symudol (llais a data)
4.14

Defnyddir technolegau 2G ar gyfer galwadau ffôn symudol a negeseuon testun.
Mae’n bosibl cael at y rhyngrwyd gan ddefnyddio gwasanaethau 2G, ond mae
technolegau 3G yn ofynnol am gysylltiad o ansawdd rhesymol. Rydym yn ystyried
bod darpariaeth 2G yn cyfateb yn fras i ddarpariaeth llais (voice coverage) a bod
darpariaeth 3G yn cyfateb yn fras i ddarpariaeth ddata (data coverage).

4.15

Dengys Tabl 5 y ddarpariaeth symudol 2G i safleoedd yn y DU. Amcangyfrifwn fod
tuag 80,000 o gartrefi’n methu â chael y gwasanaeth hwn: ychydig dros 40,000 yn
Lloegr, tua 20,000 yn yr Alban a 10,000 yr un yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.
Mae’r ffigurau hyn a ffigurau darpariaeth safleoedd symudol eraill yn yr adroddiad
hwn yn cyfeirio at ddarpariaeth y tu allan i safle gan o leiaf un gweithredwr
rhwydwaith. Mae’r ddarpariaeth y tu mewn i safleoedd yn debygol o fod yn is am fod
signalau symudol yn gwanhau wrth fynd drwy waliau. Am fod trwch a chyfansoddiad
waliau’n amrywio rhwng adeiladau, mae’r ddarpariaeth symudol dan do hefyd yn
amrywio ac felly mae’n anodd darparu ffigurau ystyrlon ar gyfer darpariaeth dan do.

Tabl 5. Darpariaeth symudol 2G (canran y safleoedd a wasanaethir gan o leiaf un
gweithredwr)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
99.7
99.8
98.7
99.2
99.2
99.8
99.8
100.0
99.6
99.9
99.9
99.5
99.9
99.8

Trefol
99.9
99.9
99.5
99.7
99.8
99.9
99.8
100.0
99.8
99.8
99.9
99.7
99.9
99.9

Lled-drefol
99.5
99.7
98.2
99.2
99.1
99.8
99.7
100.0
99.3
99.8
99.9
99.3
99.7
99.7

Gwledig
99.1
99.6
97.8
97.9
98.1
99.8
99.6
100.0
99.3
99.6
99.9
99.3
99.6
99.2

Ffynhonnell: Ofcom.

56

“Business Connectivity Services Review 2011,” Jigsaw Research, Hydref 2011,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/business-connectivity/annexes/businessreview.pdf.
57
“Business Connectivity Market Review: review of the retail leased lines, wholesale symmetric
broadband origination and wholesale trunk segments markets,” 18 Mehefin 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/business-connectivity-mr/summary.
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4.16

Dengys Tabl 6 ddarpariaeth symudol 3G safleoedd yn y DU. Amcangyfrifwn fod mwy
na 200,000 o gartrefi’n methu â chael y gwasanaeth hwn: mwy nag 80,000 yng
Ngogledd Iwerddon, tua 70,000 yr un yn Lloegr a’r Alban a 30,000 yng Nghymru.

Tabl 6. Darpariaeth symudol 3G (canran o safleoedd a wasanaethir gan un
gweithredwr o leiaf)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
99.1
99.7
88.3
97.0
97.6
99.9
99.7
100.0
99.4
99.8
100.0
99.2
99.7
99.6

Trefol
99.7
99.9
96.4
98.9
99.5
99.9
99.8
100.0
99.7
99.9
100.0
99.6
99.9
99.8

Lled-drefol
98.5
99.5
81.7
97.0
97.4
99.8
99.5
100.0
99.0
99.5
100.0
99.0
99.4
99.5

Gwledig
96.6
99.2
78.5
91.7
94.2
99.8
99.4
100.0
98.3
99.0
100.0
98.6
99.2
98.5

Ffynhonnell: Ofcom. Sylwer: Lluniwyd Tablau 5 a 6 drwy gyfateb safleoedd preswyl a busnesau bach
a chanolig i gronfa ddata o bicseli 200×200m yn disgrifio’r ddarpariaeth symudol ledled y DU. Mae’r
dull hwn ychydig yn wahanol i’r broses o gyfateb data darpariaeth i godau post a ddefnyddiwyd yn y
dadansoddiad atchweliad yn atodiad 1. Mae gwahaniaethau bychan felly rhwng y ffigurau a
gynhyrchwyd gan y ddau ddull.

4.17

Mae’r ardaloedd hynny â heriau daearyddol ac economaidd mwy yn tueddu i gael eu
darpariaeth gan un neu ddau weithredwr yn unig. Mewn canolfannau mwy poblog,
mae defnyddwyr yn tueddu i allu dewis gwasanaethau oddi wrth y rhan fwyaf o’r
gweithredwyr symudol, neu’r cyfan ohonynt.

4.18

Dengys Tabl 7 ddarpariaeth symudol 2G a 3G gan o leiaf un gweithredwr rhwydwaith
yn ôl daearyddiaeth. Mae hyn yn bwysig am fod ein hymchwil yn dangos bod pobl yn
gwneud llawer o’u galwadau ffôn symudol pan na fyddant yn y cartref nac yn y
gwaith. 58

58

“Mobile phone usage: attitudes towards mobile phone functions including reception,” 23 Ionawr
2013, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/mobile-voice-dataexperience/annexes/usage.pdf.
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Tabl 7. Darpariaeth symudol (canran o dirfas)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

2G
87.2
95.8
91.5
72.5
85.7
98.8
99.1
100.0
84.6
92.1
99.0
96.3
97.6
91.7

3G
75.8
94.0
52.1
49.2
77.9
98.7
98.4
100.0
77.1
89.8
99.4
94.0
95.7
88.2

Ffynhonnell: Ofcom.

4.19

Cyflwynir tablau 5, 6 a 7 hefyd ar lefel awdurdod gweinyddol ar ffurf mapiau
rhyngweithiol yn http://maps.ofcom.org.uk/mobile-services/. Mae gwybodaeth
ychwanegol am boblogaeth a’r ddarpariaeth ddaearyddol ar gyfer pob awdurdod
gweinyddol ar gael yma hefyd.

Teledu digidol
4.20

Mae defnyddwyr yn y DU yn cael eu gwasanaethau teledu drwy amrywiaeth o
lwyfannau digidol: daearol digidol, lloeren, cebl a rhyngrwyd.

4.21

Y prif frand sydd ar gael yn rhad ac am ddim yw Freeview ar DTT. Mae Freesat,
menter ar y cyd a lansiwyd gan BBC ac ITV yn 2008, yn darparu modd o gael at
sianeli am ddim drwy loeren. Mae’r sianeli hyn ar gael hefyd ar dderbynyddion Sky
heb fod angen tanysgrifiad.

4.22

Mae Teledu drwy Dalu (Pay TV) ar gael ar bob llwyfan teledu digidol. Mae Sky yn
adwerthu gwasanaethau ar loeren ddigidol, Virgin Media yw’r gweithredwr cebl
mwyaf, ac mae gwasanaethau talu ar gael hefyd ar DTT gan BT Vision a Top Up TV.

DTT
4.23

A’r trosglwyddo i’r digidol wedi’i gwblhau bellach yn y DU, trawsyrrir gwasanaethau
DTT o’r rhwydwaith o fastiau trawsyrru ar y tir a arferai gario sianeli teledu analog.
Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 1,156 o drosglwyddyddion—80 o rai mawr a bron i
1,000 o rai llai o faint—a weithredir gan Arqiva. Mae’r gwasanaethau’n seiliedig ar
strwythur “amlblecs”, gyda phob amlblecs yn cynnwys nifer o wasanaethau teledu
cydamserol (hyd at 11 ar hyn o bryd) yn ogystal â gorsafoedd radio a gwasanaethau
testun. Cyfunir y gwasanaethau hyn yn ddigidol yn un signal i ffurfio’r amlblecs a
drawsyrrir. Mae pob amlblecs yn llenwi’r un maint o sbectrwm ag un sianel deledu
analog.

4.24

Mae’r llwyfan DTT yn cynnwys chwe amlblecs ar hyn o bryd. Gweithredir dau gan y
BBC, dau gan Arqiva, un gan Digital 3&4 (cwmni sy’n eiddo ar y cyd i ITV a Channel
4) ac un gan SDN (un o is-gwmnïau ITV).
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4.25

Dynodir dau amlblecs y BBC ac amlblecs Digital 3&4 yn amlblecsau PSB. Mae’r
rhain yn cario fersiynau digidol manylder safonol (SD) o’r pum sianel teledu analog
hanesyddol yn ogystal â 11 sianel SD arall. Mae un o’r amlblecsau PSB yn cario
pedair sianel deledu manylder uchel (HD) gan ddefnyddio safonau trawsyrru uwch.
Mae’r tri amlblecs hyn yn trawsyrru o’r 1,156 o drosglwyddyddion i gyd, gan gyflawni
gwasanaeth bron ym mhobman, o ganlyniad i amodau yn eu trwyddedau.

4.26

Mae’r tri amlblecs masnachol arall (a weithredir gan Arqiva a SDN) yn cynnwys tua
30 o sianeli teledu cydamserol. Trawsyrrir yr amlblecsau masnachol o safleoedd yr
80 trosglwyddydd mawr yn unig. Am ei bod yn ddrud adeiladu rhwydweithiau
trawsyrru ar sail gwbl fasnachol ac oherwydd y cyfyngiadau ar argaeledd sbectrwm
mewn rhai ardaloedd, nid yw estyniadau pellach i wasanaeth amlblecs masnachol yn
debygol.

4.27

Dengys Tabl 8 wasanaeth DTT gan y tri amlblecs PSB fel cyfran o aelwydydd y DU.
Amcangyfrifwn fod mwy na 300,000 o gartrefi’n methu â chael y gwasanaeth hwn:
mwy na 260,000 yn Lloegr, bron 30,000 yr un yng Nghymru a’r Alban a bron 20,000
yng Ngogledd Iwerddon.

Tabl 8. Gwasanaeth DTT gan amlblecsau PSB (canran o aelwydydd)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
98.7
98.8
97.5
98.8
97.8
99.7
96.9
98.7
98.8
97.5
98.8
97.8
99.7
96.9

Trefol
99.8
99.8
100.0
100.0
99.8
99.7
98.5
99.8
99.8
100.0
100.0
99.8
99.7
98.5

Lled-drefol
98.8
98.6
98.8
99.8
99.4
99.8
96.7
98.8
98.6
98.8
99.8
99.4
99.8
96.7

Gwledig
96.0
97.0
93.6
94.0
92.0
99.6
95.9
96.0
97.0
93.6
94.0
92.0
99.6
95.9

Ffynhonnell: Ofcom. Sylwer: Casglwyd y data hyn yn fuan ar ôl cwblhau’r newid i'r digidol ac nid yw'n
cynnwys newidiadau dilynol i'r model gwasanaeth DTT.

4.28

34

Dengys Tabl 9 wasanaeth DTT gan y chwe amlblecs i gyd fel cyfran o aelwydydd y
DU. Amcangyfrifwn fod tua 2.7m o gartrefi’n methu â chael y gwasanaeth hwn: bron
1.8m yn Lloegr, 400,000 yng Nghymru, 300,000 yn yr Alban a 200,000 yng Ngogledd
Iwerddon.
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Tabl 9. Gwasanaeth DTT gan bob amlblecs (canran o aelwydydd)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob
un
89.9
92.0
74.1
86.6
71.0
93.5
86.8
98.8
95.4
94.5
85.3
83.3
97.5
95.3

Trefol

Lled-drefol

Gwledig

97.1
97.0
97.8
98.2
98.0
95.9
90.0
98.8
97.1
99.4
93.2
88.9
99.0
99.4

88.0
90.0
71.1
87.5
69.5
93.6
85.3
99.9
96.1
94.5
82.6
83.6
97.4
94.5

79.3
85.5
62.4
67.6
52.2
89.9
88.0
98.7
87.3
79.3
87.5
76.4
92.2
87.1

Ffynhonnell: Ofcom.

4.29

Cyflwynir Tablau 8 a 9 hefyd ar lefel awdurdod gweinyddol ar ffurf mapiau
rhyngweithiol yn http://maps.ofcom.org.uk/dtt/.

4.30

Nid oes unrhyw amrywiadau eithafol yn argaeledd yr amlblecsau PSB rhwng
ardaloedd Trefol a Gwledig. Hyd yn oed yng Nghymru Wledig a De-orllewin Lloegr,
gall 92.0% o aelwydydd gael y sianeli a gludant. Fodd bynnag, mae argaeledd y
chwe amlblecs i gyd yn gostwng o 98.0% yng Nghymru Drefol i 52.2% yng Nghymru
Wledig. Mae patrwm tebyg yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban. Yn Lloegr, mae
amrywioldeb yr holl amlblecsau ar ei fwyaf yng Ngogledd-orllewin Lloegr, gyda Deorllewin Lloegr at ei gilydd yn cael gwasanaeth llai cynhwysfawr. Eglura Adran 5 y
rhesymau dros yr amrywiadau hyn.

Teledu Lleol
4.31

Ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu cyflwyno gwasanaethau teledu lleol, aethom ati i
hysbysebu trwyddedau ar gyfer 21 o orsafoedd a’r gweithredwr amlblecs ar gyfer yr
holl wasanaethau. Lleoliadau’r gorsafoedd hynny oedd Abertawe, Belfast,
Birmingham, Brighton, Bryste, Caerdydd, Caeredin, Glasgow, Grimsby, Leeds,
Lerpwl, Llundain, Manceinion, Newcastle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Preston,
Rhydychen, Sheffield a Southampton.

4.32

Ni chawsom unrhyw geisiadau ar gyfer dwy o’r gorsafoedd: Plymouth ac Abertawe.
Ar gyfer y 19 gorsaf arall, cawsom 57 o geisiadau. Ar 1 Mawrth 2013, cyhoeddasom
ein bod wedi dyfarnu’r trwyddedau ar gyfer yr 19 o orsafoedd yn ogystal â'r drwydded
amlblecs ac felly wedi cwblhau cam cyntaf y broses trwyddedu teledu lleol. 59 Bydd
cam cyntaf y sianeli teledu lleol yn cyrraedd cyfanswm o bron i 12m o gartrefi.

4.33

Gall gwasanaethau lleol ddechrau darlledu cyn gynted ag y bydd yr amlblecs wedi’i
sefydlu ond rhaid dechrau cyn pen dwy flynedd o ddyfarnu’r drwydded. Gobeithio y
bydd rhai sianeli ar yr awyr cyn diwedd 2013.

59

http://media.ofcom.org.uk/2013/03/01/ofcom-awards-preston-local-tv-licence/.
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4.34

Rydym yn awr yn paratoi ar gyfer ail gam y broses drwyddedu gan fod yr ymgeisydd
amlblecs llwyddiannus wedi cynnig lleoliadau pellach y byddai’n gallu darparu ar eu
cyfer. Bydd unrhyw drwyddedau o’r fath yn cael eu dewis o restr o leoliadau lle rydym
wedi dweud bod teledu lleol yn dechnegol bosibl (mae faint o sbectrwm sydd ar gael
yn cyfyngu ar hyn) a lle mae diddordeb gan weithredwr lleol. Byddwn yn cyhoeddi’r
manylion maes o law.

4.35

Mae mapiau o wasanaeth teledu lleol posibl i’w gweld ar ein gwefan. 60

4.36

Dyfernir trwyddedau teledu lleol yn unol â meini prawf statudol sy’n gofyn bod y
gwasanaeth yn gwasanaethu’r ardal leol a’i fod yn gynaliadwy. Rydym wedi dweud yr
ystyriwn mai newyddion lleol yw’r math pwysicaf o gynnwys lleol a byddwn yn rhoi
ystyriaeth benodol i gynigion ymgeiswyr am hyn. Mae’n debygol iawn y bydd pob
gwasanaeth lleol yn darlledu o leiaf awr o newyddion lleol bob dydd.

4.37

Yn rhan o’r fframwaith statudol ar gyfer teledu lleol, dynodir y gwasanaethau hyn yn
rhai PSB a byddant yn cael amlygrwydd priodol ar y rhestr electronig o raglenni.

Lloeren
4.38

Bu gwasanaethau teledu lloeren digidol ar gael yn y DU ers 1998 gan Sky ac ers
2008 gan Freesat. Gosodwyd y lloerennau hyn mewn modd sy’n rhoi derbyniad i’r
DU gyfan, er hwyrach na fydd safleoedd unigol yn gallu cael gwasanaethau
oherwydd problemau llinell welediad neu am nad yw’n bosibl gosod cyfarpar derbyn
ar y safle. Efallai bydd angen caniatâd cynllunio mewn rhai mannau, ond mae
cyfreithiau cynllunio’n caniatáu maint lleiaf a nifer lleiaf o ddysglau lloeren yn y rhan
fwyaf o ardaloedd, yn amodol ar ofynion penodol. 61 Mae Sky wedi rhoi gwybod na
ellid gosod y cyfarpar i ryw 2% o gartrefi yr ymwelwyd â hwy ers mis Gorffennaf
2009. 62

4.39

Yn ogystal â gwasanaethau SD a HD, mae Sky yn cynnig sianel deledu 3D. Darperir
gwasanaethau fideo ar gais (VOD) Sky drwy fand eang.

Cebl
4.40

Trawsyrrir gwasanaethau teledu digidol gan ddefnyddio sianeli 8 MHz pwrpasol ar
draws rhwydweithiau band eang cebl. Ar rwydwaith Virgin Media, defnyddir yr
amleddau hyn i gludo gwasanaethau SD, HD a VOD.

IPTV
4.41

System yw IPTV a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau teledu gan ddefnyddio cyfres
protocol rhyngrwyd (IP) dros rwydwaith cyfnewid pecynnau fel y rhyngrwyd. Fel y
cyfryw, mae angen cyflymderau mynediad sy’n ddigonol i ffrydio fideo byw.

4.42

Gellir dosbarthu gwasanaethau IPTV yn dri grŵp:
•

60

teledu byw, gyda rhyngweithiad sy’n gysylltiedig â’r sioe gyfredol neu hebddo;

http://licensing.ofcom.org.uk/tv-broadcast-licences/local/apply/.
Er enghraifft, gweler www.breconbeacons.org/the-authority/planning/applications/before-youapply/planning-advice-notes-1/planning-advice-note-14-october-2009.
62
“Adroddiad Seilwaith,” Ofcom, 1 Tachwedd 2011 (diweddarwyd 20 Rhagfyr 2012),
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/bbspeeds2011/infrastructurereport.pdf.
61
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•

teledu symud amser — dal i fyny (sy’n ailchwarae sioe a ddarlledwyd oriau neu
ddiwrnodau yn ôl) a dechrau eto (sy’n ailchwarae’r sioe gyfredol o’i dechrau); a

•

VOD—catalog o gynnwys nad yw o anghenraid yn gysylltiedig â rhaglenni teledu.

Radio
4.43

Defnyddir tri phrif fath o dechnoleg i ddarparu radio yn y DU:
•

AM. Mae hwn yn agored i ymyriant atmosfferig a thrydanol. Mae'r rhan fwyaf o
orsafoedd AM yn cynnig gwasanaethau cerddoriaeth "aur" (yn bennaf
cerddoriaeth y 1960au i'r 80au). Ond mae sawl gorsaf a gwasanaeth llais hefyd
sydd wedi'u hanelu at leiafrifoedd ethnig;

•

FM. Mae’r dull darlledu hwn yn llai tueddol o ddioddef ymyriant ac mae’n gallu
cyflenwi sain o well ansawdd. O ganlyniad, mae’r rhan fwyaf o orsafoedd radio
sy’n chwarae cerddoriaeth yn defnyddio FM i gyflenwi eu gwasanaethau; a

•

DAB. Mae gan hwn nifer o fanteision dros dechnolegau analog (AM a FM). Gall
gynnig nodweddion ychwanegol fel tiwnio awtomatig a thestun radio. Mae hefyd
fodd o gyflenwi mwy o orsafoedd gan ddefnyddio’r un maint o sbectrwm.

4.44

Mae gwasanaethau radio analog ledled y DU ar gael bron ym mhob man. Mae
ychydig mwy o amrywioldeb ar gyfer gwasanaethau lleol, er bod y rhain yn dal ar
gael yn gyffredinol. Roedd 61.1% o’r gwrando ar y radio yn digwydd drwy lwyfannau
analog yn ail chwarter 2012. 63

4.45

I’r un graddau, mae radio digidol ar gael bron ym mhobman drwy DTT a’r rhyngrwyd.
Nid yw hyn yn wir am y llwyfan DAB. Dengys Tabl 10 wasanaeth radio digidol DAB y
BBC fel cyfran o aelwydydd y DU. Amcangyfrifwn fod tua 1.5m o gartrefi nad ydynt
yn gallu cael y gwasanaeth hwn: ychydig dros 1m yn Lloegr, tua 200,000 yr un yng
Nghymru a’r Alban ac ychydig dros 100,000 yng Ngogledd Iwerddon.

63

“The Communications Market: digital radio report—Ofcom’s third annual digital progress report,” 17
Hydref 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/radio-research/drr2012/2012_DRR.pdf.
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Tabl 10. Gwasanaeth radio digidol DAB y BBC (canran o aelwydydd)

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob
un
94.2
95.4
84.7
90.8
85.8
96.1
91.8
99.5
93.2
96.8
94.4
91.8
97.2
95.5

Trefol

Lled-drefol

Gwledig

98.4
98.7
99.7
93.7
98.4
99.3
96.6
99.5
99.1
98.4
96.0
99.3
98.3
99.0

94.1
94.7
84.8
94.5
88.9
95.6
91.3
82.1
94.4
97.3
94.3
91.8
97.5
95.6

84.2
88.3
74.1
75.5
67.1
93.5
88.2
95.6
72.7
86.6
93.5
83.1
92.2
85.2

Ffynhonnell: Ofcom.

4.46

Dengys Tabl 11 wasanaeth radio digidol DAB (Digital One) masnachol fel cyfran o
aelwydydd ym Mhrydain Fawr. Amcangyfrifwn fod tua 3.3m o gartrefi’n methu â chael
y gwasanaeth hwn: dros 2m yn Lloegr, 600,000 yn yr Alban a mwy na 500,000 yng
Nghymru.

Tabl 11. Gwasanaeth radio digidol DAB masnachol (canran o aelwydydd)

Prydain Fawr
Lloegr
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
87.4
90.4
75.0
59.3
92.4
87.2
99.8
78.5
94.7
88.3
78.9
95.8
88.7

Trefol
96.7
97.4
86.5
98.6
97.8
94.4
99.8
83.3
99.6
95.6
96.4
98.6
91.9

Lled-drefol
84.8
87.8
78.0
52.9
91.4
86.5
87.6
79.8
94.8
86.6
74.9
94.6
88.3

Gwledig
73.3
80.3
50.2
42.8
88.2
81.2
99.5
58.6
78.5
87.6
67.3
89.0
81.3

Ffynhonnell: Ofcom.

4.47

38

Nid yw amlblecs Digital One ar gael ar hyn o bryd yng Ngogledd Iwerddon. Darperir
radio digidol DAB masnachol yno gan amlblecs lleol a weithredir gan Bauer Digital
Radio. Mae hwn yn cynnwys 72.9% o’r aelwydydd yng Ngogledd Iwerddon. Fodd
bynnag, mae Digital One wedi gwneud cais yn ddiweddar i ymestyn darpariaeth ei
amlblecs i gynnwys Gogledd Iwerddon. Buom yn ymgynghori’n ddiweddar ar ei
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gynnig a'n barn gychwynnol yw y byddai'n cynnal neu'n hyrwyddo datblygiad darlledu
sain digidol yn y DU. 64
4.48

Cyflwynir Tablau 10 ac 11 hefyd ar lefel awdurdod gweinyddol ar ffurf mapiau
rhyngweithiol yn http://maps.ofcom.org.uk/dab/.

4.49

Lloegr yw’r wlad a wasanaethir orau gan radio digidol DAB y BBC (95.4%) a
masnachol (90.4%), ac yn Llundain Fwyaf mae’r ddarpariaeth orau un, gyda
darpariaeth ar gael ym mhob man bron gan wasanaethau’r BBC a’r gwasanaethau
masnachol. Mae De-orllewin Lloegr yn cael gwasanaeth gweddol sâl o’i gymharu
(91.8% a 78.9%) ac mae hynny’n fwy gwir byth yng Nghymru (85.8% a 59.3%).

4.50

Digwyddodd 20% o’r gwrando ar y radio ymhlith oedolion am y flwyddyn hyd at
chwarter cyntaf 2012 mewn cerbydau. 65 Dengys Tabl 12 y gyfran o filltiroedd o
draffyrdd a phriffyrdd y DU a wasanaethir gan radio digidol DAB masnachol a’r BBC.

Tabl 12. Gwasanaeth radio digidol DAB (canran o filltiroedd o ffyrdd)

Prydain Fawr
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

BBC
73.7
82.6
63.8
54.9
53.3
77.4
71.8
98.7
77.0
85.3
89.0
79.2
82.4
85.6

Masnachol
63.8
78.3
76.1
41.5
36.4
75.6
71.1
99.3
61.9
83.4
84.5
68.8
83.2
78.8

Ffynhonnell: Ofcom.

4.51

Yn yr un modd â’r ddarpariaeth sydd ar gael i aelwydydd, mae rhwydwaith ffyrdd
Lloegr yn cael ei wasanaethu orau gan radio digidol DAB (82.6%) a masnachol
(78.3%) y BBC, a chan Lundain Fwyaf mae’r gyfradd uchaf un o ddarpariaeth (98.7%
a 99.3% yn y drefn honno). Mae gan naw rhanbarth Lloegr i gyd well gwasanaeth na
Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, a Chymru yw’r wlad a wasanaethir waethaf
gan wasanaethau’r BBC a gwasanaethau masnachol (53.3% a 36.4%).

4.52

Ym mis Gorffennaf 2012, daeth Llywodraeth y DU, y BBC a chwmnïau radio
masnachol i gytundeb ar fframwaith ar gyfer buddsoddi o’r newydd i ymestyn
darpariaeth radio digidol DAB lleol. Yn unol â’r cytundeb hwn, ac fel rhan o Gynllun
Gweithredu Radio Digidol Llywodraeth y DU, 66 rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda
rhanddeiliaid radio masnachol a'r BBC i gynllunio'r gwaith o gyflwyno radio digidol

64

“Extending DAB services in Northern Ireland: request to extend coverage area of national radio
multiplex service,” 14 Chwefror 2013, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/dabservices/summary/condoc.pdf.
65
CMR 2012.
66
www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/7228.aspx.
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DAB lleol i fwy o ardaloedd dros y pum mlynedd nesaf. Hefyd, bydd gwasanaethau
amlblecs radio lleol newydd yn cael eu lansio mewn 11 lleoliad erbyn diwedd 2014.

Post
4.53

Yn yr un modd â theleffoni sefydlog, mae gwasanaethau post yn destun USO, felly
maent ar gael i holl ddinasyddion y DU. Fel sy’n ofynnol gan yr USO, mae’r Post
Brenhinol yn casglu chwe diwrnod yr wythnos o rwydwaith o fannau casglu sy’n
cynnwys mwy na 115,000 o flychau postio a 11,818 o swyddfeydd post. 67 Mae hefyd
yn casglu post oddi wrth oddeutu 90,000 o fusnesau. Mae dros hanner (54.6%) y
swyddfeydd post hyn yn rhai gwledig, ac mae dros 99% o boblogaeth y DU yn byw o
fewn tair milltir i swyddfa bost. 68 Mae’r post sy’n cael ei gasglu yn cael ei ddidoli
wedyn yn y ganolfan bost leol a’i ddosbarthu rhwng y 48 canolfan bost. Wedyn, caiff
ei ddidoli ar gyfer ei ddosbarthu a'i symud i rwydwaith o ryw 1,400 o swyddfeydd
dosbarthu lleol a dros 950 o is-swyddfeydd dosbarthu. Wedyn mae'r post yn cael ei
ddosbarthu i oddeutu 29 miliwn o gyfeiriadau post unigol o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn.

4.54

Mae nifer o eithriadau dosbarthu lle mae’n anodd cael mynediad (er enghraifft, ynys
heb groesiad dyddiol) neu lle mae pryderon iechyd a diogelwch (fel ci peryglus). Yn
2012, caniatawyd 3,000 o eithriadau, gan gynnwys eithriadau gwirfoddol. Roedd
2,165 o’r rhain oherwydd anhawster mynediad, 388 oherwydd iechyd a diogelwch
tymor hir a 447 oherwydd iechyd a diogelwch tymor byr. I gyd, roedd yr eithriadau
hyn yn 0.01% o gyfeiriadau’r DU. 69 Gall defnyddwyr yr effeithir arnynt apelio yn erbyn
penderfyniad eithriad, a gellir trefnu man dosbarthu arall.

67

Royal Mail Holdings, “Annual Report and Financial Statements 2011-12,” 29 Mehefin 2012,
www.royalmailgroup.com/sites/default/files/Annual_Report_2012.pdf.
68
Post Office Limited, “The Post Office Network Report 2012,” 18 Gorffennaf 2012,
www.postoffice.co.uk/sites/default/files/Post%20Office%20Network%20Report%202012.pdf.
69
“Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2011-12.”
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Adran 5

5. Rôl marchnadoedd
Cyflwyniad
5.1

Yn yr adran hon, disgrifir rôl marchnadoedd, pam maent yn tueddu i beidio â darparu
gwasanaethau cyfathrebu sydd ar gael ym mhob man a’r ffactorau sy’n sbarduno
argaeledd yn ymarferol.

5.2

Fel rheol, mae marchnadoedd cystadleuol sy’n gweithio’n dda yn cynnig prisiau isel,
dewis ac ansawdd i ddefnyddwyr ac yn sbarduno arloesedd ymhlith darparwyr. Ond
ni fydd marchnadoedd bob tro yn manteisio ar holl fuddion gwasanaethau cyfathrebu
sydd ar gael yn eang megis y buddion i gymdeithas o gyfranogiad dinesig ehangach.
Yn yr un modd, mae cwmnïau weithiau’n llwyddo i fod mewn safleoedd cryf sy’n eu
gwarchod rhag cystadleuaeth effeithiol.

5.3

Hefyd, bydd dichonolrwydd masnachol bob amser yn fwy heriol lle mae dwysedd
poblogaeth isel neu incwm cartref isel yn golygu bod llai o alw am wasanaethau
a/neu lle mae’r costau cyflenwi’n uchel. Yn yr adran hon, archwilir y ffordd y mae’r
gwahanol dechnolegau a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau cyfathrebu yn
dylanwadu ar yr olaf.

Manteision marchnadoedd cystadleuol
5.4

Marchnadoedd cystadleuol sy’n gweithio’n dda yw’r ffordd orau yn aml o ddarparu
gwasanaethau sydd ar gael yn helaeth. Maent yn helpu defnyddwyr i gael bargen
dda wrth iddynt wthio prisiau at i lawr gan sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau'n
fwy fforddiadwy i ddefnyddwyr, a thrwy hynny wella argaeledd. Maent hefyd yn fwy
effeithlon mewn ystyr ddynamig. Mae’r gystadleuaeth rhwng cwmnïau’n gwneud
iddynt ymdrin o ddifrif â’u costau, cynyddu cynhyrchiant ac arloesi i ddarparu
cynhyrchion a gwasanaethau mwy deniadol dros amser.

Diffygion marchnad
5.5

Er mai marchnadoedd cystadleuol yn aml yw'r dull gorau sydd ar gael ar gyfer
darparu gwasanaethau, yn ymarferol, maent yn gallu dioddef diffygion, ac maent yn
eu dioddef. Gallai hyn fod oherwydd, o’u gadael yn llonydd, byddant yn methu â
chyflenwi canlyniad sy’n economaidd effeithlon, gan arwain at ddarparu gormod o
wasanaethau, neu ddim digon o wasanaethau. Efallai hefyd y ceir diffygion am y
byddant yn cynhyrchu canlyniad economaidd effeithlon sydd, serch hynny, yn methu
â mynd i’r afael â galw aneconomaidd neu nod polisi cyhoeddus dymunol. Goddefir
diffygion felly’n aml oherwydd yr ofn y gallai ymyriad rheoleiddiol achosi costau
ychwanegol anfwriadol. O ganlyniad, ystyrir ymyriad fel arfer mewn achosion lle mae
diffygion marchnad yn ddigon mawr i achosi i’r farchnad fethu.

5.6

Mae lefel uchel o gostau sefydlog wrth ddarparu gwasanaethau cyfathrebu’n gallu
cael effaith gyfyngol benodol ar argaeledd ac ar y nifer sy’n manteisio arnynt. Gall
allanolion (externalities), anhyblygrwydd prisio a phŵer y farchnad gyfrannu at hyn
hefyd. Trafodwn bob un o’r diffygion hyn, a’u heffeithiau, yn eu tro isod.
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Costau sefydlog uchel
5.7

Costau sefydlog yw’r rheini y mae’n rhaid i gwmni fynd iddynt i gynhyrchu unrhyw
allbwn o gwbl. Nid yw maint yr hyn a gynhyrchir yn effeithio arnynt. Er enghraifft, mae
cost adeiladu rhwydwaith mynediad ffibr ar gyfer darparu band eang, yn gost
sefydlog gan fwyaf ac nid yw’n amrywio gyda nifer y cartrefi o fewn cyrraedd.

5.8

Yn gyffredinol, bydd costau uchel o unrhyw fath yn arwain at brisiau uwch a llai o
ddefnyddwyr. Yn y pen eithaf, lle mae costau’n uchel iawn a’r galw’n isel, efallai na
chaiff y farchnad ei gwasanaethu o gwbl. Fodd bynnag, gall strwythur costau effeithio
hefyd ar ganlyniadau, a gall costau sefydlog uchel yn benodol arwain at ganlyniadau
aneffeithlon.

5.9

Lle mae costau sefydlog yn fach o ystyried maint y farchnad, ychydig iawn o effaith a
fydd ar ganlyniadau yn y farchnad. Bydd costau sefydlog uwch yn lleihau nifer y
cwmnïau sy’n gallu goroesi yn y farchnad. Bydd costau sefydlog mawr sy’n berthynol
i faint y farchnad yn codi prisiau uwchlaw’r lefel y bydd rhai cwsmeriaid yn ei thalu am
y gwasanaeth, er bod y gost ymylol (cost darparu rhagor o gwsmeriaid) yn isel.

Allanolion
5.10

Cost neu fudd i drydydd parti ar ôl trafodiad rhwng dau unigolyn yw allanolion
(externalities). Lle mae allanolion cadarnhaol (hynny yw, mae trydydd partïon yn elwa
o ganlyniad i’r trafodiad), mae marchnadoedd yn tueddu i gynhyrchu rhy ychydig.
Mae hyn yn wir am fod yr unigolion sy’n gweithredu yn y farchnad yn gweithredu ar
sail eu costau a’u buddion eu hunain, ac ni fyddant yn ystyried unrhyw fuddion
cymdeithasol ehangach a all gronni i drydydd partïon.

5.11

Ceir allanolion cadarnhaol yn aml mewn gwasanaethau cyfathrebu oherwydd
effeithiau rhwydwaith. Er enghraifft, mae defnyddiwr yn elwa ar brynu gwasanaeth
ffôn o ran ei allu i wneud a chael galwadau, ond mae defnyddwyr ffôn eraill hefyd yn
elwa am fod y gwasanaeth yn dod yn fwy defnyddiol po fwyaf o bobl sy’n berchen ar
ffôn. Yn yr un modd, mae gwerth set deledu 3D i unigolyn yn dibynnu’n rhannol ar
faint o gynnwys teledu a ffilm 3D sydd ar gael, a bydd gan ddarparwyr cynnwys fwy o
gymhellion i gynhyrchu mwy o gynnwys 3D os bydd gwylwyr eraill hefyd yn prynu
setiau teledu 3D.

Anhyblygrwydd prisio
5.12

Mewn llawer o ddiwydiannau, gall cwmnïau amrywio’r prisiau a lefel y gwasanaeth a
gynigiant i ddefnyddwyr. Gwahaniaethu ar sail pris yw’r enw ar y math hwn o
ymddygiad. Er enghraifft, mae cwmnïau trên yn gwahaniaethu eu cynnig drwy werthu
tocynnau dosbarth cyntaf, dosbarth safonol, tocynnau ymlaen llaw a disgownt i
fyfyrwyr. Yn gyffredinol, lle gall cwmnïau wahaniaethu ar sail pris yn effeithiol, bydd
hyn yn gwella’r ddarpariaeth yn y farchnad a’r nifer sy’n manteisio ar y
gwasanaethau. Drwy godi prisiau uwch ar gwsmeriaid sy’n prisio’r gwasanaeth yn
uchel, a phrisiau is i gwsmeriaid sy’n ei brisio’n is, gall cwmnïau adennill eu costau
sefydlog yn fwy effeithlon, gan olygu bod llai o gwsmeriaid yn cael eu heithrio, a
hefyd gan wneud adenillion cadarnhaol mewn marchnadoedd na fyddent fel arall yn
ddichonadwy.

5.13

Mewn llawer o ddiwydiannau, ni all cwmnïau amrywio eu prisiau ar lefel leol am fod
rheoliadau’n eu hatal, am fod costau trafodion cynnig prisiau lleol yn ormodol neu am
y byddai unrhyw ymgais at gynnig gwahanol brisiau lleol yn cael ei drechu gan y
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defnyddwyr. Os felly, mae’r ddarpariaeth a chyfraddau manteisio’n debygol o fod yn
llai mewn ardaloedd lleol lle mae llai o alw a/neu lle mae costau cyflenwi’n uwch.
5.14

Dan systemau prisio lleol, gall cwmnïau godi prisiau sy’n adlewyrchu amodau lleol.
Er enghraifft, mewn ardaloedd sy’n anodd ac yn ddrud eu gwasanaethu, bydd gan
gwmnïau gymhellion i godi pris uwch nag mewn ardaloedd sy’n hawdd eu
gwasanaethu. Dan systemau prisio cenedlaethol, rhaid i’r cwmni godi’r un pris ym
mhob ardal leol lle mae’n gweithredu. Golyga hyn y bydd y pris sy’n cael ei godi gan
y cwmni ym mhob marchnad leol yn aneffeithlon am ei fod yn adlewyrchu amodau
galw a chost dros ei ystâd gyfan yn hytrach nag yn yr ardal leol dan sylw. Po fwyaf y
gwahaniaethau rhwng marchnadoedd lleol unigol o ran amodau galw a chostau,
mwyaf yr aneffeithlonrwydd hwn. Hwyrach y bydd cwmnïau’n gweld ei bod yn fwy
proffidiol peidio â chyflenwi i farchnadoedd bach a chostus o gwbl, oherwydd byddai’r
newid canlyniadol yn y pris cenedlaethol yn lleihau ei elw mewn marchnadoedd mwy
o faint a mwy proffidiol.

Pŵer marchnad
5.15

Pŵer marchnad yw gallu un cwmni neu ragor i godi a chynnal prisiau uwchlaw lefel
gystadleuol. Gall cwmnïau â phŵer marchnad godi prisiau heb golli cwsmeriaid i
gystadleuwyr. Mae prisiau uchel yn debygol o leihau'r nifer sy'n manteisio arnynt a
bydd llawer o gwsmeriaid yn cael eu heithrio'n aneffeithlon.

5.16

Yn y tymor hwy, gall cystadleuaeth hefyd effeithio ar argaeledd. Dros amser, bydd
cystadleuaeth egnïol yn rhoi cymhellion i gwmnïau wthio eu costau i lawr er mwyn
iddynt gynnig prisiau is na’u cystadleuwyr. Ychydig iawn o bwysau cystadleuol sy’n
wynebu cwmnïau â phŵer marchnad ac, o ganlyniad, gallant fod yn aneffeithlon yn y
pen draw. Hwyrach na fydd marchnadoedd sydd efallai’n ddichonadwy i gwmni
effeithlon yn ddichonadwy i gwmni aneffeithlon gyflenwi’n broffidiol.

Beth sy’n sbarduno argaeledd lleol yn ymarferol?
5.17

Yn ymarferol, bydd nifer o wahanol ffactorau’n pennu a fydd gwasanaeth
cyfathrebu’n cael ei gyflenwi i farchnad leol benodol. Yn benodol, bydd ffactorau sy’n
cynyddu maint y galw lleol yn cynyddu’r tebygolrwydd bod marchnad lleol yn cael ei
chyflenwi, a bydd ffactorau sy’n cynyddu costau darparu gwasanaeth yn lleihau’r
tebygolrwydd bod y farchnad leol yn cael ei chyflenwi.

Maint y galw mewn ardal leol benodol
5.18

Bydd lefel y galw mewn marchnad leol yn effeithio ar broffidioldeb ac felly’r cyflenwad
i’r farchnad. Bydd maint a dwysedd y boblogaeth leol, a’r parodrwydd ar gyfartaledd i
dalu ar draws y boblogaeth leol hon, yn dylanwadu ar y galw. Roedd Tabl 2 yn
dangos y ffordd yr ydym wedi dosbarthu poblogaeth y DU yn ardaloedd Trefol, Lleddrefol a Gwledig.

5.19

Dengys Ffigur 5 ddwysedd poblogaeth yr awdurdodau lleol unigol yn y DU.
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Ffigur 5. Dwysedd poblogaeth awdurdodau lleol yn y DU

Ffynhonnell: Ofcom yn seiliedig ar ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Sylwer: Ni enwyd pob
lleoliad ar echelin X.

5.20

Dengys Ffigur 5 fod amrywiadau mawr mewn dwysedd poblogaeth ledled y DU.
Mewn awdurdodau lleol â phoblogaethau trefol mawr yn benodol, fel Kensington a
Chelsea, Caerlŷr a Birmingham, ceir dwyseddau poblogaeth uchel iawn.

5.21

Fodd bynnag, mae’r ffigurau cyfartalog hyn yn celu mwy o amrywiad byth mewn
dwysedd poblogaeth ar lefel fwy lleol. Y boblogaeth gyfartalog i bob cilometr sgwâr
mewn ardaloedd trefol yw 2,464, ond mewn ardaloedd gwledig dim ond 38 o bobl i
bob cilometr sgwâr yw’r dwysedd poblogaeth cyfartalog. Dengys Ffigur 6 fod y gyfran
o’r boblogaeth sy’n byw mewn ardaloedd a ddosbarthir yn rhai Gwledig hefyd yn
amrywio’n helaeth yn y DU.
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Ffigur 6. Canran o boblogaeth awdurdod lleol sy’n byw mewn ardaloedd a
ddosbarthwyd yn rhai Gwledig

Ffynhonnell: Ofcom yn seiliedig ar ddata ONS. Sylwer: Ni enwyd pob lleoliad ar echelin X.

5.22

Mewn ardaloedd yn awdurdodau lleol Ynysoedd Sili, Ynysoedd Shetland, Eilean Siar
a Cheredigion, mae dros 75% o’r boblogaeth yn byw mewn ardaloedd a
ddosbarthwyd yn rhai Gwledig. Mewn cyferbyniad, mae mwy nag 80 o awdurdodau
lleol lle mae llai nag 1% o’r boblogaeth yn byw mewn ardal Wledig.

5.23

Yn ogystal â dwysedd y boblogaeth leol, mae’r galw am wasanaethau cyfathrebu
hefyd yn debygol o amrywio oherwydd gwahaniaethau mewn incwm ac arferion
defnyddio. Dengys Ffigur 7 y gwahaniaethau yng nghyfansoddiad poblogaethau’r
awdurdodau lleol yn y DU yn ôl dosbarth cymdeithasol. 70

70

Mae dosbarthiadau cymdeithasol NRS yn seiliedig ar alwedigaeth pen yr aelwyd. Dosbarthir y bobl
mewn galwedigaethau rheoli/gweinyddu/proffesiynol uwch, canolradd ac iau yng nghategorïau A, B a
C1 yn y drefn honno. Dosbarthir y bobl mewn galwedigaethau gwaith llaw medrus, gwaith llaw lledfedrus a gwaith llaw di-grefft a galwedigaethol achlysurol yng nghategorïau C2, D ac E yn y drefn
honno.
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Ffigur 7. Cyfran o boblogaeth awdurdodau lleol a ddosbarthwyd yn ABC1

Ffynhonnell: Ofcom yn seiliedig ar ddata ONS. Sylwer: Ni enwyd pob lleoliad ar echelin X.

5.24

Mae’r gyfran o’r boblogaeth a gyflogir mewn galwedigaethau rheoli, gweinyddu a
phroffesiynol ar ei huchaf yn Ninas Llundain, Richmond upon Thames ac Elmbridge
yn Swydd Gaerwrangon, lle mae mwy na 72% o unigolion yng ngrwpiau
economaidd-gymdeithasol A, B neu C1. Mae’r gyfran ar ei hisaf yn Sandwell yng
Ngorllewin Canolbarth Lloegr, Stoke on Trent a dinas Kingston upon Hull, sef llai na
35%.

5.25

Yn y DU gyfan, mae 51% o’r boblogaeth yn byw mewn aelwydydd lle mae pen yr
aelwyd yn cael ei gyflogi mewn galwedigaeth reoli, gweinyddu neu broffesiynol. Mae
unigolion mewn ardaloedd Gwledig (56%) yn fwy tebygol na’r rheini mewn ardaloedd
Trefol a Lled-drefol (50%) o fyw mewn aelwyd mewn dosbarth cymdeithasol uwch.

5.26

Mae gwahaniaethau eraill yng nghyfansoddiad y boblogaeth leol hefyd yn debygol o
effeithio ar y galw am wasanaethau cyfathrebu. Er enghraifft, gallai proffil oedran y
boblogaeth leol gael effaith hefyd. Mae pobl iau yn tueddu i ddefnyddio
gwasanaethau cyfathrebu’n amlach yn gyffredinol a defnyddiant fwy o’r
gwasanaethau cyfathrebu mwy newydd fel gwasanaethau symudol neu fand eang yn
benodol. Nid yw pobl hŷn yn tueddu i ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu mor aml,
gan ganolbwyntio’n fwy ar dechnoleg hŷn fel y post a theleffoni sefydlog.

5.27

Yn gryno, mae’r galw am wasanaethau cyfathrebu’n debygol o fod ar ei uchaf lle
mae’r boblogaeth leol yn fawr, wedi’i dosbarthu’n ddwys ac yn gymharol gyfoethog.
Mae amrywiadau mawr ledled y DU yn y ffactorau hyn. Yn nodedig, mae ardaloedd
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Gwledig yn gyffredinol yn gyfoethog o’u cymharu ag ardaloedd Trefol a Lled-drefol
ond maent hefyd yn debygol o arddangos dwysedd poblogaeth llawer llai.

Cost darparu gwasanaethau
5.28

Yn ogystal â galw, mae’r gost debygol o gyflenwi cwsmeriaid mewn ardal leol yn
debygol o effeithio ar allu cwmnïau i gyflenwi ardal leol yn broffidiol. Mae
gwasanaethau sy’n fwy costus i’w cyflenwi yn llai tebygol o fod yn ddichonadwy
mewn marchnadoedd lleol llai o faint. Yn ogystal, gall fod nodweddion ar rai
marchnadoedd lleol sy’n eu gwneud yn fwy costus i’w cyflenwi.

5.29

Mae pob un o’r gwahanol wasanaethau cyfathrebu a ystyrir yn yr adroddiad hwn yn
defnyddio un neu ragor o wahanol dechnolegau, felly mae strwythur a lefel costau’n
gwahaniaethu rhyngddynt. Trafodwn y technolegau a ddefnyddir, a sbardunau
allweddol y gost gyflenwi, ar gyfer pob un o’r gwahanol wasanaethau isod.

Teleffoni sefydlog
5.30

Mae’r rhwydwaith ffôn sefydlog yn y DU yn cynnwys dwy lefel eang: y prif rwydwaith
(trunk network) a’r rhwydwaith mynediad. Dangosir ei strwythur sylfaenol yn ffigur 8.

Ffigur 8. Strwythur sylfaenol rhwydwaith ffôn sefydlog y DU

5.31

Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, cysylltir busnesau a chartrefi unigol â chabinet stryd
gerllaw. Cysylltir y cabinetau stryd wedyn â chyfnewidfa leol, a chysylltir
cyfnewidfeydd lleol â’r prif rwydwaith. Mae dros 90,000 o gabinetau yn rhwydwaith
ffôn sefydlog y DU, a phob un wedi’i gysylltu â 290 o linellau ffôn unigol ar
gyfartaledd. Mae llai o gyfnewidfeydd lleol, sef tua 5,600 ar draws y rhwydwaith
cyfan. Golyga hyn fod rhyw 5,000 o linellau ffôn unigol ar gyfartaledd yn cysylltu â
phob cyfnewidfa leol. Fodd bynnag, mae cyfnewidfeydd yn amrywio’n sylweddol o
ran maint, gyda’r mwyaf yn cysylltu 65,000 o linellau ffôn unigol a’r lleiaf yn cysylltu
llai na 100.

5.32

Mae arbedion maint a dwysedd mawr wrth ddarparu teleffoni sefydlog. Mae’r prif
sbardunau cost yn cynnwys cost gosod a chynnal y llinellau ffôn a chost seilwaith a
chyfarpar mewn cyfnewidfeydd. O ganlyniad, mae costau cyflenwi gwasanaethau
ffôn sefydlog i bob tanysgrifiwr yn llawer is mewn ardaloedd dwys eu poblogaeth.
Mae’r 1,000 cyfnewidfa fwyaf yn y DU yn ymdrin â thua 65% o boblogaeth y DU,
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mae’r 2,000 mwyaf yn ymdrin â thua 90% ac mae gofyn i’r 3,600 sy’n weddill
gyrraedd y 10% olaf o danysgrifwyr.
5.33

Pan fydd y llinellau ffôn a’r cyfarpar yn eu lle, mae cost ychwanegol y galwadau
unigol yn gymharol fach.

5.34

Darperir gwasanaethau ffôn sefydlog hefyd gan Virgin Media dros ei rwydwaith cebl.
Mae hwn yn defnyddio system o ffibr optegol i gabinetau stryd a chebl cyfechelog o’r
cabinetau i safleoedd busnes a chartrefi’r gwahanol danysgrifwyr. Nid yw Virgin
Media yn destun unrhyw reoliadau darpariaeth, felly mae’r broses o ledu’r
rhwydwaith wedi canolbwyntio ar ardaloedd dwysach eu poblogaeth, lle gellir
gwasanaethu mwy o gwsmeriaid ag un buddsoddiad.

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.35

Er bod teleffoni sefydlog traddodiadol yn dal yn gyfran sylweddol o refeniw i
ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu, cafwyd gostyngiad amlwg dros y blynyddoedd
yn y refeniwiau a gynhyrchir gan wasanaethau felly, a hynny’n bennaf oherwydd eu
defnyddio’n llai. Hwyrach y bydd y gostyngiad mewn meintiau teleffoni sefydlog yn
arwain at gostau mwy fesul uned yn y dyfodol, sydd wedi gwneud i ddarparwyr
feddwl am yr arbedion cost sydd ar gael drwy integreiddio rhwydweithiau teleffoni
sefydlog a band eang.

Band eang sefydlog
5.36

I raddau helaeth, darperir gwasanaethau band eang sefydlog dros yr un seilwaith
ffisegol â gwasanaethau teleffoni sefydlog, sef y rhwydwaith ffôn a weithredir yn
bennaf gan BT a’r rhwydwaith cebl a weithredir gan Virgin Media. Mae llawer o
gostau’r ddarpariaeth band eang felly’n gyffredin i ddarparu teleffoni sefydlog.

5.37

Ar gyfer rhwydwaith BT, mae tri math o dechnoleg y gellir eu defnyddio i gyflenwi
band eang, a phob un ohonynt â gwahanol strwythur cost.
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•

Mae technoleg ADSL yn darparu gwasanaethau band eang dros wifren gopr
safonol y rhwydwaith ffôn sefydlog. Y brif gost, yn ychwanegol at ddarparu’r
rhwydwaith ffôn y mae’n seiliedig arno, yw’r cyfarpar yn y gyfnewidfa. Mae’r
costau hyn yn gymharol fach, ac mae’r gost y pen i’r tanysgrifiwr yn isel. Mae
ADSL felly’n ffordd gost effeithiol iawn o ddarparu gwasanaethau band eang. Ar y
cyfan, bach iawn yw’r gost ychwanegol os bydd tanysgrifwyr yn defnyddio mwy
o’r gwasanaeth, nes bod y defnydd yn cynyddu cymaint nes cyrraedd terfynau
capasiti’r cyfarpar ADSL yn y gyfnewidfa leol.

•

Mae technoleg FTTC yn darparu gwasanaethau band eang gan ddefnyddio ffibr
optegol i ddisodli gwifren gopr rhwng y gyfnewidfa leol a’r cabinet stryd. Y prif
gostau sy’n gysylltiedig â FTTC yw tynnu ffibr drwodd, gosod cyfarpar yn y
cabinet (sydd fel arfer yn golygu bod gofyn gosod cabinet arall newydd) a
darparu pŵer i’r cabinet a’r cyfarpar newydd yn y gyfnewidfa. Bydd y costau hyn
yn amrywio gan ddibynnu ar nodweddion y cabinet ei hun. Mewn ardaloedd
gwledig, mae’r pellter rhwng y cabinet a’r gyfnewidfa’n aml yn fwy, a gall fod
anawsterau’n sefydlu cyflenwad pŵer. O ganlyniad, mae’n costio mwy i osod
FTTC i gabinetau mewn ardaloedd gwledig. Pan fydd FTTC wedi’i osod mewn
cabinet, isel iawn yw’r costau ychwanegol y pen i danysgrifwyr a’r costau
ychwanegol am ddefnydd cynyddol.
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•

5.38

Mae technoleg FTTP yn darparu gwasanaethau band eang gan ddefnyddio ffibr
optegol i gartref neu safle busnes y tanysgrifiwr. I bob pwrpas, mae hwn yn
disodli rhwydwaith copr presennol BT. Y prif gostau i’r darparwr yw tynnu ffibr
drwodd i’r safle. Fodd bynnag, yn wahanol i FTTC, nid oes angen cyfarpar na
phŵer yn y cabinet stryd. Mae costau FTTP yn llawer uwch na FTTC am fod
angen tynnu ffibr drwodd i bob cartref neu safle busnes gwahanol, yn hytrach nag
i’r cabinet stryd yn unig. Y prif sbardunau cost i FTTP yw hyd y ffibr y mae angen
ei dynnu drwodd a nifer y tanysgrifwyr i bob llinell. Mewn ardaloedd dwys eu
poblogaeth, mae’r pellteroedd at ei gilydd yn gymharol fach ac mae llawer o
safleoedd mwy o faint, felly hwyrach y bydd rhai tanysgrifwyr yn gallu defnyddio’r
un llinell. Mewn ardaloedd ysgafnach eu poblogaeth, mae’r safleoedd at ei gilydd
yn llai o faint ac ymhellach oddi wrth ei gilydd. Mae cost darparu FTTP felly’n
llawer uwch mewn ardaloedd gwledig.

Yn Ffigur 9 amlinellir saernïaeth rhwydwaith FTTC a FTTP yn symlach.

Ffigur 9. Saernïaeth rhwydwaith FTTC a FTTP
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5.39

Yn ogystal â chostau cyflenwi gwasanaethau band eang, mae’r pellter rhwng y safle
a’r gyfnewidfa hefyd yn effeithio ar ansawdd y gwasanaeth a geir ac yn benodol ar
gyflymder cysylltiad defnyddiwr. Dangosir hyn yn ffigur 10. Mae defnyddwyr sy’n byw
mewn rhannau o’r DU sydd â phoblogaethau dwysach yn fwy tebygol o fyw’n
agosach at y gyfnewidfa ac felly cael band eang cyflymach.
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Ffigur 10. Pellter o’r gyfnewidfa a chyflymderau lawrlwytho mwyaf
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Ffynhonnell: Data mesur SamKnows ar gyfer pob panelydd â chysylltiad ADSL ym mis Mai 2012.
Sylwer: nid yw’r data wedi’u haddasu felly nid oes modd eu cymharu’n uniongyrchol â data mewn
mannau eraill yn yr adroddiad hwn, sydd wedi’u pwysoli am hyd llinell.

5.40

Erbyn hyn, galluogwyd bron pob cyfnewidfa yn y DU ar gyfer ADSL, gan ddarparu
cyflymderau hyd at 8 Mbit/s. Gall ADSL2+ ddarparu cyflymderau hyd at 24 Mbit/s.
Mae gwrthiant gwifren gopr yn cynyddu â hyd y wifren, felly mae cyflymderau band
eang ADSL yn dadfeilio wrth i’r pellter rhwng safleoedd a’r gyfnewidfa gynyddu. Mae
cyflymderau ADSL yn dechrau dadfeilio rhwng 1 a 2 km o’r gyfnewidfa, ac mae
ADSL yn llawer arafach pan fydd yn bellach na 3.5km i ffwrdd.

5.41

Mae band eang seiliedig ar FTTC yn defnyddio ffibr optegol i’r cabinet, ac felly mae’r
wifren gopr yn fyrrach. Ar hyn o bryd, gellir cyflenwi band eang FTTC yn gyflymach,
hyd at 80Mbit/s. Fodd bynnag, am fod rhywfaint o wifren gopr rhwng y cabinet a’r
safle o hyd, gall cyflymderau ddadfeilio rhywfaint i gwsmeriaid sy’n bell iawn i ffwrdd
o gabinet. Gall cwsmeriaid sydd dros 300 metr i ffwrdd o gabinet ddisgwyl i
gyflymderau leihau i lai na hanner y cyflymder mwyaf posibl, a gall cwsmeriaid sy’n
fwy na 900 metr i ffwrdd o gabinet ddisgwyl i gyflymderau leihau i lai na chwarter y
cyflymder mwyaf posibl. 71 Fodd bynnag, gall defnyddwyr sy’n byw’n rhy bell i ffwrdd
o’r cabinet i gael gwasanaethau band eang cyflym iawn elwa o hyd ar uwchraddio’r
cabinet, oherwydd bydd yn dal i achosi gwelliannau i’w cyflymderau band eang
oherwydd byrhau’r llinell fynediad gopr.

5.42

Er bod FTTP yn cynnig llawer o fanteision o ran cyflymderau band eang ac arbedion
gweithredol oherwydd dibynadwyedd cynhenid ffibr ynghyd â’r potensial i gael
gwared â llinellau copr a etifeddwyd, mae’n dal yn ddewis drud dros ben i’w
ddefnyddio. Mae gosodiadau FTTP yn dal yn gyfran fechan o’r holl leoliadau band
eang cyflym iawn yn y DU. 72

5.43

Er bod rhwydwaith cebl Virgin Media yn gwasanaethu ardaloedd dwysach eu
poblogaeth yn unig, mae costau ychwanegol darparu band eang drosto yn gymharol
fach. Am fod ffibr yn cael ei ddefnyddio’n helaeth eisoes, ac oherwydd ansawdd
uwch cebl cyfechelog o’i gymharu â gwifren gopr a dwysedd daearyddol mwy ei
rwydwaith, ar hyn o bryd gall Virgin Media gynnig cyflymderau band eang hyd at 120

71
72

www.thinkbroadband.com/guide/fibre-broadband.html.
www.superfast-openreach.co.uk/where-and-when/.
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Mbit/s i bron ei holl danysgrifwyr cebl. Mae wedi nodi ei fod yn bwriadu cynyddu’r
rhain pan fydd yr amser yn iawn. 73

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.44

Y tu hwnt i’r rhaglen fuddsoddi gyfredol mewn FTTC a FTTP, gellir gwella
cyflymderau llinell ymhellach drwy ddatblygiadau mewn technolegau mynediad. Ar
gyfer ei broses gyfredol o gyflwyno FTTC, mae BT yn defnyddio technoleg VDSL
sy’n gallu cyflenwi gwasanaethau band eang hyd at 80 Mbit/s.

5.45

Gall technegau eraill gyflymu’r llinell fynediad drwy leihau ymyriant a achosir gan
linellau copr eraill neu drwy ddefnyddio nifer o linellau copr rhwng y cabinet a’r
cwsmer. Gallai’r technegau hyn gyflymu’r llinell fynediad ac, ar yr un pryd,
ailddefnyddio’r rhwydwaith mynediad copr heb osod seilwaith sylweddol (heblaw yn y
cyfarpar yn y cabinet stryd).

5.46

Fel arall, gellid cyflwyno electroneg gweithredol yn ddyfnach i’r rhwydwaith, y tu hwnt
i’r cabinet ac i’r man dosbarthu agosaf, fel polyn telegraff neu dwll archwilio. Gellir
cysylltu’r cyfarpar hwn â gweddill y rhwydwaith drwy gyswllt opteg ffibr neu’n ddi-wifr.
Gallai gwelliannau mewn peirianneg sifil hefyd gwtogi tua 10% ar gost y gwaith sy’n
ofynnol i gyflwyno seilwaith rhwydwaith newydd. 74

Symudol (llais a data)
5.47

Mae rhwydwaith symudol yn cynnwys system o orsafoedd radio a gysylltir â
rhwydwaith craidd drwy rwydwaith cefn (backhaul network). Mae pob gorsaf yn
darparu darpariaeth symudol i ardal ddaearyddol benodol, sy’n cael ei galw’n gell.
Dengys Ffigur 11 strwythur rhwydwaith symudol.

73

www.ispreview.co.uk/index.php/2012/07/isp-virgin-media-uk-staying-stum-on-future-200mbpsbroadband-service.html.
74
“Review of civils technology and adoption,” Analysys Mason, 10 Awst 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/policy/next-generation-access/civils-technology-adoption/.

51

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

Ffigur 11. Strwythur rhwydwaith symudol

Ffynhonnell: Ofcom.

5.48

Wrth wneud galwad neu anfon data, bydd set law’r defnyddiwr symudol yn trawsyrru i
orsaf gerllaw. Mae’r signal yn cael ei drosglwyddo wedyn i nod crynodi drwy gylched
cefn sefydlog ac i rwydwaith craidd y gweithredwr. Mae’r rhwydwaith craidd yn
cysylltu wedyn â rhwydweithiau gweithredwyr symudol eraill ac â’r rhwydwaith
teleffoni sefydlog. Mae rhwydweithiau symudol felly’n rhywbeth o hybrid rhwng
technolegau di-wifr a sefydlog, gan ddibynnu ar y di-wifr i gyfathrebu rhwng setiau
llaw a mastiau ac ar y sefydlog am gysylltiadau â rhwydweithiau cefn (backhaul) a
chraidd.

5.49

Y prif gostau wrth ddarparu gwasanaethau llais a data symudol sy’n amrywio yn ôl
daearyddiaeth yw paratoi, pweru a chynnal y rhwydwaith o orsafoedd a chost
cylchedau cefn i gysylltu’r gorsafoedd hyn â’r rhwydwaith craidd. Mewn ardaloedd
ysgafnach eu poblogaeth, mae’n debygol o fod llai o ddefnyddwyr o fewn cyrraedd
gorsaf benodol, a allai olygu costau uwch y pen i ddefnyddwyr. Yn ogystal, oherwydd
y pellteroedd cymharol fawr dan sylw, mae costau cyflenwi pŵer, cynnal a chadw a
rhwydwaith cefn i orsafoedd mwy anghysbell yn debygol o fod yn uwch.

5.50

Bydd topograffeg leol yn effeithio ar gyrhaeddiad ac ansawdd y ddarpariaeth a
ddarperir gan orsaf benodol. Mewn ardaloedd bryniog ac mewn dinasoedd mawr lle
gall adeiladau tal rwystro signalau di-wifr, efallai bydd angen celloedd ychwanegol i
wella’r ddarpariaeth.. Bydd hyn hefyd yn amrywio yn ôl y math o sbectrwm a
ddefnyddir gan y gweithredwr symudol. Ar hyn o bryd, mae rhwydweithiau symudol y
DU yn defnyddio tri band sbectrwm: 900 MHz, 1800 MHz a 2100 MHz. (Ychwanegir
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at y rhain cyn hir y bandiau 800 MHz a 2.6 GHz, fel y’u disgrifir yn adran 6.) Mae
gorsafoedd sy’n defnyddio bandiau amledd is yn gallu cyrraedd ymhellach na’r rheini
sy’n defnyddio amledd uwch.
5.51

Mae gorsafoedd unigol yn gyfyngedig o ran y traffig y gellir ei drawsyrru drwyddynt.
O ganlyniad, mewn ardaloedd dwys iawn eu poblogaeth, gall lefel y traffig fod yn fwy
na chapasiti’r celloedd presennol, ac efallai bydd angen gosod celloedd ychwanegol i
ymdopi â’r galw am wasanaethau llais a data.

5.52

Dengys Ffigur 12 ein hamcangyfrif o nifer cyfartalog y safleoedd cell i bob 100,000 o
aelwydydd ym Mhrydain Fawr yn ôl awdurdod lleol. Mewn ardaloedd ysgafnach eu
poblogaeth, mae angen mwy o safleoedd i gynnwys yr un nifer o aelwydydd
oherwydd y pellteroedd rhyngddynt. Wrth i ddwysedd aelwydydd gynyddu, mae nifer
cyfartalog y safleoedd i bob aelwyd yn gostwng. Fodd bynnag, yn yr ardaloedd
dwysaf eu poblogaeth, mae nifer y safleoedd ychydig yn uwch i ymdopi â’r traffig llais
a data sylweddol.

Ffigur 12. Nifer cyfartalog y safleoedd cell yn ôl awdurdod lleol ym Mhrydain Fawr

Ffynhonnell: “Adroddiad Seilwaith.” Nid oedd data dwysedd aelwydydd ar gael ar gyfer Gogledd
Iwerddon.

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.53

Ar hyn o bryd, mae dau wahanol gytundeb yn eu lle rhwng gweithredwyr symudol i
rannu safleoedd trawsyrru yn y DU. Ar hyn o bryd, mae EE (a grëwyd ar ôl uno TMobile ac Orange) a H3G yn rhannu tua 18,000 o safleoedd, sydd bellach yn destun
rhaglen foderneiddio. Mae O2 a Vodafone hefyd wedi cyhoeddi’n ddiweddar eu
cynlluniau i gyfuno eu seilwaith rhwydwaith yn rhwydwaith un seilwaith, a ddylai fod
yn gyfanswm o ryw 18,500 o safleoedd. Gallai’r datblygiadau hyn arwain at welliant
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sylweddol yn y ddarpariaeth a’r ansawdd symudol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf,
yn benodol mewn ardaloedd llai poblog lle gall fod llai o ddewis o ddarparwyr ar hyn
o bryd.
5.54

Yn fwy cyffredinol, gwelwn dair tuedd technoleg mewn cyfathrebu symudol:
•

y symud i dechnolegau rhwydwaith radio mwy effeithlon. Er enghraifft, roedd
astudiaeth a gynhaliwyd gan Real Wireless ar ein rhan yn amcangyfrif y bydd
rhwydweithiau 4G (Esblygu Tymor Hir) cynnar gyda ffurfweddiadau safonol yn
defnyddio sbectrwm dair gwaith yn fwy effeithlon na’r rhwydweithiau 3G safonol a
geir heddiw; 75

•

integreiddio rhwydweithiau’n well. Un dull cynyddol amlwg yw dargyfeirio (neu
“dadlwytho”) traffig o rwydweithiau symudol ac i rwydweithiau di-wifr. Mae llawer
o gartrefi hefyd yn defnyddio femtocells, sef gorsafoedd symudol bach sy’n
darparu signal symudol yn y cartref ac i’r rhwydweithiau symudol gan ddefnyddio
cysylltiad band eang sefydlog presennol. Mae mwy na 207,000 o femtocells
wedi’u lleoli; 76 a

•

defnyddio sbectrwm mewn ffordd fwy deallus. Mae un dull newydd o reoli
sbectrwm yn manteisio ar “ofod gwyn,” sef amleddau sydd heb eu defnyddio gan
rwydwaith ar adegau penodol mewn mannau penodol ac felly y gall dyfeisiau â
llai o bŵer eu hailddefnyddio. Mae sylw wedi canolbwyntio ar y sbectrwm a
ddefnyddir gan DTT, ac rydym wrthi’n gosod y fframwaith rheoleiddio
angenrheidiol i alluogi dyfeisiau gosod gwyn (WSD) fel y’u gelwir —sy’n cael ei
dreialu eisoes gan y diwydiant—i gael at y sbectrwm hwn. 77 Mae cymwysiadau
posibl ar gyfer y dyfeisiau hyn yn cynnwys band eang gwledig, rhwydweithio
diwifr ardal-fetro a chyfathrebu rhwng peiriannau (er enghraifft, i fonitro amodau
traffig, gorsafoedd monitro amgylcheddol neu fesuryddion cyfleustod).

Teledu digidol
5.55

Cyflenwir DTT drwy rwydwaith o fastiau trawsyrru ar y tir a arferai gludo teledu
analog. Mae mwyafrif y costau sydd ynghlwm wrth drawsyrru DTT yn cael eu
sbarduno gan nifer y trosglwyddyddion y mae angen eu hadeiladu. Pan fydd
trosglwyddydd ar waith, bydd costau’n amrywio llai gyda nifer y gwylwyr, er bod rhai
gwahaniaethau sylweddol gan ddibynnu ar y math o drosglwyddydd a’i leoliad.

5.56

Gall pob trosglwyddydd gyflenwi DTT i aelwydydd mewn ardal benodol o gwmpas
daearyddol. O ganlyniad, bydd cost cyflenwi gwasanaethau DTT fesul aelwyd yn
amrywio yn ôl y dwysedd poblogaeth y tu mewn i gyrhaeddiad darlledu’r
trosglwyddydd. Mewn ardaloedd dwys eu poblogaeth, gall yr un trosglwyddydd
gyflenwi DTT i lawer o aelwydydd, ac o ganlyniad bydd y costau cyflenwi fesul
aelwyd yn gymharol isel. Mewn ardaloedd prinnach eu poblogaeth, bydd llai o
aelwydydd yn cael eu gwasanaethu, ac o ganlyniad bydd y gost gyflenwi fesul
aelwyd yn uwch ar gyfer maint penodol o drosglwyddydd.

5.57

Mae topograffeg yr ardal leol yn effeithio ar gyrhaeddiad pob trosglwyddydd. Gall y
signalau radio sy’n cludo DTT gael eu rhwystro gan fryniau neu rwystrau eraill fel
adeiladau mawr. O ganlyniad, efallai bydd angen mwy o drosglwyddyddion i gyflenwi

75

“4G capacity gains,” 27 Ionawr 2011, http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-dataresearch/other/technology-research/2011/4G-Capacity-Gains/.
76
“Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.”
77
http://stakeholders.ofcom.org.uk/spectrum/tv-white-spaces/.
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cwmpas DTT i’r holl aelwydydd mewn ardaloedd â llawer o rwystrau nag sydd eu
hangen mewn ardaloedd “mwy gwastad”. Mae’n llawer drutach fesul aelwyd cyflenwi
DTT felly mewn ardaloedd â thopograffeg heriol.
5.58

Mae trosglwyddyddion sy’n gwasanaethu ardaloedd daearyddol mwy o faint yn
gweithredu o reidrwydd ar lefelau pŵer uwch na throsglwyddyddion sy’n ymdrin ag
ardaloedd llai o faint. Felly, er bod costau gweithredu absoliwt trosglwyddydd mwy o
faint (gan gynnwys, er enghraifft, defnydd trydan) yn gymharol uchel, bydd y gost
weithredu fesul gwyliwr yn tueddu i fod yn llawer llai nag ar gyfer trosglwyddydd llai o
faint.

5.59

O ganlyniad i’r ffactorau hyn, mae cost cyflenwi DTT i aelwydydd yn amrywio’n
sylweddol ledled y DU. Mae wyth trosglwyddydd yn unig yn cwmpasu dros 50% o’r
boblogaeth, ac mae 80 o brif drosglwyddyddion yn cyflenwi DTT i ryw 90% o’r
boblogaeth. Mae 10% terfynol y boblogaeth yn byw mewn ardaloedd sy’n llawer
anoddach eu gwasanaethu. Gwasanaethir 8.5% gan 1,156 o drosglwyddyddion
“cyfnewid” llai o faint. Er ei bod yn bosibl estyn y ddarpariaeth y tu hwnt i’r 98.5%
cyfunol hwn, mae darpariaeth ar gyfer pawb yn anymarferol oherwydd rhwystrau
technegol (er enghraifft, yr hunanymyriant rhwng trosglwyddydd a fyddai’n digwydd
pe byddai nifer sylweddol o drosglwyddyddion newydd yn cael eu hychwanegu at y
rhwydwaith).

5.60

Dengys Ffigur 13 gwmpas rhwydwaith trosglwyddyddion DTT y DU.

Ffigur 13. Cwmpas poblogaeth cronnus rhwydwaith DTT y DU

80 trosglwyddydd mwyaf

Crystal Palace (Llundain)

Torosay (Ucheldiroedd ac Ynysoedd y De Orll)

Ffynhonnell: “Adroddiad Seilwaith.”

5.61

Wrth reswm, nid DTT yw’r unig ffordd o gael teledu wedi’i ddarlledu yn y DU:
•

mae gwasanaethau teledu lloeren digidol ar gael yn unrhyw le yn y DU o fewn
llinell welediad trawsatebwr y lloeren. Mae’r lloerennau sy’n darparu
gwasanaethau teledu i’r DU wedi’u gosod mewn lleoedd i roi derbyniad i’r wlad
gyfan. Dim ond y safleoedd hynny â phroblemau llinell welediad (er enghraifft,
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safle sy’n cael ei rwystro gan fryn) neu safleoedd lle na ellir gosod cyfarpar
derbyn lloeren a fydd yn methu â chael y gwasanaethau hyn;
•

mae gwasanaethau teledu cebl ar gael lle mae derbyniad gan rwydwaith cebl; ac

•

mae IPTV ar gael lle mae cysylltiad band eang. Mae rhai gwasanaethau fideo arlein yn gofyn am gyflymder cysylltu lleiaf o 1 neu 2 Mbit/s, 78 a gall eraill weithredu
â chysylltiad arafach. 79 Efallai bydd angen cysylltiadau band eang cyflymach ar
wasanaethau IPTV a reolir. 80

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.62

Mae rhai o’r amleddau isel a ddefnyddir gan DTT yn debygol o fodloni’r gofyniad am
fwy o sbectrwm i fodloni’r twf enfawr yn y galw am ddata symudol. Erbyn 2030,
gallai’r galw hwn fod 80 gwaith yn uwch nag y mae heddiw. Gallai bodloni’r cynnydd
hwn gynnig buddion sylweddol i ddefnyddwyr, drwy wasanaethau data symudol
newydd a gwell. Gallai hefyd gynnal twf ehangach yn yr economi drwy wella gallu
seilwaith symudol y DU. Mae’r sbectrwm dan sylw (sef band 700 MHz) yn cael ei
ddefnyddio eisoes yn yr Unol Daleithiau ac Asia i ddarparu gwasanaethau band eang
symudol a bydd yn cael ei ddyrannu’n fyd-eang at ddefnydd symudol yn ogystal â
darlledu ar ôl Cynhadledd Radio’r Byd nesaf yn 2015.

5.63

Er y bydd defnyddio’r band 700 MHz yn dod â mwy o sbectrwm amledd is ar gyfer
band eang symudol, byddwn yn ceisio sicrhau bod y llwyfan DTT yn gallu cael gafael
ar amleddau eraill. 81 Gellid hwyluso hyn os oes digon o lwyfan yn cael ei drawsnewid
i safon trawsyrru fwy effeithlon DVB-T2 a chywasgiad fideo MPEG-4. Yn y tymor
hwy, gellid gwella effeithlonrwydd yn y dyfodol drwy ddefnyddio techneg o’r enw
Mewnbwn Lluosog Allbwn Lluosog (MIMO) a chodau fideo effeithlon iawn (HEVC).

5.64

Mae llawer, os nad y rhan fwyaf, o setiau teledu newydd yn cynnwys nodweddion
IPTV. Gan ddefnyddio MPEG-4, mae'n bosibl darparu teledu SD gyda chyn lleied â
600 kbit/s o led band, er nad yw’r safon yn wych. Yn y dyfodol, gallai gwelliannau fel
HEVC olygu bod modd cyflenwi fideo o well ansawdd dros gysylltiadau ansawdd is i
gwsmeriaid â chyfarpar cydnaws. Gyda gwasanaethau ailchwarae teledu a
gwasanaethau eraill fideo ar gais yn dod yn fwy poblogaidd a chysylltiadau cyflymach
ar gael i gartrefi’n helaeth erbyn hyn, mae IPTV yn debygol o gael ei ddefnyddio’n
helaethach. Yn wir, gallai cyflenwi IPTV ddisodli DTT yn y tymor hir iawn os bydd
mynediad cyflym ar gael i bawb.

Radio
5.65

78

Mae radio AM, FM a DAB yn debyg i DTT. Mae’r prif gostau’n cynnwys
trosglwyddyddion ac felly maent yn gymharol sefydlog, ac mae cost cyflenwi
gwasanaethau radio fesul aelwyd, os yw popeth arall yn gyfartal, yn llawer uwch
mewn ardaloedd prin eu poblogaeth ac ardaloedd â thopograffeg heriol.

Mae gofyn cael cyflymder cysylltu o 1 Mbit/s o leiaf ar yr iPlayer. Gweler
http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/using_bbc_iplayer/.
79
Mae gofyn cael cysylltiad band eang o 500 kbit/s o leiaf ar YouTube. Gweler
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=78358&topic=17174&ctx=topic.
80
Mae gofyn cael cyflymder cysylltu lleiaf o 3 Mbit/s ar TalkTalk ar gyfer ei wasanaeth Youview.
Gweler https://sales.talktalk.co.uk/product/tv.
81
Ofcom, “Securing long term benefits from scarce low frequency spectrum: UHF strategy statement,”
16 Tachwedd 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/uhfstrategy/statement/UHF_statement.pdf.
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5.66

Dengys Ffigurau 14 a 15 y gwahaniaeth rhwng ardal heriol ac ardal lle gellir cyflenwi
gwasanaethau radio’n hawdd. Mae’r croesau coch yn dangos ymhle mae’r
trosglwyddyddion.

Ffigur 14. Safleoedd trosglwyddyddion ac argaeledd radio yn Ne Cymru

Ffynhonnell: Ofcom.

5.67

Dengys Ffigur 14 leoliad y trosglwyddyddion a ddefnyddir i ddarparu gwasanaeth
Real Radio FM yn Ne Cymru a’r derbyniad a gyflawnir ganddo ar hyn o bryd. Mae De
Cymru’n ardal gymharol brin ei phoblogaeth a bryniog, gyda llawer o aneddiadau
mewn cymoedd. Golyga hyn fod De Cymru’n ardal gymharol ddrud i’w gwasanaethu.
Mae’r ardal a wasanaethir gan y 12 trosglwyddydd yn ffigur 14 yn cynnwys 1.33
miliwn o oedolion.
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Ffigur 15. Safleoedd trosglwyddyddion ac argaeledd radio yn Birmingham

Ffynhonnell: Ofcom.

5.68

Dengys Ffigur 15 y gwasanaeth a gyflawnir ar hyn o bryd gan Heart ar FM yng
Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Mae’r ardal honno’n gymharol wastad ac yn ddwys ei
phoblogaeth. Mae’r gost cyflenwi radio fesul aelwyd yng Ngorllewin Canolbarth
Lloegr yn gymharol isel o ganlyniad. Ar hyn o bryd, dim ond un trosglwyddydd a
ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau radio i boblogaeth o 2.29 miliwn o oedolion.

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.69

Mae Llywodraeth y DU wedi dod i’r casgliad na ellid trosglwyddo gorsafoedd radio
FM mawr i DAB tan fod dau faen prawf wedi’u bodloni:
•

bod 50% o’r holl wrando ar y radio’n digwydd drwy lwyfannau digidol; a

•

bod y ddarpariaeth DAB genedlaethol yn debyg i FM a bod DAB lleol yn cyrraedd
90% o’r boblogaeth a’r holl brif ffyrdd. 82

5.70

Ceir defnyddio’r sbectrwm a ryddheir drwy’r trosglwyddo i’r digidol ar gyfer radio
cymunedol FM mwy lleol.

5.71

I fonitro cynnydd mewn perthynas â’r meini prawf hyn, cyhoeddwn adroddiadau
blynyddol am argaeledd radio digidol a’r nifer sy’n manteisio arno. Cyflenwyd bron
tair o bob 10 awr (29.5%) o wrando ar y radio dros lwyfan digidol yn y 12 mis tan
ddiwedd mis Mehefin 2012. 83

5.72

Mae DAB+ yn fersiwn ddatblygedig, fwy effeithlon o DAB. Byddai’n galluogi radios
cydnaws i gael mwy o orsafoedd byth a/neu orsafoedd dethol i drawsyrru sain o
ansawdd gwell byth.

82
83

“Digital Radio Action Plan,” 8 Gorffennaf 2010, www.culture.gov.uk/publications/7227.aspx.
“The Communications Market: digital radio report—Ofcom’s third annual digital progress report.”
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Post
5.73

Costau pobl yw’r rhan fwyaf o gostau’r Post Brenhinol. 84 Hefyd, mae dros hanner yr
holl gostau'n codi yn ystod dosbarthu. Mae costau prosesu a didoli’r post yn cael eu
sbarduno’n bennaf gan ei faint a’i gymysgedd. 85 Dylanwadir yn drwm ar y costau
dosbarthu ffisegol (awyr agored) gan ffactorau megis nifer yr eitemau ar gyfer pob
pwynt dosbarthu, nifer yr eitemau a ddosberthir bob wythnos, nifer y pwyntiau
dosbarthu a’r pellter rhyngddynt a'r dirwedd.

5.74

Felly nid yw costau dosbarthu awyr agored yn amrywio’n sylweddol oherwydd nifer yr
eitemau a ddosberthir i bob cyfeiriad cartref neu fusnes. Er enghraifft, ni fydd cost
dosbarthu post yn gorfforol yn sylweddol is os bydd y postmon yn dosbarthu pump
neu dim ond un neu ddau o lythyrau i’r un cyfeiriad ar yr un diwrnod. Mae cost
dosbarthu’n gyffredinol uwch hefyd mewn ardaloedd gwledig oherwydd bod mwy o
bellter rhwng cyfeiriadau sy’n golygu na ellir danfon cymaint mewn un cylch
dosbarthu.

5.75

Mae’r gwahaniaeth hwn mewn cost ar gyfer gwahanol fathau o ardaloedd daearyddol
(a Llundain) i'w weld ym mhrisiau mynediad y Post Brenhinol ar gyfer gwahanol
barthau. Os na fydd proffiliau postio gweithredwyr mynediad yn bodloni proffil postio
daearyddol cenedlaethol arferol, codir tâl arnynt sy’n adlewyrchu cost dosbarthu’r
eitemau hynny y maent yn eu rhoi i'r Post Brenhinol. Er enghraifft, ar gyfer llythyrau a
anfonir dan gytundeb mynediad, rhoddir gostyngiad o 12.9% mewn ardaloedd trefol
(y tu allan i Lundain) ond codir gordal o 13.9% mewn ardaloedd gwledig. Mae prisiau
mynediad ar gyfer gwahanol barthau yn Llundain hefyd yn destun gordal o 9.9% yn
rhannol oherwydd costau cludiant a llafur uwch.

Datblygiadau posibl y dyfodol
5.76

Cystadleuaeth o’r dechrau i’r diwedd. Ym mis Ebrill 2012, dechreuodd TNT Post
UK dreialu gweithrediadau dosbarthu o’r dechrau i’r diwedd yng ngorllewin Llundain
ac ers hynny mae wedi estyn y peilot hwn i gynnwys y rhan fwyaf o ganol Llundain.
Ddiwedd Rhagfyr 2012, roedd TNT Post yn danfon 345,000 o lythyrau bob wythnos
yn Llundain sy’n cyfateb i oddeutu 0.13% o’r farchnad. 86 Mae PostNL (perchennog
TNT Post) yn chwilio am £50 - £80 miliwn o fuddsoddiad allanol i gwblhau’r gwaith yn
llawn o gyflwyno gwasanaethau o'r dechrau i'r diwedd yn y DU. 87

5.77

Mae newydd-ddyfodiad ‘o’r dechrau i’r diwedd’ yn fwy tebygol o gynnig
gwasanaethau danfon mewn ardaloedd dwys eu poblogaeth, lle mae costau danfon
yn llawer is nag mewn ardaloedd mwy anghysbell. Yn y DU, mae’n bosibl hefyd fod
rhai cystadleuwyr o’r dechrau i’r diwedd yn manteisio ar weithrediadau danfon at y
cwsmer y Post Brenhinol i ddanfon eitemau mewn ardaloedd lle nad ydynt hwy eu
hunain yn cynnig gwasanaethau danfon. O ganlyniad, mae prisiau mynediad y Post
Brenhinol yn uwch ar gyfer eitemau i’r ardaloedd hynny sy’n brinnach eu poblogaeth
(fel y nodwyd uchod). Mae hefyd yn debygol y bydd ffocws cystadleuaeth o’r dechrau
i’r diwedd yn parhau ar bost swmpus, lle gall gweithredwr gasglu llawer gan nifer fach
o gwsmeriaid (er enghraifft, banciau a chwmnïau cyfleustod) i’w dosbarthu ledled y

84

Roedd 64% o gyfanswm y costau post yn 2011-12 yn gostau pobl. Gweler
www.royalmailgroup.com/sites/default/files/Regulatory%20Financial%20Statements%20201112_audited.pdf, page 10.
85
Mae rhai eitemau, fel parseli, pecynnau, llythyrau a phost wedi’u cyfeirio â llaw, yn ddrutach i’w
prosesu.
86
http://www.postnl.com/Images/20130225-postnl-2012-q4-press-release_tcm216-666131.pdf.
87
http://www.postnl.com/Images/20130225-postnl-2012-q4-press-release_tcm216-666131.pdf.

59

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

DU. Prin yr awgrymir ar hyn o bryd y gallai cystadleuaeth o’r dechrau i’r diwedd ddod
i’r amlwg ar gyfer cwsmeriaid preswyl.
5.78

Mae'n bosibl y gallai cystadleuaeth o’r dechrau i’r diwedd gael effeithiau cadarnhaol
a negyddol ar y gwasanaeth cyffredinol. Gwnaethom ystyried cynlluniau TNT Post
a'u heffaith bosibl ar y gwasanaeth cyffredinol a chyhoeddasom ddiweddariad ym
mis Gorffennaf 2012 a oedd yn datgan ein barn nad oedd yn rhaid ymyrryd yng
nghyswllt cystadleuaeth o’r dechrau i’r diwedd bryd hynny, ond y byddem yn parhau i
fonitro’r sefyllfa. 88 Ar ôl ymgynghori, gwnaethom hefyd gyhoeddi arweiniad yn
ddiweddar ar ein dull yn y dyfodol ar gyfer asesu effaith cystadleuaeth o'r dechrau i'r
diwedd ar y gwasanaeth cyffredinol i roi rhagor o eglurder a sicrwydd rheoleiddio. 89

5.79

Mae parseli’n cynyddu wrth i lythyrau brinhau. Mae'r niferoedd sy’n manteisio ar
fand eang safonol a chyflym iawn wedi cael effeithiau negyddol a chadarnhaol ar
niferoedd yr eitemau sy'n cael eu postio yn y DU. Un o’r prif bethau sydd wedi
cyfrannu at ostyngiad o 25% neu fwy yn niferoedd cyffredinol yr eitemau post a
anfonir ers 2006 yw’r dulliau electronig amgen 90. Fodd bynnag, mae’r twf mewn efasnach wedi arwain at anfon mwy o barseli (yn enwedig mewn blynyddoedd
diweddar). Er enghraifft, mae niferoedd parseli’r Post Brenhinol wedi cynyddu 6%
rhwng 2010/11 a 2011/12. 91

5.80

Mae e-fasnach yn y DU yn gyfrifol am fwy na 30% o'r cyfanswm ledled Ewrop ac
roedd yn werth £1,083 y pen yn 2011. 92 Ym mis Mai 2012, nododd Diwydiant
Ffonograffig Prydain fod llwytho cerddoriaeth i lawr yn ddigidol yn y DU bellach yn
cynhyrchu mwy o refeniw na gwerthu ffisegol am y tro cyntaf. 93 Ym mis Awst 2012,
cyhoeddodd Amazon fod mwy o e-lyfrau ar gyfer y Kindle wedi cael eu gwerthu na
llyfrau ffisegol am y tro cyntaf. Am bob 100 o lyfrau ffisegol, roedd defnyddwyr wedi
prynu 114 o e-lyfrau. 94 Mae disgwyl i’r swm y mae defnyddwyr y DU yn ei wario arlein gynyddu oddeutu 10% yn 2013 i £87 biliwn a bydd hyn yn arwain at ragor o
barseli a phecynnau yn y DU. 95

5.81

Mae cryn dipyn yn fwy o gystadleuaeth yn y farchnad dosbarthu pecynnau a pharseli
nag yn y farchnad ar gyfer Llythyrau. Mae cynnyrch gwasanaeth cyffredinol y Post
Brenhinol ( megis un cynnyrch Dosbarth Cyntaf ac Ail Ddosbarth), cynnyrch post
swmpus a Parcelforce 96 yn cystadlu yn erbyn cwmnïau parseli megis Hermes a
Yodel, cwmnïau cludo megis UPS a DHL a chwmnïau cludo lleol.

5.82

Mae llawer o’r cwmnïau hyn yn codi mwy am ddanfon i ardaloedd mwy anghysbell
nag i weddill y DU megis i Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban. Er bod yn rhaid i'r
Post Brenhinol godi prisiau safonol am ei gynnyrch gwasanaethau cyffredinol (megis
eitemau unigol ar gyfer Dosbarth Cyntaf ac Ail Ddosbarth) a ddefnyddir gan
gwsmeriaid preswyl a busnesau bychan, mae ganddo hefyd y rhyddid masnachol i
godi prisiau sy’n adlewyrchu’r gost yn well ar gyfer danfon eitemau gan ddefnyddio

88

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/post/update.pdf.
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/e2e-guidance/statement/
90
Ofcom, Adolygiad o’r Farchnad Gyfathrebu 2012, Gorffennaf 2012.
91
Post Brenhinol, Adroddiad a Datganiadau Ariannol Blynyddol 2011-12.
92
“Adroddiad y Farchnad Gyfathrebu Ryngwladol 2012,” 13 Rhagfyr 2012,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr12/icmr/ICMR-2012.pdf.
93
www.bpi.co.uk/media-centre/digital-revenues-overtake-physical-in-uk-recorded-music-market.aspx.
94
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=251199&p=irolnewsArticle_Print&ID=1722449&highlight=.
95
Ffynhonnell: Interactive Media in Retail Group figures and estimates, Ionawr 2013
96
Mae Parcelforce yn is-gwmni sy’n eiddo’n llwyr i’r Post Brenhinol o fewn y grŵp UKPIL.
89
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unrhyw rai o’i gynnyrch nad ydynt yn rhan o’r gwasanaethau cyffredinol a ddefnyddir
yn bennaf gan fusnesau mwy.
5.83

Cafodd y pris uwch a godir ar gyfer danfon eitemau gan lawer o gwmnïau pecynnau
a pharseli (gan gynnwys o bosibl y Post Brenhinol ar gwsmeriaid gwasanaethau nad
ydynt yn wasanaethau cyffredinol) ei nodi gan Citizens Advice Scotland (CAS) mewn
adroddiad yn 2011. 97 Nodai’r adroddiad hwn fod defnyddwyr wrth archebu nwyddau
ar-lein yn ardaloedd anghysbell yr Alban yn aml yn cael trafferthion cael cwmnïau i
ddanfon nwyddau neu eu bod yn gorfod talu cryn dipyn yn fwy na defnyddwyr sy’n
byw mewn ardaloedd trefol. Mae hyn wedi arwain at bobl yn osgoi defnyddio rhai
cwmnïau gwerthu a llawer iawn o rwystredigaeth ymysg defnyddwyr gwledig.
Argymhellodd CAS fod rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol y Post Brenhinol yn
cael ei gynnal i ddiogelu cwsmeriaid gwledig ac anghysbell rhag costau danfon drud.
Roedd hefyd yn annog manwerthwyr i arddangos y costau dosbarthu’n glir ar eu
gwefan cyn gwerthu, diwygio’u polisïau dosbarthu i sicrhau bod unrhyw gostau’n cael
eu cadw’n isel a’r rheini’n seiliedig ar y costau gwirioneddol a hefyd cynnig dosbarthu
drwy'r Post Brenhinol ble bynnag y mae modd.

5.84

Hefyd, mae'r newid yn y gyfran o bost (oherwydd y gostyngiad mewn Llythyrau a
chynnydd mewn parseli) yn dod â’i heriau ei hun. Mae parseli’n fwy o faint ac yn fwy
swmpus i’w cludo ac maent yn aml yn drymach na llythyrau. Mae parseli bychan yn
cael eu dosbarthu’n bennaf ochr yn ochr â llythyrau, er eu bod yn cymryd mwy o le
yn y troli neu’r bag post. Fel arfer mae parseli canolig (fel y’u diffinnir gan y Post
Brenhinol) yn cael eu dosbarthu ar wahân mewn fan. Mae’r broses ddidoli ar gyfer
parseli’n fwy costus gan nad yw’r Post Brenhinol wedi gosod unrhyw beiriannau
didoli parseli hyd yma ac mae’r gyfradd ddidoli â llaw ar gyfer parseli gryn dipyn yn is
na’r gyfradd ddidoli â llaw ar gyfer llythyrau.

5.85

Anghenion defnyddwyr. Cyhoeddasom yr asesiad o’n hadolygiad ar anghenion
rhesymol defnyddwyr post, a gyflawnwyd i ddiwallu'n rhwymedigaethau o dan
Ddeddf Gwasanaethau Post 2011, ar 27 Mawrth 2012. Yn benodol, roedd ein
hadolygiad yn cynnwys astudiaeth gynhwysfawr o anghenion busnesau a
defnyddwyr preswyl gwasanaethau post.

5.86

Rydym wedi dod i’r casgliad fod y farchnad bost yn bodloni anghenion rhesymol
defnyddwyr ar hyn o bryd a bod parch mawr ati ymysg busnesau a defnyddwyr
preswyl ledled y DU. Felly, rydym wedi penderfynu peidio â newid cwmpas y
gwasanaeth cyffredinol. Fodd bynnag, mae ein hymchwil yn dangos hefyd er bod
defnyddwyr at ei gilydd yn fodlon â'r gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, mae
defnyddwyr gwahanol yn dibynnu i raddau gwahanol ar y post, ac mae dewisiadau
ac anghenion defnyddwyr yn esblygu. Er enghraifft:
•

Byddai defnyddwyr yn hoffi opsiynau mwy cyfleus ar gyfer dosbarthu parseli. O
gofio am y camau y mae’r Post Brenhinol yn eu cymryd yn y maes hwn a natur
gystadleuol y rhan hon o’r farchnad, credwn fod y buddion hyn i’r defnyddwyr yn
fwy tebygol o gael eu darparu drwy arloesi ar ran y Post Brenhinol a
gweithredwyr post eraill yn hytrach na thrwy ragor o reoleiddio; a

•

Dywedodd rhai defnyddwyr efallai fod llai o angen am ddosbarthu drannoeth
(Dosbarth Cyntaf) ac mae eraill yn dibynnu llai ar gasgliadau a danfon chwe
diwrnod yr wythnos gan gynnwys dydd Sadwrn. Ond, ar yr un pryd, dywedodd
dros hanner y rheini a gyfrannodd at ein hymchwil y byddent yn parhau i

97

“Free Delivery*: problems with delivery of online purchases to consumers in remote and rural
Scotland,” 19 Rhagfyr 2011, www.cas.org.uk/system/files/publications/free-delivery.pdf.
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ddefnyddio Dosbarth Cyntaf, ac mae bron hanner y busnesau yn credu y dylai eu
post Dosbarth Cyntaf gyrraedd drannoeth. 98 Yn wahanol i fusnesau, roedd
defnyddwyr preswyl yn rhoi gwerth mawr ar gasglu a dosbarthu chwe diwrnod yr
wythnos. 99
5.87

98

Mae’n bwysig fod Ofcom yn parhau i ddeall anghenion defnyddwyr y gwasanaethau
post a sut y gallai'r anghenion hyn newid yn y dyfodol. Byddwn yn parhau i adolygu’r
mater hwn wrth i’r farchnad bost ddatblygu i fodloni anghenion defnyddwyr sy'n
esblygu. 100

Cytuna dros 80% o ddefnyddwyr preswyl y bydd angen iddynt anfon pethau drwy’r post o hyd. O'r
rheini, dywed 57% y byddent yn defnyddio Dosbarth Cyntaf. Hefyd, dywed 46% o fusnesau bod yn
rhaid i'r holl a/neu y rhan fwyaf o'r post y maent yn ei anfon drwy Ddosbarth Cyntaf gyrraedd
drannoeth.
99
Roedd rhai busnesau yn gwerthfawrogi gwasanaeth casglu a danfon ar ddydd Sadwrn, ond mae
busnesasu eraill nad ydynt yn gwerthfawrogi’r agwedd hon ar y gwasanaeth cyffredinol.
100
Review of postal users’ needs - An assessment of the reasonable needs of users in relation to the
market for the provision of postal services in the United Kingdom, 27 Mawrth 2013.
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/review-of-user-needs/statement/
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Adran 6

6. Rôl ymyriadau
Cyflwyniad
6.1

Yn yr adran hon, ystyrir rôl ymyriadau i estyn argaeledd gwasanaethau cyfathrebu y
tu hwnt i’r hyn sy’n fasnachol ddichonadwy, pa ffurfiau y gall ymyriadau felly eu
cymryd a sut maent yn codi yn y sector cyfathrebu.

6.2

Lle nad yw marchnadoedd yn cyflenwi’r canlyniadau gorau posibl i’r gymdeithas
gyfan, mae’r wladwriaeth yn gallu ymyrryd ac mae’n gwneud hynny. Mae hyn yn
cynnwys sicrhau bod gwasanaethau cyfathrebu ar gael yn helaethach nag y byddent
fel arall. Gall ymyriad fod ar lawer ffurf a dod o amryw ffynonellau, ac mae’r adran
hon yn ystyried y rhai mwyaf cyffredin, o gymorthdaliadau cyhoeddus i atebion yn y
gymuned. Mae’n mynd ymlaen i ystyried astudiaethau achos go iawn yn y sector
cyfathrebu, gan gyfeirio’n benodol at waith a gomisiynwyd gennym gan Analysys
Mason a oedd yn edrych ar amrywiaeth o ymyriadau mewn gwahanol
ddaearyddiaeth—yn y DU yn bennaf ond hefyd mewn mannau eraill yn Ewrop—i
amlygu mor heriol yw cyflenwi gwasanaethau na fyddent fel arall yn fasnachol
ddichonadwy.

Pam ymyrryd?
6.3

Yn Adran 5, trafodwyd y ffordd y mae marchnadoedd, dan rai amodau, yn gallu
methu, gan arwain at ganlyniadau gwael i ddefnyddwyr ac i’r gymdeithas gyfan. Os
felly, gall fod cyfle i gyrff cyhoeddus gamu i’r adwy, cywiro’r methiant hwnnw yn y
farchnad a gwella canlyniadau.

6.4

Lle mae diffygion yn arwain at ddiffyg gwasanaethau (er enghraifft, gan fod allanolion
cadarnhaol neu gan fod pŵer marchnad gan gwmnïau), mae rhai defnyddwyr yn cael
eu heithrio o’r farchnad. Os yw’r budd cymdeithasol ehangach o gyflenwi’r
cwsmeriaid hyn yn fwy na’r costau ymyrryd, gellir gwella lles drwy eu cyflenwi.

6.5

Mewn rhai achosion, gall y wladwriaeth symud marchnadoedd tuag at ddarparu
gwasanaethau i ddefnyddwyr sydd wedi’u heithrio heb unrhyw gost i drethdalwyr (er
enghraifft, drwy ddiwygio neu gael gwared â rheoleiddio diangen). Gall ymyriadau
effeithiol o’r math hwn arwain at y canlyniadau lles mwyaf. Fodd bynnag, mewn
llawer o achosion, mae ymyriad yn golygu costau (er enghraifft, cymhorthdal) y
mae’n rhaid eu hariannu. Lle mae cyllid yn ofynnol i ymyriadau marchnad, rhaid i’r
wladwriaeth bwyso a mesur y costau a’r buddion. Gall ymyrryd yn y modd hwn naill
ai leihau gwariant cyhoeddus yn rhywle arall neu gynyddu trethiant, sy’n gallu
cynyddu ystumiadau ac aneffeithlonrwydd mewn rhannau eraill o’r economi. Ar yr un
pryd, gall ymyriadau mewn un sector fod yn sail i ddarparu buddion economaidd
a/neu gymdeithasol parhaus megis sicrhau democratiaeth sy’n gweithio’n dda,
hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol neu ddiogelu grwpiau difreintiedig. Eto, y
wladwriaeth sydd i benderfynu a ydy’r buddion ehangach yn gorbwyso’r anfanteision.

6.6

Nid pob diffyg yn y farchnad sy’n cyfiawnhau ymyriad cyhoeddus. Yn aml, bydd
ymyrryd yn creu ystumiadau neu gostau. Efallai hefyd y bydd y mesur yn dwyn
canlyniadau anfwriadol, gan arwain at fethiant rheoleiddiol. O ganlyniad, dim ond
mewn achosion lle mae diffygion y farchnad yn ddigon difrifol i achosi i’r farchnad
fethu y bydd y wladwriaeth yn cael y cyfle i wella canlyniadau drwy ymyrryd.
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Mathau o ymyriad
6.7

6.8

Gall ymyriad fod ar lawer ffurf, gallant ddod ar wahanol lefelau (yr UE, y DU,
cenedlaethol, rhanbarthol, sirol, lleol neu gymunedol) a bydd yn dibynnu ar y
diffygion penodol sy’n effeithio ar y farchnad dan sylw. Yn fras, mae ymyriad i
gynyddu argaeledd gwasanaethau cyfathrebu’n digwydd ar ffurf:
•

cymhorthdal neu gaffael cyhoeddus;

•

rhwymedigaethau gwasanaeth ar ddarparwyr;

•

hwyluso atebion seiliedig ar y farchnad; neu

•

atebion cymunedol

Trafodwn bob un o’r rhain yn ei dro isod.

Cymhorthdal neu gaffael cyhoeddus
6.9

Un o brif achosion llai o argaeledd mewn ardaloedd prin eu poblogaeth, gwledig ac
anghysbell yw cost uchel cyflenwi gwasanaethau.

6.10

Fel y trafodwyd yn adran 5, lle mae costau sefydlog gweithredu (er enghraifft,
trosglwyddyddion, ceblau neu seilwaith sylfaenol arall) yn fawr o’i gymharu â maint y
farchnad leol, efallai na fydd cwmnïau’n gallu cyflenwi’r gwasanaeth yn broffidiol neu
efallai y gallant wneud hynny am brisiau uchel iawn yn unig. Os felly, efallai y bydd
llawer o ddefnyddwyr na fyddant yn cael y gwasanaeth oherwydd costau sefydlog
uchel darparu'r gwasanaeth yn yr ardal honno.

6.11

Os felly, gall fod yn bosibl i’r wladwriaeth gywiro’r methiant hwnnw yn y farchnad, gan
ddwyn canlyniad mwy effeithlon. Yn benodol, gall fod yn bosibl i gyrff cyhoeddus dalu
costau asedau sefydlog yn llawn neu’n rhannol. Fodd bynnag, lle mae costau
ychwanegol uchel yn fwy na’r gwerth y mae defnyddwyr yn ei osod ar y gwasanaeth,
bydd cymhorthdal felly’n llai llwyddiannus.

6.12

Gall cymhorthdal cyhoeddus hefyd fod yn ddefnyddiol mewn marchnadoedd y mae
allanolion cadarnhaol yn effeithio arnynt (hynny yw, lle byddant yn tueddu i ddarparu
gwasanaethau annigonol). Nid yw prisiadau preifat defnyddwyr o’r gwasanaeth yn
dal gwerth y gwasanaeth hwnnw i’r gymdeithas ehangach, ac, o ganlyniad, maent yn
prynu rhy ychydig. Un ffordd y gall cyrff cyhoeddus ymyrryd i gywiro’r math hwn o
fethiant yn y farchnad yw trwy gymhorthdal uniongyrchol. Er enghraifft, er mwyn
hyrwyddo teithiau iachach i’r gwaith a lleihau llygredd amgylcheddol, cyflwynodd
Deddf Cyllid 1999 eithriad treth blynyddol sy’n gadael i gyflogwyr fenthyca beiciau a
chyfarpar diogelwch i weithwyr fel budd di-dreth. 101

6.13

Mae llawer o fathau o gymhorthdal. Er enghraifft, gallai cyrff cyhoeddus ddarparu
cymhorthdal yn uniongyrchol i ddefnyddwyr drwy gynlluniau taleb sy’n cynyddu
parodrwydd a gallu defnyddwyr i dalu, gan wthio eu prisiadau o’r gwasanaeth tuag at
y lefel sy’n gymdeithasol effeithlon. Fel arall, gall cyrff cyhoeddus gynnig
cymorthdaliadau i gwmnïau yn gyfnewid am ostwng prisiau, a fydd felly’n annog
defnyddwyr i brynu mwy, tuag at y lefel sy’n gymdeithasol effeithlon.

101

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/11305/cycle-to-workguidance.pdf.
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6.14

Mae rhai gwasanaethau cyfathrebu’n destun allanolion rhwydwaith (network
externalities) (hynny yw, mae’r gwerth y mae defnyddiwr yn ei osod ar wasanaeth yn
dibynnu ar nifer y defnyddwyr eraill). Po fwyaf yw nifer y defnyddwyr, mwyaf deniadol
yw’r gwasanaeth. Lle mae allanolion rhwydwaith cryf, gall fod yn effeithlon darparu
cymhorthdal ar gyfer y gwasanaeth yn ei gyfnodau cynnar er mwyn iddo dyfu’n
ddigon mawr i sicrhau allanolion rhwydwaith. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu o
reidrwydd y dylai corff cyhoeddus ddarparu’r cymhorthdal hwn. Pan fydd y
gwasanaeth wedi tyfu’n ddigon mawr, dylai’r cwmnïau gweithredu allu adennill
costau unrhyw gymhorthdal cychwynnol, felly dylai fod achos masnachol cadarnhaol
i’r cwmnïau sy’n cynhyrchu ariannu’r cymhorthdal eu hunain.

Rhwymedigaethau ar ddarparwyr
6.15

Un ffordd arall y gall y wladwriaeth ymyrryd i gywiro diffygion y farchnad yw gosod
rhwymedigaethau ar ddarparwyr. Mae’r mathau o rwymedigaeth yn cynnwys darparu
lefelau gwasanaeth sylfaenol nad ydynt yn cyrraedd darpariaeth gyffredinol megis y
rhwymedigaethau o ran darpariaeth a nodir yn yr arwerthiant 4G neu ymddygiadau
penodol (e.e. yng nghyswllt prisiau) wrth ddarparu’r gwasanaethau hynny. Math
cyffredin arall o rwymedigaeth yw USO (rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol).

6.16

Mae USO fel arfer ar ffurf cyfres o rwymedigaethau rhyngberthynol ar gwmni. Mae’r
union rwymedigaethau sy’n cael eu cynnwys mewn USO yn amrywio o’r naill sector
i’r llall ac o’r naill wlad i’r llall. Fodd bynnag, mae rhai elfennau’n gyffredin i bob
cynllun. Elfen bwysicaf USO yw’r gofyniad i’r cwmni gyflenwi pob defnyddiwr, er gall
fod rhai eithriadau. Yn ail, fel arfer ceir lefel sylfaenol o ofyniad gwasanaeth. Yn olaf,
mae fel arfer gofyniad i gynnig gwasanaethau am gyfradd “fforddiadwy”. Gall y maen
prawf fforddiadwyedd gynnwys rheolaethau pris uniongyrchol yn ogystal â phrisiau
unffurf i bob defnyddiwr. Heb rwymedigaethau pris ac ansawdd gwasanaeth, gall y
cwmni sy’n destun USO ei drechu (er enghraifft, drwy fethu â chynnal cysylltiadau’n
ddigon da â defnyddwyr amhroffidiol neu osod prisiau mor uchel nes bod grwpiau
defnyddwyr yn cael eu prisio allan o’r gwasanaeth).

6.17

Efallai bod llunwyr polisi’n gobeithio cyrraedd nifer o nodau gydag USO:
•

mae USO yn un ffordd y gall cyrff cyhoeddus gywiro ar gyfer allanolion
cadarnhaol. Mae’n sicrhau bod y rhwydwaith yn cyrraedd ei faint mwyaf posibl ac
felly bod allanolion rhwydwaith yn cael eu gwireddu;

•

gellir defnyddio USO i ailddosbarthu rhwng gwahanol grwpiau. Mae effeithiau
USO fel offeryn ailddosbarthu yn dibynnu ar y ffordd y caiff ei ariannu. Mae USO
wedi’i gyfuno â phrisio cenedlaethol yn golygu bod rhaid i’r cwmnïau sy’n destun
USO adennill costau cyflenwi ardaloedd aneconomaidd drwy godi prisiau i bob
defnyddiwr. Mae’r USO felly’n ailddosbarthu incwm o ardaloedd cost isel i
ardaloedd cost uchel. Hefyd, gall fod rhwymedigaethau yn yr USO i gynnig
prisiau is i grwpiau defnyddwyr sy’n agored i niwed (er enghraifft, pobl ar incymau
isel) er mwyn ailddosbarthu rhwng defnyddwyr uwch ac is eu hincwm; a

•

gall fod nodau cymdeithasol neu wleidyddol penodol (er enghraifft, ymgysylltu
democratig, diogelwch cyhoeddus, lleihau troseddu a chynhwysiant
cymdeithasol) y gall cyrff cyhoeddus eu cyflawni drwy USO.

Hwyluso atebion seiliedig ar y farchnad
6.18

Mewn rhai achosion, mae rhan i’r wladwriaeth ei chwarae mewn hwyluso atebion
seiliedig ar y farchnad. Er enghraifft, mewn marchnadoedd bach lle mae costau
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sefydlog darparu gwasanaeth yn rhwystr i gwmnïau unigol ond lle mae galw lleol
sylweddol am wasanaeth, gall fod rhan i’r wladwriaeth ei chwarae mewn annog
cwmnïau i rannu seilwaith neu fynnu eu bod yn rhannu seilwaith. Os gellir gwneud
hyn heb leihau cystadleuaeth, gall fod yn bosibl i nifer o gwmnïau ddefnyddio’r un
seilwaith i gyflenwi’r farchnad a rhannu’r costau sefydlog, gan ganiatáu mwy o
ddarpariaeth a/neu brisiau is.
6.19

Mae cydgrynhoi’r galw am wasanaethau cyfathrebu mewn ardal yn strategaeth arall i
wella argaeledd, 102 ac felly hefyd hybu eu mabwysiadu.

Atebion cymunedol
6.20

Gall fod yn bosibl i breswylwyr lleol a fyddai’n elwa ar ddarpariaeth a derbyniad
drefnu adeiladu rhywfaint o’r seilwaith sylfaenol neu ddarparu cymhorthdal wedi’i
ariannu gan y gymuned er mwyn i gwmnïau allu cyflenwi gwasanaethau’n broffidiol.
Gall fod rôl i gyrff cyhoeddus mewn hwyluso atebion felly, ond nid yw hyn bob amser
yn angenrheidiol nac yn ddymunol.

Ymyriadau ar waith
6.21

Bu cyrff cyhoeddus ledled y byd yn rhoi theori ar waith ers tro byd drwy ymyrryd i
wella argaeledd gwasanaethau cyfathrebu. Bu’r amgylchiadau, yr amcanion a’r
canlyniadau yn benodol, os nad yn unigryw, i bob achos lle mae hyn wedi digwydd.
Nid yw’n ddigon defnyddio un dull mewn un amser a lle a cheisio ei ail-greu yn
rhywle arall.

6.22

Ar yr un pryd, mae ymyriadau tebyg mewn amgylchiadau tebyg yn rhoi cyfleoedd i
gyrff cyhoeddus ddysgu oddi wrth yr hyn a ddigwyddodd o’r blaen ac addasu dulliau
i’w hanghenion eu hunain. Comisiynom felly Analysys Mason i nodi a pharatoi 12
astudiaeth achos yn cynrychioli amrywiaeth o ymyriadau polisi cyhoeddus ac
ymyriadau eraill heblaw rhai marchnad mewn gwahanol ardaloedd—yn bennaf yn y
DU ond hefyd mewn mannau eraill yn Ewrop—i amlygu mor heriol yw darparu
gwasanaethau cyfathrebu na fyddent fel arall yn fasnachol ddichonadwy. 103 Trefnir y
rheini a nifer o ymyriadau eraill isod yn ôl eu diben cyffredinol:

6.23

102
103
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•

cyflymu'r broses o ledu i lefelau masnachol;

•

cynyddu darpariaeth y tu hwnt i lefelau masnachol;

•

dynwared effeithiau cystadleuaeth; ac

•

at ddibenion eraill.

Gellir crynhoi’r ymyriadau fel y dangosir yn nhabl 13.

www.broadbandmap.govt.nz/what-is-demand-aggregation.
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/markets-infrastructure/annex.pdf
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Tabl 13. Crynodeb o ymyriadau
Ffurf
Cymhorthdal/
caffael cyhoeddus

Ehangu
gwasanaeth
symudol 2G
Dyfarnu trwydded
3G

Radio cymunedol
analog
Cyfnewidfeydd
hunangymorth
teledu analog
Band Eang i’r
Gogledd Gwledig
Cynllun Cymorth
Band Eang
Band Eang
Cymunedol yr
Alban

Cyfraddau terfynu
symudol

Arall

Cyflymu

Cynyddu’r
ddarpariaeth

Dynwared
cystadleuaeth

Arall

•

•
•
•

Sweden
Y DU a’r
cenhedloedd

•

•
•

•
•

Ucheldiroedd ac
Ynysoedd yr Alban

•
•

•
•

Teleffoni sefydlog
Prosiect Seilwaith
Symudol

Ateb
cymunedol

•

Arwerthiant
sbectrwm 4G
Prosiect Alston
Cybermoor

Rhwymedig
aeth
darparwr

Ehangder
daearyddol

Diben

•
•
•

•
•

Alston Moor
Pontypridd

•

Elliot’s Hill
Bowland a Lune
Valley

•
•
•
•
•

Cymru
Yr Alban
y DU
y DU

•

y DU

67

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

Ffurf
Cymhorthdal/
caffael cyhoeddus

Cynllun Band
Eang
Cenedlaethol
Prosiect Band
Eang
Cenhedlaeth
Nesaf
Prosiect Band
Eang
Cenhedlaeth
Nesaf
Prosiect diwifr
Open Link Norfolk

Rhwymedig
aeth
darparwr

Ateb
cymunedol

Cynyddu’r
ddarpariaeth

Dynwared
cystadleuaeth

Arall

Iwerddon

•

•

Ucheldiroedd ac
Ynysoedd yr Alban

•

•

Gogledd Iwerddon

•

•
•

Norfolk

•

y DU

•
•

PSB ar DTT
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Cyflymu

•

Menter
gwasanaethau
bws post

Dinasoedd
Cyflym eu
Cysylltiad

Arall

•

Post

Rhaglen Band
Eang Gwledig
Cronfa Band
Eang Cymunedol
Gwledig
Stampiau Ail
Ddosbarth

Ehangder
daearyddol

Diben

•
•

•
•
•
•

•
•

y DU
y DU
Lloegr

•
•

Yr Alban

y DU
Y DU
D
U
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Ffurf
Cymhorthdal/
caffael cyhoeddus

Band Eang
Cyflym Iawn i
Gernyw
Rhaglen Band
Eang Trefol
Mynediad band
eang cyfanwerth

Rhwymedig
aeth
darparwr

Ateb
cymunedol

•
•

Ehangder
daearyddol

Diben
Arall

Cyflymu

Cynyddu’r
ddarpariaeth

Dynwared
cystadleuaeth

Arall

•
•
•

Cernyw
y DU

•

y DU
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Ymyriadau i gyflymu’r broses o ledu i lefelau masnachol
Rhwymedigaethau gwasanaeth
6.24

Un enghraifft gyfredol o ymyriad i gyflymu’r broses o ledu i lefelau masnachol yw ein
dull o ryddhau bandiau sbectrwm 800 MHz a 2.6 GHz, a fydd yn cael eu defnyddio ar
gyfer gwasanaethau band eang symudol 4G. Cydnabyddom fod gan y sbectrwm hwn
ran bwysig i’w chwarae mewn hyrwyddo argaeledd eang gwasanaethau symudol y
dyfodol yn y DU ac roeddem yn credu bod ein cynigion i hyrwyddo cystadleuaeth
drwy ei ryddhau yn debygol o sbarduno hyn. Fodd bynnag, teimlwn y dylai’r rhain fod
yn seiliedig ar rwymedigaethau darpariaeth (coverage obligatons) i sicrhau y byddai
gwasanaeth band eang symudol y dyfodol yn cael ei ddarparu i gyfran sylweddol o
ddinasyddion a defnyddwyr cyn pen amser rhesymol.

6.25

Ar ôl dau ymgynghoriad, cyhoeddom y byddai un lot o sbectrwm 800 MHz, sy’n
arbennig o addas i ddarparu lefelau uchel o ddarpariaeth, yn cynnwys
rhwymedigaeth i ddarparu gwasanaeth band eang symudol ar gyfer derbyniad dan
do i ddefnyddwyr mewn ardal lle mae o leiaf 98% o boblogaeth y DU yn byw erbyn
diwedd 2017. O ystyried ei bod yn haws sicrhau darpariaeth yn yr awyr agored nag o
dan do, mae rhwydwaith sy’n bodloni’r rhwymedigaeth hon yn debygol o gwmpasu
ardal awyr agored lle mae dros 99.5% o boblogaeth y DU yn byw.

6.26

Yn ogystal â’r rhwymedigaeth hon ar gyfer darparu gwasanaeth ledled y DU,
penderfynasom fynnu bod yr un gweithredwr yn darparu’r un gwasanaeth dan do i
ardal lle mae o leiaf 95% o boblogaeth holl wledydd y DU yn byw. Mae rhwydwaith
sy’n bodloni’r rhwymedigaeth hon yn debygol o ddarparu darpariaeth awyr agored i
ardal lle mae 98-99% o boblogaeth yr holl wledydd yn byw. Daethom i’r casgliad na
fyddai’n gymesur mynd ymhellach gyda’r rhwymedigaethau hyn ar lefel gwledydd
oherwydd cost sylweddol nifer sylweddol y safleoedd newydd a fyddai’n ofynnol. Ar
gyfer Cymru a’r Alban, byddai 95% o ddarpariaeth yn cael ei gyflenwi am gost
ychwanegol amcangyfrifedig bras rhwng £1,500 a £3,000 i bob safle ychwanegol,
ond mae costau’n codi’n gyflym iawn y tu hwnt i’r lefel honno, i fwy na £10,000 y
safle ychwanegol er mwyn sicrhau 96% o ddarpariaeth. 104

Atebion cymunedol
6.27

104

Nid yw rhai ymyriadau’n cael eu gwneud gan y wladwriaeth nac ar gais y
wladwriaeth. Cymdeithas budd cymunedol ddielw yw Broadband for the Rural
North. 105 Fe’i sefydlwyd gan bobl sy’n byw yn Bowland a Lune Valley gyda’r nod o
osod rhwydwaith ffibr optig band eang cyflym iawn a fydd yn eiddo i aelodau’r
gymuned, ac yn cael ei reoli a’i gefnogi ganddynt. Y nod dechreuol yw cysylltu eiddo
ar draws wyth plwyf yn 2012, ac ychwanegu plwyfi pellach yn y blynyddoedd dilynol.
Bydd y rhwydwaith ar gael i bob eiddo yn ei ddalgylch. Ni fydd unrhyw eithriadau am
fod eiddo unigol yn rhy bell i ffwrdd neu’n rhy anodd ei gyrraedd.

“Assessment of future mobile competition and award of 800 MHz and 2.6 GHz: statement,” 24
Gorffennaf 2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/award800mhz/statement/statement.pdf. Atodiadau 7-12 yn
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/award-800mhz/statement/Annexes7-12.pdf.
105
Gweler http://b4rn.org.uk/.
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Ymyriadau i gynyddu darpariaeth y tu hwnt i lefelau masnachol
Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyffredinol (USO)
6.28

Mae tri o’r gwasanaethau a ystyrir yn yr adroddiad hwn - teleffoni sefydlog, PSB a
gyflenwir gan DTT a phost - yn gweithredu yn y DU yng nghyd-destun USO. Roedd
Sweden hefyd yn dyfarnu trwyddedau symudol 3G gyda’r bwriad o wella darpariaeth.

Teleffoni sefydlog
6.29

Fel y disgrifiwyd yn adran 4, mae’r USO mewn teleffoni sefydlog yn sicrhau bod
gwasanaethau ffôn sylfaenol ar gael i bawb ar gais rhesymol ac am bris fforddiadwy.
Mae astudiaeth achos am hwn wedi’i chynnwys yn adroddiad Analysys Mason.
Dywed:
Ystyrir bod gwasanaethau ffôn sylfaenol yn hanfodol i bawb yn yr amodau
cymdeithasol ac economaidd cyfredol, a mentrir peidio â’u darparu o gwbl dan
gystadleuaeth yn unig. Mae’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol (USO) yn
fecanwaith rheoleiddiol sy’n sicrhau (ymhlith pethau eraill) fod gwasanaethau
telathrebu llinell sefydlog sylfaenol fforddiadwy ar gael ac yn hygyrch i’r holl
ddinasyddion a defnyddwyr ledled y DU. Ar hyn o bryd, mae costau hyn yn cael eu
talu gan y darparwyr gwasanaeth cyffredinol (USP) dynodedig, sef BT a Kingston
Communications (yn ardal Hull).
Gall y diffiniad o’r USO newid dros amser mewn ymateb i newidiadau mewn
cymdeithas, datblygiadau technolegol, a newidiadau mewn defnyddio gwasanaethau
cyfathrebu electronig.
Pe byddai baich annheg yn cael ei osod ar yr USP, ceir dewis o hyd ariannu’r USO
naill ai drwy ardoll ar y diwydiant neu drwy drethiant cyffredinol.

6.30

Mae USO y DU ar gyfer teleffoni sefydlog yn cyfateb i ofynion lleiaf Cyfarwyddeb
Gwasanaeth Cyffredinol yr UE. 106 Daeth y Comisiwn Ewropeaidd i’r casgliad ym mis
Tachwedd 2011 nad oedd angen o gwbl cynnwys cysylltiadau band eang neu
symudol yng nghwmpas USO yr UE ac na fyddai’n briodol ar y pryd gosod cyflymder
cysylltiad band eang lleiaf ar lefel yr UE. 107

PSB a gyflenwir gan DTT
6.31

Ar ôl cyflwyno gwasanaeth teledu cyntaf y BBC ym 1936, ehangodd argaeledd teledu
daearol analog drwy gydol yr 20fed ganrif. Erbyn i Lywodraeth y DU gyhoeddi ei
phenderfyniad i ddisodli trawsyriadau analog â DTT yn 2005, roedd gwasanaeth
analog wedi cyrraedd 98.5% o boblogaeth y DU, ac roedd gofyn i’r holl ddarlledwyr
gwasanaeth cyhoeddus ddyblygu’r lefel honno o wasanaeth wrth drosglwyddo i’r
digidol. Nid oedd darlledwyr eraill yn destun yr un rhwymedigaeth gwasanaeth, gan
ymrwymo’n hytrach i ddal i ddarparu gwasanaethau o 80 prif drosglwyddydd teledu’r
DU ac felly darparu gwasanaeth i 90% o’r boblogaeth.

106

Directive 2002/22/EC (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF).
107
“Universal service in e-communications: report on the outcome of the public consultation and the
third periodic review of the scope in accordance with Article 15 of Directive 2002/22/EC,” 23
November 2011, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0795:FIN:EN:PDF.
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Post
6.32

Fel y disgrifiwyd yn adran 4, mae ei USO yn mynnu bod y Post Brenhinol yn
dosbarthu ac yn casglu llythyrau chwe diwrnod yr wythnos (a phecynnau post eraill
bum diwrnod yr wythnos) am brisiau sy’n fforddiadwy ac yn unffurf ledled y DU. Mae
gofyn hefyd iddo sicrhau bod 93% o bost Dosbarth Cyntaf yn cyrraedd drannoeth a
bod 98.5% o bost Ail Ddosbarth yn cyrraedd cyn pen tri diwrnod o’i bostio.

6.33

Mewn rhai agweddau, mae’r USO sy’n berthnasol i’r Post Brenhinol yn fwy na’r
gofynion lleiaf yng Nghyfarwyddebau Gwasanaethau Post yr UE. 108 Er enghraifft,
mae’r ail yn mynnu bod post yn cael ei ddosbarthu bum diwrnod yr wythnos yn unig,
ac mae’r Ddeddf Gwasanaethau Post yn mynnu bod llythyrau’n cael eu dosbarthu
a’u casglu chwe diwrnod yr wythnos yn y DU. Mae hyn yn effeithio’n anochel ar
gostau darparu’r gwasanaeth cyffredinol. Er gwaethaf hyn, roedd prisiau
gwasanaethau post y DU—yn benodol ar gyfer dosbarthu post Dosbarth Cyntaf ac
Ail Ddosbarth—ymhlith yr isaf yn yr UE tan yn ddiweddar.

Symudol
6.34

Mae astudiaeth achos am ddyfarnu trwydded 3G yn Sweden wedi’i chynnwys yn
adroddiad Analysys Mason. Dywed:
Roedd proses drwyddedu 3G llywodraeth Sweden yn ‘gystadleuaeth harddwch’,
wedi’i chynllunio i sicrhau y byddai bron 100% o Sweden yn gallu cael at
wasanaethau 3G fforddiadwy erbyn 2003. Drwy ganiatáu rhannu rhwydwaith, a
manteisio ar deimlad marchnad cadarnhaol, llwyddodd hyn i ddarparu lefelau
gwasanaeth uchel iawn (er bod hynny nifer o flynyddoedd yn ddiweddarach nag a
addawyd).
Yr hyn sy’n aneglur yw lefel y gwasanaeth a’r amserlenni cyflenwi a fyddai wedi cael
eu cyflawni gan weithredwyr ar sail fasnachol neu drwy wahanol ddull o ddyfarnu
trwydded (neu, yn wir, gwahanol ddull gorfodi).
I bob pwrpas, mae’r dull cystadleuaeth harddwch wedi helpu i gyfeirio gwariant tuag
at ddarparu gwasanaeth i ardaloedd a oedd fel arall yn aneconomaidd eu
gwasanaethu. Fodd bynnag, nid yw graddau’r cymhorthdal anuniongyrchol hwn yn
dryloyw (h.y. ni wyddom faint o wasanaeth ychwanegol uwchlaw’r cwmpas
economaidd a ddarparwyd, nac am ba gost net).

Cymhorthdal neu gaffael cyhoeddus
6.35

108

Mae llawer o enghreifftiau o ddarparwyr masnachol yn cael cymhorthdal llawn neu
rannol i gyflwyno gwasanaethau mewn ardaloedd lle na fyddent yn dewis gwneud
hynny fel arall. Mae llawer o’r astudiaethau achos sy’n cael eu cynnwys yn adroddiad
Analysys Mason yn enghreifftiau o’r math hwn o ymyriad.

Cyfarwyddeb 97/67/EC (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:015:0014:0025:EN:PDF), fel y diwygiwyd
gan Gyfarwyddeb 2002/39/EC (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:176:0021:0025:EN:PDF) a Chyfarwyddeb
2008/06/EC (http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf).
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Band eang
6.36

Mewn rhai achosion, mae’r dull yn syml ac yn hawdd ei weithredu, fel yn achos
Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru. Mae astudiaeth achos am hwn
wedi’i chynnwys yn adroddiad Analysys Mason. Dywed:
Cynllun cymhorthdal yw’r Cynllun Cymorth Band Eang i gefnogi’r broses o ddarparu
gwasanaethau band eang hygyrch a fforddiadwy i’r ardaloedd o Gymru sy’n ‘fannau
gwan’ ac yn ‘fannau araf’ (sef ardaloedd gwledig yn bennaf). Diffinnir ‘man gwan’ neu
fan di-gyswllt fel unigolyn neu fusnes sy’n methu â chael unrhyw fand eang o gwbl
neu sy’n cael gwasanaeth sâl iawn (512 kbit/s o lwytho i lawr neu lai) a diffinnir ‘man
araf’ fel unigolyn neu fusnes sy’n gallu cael cysylltiad band eang sylfaenol sy’n fwy
na 512 kbit/s ond sy’n llai na 2 Mbit/s.
Drwy’r cynllun, gall unrhyw un y mae angen gwasanaeth band eang sylfaenol arno
yn yr ardaloedd hyn gael cymorth ariannol i brynu ateb. Gellir cael ceisiadau gan
breswylwyr, busnesau bach a chanolig, a mudiadau sector gwirfoddol/cymunedol.
Mae’r cynllun yn darparu hyd at £1,000 o gyllid i bob ymgeisydd cymwys. Mae’r cyllid
yn talu am y costau cyfalaf a geir wrth osod ateb band eang gwell yn unig, ac mae
defnyddiwr y gwasanaeth yn gyfrifol am dalu’r taliadau gwasanaeth misol sy’n cael
eu cynnig am gyfradd debyg i gyfraddau gweithredwyr masnachol.
Mae gofyn i ymgeiswyr sy’n unigolion, yn fusnesau bach a chanolig neu’n sefydliad
trydydd sector, gyflwyno dyfynbrisiau gan ddau ISP neu gynnig cyflenwr os yw’n
ymgeisio fel cymuned, ynghyd â chadarnhad eu bod mewn man araf neu fan gwan.
Ar ôl gwerthuso’r cais, mae Llywodraeth Cymru’n dyfarnu cyllid i ateb dethol yr
ymgeisydd. Nid y dewis rhataf mo’r ateb dethol o reidrwydd: ystyrir hefyd
fforddiadwyedd, diogelu at y dyfodol a dewis yr ymgeisydd. Fel isafswm, rhaid i bob
math o gysylltedd gael darpariaeth gwasanaeth a chontract sy’n para blwyddyn o
leiaf. Mae’r cynllun yn niwtral o ran y dechnoleg a’r ISP.
Hyd yma, cefnogwyd 2,900 o ymgeiswyr. Cefnogwyd cyfanswm o 18 grŵp
cymunedol drwy’r cynllun drwy gyfuno’r £1,000 o daliadau cymwys i unigolion yn y
grŵp, gyda phum cais cymunedol posibl arall yn cael eu cyflwyno a’u hasesu.
Mae’r cynnig o gyllid ystyrlon i breswylwyr, busnesau bach a chanolig, a sefydliadau’r
sector gwirfoddol/cymunedol wedi arwain at nifer fawr yn manteisio arno ac mae’r
cynllun wedi gweld cynnydd mewn cystadleuaeth rhwng cyflenwyr a gostyngiad
mewn prisiau.
Bu gweinyddwyr y cynllun yn ofalus i graffu ar gynaliadwyedd masnachol unrhyw
ateb a gynigir gan ddarparwyr gwasanaeth cyn dyfarnu cyllid.

6.37

Mewn achosion eraill, rhaid ymgymryd â phrosesau caffael hirfaith a chymhleth a
chael cymeradwyaeth cymorth gwladwriaethol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae tair
astudiaeth achos sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad Analysys Mason oll yn
enghreifftiau llwyddiannus o leoliadau masnachol ar raddfa fawr a gyflenwyd â
chymorth cymhorthdal cyhoeddus. Am brosiect Superfast Cornwall, dywedir:
Nod y prosiect yw cyflenwi band eang cyflym iawn i 80% o leiaf o’r safleoedd yng
Nghernyw ac Ynysoedd Sili, a dod â band eang cyflymach nag a oedd ar gael o’r
blaen i bob safle.
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Denodd Cyngor Cernyw £78.5 miliwn o fuddsoddiad sector preifat, ynghyd â £53.5
miliwn o gyllid cyhoeddus. Roedd y dull PPP ‘cyllid llenwi bwlch’ a ddewiswyd hefyd
yn galluogi Cyngor Cernyw i gael rhywfaint o reolaeth ar y rhaglen o ledu rhwydwaith
heb y risgiau sy’n gysylltiedig â gweithredu’r rhwydwaith ei hun a sicrhau bod lefelau
manteisio cynaliadwy’n cael eu cyflawni.
Gwellwyd cynaliadwyedd prosiect Superfast Cornwall drwy ganolbwyntio ar ddenu
nifer sylweddol o ISP yn gyflym, gan gynnwys y rheini â chyfran sylweddol o
farchnad y DU. Yn yr achos hwn, mae’r nifer sy’n manteisio yn cynyddu ac mae nifer
sylweddol o ddarparwyr gwasanaeth yn cael eu denu i gystadlu am gwsmeriaid. Hyd
yma, mae’r model hwn yn cymharu’n ffafriol â phrosiect South Yorkshire Digital
Region (SYDR), a ddewisodd rannu gweithredu a risg manteisio ac sydd wedi cael
trafferth yn denu ISP a chwsmeriaid.
Mae’r prosiect hefyd wedi cydnabod mor bwysig yw ysgogi galw i sicrhau bod y
prosiect yn gynaliadwy. Buddsoddwyd ar yr un pryd mewn gweithgareddau ysgogi
galw i annog pobl i fanteisio ar y gwasanaeth ochr yn ochr â chyflwyno’r rhwydwaith.
Er nad yw prosiect Superfast Cornwall yn rhan o gylch gwaith uniongyrchol rhaglen
Broadband Delivery UK, mae prosiectau ymyriadau band eang BDUK yn
mabwysiadu dull masnachol tebyg i’r un a ddefnyddiwyd ar gyfer Superfast Cornwall.
6.38

Am y Cynllun Band Eang Cenedlaethol yn Iwerddon, dywedir:
Roedd hwn yn brosiect a weithredwyd gan Adran Cyfathrebu, Ynni ac Adnoddau
Naturiol (DCENR) Iwerddon gyda chymorth y rheoleiddiwr ComReg i fynd i’r afael â
mater y 10-15% olaf o boblogaeth Iwerddon nad oedd ganddynt gysylltedd band
eang sylfaenol, ac na fyddai hwnnw ganddynt heb ymyriad. Daeth y €223 miliwn
gofynnol o gyfuniad o gyllid Llywodraeth Iwerddon, cyd-gyllido’r UE a’r gweithredwr
dethol.
Mae’r prisiau i’r defnyddwyr yr un fath drwy’r cynllun heb ystyried y dechnoleg.
Nodwyd y canlyniad gofynnol (cyflymderau brig lleiaf, cymarebau ymryson mwyaf,
cuddni) mewn modd niwtral o ran technoleg. Roedd rhwymedigaeth gytundebol i
uwchraddio gwasanaethau yn ystod tymor y contract yn helpu i ddiogelu’r rhwydwaith
at y dyfodol a chefnogi ei gynaliadwyedd masnachol. Mae cyfran fechan o’r
safleoedd yn cael caniatâd i gael eu gwasanaethu gan ddefnyddio lloeren gyda
gwahanol gyflymderau targed, cymarebau ymryson, a chuddni.
Defnyddiwyd proses tendr agored yn dilyn rheolau caffael yr UE i ddewis partner
sector preifat. Dewiswyd y gweithredwr symudol 3 i weithredu’r rhwydwaith NBS
gyda’r amcan o sicrhau bod y rhwydwaith ar gael i ddarparwyr gwasanaeth ar sail
cyfanwerthu mynediad agored a bod defnyddwyr yn cael band eang.
Llwyddodd y cynllun i gyflenwi seilwaith rhwydwaith i rai o’r ardaloedd mwyaf
anghysbell a phrinnaf eu poblogaeth yn Iwerddon, gan sicrhau bod mwy na 99% o’r
boblogaeth yn gallu cael at wasanaeth band eang, sef canlyniad na fyddai wedi
digwydd heb ymyriad.
Yn sgil defnyddio’r weithdrefn Deialog Cystadleuol fel y dull caffael o ddewis ar gyfer
yr NBS, llwyddwyd i sicrhau ateb technegol dichonadwy a gwneud y mwyaf o ddenu
cyllid sector preifat.

6.39
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Am y prosiect Band Eang Cenhedlaeth Nesaf yng Ngogledd Iwerddon, dywedir:
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Amcangyfrifodd Adran Menter, Masnach a Buddsoddiad (DETI) Gogledd Iwerddon
na fyddai buddsoddiad gweithredwr masnachol mewn band eang cenhedlaeth nesaf,
heb ymyriad, yn cyrraedd ond 50-60% o fusnesau yng Ngogledd Iwerddon.
Nod prosiect Next Generation Broadband (NGB) oedd cynyddu argaeledd band eang
cenhedlaeth nesaf i 85% o’r holl fusnesau yng Ngogledd Iwerddon.
Roedd yn un o bedair menter a lansiwyd gan yr Adran Menter, Masnach a
Buddsoddiad (DETI) i weithredu amcanion polisi Gogledd Iwerddon, fel y
cyhoeddwyd yn y Rhaglen i Lywodraeth 2008-2011 a Strategaeth Fuddsoddi 20082018. Roedd prosiect NGB yn defnyddio buddsoddiad gan DETI, yr Adran Datblygiad
Gwledig ac Amaethyddol (DARD), yr UE dan Raglen Cystadleurwydd Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Rhaglen Cronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar
gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a BT.
Roedd y contract yn nodi y dylai 85% o safleoedd busnes mewn ardaloedd gwledig
(ardaloedd lle mae dwysedd isel o fusnesau) gael cyflymder llwytho i lawr sydd o
leiaf 2 Mbit/s ac y dylai 85% o safleoedd busnes mewn ardaloedd trefol (ardaloedd
lle mae dwysedd uwch o fusnesau) gael cyflymder llwytho i lawr sydd o leiaf 10
Mbit/s. Gallai’r cyflymder llwytho i lawr fod yn uwch gan ddibynnu ar agosatrwydd at y
gyfnewidfa. Defnyddiodd BT dechnoleg Ffibr i’r Cabinet (FTTC) i 1,265 o gabinetau
mewn 169 o ardaloedd cyfnewidfa, a gosodwyd tua 3,000km o gebl.
Er bod yr ymyriad yn canolbwyntio ar ddefnyddwyr busnes, roedd cwsmeriaid
preswyl hefyd yn elwa’n anuniongyrchol.
Ar ôl llwyddo i ledu’r prosiect a sicrhau bod nifer cynaliadwy wedi manteisio arno,
buddsoddodd BT ymhellach yn seilwaith band eang Gogledd Iwerddon.
6.40

109
110

Mae model tebyg yn cael ei ddefnyddio i gaffael gwasanaethau band eang cyflym
iawn sy’n cael eu hariannu gan Broadband Delivery UK (BDUK), sy’n rhan o Adran
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) Llywodraeth y DU. Mae Llywodraeth y
DU wedi ymrwymo i weddnewid gwasanaethau band eang erbyn 2015. Nod y
Llywodraeth yw darparu band eang cyflym iawn i 90% o leiaf o safleoedd yn y DU a
mynediad i bawb at fand eang safonol gyda chyflymder o 2 Mbit/s o leiaf. Mae
Llywodraeth y DU wedi dyrannu £530m rhwng 2011/12 a 2014/15 i ysgogi
buddsoddiad masnachol yn y gwaith o’i gyflwyno, gyda phrosiectau unigol yn y
Rhaglen Band Eang Gwledig hon yn gyfrifoldeb i awdurdodau lleol a
gweinyddiaethau datganoledig, fel y nodir ym model cyflenwi BDUK. 109
•

Mae 41 o brosiectau’n bodoli i Loegr, ac mae DCMS wedi ymrwymo £297.1m i
gyd.

•

Yng Ngogledd Iwerddon, lle mae’r prosiect Band Eang Cenhedlaeth Nesaf eisoes
wedi cyflawni 95% o wasanaeth band eang cyflym iawn, mae BDUK wedi
dyrannu £4.4m pellach. Ar wahân i hynny, mae DETI wedi nodi ardaloedd lle
mae’r gwasanaeth sydd ar gael yn arafach na 2 Mbit/s a/neu lle mae prinder
dewis darpariaeth band eang, 110 ac mae wedi dechrau proses gaffael i fynd i’r
afael â chartrefi a busnesau yn yr amgylchiadau hyn, yn benodol mewn
ardaloedd gwledig.

www.culture.gov.uk/images/publications/BDUK-Programme-Delivery-Model-vs1-01.pdf.
www.detini.gov.uk/deti-telecoms-index/deti-telecoms-whats-new.htm.
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•

Yn yr Alban, dyrannwyd cyfanswm o £100.8m ac mae hwnnw’n ychwanegol at
gyllid a glustnodwyd eisoes gan Lywodraeth yr Alban. Mae Llywodraeth yr Alban
yn ceisio cyflymderau 40-80 Mbit/s ar gyfer 85-90% o safleoedd erbyn 2015 a’r
cyflymderau gorau posibl lle nad yw’n bosibl cyflenwi hyn ar hyn o bryd. 111 Bydd
rhan o gyfanswm yr arian yn gwella argaeledd band eang cyflym iawn yn
Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban. Mae’r gwaith o gaffael y prosiect hwn yn
cael ei reoli gan Highlands and Islands Enterprise ac mae wedi dod i ben yn
ddiweddar.

•

Yng Nghymru, bydd £425m o fuddsoddiad i gyd—£220m gan BT, £89.5m gan
Gronfa Datblygu Gwledig Ewrop (ERDF), £58.6m gan Lywodraeth Cymru a
£56.9m gan BDUK—yn cyflenwi band eang ffibr i rannau o’r wlad sydd heb eu
cynnwys mewn cynlluniau masnachol. Disgwylir i 96% o gartrefi a busnesau gael
gwasanaeth tua 15 gwaith cyflymach nag sydd ar gael yng Nghymru heddiw,
gyda band eang tra chyflym yn darparu gwasanaeth cyflymach byth os oes ei
angen ar fusnesau. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod nod i’w hun o sicrhau
bod band eang cenhedlaeth nesaf ar gael i bawb erbyn 2020. 112

6.41

Mae mapiau a thablau sy’n dangos cynnydd ar Gynlluniau Band Eang Lleol yn
Rhaglen Band Eang Gwledig BDUK ar gael o wefan DCMS. 113

6.42

Mae BDUK hefyd yn buddsoddi £150m mewn dinasoedd cyflym iawn eu cysylltiad,
neu “Super Connected Cities”, ledled y DU gyda chysylltedd tra chyflym (80-100
Mbit/s). Ceir gwybodaeth bellach am y Rhaglen Band Eang Trefol hon ar wefan
DCMS. 114

6.43

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yn Llywodraeth y DU
yn gweinyddu £20m o Gronfa Band Eang Cymunedol Gwledig wedi’i thargedu at
gymunedau gwledig yn y 10% o ardaloedd anodd eu cyrraedd yn Lloegr a fydd yn
cael band eang safonol dan Raglen Band Eang Gwledig BDUK a lle gellir arddangos
am gost resymol fod angen ateb cyflym iawn.

6.44

Yn yr un modd, mae Llywodraeth yr Alban yn buddsoddi £5m mewn menter o’r enw
Community Broadband Scotland i helpu i roi cychwyn i brosiectau band eang a
arweinir gan y gymuned mewn cymunedau gwledig. 115

6.45

Mae adroddiad Analysys Mason yn cynnwys dwy astudiaeth achos o ymyriadau ar
raddfa lai i hyrwyddo argaeledd band eang yn Lloegr sydd wedi llwyddo i raddau
gwahanol. Am brosiect Alston Cybermoor, dywed:
Mae gan Alston Moor dirwedd heriol ac ystyrir mai hwn yw un o’r lleoedd mwyaf
anghysbell a phrinnaf ei boblogaeth yn Lloegr. Roedd costau lleoli seilwaith band
eang yn yr ardal hon yn sylweddol ac ni ellid nodi achos busnes addas ar gyfer
buddsoddiad masnachol. Heb ryw fath o ymyriad, buasai’r ardal dan anfantais, drwy
golli’r buddion economaidd a gyflenwir drwy seilwaith band eang a TGCh.
Mae tirwedd heriol, natur anghysbell a phoblogaeth brin yr ardal wedi cyfrannu at yr
angen i’r prosiect geisio ffynonellau lluosog o gyllid sector cyhoeddus at amryw

111

“Scotland’s Digital Future—Infrastructure Action Plan.”
“Cymru Ddigidol: cynllun cyflawni.”
113
www.culture.gov.uk/what_we_do/telecommunications_and_online/8863.aspx.
114
www.culture.gov.uk/what_we_do/telecommunications_and_online/8830.aspx.
115
www.hie.co.uk/community-support/community-broadband-scotland/default.html.
112

76

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

ddibenion dros nifer o flynyddoedd, yn ogystal â chyllid a geisir yn uniongyrchol gan y
gymuned ei hun.
Crëwyd prosiect Cybermoor yn wreiddiol yn 2001 i nodi ac ymdrin â materion allgau
cymdeithasol yn Alston Moor drwy ddarparu cyfrifiaduron, gwefannau a mynediad
band eang sylfaenol am ddim i gymunedau Alston Moor (gan ddefnyddio atebion
diwifr sefydlog), wedi’u hariannu i ddechrau gan amrywiaeth o ffynonellau
cyhoeddus. Ers hynny, mae cwmpas y prosiect wedi ehangu i gynnwys yr ymyriad
diweddaraf, sef prosiect rhwydwaith ffibr cyfredol £600,000 Cybermoor, sy’n ymdrin i
ddechrau â’r rhannau o Alston Moor â’r boblogaeth ddwysaf, ond gellir ei estyn i
gynnwys yr ardaloedd mwy anghysbell gan ddibynnu ar gyllid ychwanegol.
Mae prosiect rhwydwaith ffibr Cybermoor yn defnyddio £300,000 o fuddsoddiad
sector cyhoeddus gan Defra dan gynllun RDPE a bydd £300,000 o ‘arian cyfatebol’
yn cael ei sicrhau drwy gyllid nawdd o werthwyr cyfarpar a chyfraniad Cybermoor
Network Ltd (CNL) (a godwyd drwy gyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol ac incwm
arall sy’n cynhyrchu refeniw). Darperir y £300,000 o gyfraniad Defra i CNL gan
ddefnyddio rheolau ‘de minimis’ cymorth gwladwriaethol.
Cwmni yw CNL a sefydlwyd i fod yn berchen ar yr holl gyfarpar a seilwaith a
ddefnyddir ar hyn o bryd ar brosiect Cybermoor, ac i’w rheoli, gan gynnwys
gweithredu seilwaith rhwydwaith ffibr arfaethedig. Mae’n gydweithfa ac mae’n codi
arian drwy gyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol ymhlith ffynonellau cyhoeddus a
phreifat eraill.
Dengys prosiect Cybermoor yn glir mor heriol yw darparu a chynnal gwasanaethau
nad ydynt yn fasnachol ddichonadwy. Bu’n rhaid i’r prosiect rhwydwaith ffibr geisio
buddsoddiad yn uniongyrchol gan y gymuned i ategu cyllid cyhoeddus a ffynonellau
cyllid preifat eraill; er bod hyn yn cynnig lefel uwch o gynhwysiant yn y prosiect i’r
gymuned (gan gynnwys rhannu buddion a risgiau), mae hefyd yn amlygu mor anodd
mewn lleoliad bach yw denu cyllid sector preifat y mae ymyriadau ar raddfa fwy wedi
llwyddo i’w gael.
6.46

Am brosiect di-wifr Norfolk Open Link, dywed:
Roedd prosiect di-wifr Norfolk Open Link (NOL) yn brosiect peilot dwy flynedd
£1.1miliwn a ariannwyd yn llawn gan East of England Development Agency (EEDA) i
ddarparu’r rhyngrwyd am ddim i’r sector cyhoeddus, y gymuned fusnes a’r cyhoedd
cyffredinol mewn mannau trefol a gwledig yn Norfolk.
Prif nod y prosiect oedd gwerthuso potensial technoleg ddi-wifr yn yr ardal a’r ffordd y
gallai hyn effeithio ar ddatblygiad economaidd ac ar gyflenwi gwasanaethau sector
cyhoeddus yn Norfolk.
Roedd y prosiect yn cynnwys gosod ychydig dros 260 o drosglwyddyddion di-wifr
(pwyntiau mynediad Wi-Fi) ar bolion lampau sy’n eiddo i Gyngor Sir Norfolk a chelfi
stryd eraill i ffurfio ardal ddarpariaeth NOL. Roedd gan bob pwynt mynediad hyd at
300m o radiws derbyniad, ac roedd wedi’i osod i gyflenwi’r gwasanaeth gorau posibl
yn yr ardaloedd gofynnol. Roedd y pwyntiau mynediad yn bwydo signalau yn ôl drwy
safleoedd cefn, a oedd yna’n cysylltu â’r cysylltiad Rhyngrwyd yn Neuadd y Sir.
Gallai unrhyw breswylwyr, busnesau, ymwelwyr neu sefydliadau sector cyhoeddus â
dyfais a alluogwyd ar gyfer Di-wifr yn yr ardal ddarpariaeth gael at y rhyngrwyd yn
rhad ac am ddim. Crëwyd llinell gymorth a gwefan i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth
di-wifr NOL.
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Nid oedd y prosiect yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd masnachol ac ni allai barhau y
tu hwnt i’w gyfnod peilot cychwynnol oherwydd diffyg cyllid i gynnal y gwasanaeth.
Gorffennodd y prosiect ym mis Mehefin 2008, gan gau’r gwasanaethau di-wifr a’r rhai
cysylltiedig, gan gynnwys y gwefannau a’r cymorth ar-lein, a dadgomisiynu’r asedau.
Ceisiodd y Cyngor ddod o hyd i ddarparwr gwasanaeth masnachol i ddefnyddio’r
asedau i ddarparu gwasanaethau masnachol, ond methodd pob ymgais.
Mae cynlluniau di-wifr tebyg eraill wedi cael anawsterau gyda chynaliadwyedd
masnachol; er enghraifft, mae cynlluniau wedi’u cau neu wedi dod i anawsterau
ariannol yn Swindon (2009-2011) ac yn Cumbria (2007-2012).

Symudol
6.47

Mae BDUK hefyd yn gyfrifol am gyflenwi Rhaglen Seilwaith Symudol (MIP)
Llywodraeth y DU. Bydd hyn yn arwain at £150m o gyfalaf cyhoeddus yn cael ei
fuddsoddi i wella'r ddarpariaeth ac ansawdd gwasanaethau rhwydwaith data
sylfaenol a llais symudol. Awdurdodwyd cymorth gwladwriaethol ym mis Rhagfyr
2012, a chafwyd cytundeb rhwng y gweithredwyr rhwydwaith symudol (MNO)
allweddol i rannu costau defnyddio’r seilwaith. Bydd y prosiect yn symud ymlaen yn
awr i’r cyfnod caffael. Ar amserlenni cyfredol, gallai’r mastiau cyntaf fod yn eu lle
erbyn diwedd 2013 a’r cyflenwi wedi’i gwblhau erbyn 2015.

6.48

Mae astudiaeth achos am ehangu gwasanaeth symudol 2G yn yr Alban wedi’i
chynnwys yn adroddiad Analysys Mason. Dywed:
Roedd arian cyhoeddus yn rhan-ariannu prosiect ehangu gwasanaeth symudol yn
rhanbarth yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd yn yr Alban i gyrraedd yr ardaloedd heb eu
cynnwys yn y broses o ledu gwasanaethau symudol 2G yn fasnachol.
Yn yr achos hwn, nid oedd angen ond swm cymharol fach o gyllid cyhoeddus, a oedd
yn datgloi symiau llawer mwy o fuddsoddiad gan y gweithredwyr.
Llwyddodd yr ateb i fod yn gynaliadwy dros y tymor hir, gan osgoi’r angen am gyllid
cyhoeddus pellach.

Radio
6.49

Mae astudiaeth achos am radio cymunedol analog yng Nghymru wedi’i chynnwys yn
adroddiad Analysys Mason. Dywed:
Mae GTFM, yr Orsaf Radio Gymunedol gyntaf yng Nghymru, yn cael cymorth cyllid o
nifer o ffynonellau gan gynnwys cyllid Ewropeaidd, cyllid Llywodraeth Cymru a chyllid
Grant Cymunedol Ofcom, yn ogystal â refeniw hysbysebu, i barhau i ddarlledu
cynnwys a gwneud gweithgareddau sy’n rhoi buddion cymunedol i ddinasyddion
Pontypridd.
Mae radio cymunedol yn haen arbennig wahanol o radio, sydd ochr yn ochr â
gwasanaethau radio masnachol a BBC. Mae gofynion craidd yn darparu buddion
cymunedol (elw cymdeithasol), cyfleoedd am gyfranogiad cymunedol, ac
atebolrwydd i’r gymuned darged; mae gwasanaethau’n darparu ar gyfer cymunedau
sydd fel arall yn cael gwasanaeth annigonol gan radio lleol.
Mae cynaliadwyedd y gwasanaethau’n dibynnu ar gyllid cyhoeddus parhaus a
chymorth gwirfoddolwyr cymunedol.
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Mae’r orsaf radio’n dal i wynebu her, sef parhau i fod yn gyfrwng hysbysebu lleol
llwyddiannus, o ystyried y gystadleuaeth gan orsafoedd radio masnachol, sydd naill
ai’n gweithredu ar raddfa fawr neu sy’n fwy deniadol i fusnesau.
Gall fod yn broblem cadw gwirfoddolwyr, oherwydd ffactorau annisgwyl fel salwch.

Ymyriadau i ddynwared effeithiau cystadleuaeth
6.50

Digwydd llawer o’n hymyriadau lle mae gwasanaeth cyfathrebu’n cael ei ddarparu—
boed yn fasnachol neu o ganlyniad i ymyriad cyhoeddus—ond nid yw cystadleuaeth
yn y farchnad honno’n effeithiol, ar draul y defnyddwyr. Ein hamcan mewn
amgylchiadau felly yw dynwared effeithiau cystadleuaeth ar y rheini sy’n darparu
gwasanaethau, a hynny fel arfer drwy osod rhwymedigaethau ar ddarparwyr cryf o’r
fath. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys ein penderfyniadau i:
•

reoli'r prisiau y gall BT eu codi am wasanaethau mynediad band eang cyfanwerth
(WBA) mewn rhannau o’r DU lle BT yw’r unig ddarparwr ar hyn o bryd;

•

rhoi terfyn ar y cyfraddau terfynu symudol (MTR) cyfanwerth y mae darparwyr
cyfathrebu symudol (MCP) yn eu codi ar weithredwyr symudol a sefydlog pan
fydd eu cwsmeriaid yn ffonio rhifau symudol yn y DU; a

•

gorfodi terfyn diogelu ar bris stampiau Ail Ddosbarth er mwyn i’r Post Brenhinol
barhau i ddarparu cynnyrch gwasanaeth cyffredinol sylfaenol sydd ar gael i bawb,
gan gynnwys y rheini sy’n agored i niwed.

Mynediad band eang cyfanwerth (WBA)
6.51

Ym mis Rhagfyr 2010, canfuom fod cystadleuaeth effeithiol mewn darparu
gwasanaethau WBA mewn ardaloedd sy’n cynnwys bron 80% o safleoedd yn y
DU. 116 Fodd bynnag, mewn ardaloedd lle BT yn unig oedd yn bresennol i ddarparu’r
gwasanaethau hyn, neu wedi’i ragweld i fod yn bresennol yno, penderfynasom y
dylid rheoli ei brisiau. Roeddem yn credu y gallai’r budd o ostyngiadau pris
cyfanwerth yn sgil y rheoli hyn ar y pris gynnig prisiau adwerthu is a gwella profiad
defnyddwyr band eang yn yr ardaloedd hynny. Am fod y galw cyfartalog wedi
cynyddu wrth i fwy o ddefnyddwyr geisio defnyddio gwasanaethau lled band uwch,
roeddem yn credu y byddai ISP yn adlewyrchu’r buddion sy’n codi o’r rheoli hwn ar y
pris mewn gwell ansawdd gwasanaeth am fod hwn yn debygol o fod yn ganolbwynt
pwysig i gystadleuaeth adwerthu band eang yn yr ardaloedd hynny.

Cyfraddau Terfynu Symudol (MTR) cyfanwerth
6.52

Pan fydd gweithredwyr symudol a sefydlog yn cynnig y gallu i’w cwsmeriaid ffonio
rhifau symudol y DU, maent yn gwneud tâl cyfanwerth i MCP am derfynu’r galwadau
hynny ar rwydwaith yr MCP perthnasol. Yr enw cyffredin ar y cyfraddau a dalir gan
weithredwyr yw MTR.

6.53

Ym mis Mawrth 2011, gosodom reolau newydd yn berthnasol o 1 Ebrill 2011 sy’n
cyfyngu ar MTR y pedwar MCP ledled y DU ac sy’n cyfyngu ar yr holl MCP

116

“Review of the wholesale broadband access markets: statement on market definition, market
power determinations and remedies,” 3 Rhagfyr 2010,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/wba/statement/wbastatement.pdf.
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dynodedig eraill i gyfraddau “teg a rhesymol”. 117 Gan amlaf, y canlyniad yw un tâl
cyfanwerth i bob MCP ar wahanol rwydweithiau, gan syrthio’n sydyn dros dair
blynedd cyntaf y cyfnod rheoli tâl. Aethom ati hefyd i symleiddio’r ffordd y mae’r
terfyn pris newydd yn gweithio. Mae’r drefn hon o fudd i ddefnyddwyr drwy hyrwyddo
cystadleuaeth, ac mae’r dull symlach yn ei gwneud yn haws i weithredwyr
gydymffurfio. Mae’r rheolau newydd (sy’n destun apêl ar hyn o bryd) yn berthnasol
tan 31 Mawrth 2015.

Stampiau Ail Ddosbarth
6.54

Buom yn ymgynghori ym mis Hydref 2011 ar gynigion ar gyfer fframwaith rheoleiddio
newydd ar gyfer y sector gwasanaethau post. 118 Yn fras, roeddem yn cynnig caniatáu
i’r Post Brenhinol gael gryn dipyn yn fwy o ryddid gweithredol a masnachol ynghyd â
dulliau diogelu allweddol i sicrhau y byddai ganddo gymhellion cryf i wella
effeithlonrwydd ac amddiffyn defnyddwyr bregus, fel pobl ar incwm isel a phobl
oedrannus. Er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cyffredinol sylfaenol ar gael i bawb
rhoesom derfyn diogelu o 55c 119 ar stampiau Ail Ddosbarth ar gyfer llythyrau
safonol. 120 Gwnaethom hefyd benderfynu ymestyn yr elfen ddiogelu i gynnwys
pecynnau a llythyrau mawr hyd at 2 kg er mwyn darparu lefel arall bwysig o
warchodaeth i ddefnyddwyr bregus. 121

Ymyriadau at ddibenion eraill
6.55

Mae rhai ymyriadau’n bodloni dibenion heblaw cyflymu’r broses o ledu i lefelau
masnachol, gan gynyddu gwasanaeth y tu hwnt i lefelau masnachol a dynwared
effeithiau cystadleuaeth. Mae adroddiad Analysys Mason yn cynnwys dwy astudiaeth
achos o ymyriadau o’r fath. Am gyfnewidfeydd hunangymorth teledu analog yng
Ngogledd Iwerddon, a gynlluniwyd i adfer y gwasanaeth yr effeithiodd prosiect fferm
wynt arno, dywed:
Mae ail-drosglwyddyddion signal teledu a reolir yn lleol, sy’n hybu cryfder signal ac
sy’n caniatáu gwell gwasanaeth lleol, yn cael eu galw’n ‘gyfnewidfeydd
hunangymorth’.
Ymyriad yw hwn i gryfhau derbyniad teledu analog i ryw 90 o gartrefi yr effeithiwyd
arnynt pan sefydlwyd prosiect fferm wynt Elliot’s Hill yng Ngogledd Iwerddon.
Yn yr achos hwn, cywirwyd ymyriant â gwasanaethau teledu analog gan ddatblygwr
y fferm wynt ar gost y datblygwr. Ni wyddys eto a fydd angen mesurau tebyg yn y
safle hwn ar deledu daearol digidol.
Yn yr achos hwn, mae egwyddor “y llygrydd sy’n talu” ar waith. Gellir mynnu bod
adeiladwyr strwythurau sy’n effeithio ar gwmpas gwasanaeth yn ariannu camau adfer

117

“Wholesale mobile voice call termination: statement,” 15 Mawrth 2011,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/mtr/statement/MCT_statement.pdf.
118
“Securing the universal postal service: proposals for the future framework for economic regulation,”
20 Hydref 2011, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/securing-the-postalservice/summary/condoc.pdf.
119
I’w gynyddu gan y CPI dros gyfnod saith mlynedd y fframwaith rheoleiddio.
120
“Securing the universal postal service: decision on the new regulatory framework,” 27 Mawrth
2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-of-regulatoryconditions/statement/statement.pdf.
121
“Securing the universal postal service: safeguard cap for large letters and packets,” 20 Gorffennaf
2012, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/postal-service-letterspackets/statement/statement.pdf.
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i gynnal gwasanaethau cyfathrebu; gall cynllunwyr lleol osod amodau sy’n rhwymo i’r
perwyl hwn.
6.56

Am fenter gwasanaethau Postbus sy’n gwasanaethu’r Alban, Gogledd Swydd Efrog
a Chaerlŷr, a gynlluniwyd i ddarparu cludiant cyhoeddus ochr yn ochr â chasgliadau
a dosbarthiadau post, dywed:
Cyflwynwyd menter gwasanaeth Postbus i ddarparu gwasanaethau cludiant
cyhoeddus i rai ardaloedd anghysbell o’r DU wrth gasglu a dosbarthu post. Mae
gweithrediadau gwasanaethau Postbus yn cael cymhorthdal gan lywodraeth leol.
Gan ddibynnu ar swm y cymhorthdal, mae’n bosibl y bydd yr achos hwn o rannu
costau’n lleihau’r gost gyffredinol i’r Post Brenhinol o ddarparu gwasanaeth post
cyffredinol.
Ers 1967, mae’r Post Brenhinol yn darparu nifer o lwybrau Postbus mewn rhannau
gwledig o Gymru, yr Alban a Lloegr, gyda mwy na 200 o lwybrau yn anterth y
gwasanaeth Postbus. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y llwybrau
wedi gostwng yn sylweddol, ac mae’r ychydig lwybrau sy’n weddill i’w cael yn yr
Alban yn bennaf. Awgrymwyd nifer o ffactorau sy’n gyfrifol am gwtogi cymaint ar nifer
y llwybrau, gan gynnwys llai o alw am wasanaethau bws, y gostyngiad i ddosbarthu
post unwaith y dydd yn 2004 a’r angen am fwy o effeithlonrwydd yn y Post Brenhinol.
Yn ôl y Post Brenhinol, mae ganddo feini prawf clir, syml y mae’n rhaid eu bodloni er
mwyn iddo ystyried cyflenwi gwasanaeth Postbus mewn ardal benodol gan gynnwys:
rhaid bod y gwasanaeth yn seiliedig ar gontract gyda’r awdurdod lleol perthnasol; ni
chaiff wneud colled i’r Post Brenhinol; ac ni chaiff effeithio ar ddosbarthu neu gasglu
post yn effeithlon. Wrth geisio cymhorthdal gan awdurdod lleol i ddarparu
gwasanaeth Postbus, mae’r Post Brenhinol wedi dweud na fydd ond yn ceisio talu ei
gostau am ddarparu’r gwasanaeth hwn a dywedodd na fyddai’n ceisio gwneud elw o
weithredu gwasanaeth Postbus.
Gallai rhannu costau fod o fudd i’r Post Brenhinol ac i’r cyngor o hyd, hyd yn oed pe
byddai’r Post Brenhinol yn gwneud “elw” o’r gwasanaeth, cyhyd â bod y cymhorthdal
gofynnol gan y cyngor yn parhau islaw cost annibynnol gwasanaeth amgen (neu os
oes gwahanol wasanaeth yn bosibl, yna gall Postbus ddal i ddarparu gwerth am
arian hyd at bris penodol).

Cymorth gwladwriaethol
6.57

Ar gyfer nifer o’r astudiaethau achos a archwiliwyd uchod, disgrifir bod cydymffurfio â
rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn rheidrwydd allweddol. Diben y rheolau hyn
yw atal Aelod-Wladwriaethau rhag ymyrryd drwy ddefnyddio adnoddau cyhoeddus
mewn modd sy’n ystumio cystadleuaeth. O ganlyniad, caiff cymorth gwladwriaethol ei
atal yn gyffredinol yn yr UE. Fodd bynnag, mae rhai amcanion polisi y gellir ystyried
bod cymorth gwladwriaethol yn cyd-fynd â hwy. 122 Lledu rhwydweithiau band eang
yw un o’r amcanion hynny.

6.58

I egluro’r ffordd y byddai’n asesu cydweddoldeb cymorth gwladwriaethol a ddarperir
ar gyfer band eang, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ganllawiau yn 2009, 123 ac

122

Erthygl 107 o’r Cytuniad ar Weithredu’r Undeb Ewropeaidd. Gweler http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF.
123
“Community guidelines for the application of state aid rules in relation to rapid deployment of
broadband networks (2009/C 235/04),” 30 Medi 2009, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2009%3A235%3A0007%3A0025%3AEN%3APDF.
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fe’i diweddarodd yn 2012. 124 I sicrhau proses benderfynu effeithiol a theg a chyflawni
canlyniadau dymunol o ran pris a chystadleuaeth yn y tymor hir, mae’r canllawiau’n
gosod rhwymedigaethau ar yr awdurdodau sy’n rhoi cymorth ac ar fuddiolwyr y
cymorth. Mae’r rhwymedigaethau hyn yn ymdrin â’r broses benderfynu yn ogystal â
nodweddion disgwyliedig y rhwydwaith sy’n cael cymhorthdal.
6.59

Ni ellir caniatáu cymorth gwladwriaethol heblaw lle ystyrir bod ei angen i gyflawni’r
amcanion polisi priodol, sy’n cynnwys ystyriaethau cystadleuaeth a buddsoddiad ar
gyfer band eang “sylfaenol” ar un llaw a band eang cyflym iawn ar y llaw arall. Mae’r
canllawiau’n diffinio dull gwahaniaethol sy’n seiliedig ar dri math penodol o ardal:
•

mewn “ardaloedd du,” lle mae dau seilwaith band eang o leiaf yn cystadlu, ystyrir
bod cymorth gwladwriaethol yn anghydweddol;

•

mewn “ardaloedd llwyd,” lle ceir un seilwaith rhwydwaith yn unig, ni all cymorth
gwladwriaethol fod yn gydweddol oni ellir dangos y byddai’r ymyriad yn dod â
buddion clir i ddefnyddwyr lleol gan achosi ychydig iawn o ystumiadau
cystadleuol oherwydd amgylchiadau lleol; ac

•

mewn “ardaloedd gwyn,” sydd heb gysylltedd band eang, gall cymorth
gwladwriaethol fod yn gydweddol .

6.60

Mewn ardaloedd lle mae cymorth gwladwriaethol yn dderbyniol i’r math o rwydwaith
band eang sydd i dderbyn cymhorthdal(sylfaenol neu gyflym iawn), rhaid hefyd
cynllunio’r cynllun i gwtogi cymaint â phosibl ar ystumiadau cystadleuol, gweithredu’n
effeithlon i gynnig gwerth am arian a hwyluso cystadleuaeth i’r cwsmer yn y gadwyn
werth. Rhaid i fecanwaith adfachu sicrhau bod derbynnydd y cymorth gwladwriaethol
yn ad-dalu’r awdurdod sy’n rhoi’r cymorth os dangosir yn ddiweddarach nad oedd
angen yr holl gymorth gwladwriaethol.

6.61

Mae canllawiau 2012 hefyd yn cyflwyno posibilrwydd cymorth gwladwriaethol i fand
eang tra chyflym perfformiad uchel, hyd yn oed mewn ardaloedd du cyflym iawn,
cyhyd â bod hyn yn arwain at wella’r gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd yn
sylweddol a bod galw clir am gynhyrchion felly yn yr ardal. Fodd bynnag, ni ellir
cymeradwyo cynllun felly heblaw bod y rhwydwaith yn cael ei weithredu ar sail
gyfanwerth yn unig (hynny yw, bod derbynnydd y cymorth gwladwriaethol yn ymatal
rhag unrhyw weithgarwch adwerthu yn yr ardal).

6.62

Yn 2011, cymeradwyodd y Comisiwn ryw €1.7 biliwn o gymorth gwladwriaethol ar
gyfer band eang, a’r mwyafrif ohono’n ymwneud â darparu gwasanaeth cyflym iawn.
Roedd hyn yn parhau tuedd a ddechreuodd yn 2010, pan gymeradwyodd y
Comisiwn ryw €2 biliwn ar gyfer band eang, dros bedair gwaith y swm a
gymeradwywyd yn 2009. Fodd bynnag, mae’r symiau hyn yn weddol fach o’u
cymharu ag amcangyfrifon y Comisiwn o’r cyllid sydd ei angen i gyrraedd ei nodau
band eang ar gyfer 2020: 125
•

124

€38-58 biliwn i gyflawni band eang i bawb erbyn 2013 a chysylltiadau uwchlaw 30
Mbit/s i bawb erbyn 2020; a

“EU guidelines for the application of state aid rules in relation to the rapid deployment of
broadband networks,” 19 Rhagfyr 2012,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/broadband_guidelines_en.pdf.
125
“A digital agenda for Europe,” 26 Awst 2010, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML.
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•

€181-268 biliwn i gyflawni cysylltiadau uwchlaw 100 Mbit/s i 50% o aelwydydd
erbyn 2020.

Casgliadau
6.63

Nid yw’r ymyriadau a drafodir yn yr adran hon yn gynhwysfawr o bell ffordd. Hyd yn
oed pe byddent, mae’n annhebygol iawn y gellid dyblygu unrhyw un ohonynt yn
berffaith mewn gwahanol safle—yn syml, mae gormod o ffactorau i’w hystyried wrth
adeiladu’r ymrwymiad cywir ar gyfer yr amgylchiadau. Hefyd, nid yw ein harbenigedd
ni fel rheoleiddiwr bob amser yn rhoi gwell syniad inni o’r mathau o ddull sy’n debygol
o lwyddo nac o’r dulliau sydd ar gael i sefydliadau etholedig, darparwyr gwasanaeth
a’r union gymunedau a fydd yn elwa.

6.64

Mae Adran 7 yn cynnwys rhai sylwadau yn seiliedig ar yr ymyriadau a ystyriwyd yma.
Fodd bynnag, mae un peth yn amlwg: os cânt eu cynllunio a’u cyflenwi’n dda, gall
ymyriadau wneud gwahaniaeth sylweddol iawn mewn cyfnod byr. Mae’r prosiect
band eang cenhedlaeth nesaf yng Ngogledd Iwerddon yn un amlwg, fel y mae’r
argaeledd a ddisgrifir yn adran 4—sy’n ail i Lundain Fwyaf yn unig yn y DU—yn tystio
iddo.
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Adran 7

7. Canfyddiadau a sylwadau
Cyflwyniad
7.1

Yn Adran 4 o’r adroddiad hwn, disgrifiwyd i ba raddau mae gwasanaethau cyfathrebu
ar gael, sef y rheini sy'n cael eu darparu drwy chwe rhwydwaith craidd. Yn Adran 5
trafodwyd rôl y marchnadoedd mewn darparu’r gwasanaethau hynny, ac yn adran 6
ystyriwyd y cwmpas i ymyrryd. Yn yr adran hon, nodir nifer o ganfyddiadau a
sylwadau yn y gobaith y byddant, ynghyd â chynnwys gweddill yr adroddiad hwn, yn
ysgogi ystyriaeth bellach gan y rheini â diddordeb yn y materion hyn.

7.2

Mae ein canfyddiadau’n awgrymu:

7.3

84

•

mae'r modd y cyflwynir gwasanaethau cyfathrebu dan arweiniad y farchnad yn
adlewyrchu gwahaniaethau ym maint, dwysedd a chyfansoddiad y boblogaeth yn
ogystal â thopograffeg y dirwedd. Rhaid disgwyl hyn o ystyried economeg
adeiladu a gweithredu’r rhwydweithiau sy’n eu darparu, er bod argaeledd yn
amrywio’n helaeth o’r naill wasanaeth i’r llall. (Er enghraifft, mae band eang
cyflym iawn ar gael i bron pum gwaith y gyfran o aelwydydd Trefol ag y mae i
aelwydydd Gwledig yn Lloegr, ond mae argaeledd yn fwy na 13 gwaith yn fwy
mewn aelwydydd Trefol na rhai Gwledig yng Nghymru. Mewn cyferbyniad,
ychydig iawn y mae gwasanaeth symudol 2G yn gwahaniaethu rhwng safleoedd
Trefol a Gwledig ar draws y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr.) Mae
rhwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol yn sicrhau bod rhai gwasanaethau ar
gael i bawb, ond dylid cofio bod cost i hyn, a hwnnw ar ffurf prisiau neu drethi
uwch;

•

mae argaeledd yr holl wasanaethau’n dda—ac yn aml ar gael i bawb bron—
mewn ardaloedd Trefol ym mhedair gwlad y DU. Nid yw lleoliadau gwledig yn
cael eu gwasanaethu gystal, weithiau'n sylweddol is. Mae hyn yn wir yn Lloegr y
tu allan i Lundain Fwyaf. Ond, yn gyffredinol, mae diffyg argaeledd
gwasanaethau cyfathrebu yn fwy i safleoedd yn yr Alban a Chymru, ac yn fwy
byth yng Ngogledd Iwerddon. Hefyd, mae’r canlyniadau hyn yn parhau pan
ddadansoddir argaeledd yn ôl gwledigrwydd, gan awgrymu nad yw’r ffactor hwn
ar ei ben ei hun yn egluro’r holl wahaniaethau; a

•

tra mae'r prif broblemau argaeledd felly'n gysylltiedig ag economeg lleoli
rhwydwaith mewn ardaloedd gwledig, nid i ffactorau sy'n benodol i wledydd
unigol, mae eithriadau i hyn. Gwnaethom ddefnyddio dadansoddiad atchweliad i
asesu argaeledd gwasanaethau symudol 3G, ac mae ein canlyniadau fel petaent
yn dangos bod modd priodoli llawer o'r amrywiaeth yn y ddarpariaeth rhwng
gwahanol rannau o’r DU, a’r lefelau cymharol isel o argaeledd yng Nghymru a’r
Alban, i ddwysedd a chyfansoddiad y boblogaeth leol a thopograffeg y dirwedd
yn ogystal â natur wledig yr ardaloedd. Serch hynny, mae materion gwahanol fel
petaent wedi cyfyngu ar argaeledd gwasanaethau symudol 3G yng Ngogledd
Iwerddon, lle mae lefelau isel y ddarpariaeth 3G symudol yng Ngogledd Iwerddon
fel petaent yn gysylltiedig yn hytrach â threfn gynllunio fwy caeth, gwrthwynebiad
cymunedol a’r gweithredwyr rhwydwaith symudol eu hunain yn newid cynlluniau
rhwydwaith.

Yn seiliedig ar hyn, sylwn:

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU
•

fod ardaloedd sydd heb elwa’n flaenorol ar ledu masnachol yn fwy tebygol o
ddioddef diffygion marchnad yn y dyfodol. O ganlyniad, gall cyrff cyhoeddus sydd
wedi ymyrryd i estyn argaeledd yn y gorffennol ddisgwyl wynebu’r un pwysau i
wneud hynny eto yn y dyfodol. Os gellir rhagweld hyn yn llwyddiannus, gall fod yn
bosibl cynllunio ymyriadau yn ddigon cynnar er mwyn sicrhau nad oes rhaid i’r
ardaloedd hynny geisio dal i fyny bob amser â gweddill y DU;

•

bod ymyriadau felly’n nodwedd ar farchnadoedd cyfathrebu ers amser maith. Yr
hyn sy’n newid yw’r cyfnod cynyddol fyr cyn ystyried bod gwasanaeth masnachol
yn ddigon pwysig i gyrff cyhoeddus deimlo pwysau i estyn ei argaeledd, y tensiwn
rhwng rheolau cymorth gwladwriaethol a thargedau argaeledd ar lefel yr UE a’r
her gynyddol i sicrhau cynaliadwyedd a gwerth am arian pan fydd cyrff
cyhoeddus yn ymyrryd. Un peth sy’n allweddol i lwyddiant ymyriadau felly yw
targedu gofalus i sicrhau gwerth am arian mewn ardaloedd lle na fydd y farchnad
yn darparu gwasanaeth heb ystumio cystadleuaeth mewn ardaloedd lle bydd y
farchnad yn ei ddarparu; a

•

bod y fframweithiau i fynd i’r afael ag argaeledd cyffredinol yn cael eu gosod orau
o hyd gan gynrychiolwyr etholedig. Fodd bynnag, mae’n hanfodol bod y
cynrychiolwyr hynny’n cydnabod y ddibyniaeth gynyddol ar wasanaethau
cyfathrebu cydgyfeiriol a’r anfanteision cynyddol sy’n wynebu’r rheini sydd heb
argaeledd. Mae’n rolau ni ein hunain—fel rheoleiddiwr a chynghorydd technegol
y mae gofyn weithiau inni weithredu mewn ffyrdd penodol, ac ar adegau eraill
gyda disgresiwn am y ffordd y gweithredwn—yn bwysig, ond nid yw ein pwerau’n
ein galluogi i sicrhau argaeledd helaeth ym mhob achos.

Canfyddiadau
Llai o argaeledd mewn lleoliadau mwy gwledig
7.4

Yn Adran 4, dangosir yn glir fod gwasanaethau cyfathrebu ar gael yn llai ar y cyfan
wrth i leoliadau fynd yn fwy gwledig. Nid yw hyn bob amser yn wir: mae USO yn
sicrhau bod gwasanaethau post a theleffoni sefydlog ar gael i bron pawb. Mae’r
ddarpariaeth i safleoedd drwy wasanaethau symudol 2G hefyd yn amrywio ychydig
iawn rhwng gwahanol rannau o’r DU, ac mae stori debyg yn wir am PSB a gyflenwir
gan DTT.

7.5

Serch hynny, mae band eang cyflym iawn ar gael i fwy na phedair gwaith y ganran o
aelwydydd Trefol y DU na’r rheini mewn mannau Gwledig—yng Nghymru, mae’r
gwahaniaeth yn ffactor o fwy nag 13—ac mae’r ddarpariaeth gan y chwe amblecs
DTT i gyd yn llawer gwaeth mewn llawer o rannau Gwledig o’r DU o’i gymharu â’u
cymheiriaid Trefol; ac mae darpariaeth radio digidol DAB masnachol a’r BBC yn
amrywio mwy byth. Mae’r ddarpariaeth ddaearyddol gan wasanaethau symudol 2G a
3G hefyd yn llusgo y tu ôl i’r ddarpariaeth i safleoedd—a hynny’n sylweddol mewn
rhai achosion.

7.6

Mae’r gwahaniaeth hwn hefyd yn amlwg yn nifer y cartrefi yn y DU sy’n methu â
chael gwasanaethau symudol 3G na band eang safonol (hynny yw, cartrefi heb fodd
o gael at y rhyngrwyd). Amcangyfrifwn fod hyn tua 50,000: mwy na 26,000 yng
Ngogledd Iwerddon, 8-9,000 yr un yn Lloegr a’r Alban ac ychydig dros 5,000 yng
Nghymru. Yn fwy arwyddocaol, mae mwy na 98% o’r cartrefi hynny mewn lleoliadau
Gwledig, llai na 2% mewn lleoliadau lled-wledig ac nid oes un o gwbl mewn
lleoliadau Trefol. (Mae ffigurau manwl yn atodiad 1.)
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Diffyg argaeledd yn parhau yn y gwledydd datganoledig
7.7

Rydym wedi defnyddio dau ddull i ystyried a oes lefelau sylweddol wahanol o
wasanaeth ar gael i wahanol rannau o’r DU. Mae dadansoddiadau eraill yn amlwg yn
bosibl, a gobeithiwn fod y data a gyhoeddwyd gennym yn galluogi rhanddeiliaid i
wneud eu cyfrifiadau eu hunain.

Cymharu ardaloedd gweinyddol
7.8

Ar lefel syml, rydym wedi cymharu’r lefelau argaeledd ar gyfer Cymru, Gogledd
Iwerddon, yr Alban, a rhanbarthau Lloegr â’i gilydd. Mae canlyniadau’r cyfrifiadau
hynny yn atodiad 1. Yn fras, dangosant fod diffyg argaeledd yn parhau yng Nghymru,
Gogledd Iwerddon, a’r Alban. Yn wir, dim ond argaeledd band eang cyflym iawn yng
Ngogledd Iwerddon sy’n amlwg yn gadarnhaol, a hynny o ganlyniad i ymyriad DETI
yno (gweler adran 6). Dim ond Llundain Fwyaf sydd yn gyson ag argaeledd
sylweddol well na rhannau eraill o’r DU. Mae rhanbarthau eraill Lloegr yn dangos rhai
amrywiadau mewn argaeledd yng nghyswllt rhai gwasanaethau mewn rhai lleoliadau,
ond maent yn tueddu i fod yn llawer llai amlwg ac yn unioni'u hunain wrth eu
hystyried ar draws rhanbarth i gyd.

Dadansoddiad atchweliad
7.9

Gan ddefnyddio data manwl a ddarparwyd gan weithredwyr rhwydwaith symudol
(MNO), rydym wedi dadansoddi’r ddarpariaeth symudol 3G yn y DU. Defnyddiasom
fodel mynediad syml i ymchwilio i ffactorau sy’n effeithio ar benderfyniadau lleol MNO
o ran darpariaeth. Roedd hyn yn ein galluogi i edrych y tu ôl i gyfartalion crai a dod i
ddeall yn llawnach yr hyn sy’n sbarduno darpariaeth symudol 3G. Mae canlyniadau’r
cyfrifiadau hynny yn atodiad 1.

7.10

Gellir crynhoi ein canfyddiadau fel a ganlyn.
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•

mae'r ddarpariaeth ledled y DU yn dda iawn ar y cyfan, gyda thebygolrwydd
uchel, yn benodol mewn ardaloedd Trefol, y bydd darpariaeth dda gan y pedwar
MNO;

•

mae poblogaeth leol a ddosbarthir yn ddwysach yn gwneud darpariaeth 3G da yn
fwy tebygol. A phopeth yn gyfartal, mae ein canlyniadau’n nodi y bydd 1,000 o
bobl ychwanegol mewn sector cod post yn arwain at 0.9-1.8 pwynt canran o
gynnydd yn nhebygolrwydd cael darpariaeth lawn gan y pedwar MNO. Mae’r
gwahaniaeth hwn rhwng ardal ddwys ei phoblogaeth a phrin ei phoblogaeth (fel y
nodir gan yr amrediad rhyngchwartel yn ein sampl) tua 5.9 pwynt canran;

•

mae poblogaeth ieuengach a chyfoethocach yn gwneud darpariaeth dda’n fwy
tebygol. Mae’r gwahaniaeth yn nhebygolrwydd cael darpariaeth lawn gan y
pedwar MNO i gyd, rhwng gwerthoedd isel ac uchel y newidynnau hyn (fel y nodir
gan yr amrediad rhyngchwartel yn ein sampl) rhwng 2.1 a 4.5 pwynt canran;

•

gall topograffeg leol hefyd effeithio ar debygolrwydd cael darpariaeth dda. A
phopeth yn gyfartal, y gwahaniaeth rhwng ardal tir isel ac ardal ymhell uwchben
lefel y môr (fel y diffinnir gan yr amrediad rhyngchwartel yn ein set ddata) yw tua
4.6 pwynt canran; ac

•

ar ôl ystyried dwysedd a chyfansoddiad poblogaeth, topograffeg a gwledigrwydd,
mae’r tebygolrwydd o gael darpariaeth dda yn gymharol debyg rhwng gwahanol
rannau o’r DU, sy’n dangos y gall y ffactorau hyn egluro llawer o’r amrywiaeth

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

mewn argaeledd. Fodd bynnag, mae fel petai ffactorau eraill sy’n benodol i
Ogledd Iwerddon sy’n effeithio’n negyddol ar y ddarpariaeth yno. Deallwn mai’r
rhain yw:
o newidiadau yn y cyfreithiau cynllunio ar gyfer mastiau ffôn symudol.
Cyhoeddwyd y rhain ar 11 Ebrill 2002, 126 ac roeddent yn mynnu bod pob mast
newydd a phob achos o uwchraddio mastiau presennol yn destun y broses
gynllunio lawn. Hyd hynny, ystyrid bod unrhyw ddatblygiadau dan 15 metr
wedi’u cymeradwyo ymlaen llaw dan hawliau datblygu a ganiateir;
o gwrthwynebiad lleol i allu ymddangosiadol MNO i adeiladu mastiau yn ôl eu
dymuniad, wedi’i ysgogi gan ofnau am bryderon iechyd pobl sy’n byw neu’n
gweithio’n agos i fast; a
o phenderfyniadau cynllunio rhwydwaith a oedd yn canolbwyntio’n wreiddiol ar
ardaloedd trefol mawr ac a oedd yn aml yn blaenoriaethu safleoedd yn yr
Alban a Gogledd a Chanolbarth Lloegr pan ostyngodd swm yr arian a oedd yn
cael ei wario ar ledu tua chanol y 2000au.
7.11

Er bod y canlyniadau yn atodiad 1 yn ymddangos yn gymharol gadarn (o leiaf mewn
ystyr ansoddol), maent yn rhagarweiniol a byddent yn elwa ar gael eu datblygu
ymhellach. Ar gyfer rhai o’r newidynnau esboniadol—yn benodol y rheini sy’n
ymwneud â phroffil oedran y boblogaeth—mae maint yr effaith yn anodd ei
gadarnhau. Mae’r ffrâm ddaearyddol a ddewiswyd gennym i fesur nodweddion
poblogaeth a thopograffeg leol hefyd yn llai na delfrydol a gall olygu bod rhywfaint o
anghywirdeb yn ein canlyniadau. Hwyrach felly, y bydd gwaith pellach yn dwyn
ffrwyth os bydd yn seiliedig ar wahanol ffrâm ddaearyddol, sy’n fwy cysylltiedig â
maint nodweddiadol cell ffôn symudol unigol. Hefyd, hwyrach y bydd model
mynediad mwy soffistigedig yn cynnig mwy o syniad o ddynameg gystadleuol y
marchnadoedd symudol lleol.

Sylwadau
Her barhaus argaeledd
7.12

Mae llawer o resymau pam nad yw marchnadoedd yn cyflenwi pob gwasanaeth
cyfathrebu i bob defnyddiwr yn y DU. Fel yr eglurwyd yn adran 5, ni ddylai hyn achosi
syndod penodol. Serch hynny, mae’n amlwg bod y rhesymau hynny’n arwain at yr un
canlyniadau yn yr un lleoliadau ar draws gwasanaethau lluosog, gan olygu bod y
rheini sy’n cael darpariaeth symudol gweddol wael hefyd yn fwy tebygol o fethu â
chael pob un o’r chwe amlblecs DTT, radio digidol DAB na band eang cyflym iawn.
Mae hefyd yn debygol mai’r un defnyddwyr fu’r rhai olaf i gael pob gwasanaeth wrth
iddo gael ei gyflwyno drwy’r DU. Nid yw hyn wedi’i gyfyngu i bobl sy’n byw mewn
ardaloedd mawr â dwyseddau poblogaeth isel yn unig, ond mae’n effeithio hefyd, er
enghraifft, ar y cysylltiadau rhwng yr aneddiadau dwys eu poblogaeth yn llawer o
ardaloedd gogledd, gorllewin a Gororau’r Alban.

7.13

Mae’r dyfodol yn anodd iawn ei ragweld mewn sector fel cyfathrebu lle mae
technoleg yn datblygu mor gyflym. Fodd bynnag, gall fod yn rhesymol disgwyl i
leoliadau lle mae gwasanaethau presennol yn brin, os oes rhai yno o gwbl, gael yr un
profiad gyda gwasanaethau newydd yn y dyfodol. Felly, gallai cyrff cyhoeddus sydd

126

www.planningni.gov.uk/index/news/news_releases/news_newsreleases_archive/news_releases_200
2.htm.
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wedi ymyrryd i wella argaeledd gwasanaeth yn y gorffennol ddisgwyl wynebu’r un
pwysau i wneud hynny eto yn y dyfodol. Os felly, gall fod yn bosibl rhagweld diffygion
y farchnad yn gynnar a chynllunio ymyriadau addas sy’n golygu nad yw’r lleoliadau
hynny’n llusgo’r tu ôl i weddill y DU yn barhaol. Mae hyn yn arbennig o bwysig i’r
graddau nad yw gwasanaethau cyfathrebu gwael ond yn un adlewyrchiad o fwlch
mewn perfformiad economaidd yn fwy cyffredinol ond lle mae cymdeithas eisoes yn
buddsoddi’n sylweddol i geisio goresgyn yr anfantais honno (er enghraifft, drwy
weithgareddau cyrff fel Highlands and Islands Enterprise).
7.14

Ar yr un pryd, mae ymyrryd yn rhy gyflym yn cynyddu risg methiant rheoleiddiol, a
hynny’n benodol drwy leihau’r cymhellion i ddarparwyr masnachol fuddsoddi mor
gyflym ag y byddent fel arall ac i’r graddau y byddent fel arall.

Ymyriadau
7.15

7.16

127

88

Bu’r chwe gwasanaeth cyfathrebu i gyd sydd dan sylw yn yr adroddiad hwn yn
destun un ymyriad neu ragor yn y DU. Mae’r ymyriadau hynny wedi dod yn fwy
amrywiol a chymhleth dros amser:
•

gosodwyd rhwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol (USO), ac maent yn dal yn
eu lle ar gyfer gwasanaethau post a theleffoni sefydlog, ond mae’r dull hwn wedi
arwain yn gyntaf at rwymedigaethau darpariaeth ar gyfer gwasanaethau symudol
a PSB ar deledu daearol ac yna i ddibyniaeth gynyddol ar gyllid llenwi bwlch gan
gyrff cyhoeddus, a hynny’n arbennig ar gyfer band eang cyflym iawn, ond nid
hwnnw’n unig;

•

mae cyrff cyhoeddus sy’n ymyrryd i gynyddu argaeledd wedi gwneud dewisiadau
ymwybodol am y newidiadau y maent wedi ceisio eu rhoi ar waith. Mae hyn ar ei
amlycaf mewn perthynas â band eang cyflym iawn, lle mae gwahanol gyrff â
gwahanol gylchoedd gwaith daearyddol—boed yn rhai cymunedol, datganoledig,
y DU neu’r UE—wedi gosod gwahanol dargedau i’w cyrraedd ar wahanol
amseroedd, ac weithiau mewn gwahanol ffyrdd. Hefyd, gall newid technolegol
gael y blaen ar y targedau hyn cyn eu cyrraedd hyd yn oed. Pan oedd
Cyfarwyddeb Gwasanaeth Cyffredinol yr UE yn mynnu bod AelodWladwriaethau’n sicrhau mynediad rhyngrwyd “ymarferol” yn unig yn 2002,
gosododd Llywodraeth y DU uchelgais o fynediad i bawb at fand eang safonol
erbyn 2015, gydag o leiaf 90% o safleoedd yn mwynhau band eang cyflym iawn.
Ond erbyn mis Tachwedd diwethaf, roeddem eisoes yn gweld y gallai fod yn
briodol ystyried cynyddu’r targed 2 Mbit/s maes o law, y gellid lleihau ei gostau
drwy nifer o ddatblygiadau mewn technolegau di-wifr a sefydlog; 127 ac

•

mae pryderon i sicrhau bod “gwell” gwasanaethau ar gael yn helaeth wedi
cymryd lle ffocws rhwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol ar wella argaeledd
gwasanaeth sylfaenol, ac yn cael ei ystyried yn bwysicach gan rai. Mae hyn yn
wir am wasanaethau symudol a band eang sefydlog. Bydd y cydbwysedd rhwng
yr amcanion hynny, a all fod yn cystadlu am adnoddau prin fel cyllid cyhoeddus,
yn gwahaniaethu o’r naill achos i’r llall ond dylid ei lywio bob amser gan y
graddau y mae un gwasanaeth yn bodloni anghenion diffiniedig defnyddwyr yn
well nag un arall.

Dylid hefyd nodi bod ymyriadau, yn hanesyddol, wedi dilyn lansiad masnachol
gwasanaethau cyfathrebu newydd ond bod y cyfnod rhwng lansio ac ymyriad wedi
byrhau wrth i’r gwasanaethau hynny ddod yn fwyfwy pwysig i fywyd pob dydd:

“Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.”
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7.17

7.18

•

cyflwynwyd yr USO cyntaf ar gyfer teleffoni sefydlog dros ganrif ar ôl i wasanaeth
ffôn fod ar gael gyntaf yn y DU, tra sefydlwyd cylch gwaith BDUK i wella
argaeledd band eang cyflym iawn a safonol drwy ddarparu cyllid llenwi bwlch
ddim ond degawd ac ati ar ôl lansio’r gwasanaethau hynny’n fasnachol;

•

cyhoeddwyd prosiect seilwaith symudol (MIP) Llywodraeth y DU bron i 20
mlynedd ar ôl i’r gwasanaethau symudol 2G cyntaf ddechrau gweithredu, ond
dim ond un MNO yn y DU a oedd yn cynnig gwasanaethau symudol 4G cyn i un
arall ddod yn destun y rhwymedigaethau darpariaeth a gyflwynwyd gennym ar
gyfer un trwyddedai 800 MHz.

Mae’r UE wedi dod yn ffactor cynyddol bwysig wrth i gwmpas a maint yr ymyriadau
eu hunain gynyddu:
•

mae angen i ymyriadau yn y DU a allai effeithio ar fasnach rhwng AelodWladwriaethau gael cytundeb y Comisiwn Ewropeaidd eu bod yn cydymffurfio â
rheolau cymorth gwladwriaethol. Ni ellir gorbwysleisio mor bwysig yw hyn. Hyd yn
oed pan fydd yn llwyddo, gall y broses hon fod yn llafurus, fel y digwyddodd ar
gyfer Rhaglen Band Eang Gwledig Llywodraeth y DU—cymerodd cytundeb y
Comisiwn 9 mis o’r cyflwyniad cychwynnol. Ni ellir cymryd cytundeb yn ganiataol
ychwaith hyd yn oed ar ôl ei gael—mae heriau cyfreithiol bellach ynghlwm wrth
benderfyniad y Comisiwn i gymeradwyo cyllid Llywodraeth y DU dan ei raglen
‘Super Connected Cities’ i Birmingham; ac

•

mae cyflwyno targedau lefel yr UE ar gyfer argaeledd band eang wedi rhoi
sbardun ychwanegol i weithgareddau Aelod-wladwriaethau ac arwain at egluro’n
benodol sut mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn berthnasol i gymorth
cyhoeddus yn y maes hwn.

Dengys yr astudiaethau achos yn adran 6 y ffordd y gall cyllid cyhoeddus gael ei
sicrhau o nifer o ffynonellau i gefnogi ymyriadau. Mae cynaliadwyedd a gwerth am
arian cyllid felly’n amlwg yn bwysig ond gall nifer o ffactorau eu cymhlethu:
•

mae dulliau sy’n ategu rôl y farchnad—yn benodol partneriaethau â darparwyr
gwasanaeth—yn gallu lleihau lefelau’r cyllid cyhoeddus sy’n ofynnol, datgloi
buddsoddiad sector preifat ychwanegol a lleihau risgiau methiant rheoleiddiol.
Fodd bynnag, mae’r bwlch i’w gyllido cyn bod darparwyr masnachol yn barod i
fuddsoddi’n gallu amrywio’n sylweddol gan ddibynnu ar yr amgylchiadau.
Gwnaeth prosiect Superfast Cornwall ddatgloi £78.5m o fuddsoddiad sector
preifat gyda £53.5m o gyllid cyhoeddus, cymhareb o ryw 1½:1. Yng Nghymru,
mae £220m o fuddsoddiad sector preifat mewn band eang ffibr yn cael ei gyfateb
gan £205m o fuddsoddiad cyhoeddus, yn agosach at gymhareb 1:1;

•

yn anecdotaidd, mae’n debyg bod ymyriadau’n fwy llwyddiannus os oes gan y
rhai sy’n elwa fuddiant ariannol yn y cyflenwi yn hytrach na’u bod yn cael
gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn. Gellir gweld hyn yn Broadband for the
Rural North;

•

mae gwahanol gyrff yn fwy addas i ymgymryd â gwahanol ymyriadau. Ni all, ac
nid oes disgwyl i unrhyw lefel benodol o lywodraeth, rheolydd neu sefydliad
cymunedol ddatrys pob mater mewn perthynas ag argaeledd pob gwasanaeth
cyfathrebu. Weithiau gall fod angen cynnwys nifer o gyrff, p’un a fyddant wrthi ar
y cyd yn cyflenwi’r un ymyriad neu’n gweithredu’n unigol. Os felly, mae’n bwysig
eu bod yn gweithio gyda’i gilydd—ac nid yn erbyn ei gilydd. Mae hyn yn arbennig
o bwysig am fod cydgyfeirio’n ei gwneud yn bosibl i wahanol dechnolegau
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gyflenwi’r un gwasanaeth. Er enghraifft, gall atebion di-wifr wneud cyfraniad
sylweddol at gyflenwi band eang mewn lleoliadau lle mae’n hynod o ddrud estyn
rhwydweithiau sefydlog; a
•

7.19

sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu yw hanner y mater. Mae angen bod
galw am y gwasanaethau hynny er mwyn eu cyflenwi mewn modd cynaliadwy y
tu hwnt i’r ymyriad.

Fodd bynnag, er gwaethaf economeg rhwydwaith, mae’n bosibl cynllunio a chyflenwi
ymyriadau cyhoeddus sy’n golygu nad oes angen i’r un rhannau o’r DU lusgo bob
amser y tu ôl i’r lleill o ran argaeledd gwasanaethau cyfathrebu fel y maent mewn
agweddau eraill. Un peth sy’n allweddol i lwyddiant ymyriadau felly yw targedu
gofalus i sicrhau gwerth am arian mewn ardaloedd lle bydd diffygion yn y farchnad yn
digwydd heb ystumio cystadleuaeth mewn ardaloedd lle bydd y farchnad yn cyflenwi
argaeledd.

Rolau a chyfrifoldebau
7.20

128

Am mai Ofcom yw’r rheoleiddiwr annibynnol a’r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer
diwydiannau cyfathrebu’r DU, mae ganddo rannau pwysig i’w chwarae i fynd i’r afael
â diffygion mewn argaeledd gwasanaeth:
•

mae ein dyletswyddau’n pennu ymhle mae’n rhaid inni weithredu. Yn benodol,
mae adran 3 o’r Ddeddf Cyfathrebu yn mynnu ein bod yn sicrhau bod ystod eang
o wasanaethau cyfathrebu electronig ar gael ledled y DU ac ystod eang o
wasanaethau teledu a radio sydd, yn eu cyfanrwydd, o ansawdd uchel ac yn cael
eu llunio i apelio at amrywiaeth o chwaethau a diddordebau. Rhaid hefyd inni
ystyried dymunoldeb annog buddsoddiad ac arloesi mewn marchnadoedd
perthnasol ac annog argaeledd gwasanaethau trosglwyddo data cyflym ledled y
DU, a’r defnydd ohonynt. Mae Adran 29 o’r Ddeddf Gwasanaethau Post yn gofyn
inni sicrhau bod gwasanaeth post yn cael ei ddarparu i bawb;

•

serch hynny, mae ein pwerau’n amodi’r ffordd y gallwn weithredu. Weithiau,
maent yn helaeth—mae adran 9 o Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006 128 yn ein
galluogi i drwyddedu defnydd sbectrwm sy’n destun cyfyngiadau a nodwyd yng
Nghyfarwyddeb Awdurdodi’r UE yn unig, sy’n cynnwys gosod rhwymedigaethau
darpariaeth. 129 Dro arall, maent yn llawer llai helaeth—ein rôl mewn perthynas â’r
USO teleffoni sefydlog yw gorfodi’r gorchymyn gwasanaeth cyffredinol a wnaed
gan Lywodraeth y DU, 130 tra mae ein gallu i wneud grantiau (er enghraifft, i
hyrwyddo defnydd effeithlon o sbectrwm) yn dibynnu’n llwyr arnom yn cael y
cyllid angenrheidiol yn gyntaf;

•

am y rheswm hwn, mae’n allweddol cynghori a chefnogi cyrff cyhoeddus mewn
gweithgareddau sy’n berthnasol i’n swyddogaethau yn y ffordd yr awn ati i fodloni
ein dyletswyddau. Ceisiwn gynnal cysylltiadau da â Llywodraeth a Senedd y DU,
ac mae ein swyddfeydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gweithio’r
un mor agos gyda’r sefydliadau datganoledig yn y gwledydd hynny. Rydym hefyd
yn cyfrannu at fforymau’r UE a rhai rhyngwladol eraill, gan gynrychioli’r DU yn
aml dan gyfarwyddyd gan Lywodraeth y DU; a

www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/36/contents.
Cyfarwyddeb 2002/20/EC (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0032:EN:PDF).
130
www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1904/contents/made.
129

90

Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU
•

drwyddi draw, cymerwn o ddifrif ein gallu i weithredu fel y cynghorydd technegol,
gan wneud ymchwil helaeth ar draws ehangder ein cyfrifoldebau a chyhoeddi
hwn mewn adroddiadau pwrpasol (nid lleiaf hwn) ac fel rhan o’n cyfres reolaidd
sy’n cynnwys y CMR a Phrofiad y Defnyddiwr. 131

7.21

Felly, hyd yn oed os nad ni sy’n gwneud y penderfyniadau, gwnawn gyfraniad pwysig
at y dadleuon sy’n llywio casgliadau pobl eraill.

7.22

Fodd bynnag, mae cwestiynau sylfaenol am argaeledd gwasanaethau cyfathrebu y
tu hwnt i’r lefelau a gyflenwir gan farchnadoedd cystadleuol yn cael eu hateb orau o
hyd gan sefydliadau etholedig sy’n uniongyrchol atebol i’r bobl—dinasyddion,
defnyddwyr a threthdalwyr—sy’n elwa arnynt ac sy’n talu’r costau. Gellir gweld hyn
ym mhenderfyniad Llywodraeth y DU i fynnu bod PSB ar DTT ar gael i bron pawb,
ond peidio â gosod rhwymedigaethau darpariaeth tebyg ar yr amlblecsau DTT
masnachol. Yn yr un modd, er bod y Ddeddf Gwasanaethau Post yn mynnu ein bod
yn asesu i ba raddau mae’r farchnad bost yn bodloni anghenion rhesymol
defnyddwyr, ni all gofynion sylfaenol y gwasanaeth post cyffredinol gael eu newid
heblaw gan Senedd y DU neu, gyda’i chydsyniad, gan Lywodraeth y DU. Mae’r
cwestiynau hyn yn estyn yn ehangach i ystyriaethau gan gynnwys hawl, triniaeth
gyfartal, ymgysylltu democratig, gwasanaethau cyhoeddus a chael at wybodaeth.

7.23

Yn y cyd-destun hwn, mae’n hanfodol bod sefydliadau etholedig yn llwyr gydnabod y
ddibyniaeth gynyddol ar wasanaethau cyfathrebu cydgyfeiriol a bod hyn yn cynyddu’r
anfanteision sy’n wynebu’r rheini heb argaeledd mewn byd lle mae gwasanaethau
cyhoeddus yn symud i fod ar-lein yn unig.

Camau nesaf
7.24

131

Nid yw’r adroddiad hwn yn ymgynghoriad Ofcom ffurfiol. Serch hynny, byddai
gennym ddiddordeb mewn ymatebion iddo ac, yn benodol, unrhyw ddadansoddiad
pellach o faterion mewn perthynas â daearyddiaeth economaidd gwasanaethau
cyfathrebu yn y DU. Byddem yn ddiolchgar pe gellid dod â’r rhain i’n sylw yn y lle
cyntaf drwy ein cyfarwyddwyr yn y gwledydd:
•

Graham Howell, Cyfarwyddwr Lloegr—graham.howell@ofcom.org.uk;

•

Jonathan Rose, Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon—jonathan.rose@ofcom.org.uk;

•

Vicki Nash, Cyfarwyddwr yr Alban—vicki.nash@ofcom.org.uk; a

•

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Cymru—rhodri.williams@ofcom.org.uk.

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/.
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Atodiad 1

1 Data a ddefnyddiwyd i gefnogi’r
canfyddiadau
Cartrefi heb wasanaethau cyfathrebu
A1.1

Yn y tablau canlynol, nid yw nifer y cartrefi yn y golofn “Pob un” bob amser yn
gywerth â swm y cartrefi yn y colofnau “Trefol”, “Lled-drefol” a “Gwledig”. Mae hyn
oherwydd talgrynnu ffigurau canran y ddarpariaeth ac oherwydd bod cyfran fechan
o godau post yn ein set ddata nad oes modd eu dosbarthu’n rhai Trefol, Lled-drefol
neu Wledig.

A1.2

Dosbarthir ardaloedd yn Llundain Fwyaf yn rhai Gwledig os yw’r dwysedd
poblogaeth yno’n gymharol isel (er enghraifft, rhai o’r ardaloedd cod post yng
nghyffiniau Parc Richmond).

A1.3

Mae data am argaeledd band eang safonol a band eang cyflym iawn yn wahanol i’r
hyn a oedd yn “Adroddiad Seilwaith, diweddariad 2012.” Cyfrifwyd yr amcangyfrifon
yn yr adroddiad hwn drwy ystyried nad oedd band eang safonol gan god post os
oedd cyflymder cyfartalog canolrifol neu gymedrig safleoedd cysylltiedig yn y cod
post hwnnw’n llai na 2 Mbit/s. Os oedd gan god post gyflymder cyfartalog/canolrifol
llai na 2 Mbp/s, tybiwyd bod pob safle ynddo mewn perygl o ddioddef cyflymder isel.
Mae’r cyfrifiad hwn yn wahanol i’r cyfrifiad yn “Adroddiad Seilwaith, diweddariad
2012,” lle ystyriwyd nad oedd band eang safonol gan god post os oedd unrhyw linell
gysylltiedig ynddo’n cael cyflymder islaw 2 Mbit/s. Roedd y ffeil ddata sylfaenol ar
gyflymderau band eang yn rhoi gwybodaeth am nifer y llinellau busnes bach a
phreswyl â chysylltiad band eang ym mhob cod post. Am resymau cyfrinachedd, ni
ddarparwyd yr wybodaeth hon ar gyfer y codau post hynny gyda busnesau mawr yn
unig neu lle’r oedd llai na thair llinell breswyl neu linell busnes bach. Mae’r
cyfyngiad i godau post ag o leiaf tair llinell gysylltiedig hefyd yn egluro’r
anghysondeb bach yn nifer y safleoedd lle mae band eang cyflym iawn ar gael.

Tabl A1. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael band eang safonol

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber
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Pob un
1,241,837
932,734
91,619
113,182
104,302
106,001
144,381
24,475
55,738
114,171
155,156
119,093
90,934
122,785

Trefol
156,725
128,771
5,970
12,732
9,252
6,986
12,710
24,131
5,579
14,125
18,580
9,297
13,798
23,565

Lled-drefol
423,751
327,625
16,073
42,820
37,233
31,052
45,364
0
32,228
57,181
57,155
24,241
27,876
52,528

Gwledig
661,361
476,338
69,576
57,630
57,817
67,963
86,307
<100
17,931
42,865
79,421
85,555
49,260
46,692
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Tabl A2. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael band eang cyflym iawn

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
8,523,802
6,460,406
28,873
1,259,371
775,152
632,884
759,942
391,530
326,288
829,658
1,046,332
1,080,662
582,736
810,374

Trefol
1,314,757
1,109,956
2,404
176,861
25,536
29,612
32,092
390,195
45,203
118,741
58,763
63,258
151,069
221,023

Lled-drefol
4,587,550
3,361,593
10,646
700,880
514,431
369,834
374,765
201
210,628
543,598
584,502
630,643
235,423
411,999

Gwledig
2,621,495
1,988,857
15,823
381,630
235,185
233,438
353,085
1,134
70,457
167,319
403,067
386,761
196,244
177,352

Tabl A3. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael gwasanaeth symudol 2G

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
79,770
44,349
9,456
19,210
10,296
3,850
4,830
0
4,531
3,062
3,586
11,332
2,328
4,455

Trefol
9,372
8,324
755
1,917
515
457
1,076
0
433
1,515
635
1,879
1,111
759

Lled-drefol
69,463
34,176
6,634
10,838
6,998
2,368
4,399
0
5,768
4,201
2,411
8,256
2,927
3,741

Gwledig
29,929
9,834
4,571
8,556
4,785
568
1,643
0
644
816
541
3,224
967
1,774

Tabl A4. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael gwasanaeth symudol 3G

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
239,311
66,523
85,106
72,037
30,888
1,925
7,245
0
6,797
6,124
0
18,132
6,985
8,909

Trefol
28,116
8,324
5,439
7,030
1,288
457
1,076
0
650
757
0
2,506
1,111
1,518

Lled-drefol
208,390
56,959
67,445
40,642
20,216
2,368
7,332
0
8,240
10,503
0
11,794
5,854
6,234

Gwledig
113,067
19,667
44,672
33,815
14,608
568
2,465
0
1,564
2,040
0
6,449
1,934
3,326
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Tabl A5. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael DTT drwy amlblecsau PSB

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
345,671
266,094
18,185
28,815
28,314
5,775
74,863
42,003
13,593
76,551
43,038
49,862
6,985
69,047

Trefol
18,744
16,648
<100
<100
515
1,370
8,067
6,449
433
<100
<100
1,253
3,333
11,382

Lled-drefol
166,712
159,486
4,423
2,709
4,665
2,368
48,391
<100
11,537
25,206
4,822
7,076
1,951
41,146

Gwledig
133,019
73,753
13,298
24,445
20,149
1,137
16,842
109
2,761
13,058
32,434
36,850
967
9,090

Tabl A6. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael DTT drwy bob amlblecs

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
2,685,601
1,773,957
188,396
321,765
373,236
125,123
318,773
38,772
52,108
168,412
527,211
378,496
58,212
104,685

Trefol
271,786
249,725
3,324
11,503
5,152
18,728
53,779
38,691
6,285
4,545
43,173
69,536
11,110
4,553

Lled-drefol
1,667,122
1,139,185
106,512
169,343
237,151
75,776
215,559
<100
32,138
115,528
419,517
193,417
25,368
68,576

Gwledig
688,376
356,472
78,124
132,001
120,393
28,704
49,293
<100
11,687
42,235
67,571
108,707
18,859
28,600

Tabl A7. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael radio digidol DAB y BBC

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber
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Pob un
1,542,226
1,020,025
111,292
220,914
182,757
75,074
198,026
16,155
77,030
97,985
200,842
185,848
65,198
100,230

Trefol
149,951
108,214
453
40,262
4,122
3,197
18,285
16,121
1,951
12,120
25,396
4,385
18,887
7,588

Lled-drefol
819,668
603,768
56,020
74,511
86,307
52,096
127,575
715
46,146
56,714
003137,428
96,708
24,392
54,861

Gwledig
525,427
287,636
53,814
99,815
82,865
18,473
48,471
120
25,123
27,340
35,137
77,845
18,859
32,812
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Tabl A8. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael radio digidol DAB
masnachol

Prydain Fawr
Lloegr
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
3,258,702
2,128,748
600,309
523,817
146,298
309,113
6,462
243,550
162,288
419,617
478,220
97,797
251,688

Trefol
304,289
216,429
86,276
3,606
10,049
30,116
6,449
36,193
3,030
27,935
22,552
15,554
61,461

Lled-drefol
2,055,668
1,389,805
298,043
366,224
101,824
197,962
495
166,456
109,226
323,076
296,022
52,687
145,881

Gwledig
832,428
484,311
202,890
144,068
33,535
77,226
<100
38,099
43,867
67,030
150,623
26,596
41,459

Tabl A9. Amcangyfrif o nifer y cartrefi sy’n methu â chael band eang safonol na
gwasanaeth symudol 3G

y DU
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Pob un
48,894
8,081
26,629
8,545
5,639
266
1,027
0
525
792
155
2,733
1,138
1,445

Trefol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lled-drefol
819
<100
727
0
0
0
<100
0
0
<100
0
<100
0
0

Gwledig
48,030
7,989
25,857
8,545
5,639
266
954
0
525
784
155
2,722
1,138
1,445

Cymharu ardaloedd gweinyddol
A1.4

Yn y dadansoddiad hwn, ystyriwyd argaeledd gwasanaethau cyfathrebu a
adroddwyd yn ôl rhanbarth NUTS yn adran 3 mewn perthynas â’r argaeledd
cymedrig i’r lleoliadau hynny. Yn y tablau sy’n dilyn, mae canlyniadau wedi’u gosod
mewn cod lliw gwyrdd os ydynt o leiaf un gwyriad safonol uwchlaw’r cymedr (h.y. yn
well na’r cymedr) ac mewn coch os ydynt o leiaf un gwyriad safonol islaw’r cymedr
(h.y. yn waeth na’r cymedr). Dewis mympwyol yw un gwyriad safonol at y diben
hwn. (Byddai tua 32% o ddata a ddosbarthir fel arfer o amgylch y cymedr yn syrthio
o leiaf un gwyriad safonol i ffwrdd. Dim ond tua 5% a fyddai’n syrthio o leiaf dau
wyriad safonol i ffwrdd. Byddai llai na 0.3% yn syrthio mwy na tri gwyriad safonol i
ffwrdd.)
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A1.5

Dengys Tabl A10 wahaniaethau o’r cymedr mewn gwyriadau safonol (σ) ar gyfer yr holl ddata.

Tabl A10. Gwahaniaethau o’r cymedr ar gyfer yr holl ddata (σ)
Band eang
safonol

2G (tirfas)

3G (tirfas)

DTT
DTT
(3MUX) (6MUX)

DAB
(BBC)
(HH)

DAB
(COM)
(HH)

DAB
DAB
(BB)
(COM)
(ffyrdd) (ffyrdd)

Gogledd
Iwerddon

-2.53

+1.79

-2.32

-3.04

-0.11

-1.85

-0.76

-1.59

-1.88

-0.98

-0.93

+0.24

Yr Alban

+0.26

-1.27

-1.04

-0.41

-2.44

-2.01

+0.57

-0.21

-0.52

-0.80

-1.59

-1.68

Cymru

-0.94

-1.77

-1.04

-0.23

-0.82

-0.40

-0.45

-1.94

-1.64

-2.14

-1.71

-1.97

-0.02

-0.04

+0.49

+0.47

+0.78

+0.77

+1.49

+0.55

+0.66

+0.70

+0.06

+0.22

-0.20

+0.05

+0.49

+0.41

+0.82

+0.75

-1.37

-0.19

-0.30

+0.25

-0.35

-0.03

+1.64

+1.28

+1.00

+0.50

+0.93

+0.84

+0.47

+1.14

+1.42

+1.33

+1.63

+1.54

+0.19

+0.22

-0.02

+0.32

-0.96

-0.44

+0.57

+0.76

+0.01

-0.50

+0.03

-0.55

+0.62

+0.33

+0.74

+0.44

-0.04

+0.27

-0.76

+0.66

+0.82

+0.89

+0.64

+0.65

+0.40

+0.19

+0.74

+0.50

+0.81

+0.80

+0.57

-0.35

+0.28

+0.34

+0.92

+0.71

+0.05

-0.98

-0.28

+0.26

+0.48

+0.50

-0.45

-0.58

-0.30

-0.46

+0.20

-0.16

+0.55

+0.46

+0.74

+0.41

+0.64

+0.60

+1.49

+0.99

+0.91

+0.99

+0.43

+0.64

-0.02

-0.26

+0.49

+0.38

-0.09

+0.18

-1.37

+0.75

+0.53

+0.38

+0.67

+0.39

Dwyrain
Canolbarth
Lloegr
Dwyrain
Lloegr
Llundain
Fwyaf
Gogleddddwyrain
Lloegr
Gogleddorllewin
Lloegr
De-ddwyrain
Lloegr
De-orllewin
Lloegr
Gorllewin
Canolbarth
Lloegr
Swydd Efrog
a Humber
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Band eang Symudol 2G Symudol 3G
cyflym iawn (safleoedd) (safleoedd)
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A1.6

Dengys Tabl A11 wahaniaethau o’r cymedr mewn gwyriadau safonol ar gyfer data Trefol.

Tabl A11. Gwahaniaethau o’r cymedr ar gyfer data Trefol (σ)
Band eang
safonol

Band eang
cyflym iawn

Symudol 2G
(safleoedd)

Symudol 3G
(safleoedd)

DTT
(3MUX)

DTT
(6MUX)

Gogledd
Iwerddon

-1.72

+1.40

-2.35

-3.03

+0.68

+0.41

+0.89

Amh.

Yr Alban

+0.28

-1.66

-0.83

-0.55

+0.68

+0.52

-2.46

-1.51

Cymru

-1.32

+0.43

-0.06

+0.05

+0.31

+0.46

+0.16

+0.70

Dwyrain
Canolbarth
Lloegr

+0.78

+0.83

+0.70

+0.45

+0.12

-0.11

+0.66

+0.55

Dwyrain Lloegr

-0.12

+0.89

-0.06

+0.35

-2.09

-1.73

-0.84

-0.07

Llundain Fwyaf

+1.59

+0.17

+1.46

+0.55

+0.31

+0.68

+0.78

+0.92

-0.32

-0.87

-0.06

+0.25

+0.31

+0.22

+0.55

-2.10

+0.38

-0.25

-0.06

+0.45

+0.68

+0.85

+0.16

+0.88

-0.62

+0.50

+0.70

+0.55

+0.68

-0.85

-1.17

+0.15

+0.78

+0.40

-0.83

+0.15

+0.31

-2.03

+0.66

+0.30

+1.08

-0.01

+0.70

+0.45

+0.12

+0.74

+0.11

+0.70

-0.82

-1.83

+0.70

+0.35

-2.09

+0.85

+0.50

-0.53

Gogleddddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin
Lloegr
De-ddwyrain
Lloegr
De-orllewin
Lloegr
Gorllewin
Canolbarth
Lloegr
Swydd Efrog a
Humber

DAB (BBC) DAB (COM)
(HH)
(HH)
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Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

A1.7

Dengys Tabl A12 wahaniaethau o’r cymedr mewn gwyriadau safonol ar gyfer data Lled-drefol.

Tabl A12. Gwahaniaethau o’r cymedr ar gyfer data Lled-drefol (σ)
Band eang
safonol

Band eang
cyflym iawn

Symudol 2G
(safleoedd)

Symudol 3G
(safleoedd)

DTT
(3MUX)

DTT
(6MUX)

Gogledd
Iwerddon

-1.08

+1.49

-2.56

-3.12

-0.06

-1.69

-1.55

Amh.

Yr Alban

-0.14

-1.12

-0.55

-0.13

+0.84

-0.05

+0.44

-0.44

Cymru

-1.39

-1.90

-0.75

-0.05

+0.48

-1.85

-0.71

-2.54

Dwyrain
Canolbarth
Lloegr

+0.33

-0.02

+0.65

+0.42

+0.84

+0.56

+0.67

+0.69

Dwyrain Lloegr

-0.06

+0.28

+0.45

+0.36

-1.95

-0.27

-0.21

+0.27

Llundain Fwyaf

+2.37

+1.38

+1.06

+0.46

-0.06

+1.20

-2.11

+0.37

-0.69

+0.28

-0.35

+0.26

-0.24

+0.82

+0.42

-0.29

+0.25

+0.26

+0.65

+0.36

-0.06

+0.65

+1.02

+0.97

+0.49

+0.35

+0.85

+0.46

+0.84

-0.54

+0.40

+0.28

+0.72

-1.22

-0.35

+0.26

+0.48

-0.44

-0.11

-0.70

+0.10

+0.36

+0.45

+0.34

+0.84

+0.95

+1.06

+0.95

-0.92

-0.12

+0.45

+0.36

-1.95

+0.65

+0.67

+0.43

Gogleddddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin
Lloegr
De-ddwyrain
Lloegr
De-orllewin
Lloegr
Gorllewin
Canolbarth
Lloegr
Swydd Efrog a
Humber
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Argaeledd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU

A1.8

Dengys Tabl A13 wahaniaethau o’r cymedr mewn gwyriadau safonol ar gyfer data Gwledig.

Tabl A13. Gwahaniaethau o’r cymedr ar gyfer data Gwledig (σ)
Band eang
safonol

Band eang
cyflym iawn

Symudol 2G
(safleoedd)

Symudol 3G
(safleoedd)

DTT
(3MUX)

DTT
(6MUX)

Gogledd
Iwerddon

-2.42

+2.67

-1.74

-2.90

-0.65

-1.34

-1.04

Amh.

Yr Alban

+1.13

-0.82

-1.62

-0.76

-0.50

-0.96

-0.89

-1.38

Cymru

-0.50

-0.80

-1.36

-0.36

-1.28

-2.08

-1.77

-1.80

Dwyrain
Canolbarth
Lloegr

-0.66

-0.35

+0.79

+0.54

+1.69

+0.67

+1.01

0.74

Dwyrain Lloegr

-0.13

-0.50

+0.54

+0.48

+0.25

+0.53

+0.45

0.35

Llundain Fwyaf

+1.41

+1.30

+1.05

+0.58

+0.29

+1.31

+1.23

1.37

+0.14

-0.12

+0.16

+0.30

+0.68

+0.48

-1.18

-0.91

-0.13

-0.34

+0.54

+0.41

-0.65

-0.10

+0.28

0.20

+1.02

-0.04

+0.92

+0.58

-0.50

+0.50

+1.01

0.71

+0.31

-0.42

+0.16

+0.35

-1.28

-0.32

-0.09

-0.43

-0.02

-0.31

+0.54

+0.45

+1.69

+0.84

+0.87

0.79

-0.15

-0.26

+0.03

+0.33

+0.25

+0.47

+0.13

0.36

Gogleddddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin
Lloegr
De-ddwyrain
Lloegr
De-orllewin
Lloegr
Gorllewin
Canolbarth
Lloegr
Swydd Efrog a
Humber

DAB (BBC) DAB (COM)
(HH)
(HH)
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Dadansoddiad atchweliad o benderfynyddion darpariaeth symudol
3G
Data
A1.9

Casglwyd ein set ddata o nifer o ffynonellau. Cafodd data manwl eu casglu oddi
wrth MNOs ar y ddarpariaeth 3G awyr agored a ragwelir yn 2012. Defnyddiasom y
data hyn i adeiladu set ddata o gryfder signalau ffonau symudol ledled y DU mewn
picseli 200x200m. I lunio ein mesur ar gyfer darpariaeth, gwnaethom gyfateb y data
i gronfa ddata o godau post. Nodwyd bod gan MNO ddarpariaeth dda os oedd ei
gryfder signal 3G yn fwy na -100 dBm (CPICH97). Cyfrifwyd nifer y gweithredwyr
gyda signal da yn y cod post drwy baru’r picsel darpariaeth agosaf â chyfesurynnau
canol y cod post dan sylw.

A1.10

Lluniwyd cronfa ddata o ddata demograffig a data poblogaeth ar lefel cod post o
ddata cyfrifiad gan Europa Technologies. Roedd y set ddata hon hefyd yn cynnwys
gwybodaeth am wledigrwydd yr ardal yn seiliedig ar ddosbarthiadau LOCALE UK
Geographics.

A1.11

Yn olaf, cafwyd gwybodaeth dopograffig gan ddefnyddio data Landform Panorama
yr Arolwg Ordnans. Defnyddiwyd y rhain i lunio cronfa ddata yn dangos uchder
cyfartalog o 200×200m o bicseli. Defnyddiwyd y gronfa ddata hon wedyn i gael
ystadegau cryno sy’n disgrifio topograffeg sectorau cod post (er enghraifft, yr
uchder picsel canolrifol ac amrywiant uchderau picsel mewn sectorau cod post
unigol).

A1.12

Mae dros 1.7m o godau post yn y DU. Mae gan y cod post canolrifol boblogaeth o
31 ac mae’n gorchuddio ardal o 8,000m2. Mae derbyniad cell ffôn symudol
nodweddiadol yn amrywio, ond gall trosglwyddydd nodweddiadol gyrraedd hyd at
10km. Mae mwyafrif y celloedd symudol felly’n debygol o orchuddio ardal sy’n
llawer mwy na chod post unigol. O ganlyniad, aethom ati i fesur sbardunau cost a
galw (h.y. newidynnau demograffig a phoblogaeth a’r wybodaeth dopograffig) gan
ddefnyddio uned ddaearyddol fwy o faint, y sector cod post. Mae gan y sector cod
post canolrifol boblogaeth o 7,200 ac mae’n ymdrin ag ardal sydd tua 5.5km2.

A1.13

Mae Tabl A14 yn darparu rhestr o’r newidynnau allweddol a ddefnyddiwyd yn ein
dadansoddiad.

Tabl A14. Disgrifiadau o newidynnau allweddol
Enw’r newidyn

Sylwadau
Nifer y gweithredwyr â darpariaeth dda ym mhwynt canol y cod post.
num_3G_ops
Gall y newidyn hwn fod yn werth 0, 1, 2, 3 neu 4
Poblogaeth y sector codau post wedi’i mesur mewn logarithmau
ln_sect_pop1
naturiol
sect_area_km2
Ardal y sector codau post wedi’i mesur mewn cilometrau sgwâr
Y ganran o boblogaeth y sector cod post sy’n byw mewn aelwyd a
sect_percent_abc1
ddosbarthwyd yng ngrwpiau cymdeithasol-economaidd A, B neu C1
sect_percent_0_24
Y ganran o boblogaeth y sector cod post sy’n 24 oed neu iau
sect_percent_over60 Y ganran o boblogaeth y sector cod post sy’n 60 oed neu hŷn
Uchder canolrifol uwchlaw lefel y môr y picseli yn y sector cod post,
median_height
mewn metrau
std_de_height
Gwyriad safonol yr uchderau picseli yn y sector cod post

100

urban_code
“Region”
A1.14

Newidyn categorïaidd sy’n nodi’r cod post yn un Trefol, Lled-drefol
neu Wledig
Newidyn categorïaidd sy’n nodi bod lleoliad y cod post yn un o
ranbarthau Lloegr neu yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

Mae Tabl A15 yn darparu rhai ystadegau cryno ar gyfer y newidynnau parhaus a
ddefnyddiwyd gennym yn ein dadansoddiad.

Tabl A15. Ystadegau cryno
Enw’r newidyn
num_3G_ops
sect_population
sect_area_KM2
sect_percent_abc1
sect_percent_0_24
sect_percent_over60
median_height
std_de_height

Lleiafswm

25ain
canradd

Canolrif

Cymedr

75ain
canradd

Mwyafswm

0
0
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
-0.06
0.00

3
4,986
2.35
42.3%
27.5%
17.6%
22.94
14.59

4
7,207
5.51
51.5%
29.9%
21.1%
55.97
26.10

3.48
7,363
27.51
51.7%
30.7%
21.1%
72.47
34.41

4
9,501
27.61
60.7%
32.9%
24.3%
99.98
44.34

4
23,024
3,426.59
100.0%
100.0%
67.8%
598.96
297.33

A1.15

Fel y gellir ei weld, ym mwyafrif y codau post, mae darpariaeth dda gan bob un o’r
pedwar MNO. Yn 71% o’r codau post yn y sampl, mae’r newidyn num_3G_ops yn
werth 4; yn 11% mae’n werth 3; yn 14% mae’n werth dau ac yn 3% mae’n werth un
yn unig. Mae ardaloedd lle nad oes gan unrhyw weithredwr symudol ddarpariaeth
ddigonol yn cael eu galw’n mannau gwan neu fannau di-gyswllt; dim ond 2% o
godau post sydd yn y categori hwn.

A1.16

Dengys Ffigur A1 fod codau post gyda darpariaeth dda i’w cael fel arfer mewn
ardaloedd dwysach eu poblogaeth.
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Ffigur A1. Dwysedd poblogaeth cyfartalog wedi’i bwysoli yn ôl nifer MNO 3G

A1.17

102

O ran topograffeg, byddai darpariaeth wael fel petai’n fwy tebygol mewn ardaloedd
mwy mynyddig o’r DU. Mae Ffigur A2 yn dangos hyn drwy ddangos uchder
cyfartalog uwchlaw lefel y môr i godau post yn ôl nifer y gweithredwyr â darpariaeth
dda.

Ffigur A2. Uchder canolrifol cyfartalog sectorau cod post yn ôl nifer MNO 3G

A1.18

Fel sy’n amlwg, mae ardaloedd â darpariaeth wael yn tueddu i fod mewn ardaloedd
sy’n uwch uwchlaw lefel y môr.

A1.19

Yn olaf, mae gwledigrwydd a lleoliad cod post fel petaent yn dylanwadu ar nifer y
gweithredwyr. Dengys Ffigur A3 fod nifer cyfartalog y gweithredwyr â darpariaeth
dda’n uwch mewn codau post Trefol ac yn llawer is mewn codau post Gwledig.

Ffigur A3. Nifer cyfartalog MNO 3G gyda darpariaeth dda yn ôl gwledigrwydd
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A1.20

Dengys Ffigur A4 nifer cyfartalog y gweithredwyr 3G â darpariaeth dda yn ôl
lleoliad.

Ffigur A4. Nifer cyfartalog MNO 3G gyda darpariaeth dda yn ôl lleoliad

A1.21

Mae gan bron pob cod post yn Llundain ddarpariaeth 3G dda gan y pedwar MNO.
Mae De-orllewin Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon i gyd yn dangos
cyfartalion is, sy’n dangos bod darpariaeth symudol 3G yn yr ardaloedd hyn yn llai
helaeth.

A1.22

Er bod darpariaeth a derbyniad yn gwahaniaethu’n fawr rhwng lleoliadau yn y DU,
mae’r gwahaniaethau hyn yn llawer llai amlwg rhwng ardaloedd Trefol. Dengys
Ffigur A5 nifer cyfartalog y gweithredwyr 3G ar gyfer pob lleoliad wedi’u rhannu yn
ôl gwledigrwydd. Mae'r ddarpariaeth mewn ardaloedd Trefol ym mhob lleoliad yn
dda iawn. Mae codau post trefol yn perfformio’n dda iawn ni waeth ymhle y maent.
Mae’r gwahaniaethau cliriaf rhwng lleoliadau i’w cael mewn codau post Gwledig.
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Ffigur A5. Nifer cyfartalog MNO 3G gyda darpariaeth dda yn ôl lleoliad a gwledigrwydd

Methodoleg
A1.23

Er mwyn inni ddod i ddeall yn well y ffactorau sy’n sbarduno argaeledd
gwasanaethau symudol 3G ledled y DU, aethom ati i wneud nifer o
ddadansoddiadau atchweliad. Yn gyffredinol, mae cyfartalion syml yn cynnwys nifer
o effeithiau. Er enghraifft, mae gwahaniaethau yn nifer cyfartalog y gweithredwyr
3G sydd â darpariaeth dda rhwng lleoliadau, ond mae hefyd gwahaniaethau o ran
dwysedd poblogaeth, cyfansoddiad poblogaeth, topoleg a gwledigrwydd. Mae hyn
yn ei gwneud yn anodd dod i gasgliadau cadarn. Mae gan ddadansoddiad
atchweliad y fantais o’n galluogi i ddadansoddi effaith pob un o’r ffactorau amrywiol
sy’n effeithio ar y ddarpariaeth, ac ar yr un pryd cadw ffactorau eraill yn gyson.

A1.24

Roedd gennym ddau brif nod wrth wneud y dadansoddiad hwn:
•

asesu a ydy ffactorau esboniadol posibl (er enghraifft, nodweddion y boblogaeth
leol a thopograffeg y dirwedd leol) yn effeithio ar debygolrwydd darparu
gwasanaethau symudol 3G ac, os felly, i ba raddau; ac

•

asesu i ba raddau y gall y ffactorau hyn egluro’r gwahaniaethau rhanbarthol
mewn gwasanaeth symudol 3G (fel y dangoswyd yn ffigur A5).

A1.25

Defnyddiwyd techneg modelu probid trefnus i wneud ein dadansoddiad.
Cynlluniwyd y dechneg hon i’w defnyddio pan fydd y newidyn dibynnol yn newidyn
categorïaidd, a threfn y categorïau’n ystyrlon i ryw raddau. Dyna’n union sy’n wir am
ein newidyn dibynnol num_ops, sy’n gallu bod yn werth 0, 1, 2, 3 neu 4 gan
ddibynnu ar nifer y gweithredwyr sydd â darpariaeth dda a lle mae nifer mawr o
weithredwyr yn awgrymu gwell darpariaeth. Mae techneg debyg hefyd yn bosibl, sef
y model logid trefnus sy’n defnyddio tybiaethau ychydig yn wahanol. Am resymau
crynoder, ni rown wybod yma am y canlyniadau, ond cynhyrchodd y dechneg
amgen hon ganlyniadau tebyg.

A1.26

Crynhoir y newidynnau a ddefnyddiwyd gennym yn ein dadansoddiad yn nhablau
A1 ac A2. Mae’r model yn rhagfynegi’r tebygolrwydd y bydd gan y cod post 0, 1, 2,
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3 neu 4 gweithredwr â darpariaeth 3G dda yn seiliedig ar y newidynnau esboniadol
a restrir uchod. Mae’r newidynnau hyn yn perthyn yn fras i dri chategori:

A1.27

•

ffactorau galw. Mae newidynnau sy’n disgrifio maint y boblogaeth leol, yn ogystal
â ffactorau sy’n disgrifio cyfansoddiad y boblogaeth leol o ran oedran a chyfoeth,
yn debygol o ddylanwadu ar y galw am wasanaethau symudol 3G;

•

ffactorau cost. Mae amrywiadau lleol yng nghostau darparu gwasanaethau
symudol 3G yn debygol o gael eu sbarduno’n bennaf gan ddwysedd y
boblogaeth leol a nodweddion y dirwedd leol (gweler adran 5); ac

•

effeithiau sefydlog sy’n benodol i leoliad. Mae’r newidynnau hyn yn dal
amrywiadau nas gwelwyd mewn galw a chostau sy’n benodol i leoliad penodol.
Er enghraifft, bydd y dangosydd ar gyfer yr Alban yn sylwi ar unrhyw effeithiau
sy’n benodol i’r Alban ond na roddir cyfrif amdanynt mewn mannau eraill yn y
model, felly ni fydd yn cynnwys poblogaeth neu dopograffeg ond bydd yn sylwi ar
effaith net ffactorau penodol eraill fel deddfau cynllunio’r Alban.
Yn olaf, rhaid cymryd rhywfaint o ofal wrth asesu arwyddocâd ystadegol ein
canlyniadau oherwydd y ffordd yr aethom ati i lunio rhai newidynnau. Rydym yn
sylwi ar ddarpariaeth ar lefel cod post, ond mae’r newidynnau esboniadol sy’n
mesur poblogaeth a thopograffeg leol yn cael eu mesur ar lefel y sector cod post.
Mae mwy na 1.6m o godau post yn ein set ddata ond dim ond 9,488 o sectorau cod
post unigryw. Am y rheswm hwn, defnyddiwn wallau safonol wedi’u clystyru lle
diffinnir clystyrau yn ôl sectorau cod post.

Canlyniadau
A1.28

Gweithredom gyfres o fodelau, a phob un gyda set ychydig yn wahanol o
newidynnau esboniadol. Lluniwyd y modelau fel y dangosir yn nhabl A16.

Tabl A16. Disgrifiad o fanylebau model atchweliad
Model Disgrifiad
Mae’r model hwn wedi’i gynnwys fel cymharydd. Yr unig newidynnau esboniadol yn
Sylfaen y model hwn yw’r dyfeisiau adnabod lleoliad. O’r herwydd, mae’r ymarfer hwn yn
debyg iawn i’r siart syml o gyfartalion yn ffigur A4
Mae’r model hwn yn cynnwys y newidynnau sy’n disgrifio dwysedd a chyfansoddiad
1
y boblogaeth leol yn ogystal â lleoliad
Mae’r model hwn yn cynnwys y newidynnau sy’n disgrifio’r dopograffeg leol yn
2
ogystal â lleoliad
Mae’r model hwn yn cynnwys newidynnau categorïaidd lleoliad a chod
3
gwledigrwydd
Mae’r model hwn yn cynnwys y newidynnau sy’n disgrifio’r boblogaeth a’r
4
dopograffeg leol ond nid yw’n cynnwys y newidyn categorïaidd urban_code
Mae’r model hwn yn cynnwys yr holl newidynnau esboniadol y credwn eu bod yn
5
dylanwadu ar y ddarpariaeth symudol 3G
A1.29
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Darperir canlyniadau ein dadansoddiad yn nhabl A17.

Tabl A17: canlyniadau dadansoddiadau atchweliad
Model

Sylfaen

1

2

3

4

5

1,684,413

1,676,362

1,684,413

1,679,962

1,676,362

1,671,950

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0767

0.2191

0.1168

0.2748

0.2307

0.3328

†

0.477†

0.358†

-0.007†

-0.006†

-0.004†

sect_percent_abc1

0.028

0.039

0.664†

sect_percent_0_24

4.560†

4.266†

1.446†

†

†

-2.626†

Nifer y sylwadau
(codau post)
Prob > chi2
Pseudo R

2

Newidyn dibynnol: num_3G_ops
Newidyn esboniadol

Cyfernod

ln_sect_pop1

0.475

sect_area_km2

sect_percent_over60

-0.990

-1.513

median_height

-0.004†

-0.003†

-0.002†

std_dev_height

-0.004†

0.001

-0.001*

urban_code

Cyfernod

Lled-drefol

1.448†

1.126†

Trefol

2.974†

2.544†

“Region”

Cyfernod

Dwyrain Lloegr

-0.011

0.017

-0.176†

0.112†

-0.077†

-0.008

Llundain Fwyaf

2.306†

2.484†

2.159†

0.643†

2.306†

0.483†

Gogledd Iwerddon
Gogledd-ddwyrain
Lloegr
Gogledd-orllewin
Lloegr
Yr Alban

-0.832†

-1.089†

-0.783†

-0.772†

-1.154†

-0.976†

0.155†

0.201†

0.222†

0.090

0.240†

0.235†

0.606†

0.674†

0.716†

0.545†

0.689†

0.663†

-0.229†

0.221†

-0.017

-0.276†

0.234†

0.136†

De-ddwyrain Lloegr

0.315†

De-orllewin Lloegr
Cymru
Gorllewin Canolbarth
Lloegr
Swydd Efrog a
Humber

0.324†

0.251†

0.485†

0.284†

0.380†

-0.242

†

-0.072

-0.207

†

-0.143

†

-0.076

†

-0.009

-0.538

†

†

-0.198

†

-0.516

†

-0.294

†

-0.210†

-0.419

0.294†

0.250†

0.501†

0.169†

0.354†

0.243†

0.157†

0.160†

0.284†

0.034

0.200†

0.133†

Nodiadau: * Ystadegol arwyddocaol ar y lefel 10%. † Ystadegol arwyddocaol ar y lefel 5%.

A1.30

Dengys Tabl A17 y cyfernodau ar gyfer pob model a amcangyfrifwyd. Mae gofyn
dehongli canlyniadau modelau o’r math hwn yn ofalus. Mae’r model yn defnyddio’r
data i ffitio model sy’n rhagfynegi “newidyn cudd”. Newidyn yw hwn y gellir meddwl
amdano, yn fras, fel “sgôr” sy’n nodi “pa mor ffafriol” yw’r lleoliad. Uchaf yn y byd y
bydd y gwerth hwn, mwyaf tebygol yw hi y bydd nifer uwch o weithredwyr â
darpariaeth dda yn y lleoliad. Mae’r model wedyn yn ffitio cyfres o “dorbwyntiau”
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sy’n pennu sut mae’r “sgôr” honno’n trosi i debygolrwydd pob categori (0, 1, 2, 3
neu 4 gweithredwr gyda darpariaeth 3G dda). Mae’r cyfernodau felly’n rhoi syniad
inni o gyfeiriad effaith pob newidyn esboniadol ond, ar gyfer maint yr effeithiau,
rhaid inni wneud ychydig o gyfrifiadau pellach.
A1.31

A1.32
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Mae gennym nifer fawr iawn o sylwadau (bron 1.7m) yn ein data. O ganlyniad, nid
yw’n syndod efallai bod y modelau’n perfformio’n gymharol dda o safbwynt
ystadegol. Mae’r newidynnau esboniadol o ddiddordeb i gyd yn ystadegol
arwyddocaol ym mhob manyleb, ac mae’r canlyniadau ansoddol fel petaent yn
gymharol gadarn ar draws manylebau.
•

Dwysedd poblogaeth: mae’r newidyn ln_sect_pop1 yn disgrifio’r boblogaeth yn y
sector cod post, ac mae’r newidyn sect_area_km2 yn disgrifio arwynebedd tir y
sector cod post. Gyda’i gilydd, mae’r newidynnau hyn yn disgrifio dwysedd
poblogaeth y lleoliad. Ymddengys y newidynnau hyn ym modelau 1, 4 a 5. Yn yr
holl fodelau hyn, mae’r cyfernod yn gadarnhaol ar gyfer ln_sect_pop1 ac yn
negyddol ar gyfer sect_area_km2. Mae hyn yn arwydd bod dwysedd poblogaeth
leol gynyddol yn effeithio’n gadarnhaol ar y tebygolrwydd y bydd cod post yn
arddangos darpariaeth symudol 3G dda.

•

Cyfansoddiad y boblogaeth: mae’r newidynnau sect_percent_abc1,
sect_percent_0_24 a sect_percent_over60 yn disgrifio cyfoeth a phroffil oedran y
boblogaeth leol. Mae’r newidynnau hyn hefyd yn ymddangos ym modelau 1, 4 a
5. Eto, mae’r canlyniadau ansoddol yn gyson oherwydd, yn y tri model i gyd,
bydd poblogaeth leol fwy cyfoethog yn cael dylanwad cadarnhaol ar y
ddarpariaeth 3G, fel y bydd poblogaeth ieuengach, a bydd poblogaeth hŷn yn
cael effaith negyddol ar y ddarpariaeth. Fodd bynnag, mae meintiau’r effeithiau’n
llai clir. Mae’n debyg bod cyfoeth y boblogaeth leol yn fwy ym model 5 nag y mae
ym modelau 1 a 4. Ym modelau 1 a 4, mae’n debyg mai ieuengrwydd y
boblogaeth leol sy’n cael yr effaith fwyaf, ond caiff hwn ei wrthdroi ym model 5, lle
mae cyfran y boblogaeth sy’n 60 oed neu’n hŷn yn cael yr effaith fwyaf. Felly, er
bod y canlyniadau ansoddol fel petaent yn gadarn, mae maint effeithiau
cyfansoddiad poblogaeth fel petai’n sensitif i’r model a ddewisir a dylid ei
ddehongli’n ofalus.

•

Topograffeg: mae’r newidynnau median_height a std_dev_height yn mesur
uchder y cod post uwchlaw lefel y môr a’r amrywioldeb yn uchder y sector cod
post yn y drefn honno. Yn gynyddol, mae uchder ac amrywioldeb uchder fel
petaent yn cael effaith negyddol ar ddarpariaeth. O ran uchder, mae’r
canlyniadau ansoddol yn gyson, gyda’r cyfernodau’n negyddol ac yn ystadegol
arwyddocaol ym modelau 2, 4 a 5. Mae’r darlun yn llai clir gyda’r amrywioldeb
mewn uchder, lle mae’r cyfernod ym model 4 yn gadarnhaol.

•

Gwledigrwydd: mae’r newidyn urban_code yn nodi a ydy’r cod post mewn lleoliad
Trefol, Lled-drefol neu Wledig. Dengys y cyfernodau effaith bod yn y categorïau
Trefol neu Led-drefol mewn perthynas â’r categori cymharydd (Gwledig). Mae’r
cyfernodau o faint tebyg ac yn ystadegol arwyddocaol yn y ddau fodel (3 a 5).
Mae’r canlyniadau’n nodi y bydd darpariaeth symudol 3G dda yn fwy tebygol
mewn lleoliadau Lled-drefol o’u cymharu â lleoliadau Gwledig ac yn fwy tebygol
byth mewn lleoliadau Trefol.
Mae’r newidyn region yn newidyn categorïaidd sy’n nodi ym mha leoliad y mae’r
cod post. Dengys y cyfernodau ar gyfer y newidynnau hyn effaith bod yn y lleoliad
penodol o ddiddordeb mewn perthynas â’r rhanbarth cymharydd (sef Dwyrain
Canolbarth Lloegr yn yr achos hwn). Nid yw’r model sylfaen yn cynnwys unrhyw

newidynnau eraill ar wahân i’r ddyfais adnabod lleoliad. O ganlyniad, gellir ystyried
bod hwn yn ymarfer tebyg i blotio’r siart syml o gyfartalion yn ffigur A4. Yn y model
hwn, nid oeddem wedi rheoli ar gyfer gwahaniaethau rhwng lleoliadau o ran
dwysedd poblogaeth, cyfansoddiad poblogaeth, topograffeg neu wledigrwydd. Mae
modelau 1-5 yn cynnwys newidynnau ychwanegol, gyda model 5 (y model “llawn”)
yn cynnwys yr holl ffactorau esboniadol sydd, yn ein tyb ni, yn effeithio ar
ddarpariaeth.
A1.33

Gwelwn ddilyniant diddorol yn y cyfernodau wrth inni symud o’r model sylfaen i’r
model llawn. Wrth i ragor o newidynnau esboniadol gael eu hychwanegu at y
model, mae gwerthoedd y cyfernodau ar gyfer mwyafrif y lleoliadau’n cydgyfeirio.
Dangosir hyn yn ffigur A6, sy’n cymharu’r model sylfaen â’r model llawn.

Ffigur A6. Cymharu effeithiau rhwng model sylfaen a model llawn yn berthynol i
Ddwyrain Canolbarth Lloegr

A1.34

Ar ôl ystyried dwysedd poblogaeth, cyfansoddiad y boblogaeth, topograffeg a
gwledigrwydd, mae’r gwahaniaethau rhwng lleoliadau fel petaent yn lleihau’n
amlwg. Mae gan Lundain Fwyaf boblogaeth ddwys ac mae’n cynnwys codau post
Trefol i gyd bron. Ar ôl ystyried y ffactorau hyn, mae ei chyfernod yn lleihau’n
amlwg. Mae’r cyfernodau ar gyfer Cymru, yr Alban a De-orllewin Lloegr yn gwella’n
amlwg, gan nodi y gellir priodoli llawer o’r ddarpariaeth wael yn y lleoliadau hyn i’w
dwysedd poblogaeth isel, eu topograffeg heriol a’u cyfran uchel o godau post
Gwledig. Fodd bynnag, mae’r cyfernod ar gyfer Gogledd Iwerddon yn dal yn gyson
o isel, gan nodi bod ffactorau heblaw poblogaeth, topograffeg a gwledigrwydd yn
effeithio ar ddarpariaeth yma. 132

132

Yn ôl prawf ar gyfer cyd-arwyddocâd cyfernodau’r rhanbarth, maent yr un mor arwyddocaol yn y
model sylfaen ac yn y model llawn. Fodd bynnag, mae sgôr y prawf yn lleihau’n amlwg (o 2,063.62 yn
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A1.35

Er bod ein dadansoddiad fel petai’n rhoi canlyniadau ansoddol cyson, mae’n
anoddach asesu maint yr effeithiau, yn gyntaf oherwydd natur y dechneg
atchweliad a ddewiswyd gennym ac yn ail oherwydd natur y data.

A1.36

Dengys y cyfernodau a ddychwelwyd gan dechneg probid trefnus effeithiau’r
newidynnau esboniadol ar newidyn cudd, sydd wedyn yn effeithio ar y tebygolrwydd
a ragwelir ar gyfer pob un o gategorïau’r newidyn dibynnol num_3G_ops. Rhaid
gwneud rhai cyfrifiadau pellach cyn y gallwn ddehongli’r effeithiau ar debygolrwydd
canlyniad penodol (er enghraifft, tebygolrwydd cael darpariaeth dda gan y pedwar
MNO i gyd neu fan gwan). Dangoswn y cyfrifiadau hyn ymhellach isod.

A1.37

Mae cydberthynas rhwng llawer o’r newidynnau esboniadol yn ein data, sy’n gallu ei
gwneud yn anodd nodi’n union beth yw maint yr effeithiau. Yr enw ar y broblem hon
yw lluosgyflinelledd. Nid yw lluosgyflinelledd yn lleihau pŵer rhagfynegi na
dibynadwyedd y model cyfan, o leiaf yn y data sampl eu hunain. Dim ond ar
gyfrifiadau ynghylch newidynnau esboniadol unigol y mae’n effeithio. Dangosir y
gydberthynas rhwng newidynnau esboniadol yn ein sampl yn nhabl A18.

Tabl A18. Cydberthynas rhwng gwledigrwydd a newidynnau esboniadol eraill

urban_code
gwledig
lled-drefol
trefol

Arwyn
Poblogaeth ebedd
(km2)
5,402
81.9
7,791
17.9
8,116
3.0

ABC1
(%)

0-24
(%)

60+
(%)

54.0
50.4
52.2

28.5
30.1
33.3

22.7
22.1
18.3

Uchder
canolrifol
(m)
100.1
72.4
52.3

Gwyriad
safonol uchder
(m)
44.5
32.8
29.5

A1.38

Dengys Tabl A18 fod ardaloedd Trefol yn nodweddiadol yn arddangos poblogaeth
fwy o faint, ddwysach, ieuengach a’u bod i’w cael yn fwy cyffredin mewn ardaloedd
o dir isel gyda thopograffeg lai heriol. O ganlyniad, gall fod yn anodd datod
gwahanol effeithiau’r ffactorau hyn a gwledigrwydd. Mae hyn yn amlwg iawn os
cymharwn ganlyniadau modelau 4 a 5 yn nhabl A17. Mae’r cyfernodau ar gyfer
poblogaeth, arwynebedd tir y sector cod post, cyfran y boblogaeth sy’n 24 oed
neu’n iau a’r uchder canolrifol i gyd yn fwy o faint ym model 4 (sy’n hepgor newidyn
urban_code) nag ym model 5 (sy’n cynnwys yr holl newidynnau esboniadol). Mae
hyn yn nodi maint yr effeithiau oherwydd gall y newidynnau esboniadol hyn, yn
ymarferol, fod yn uwch nag a nodir ym model 5.

A1.39

Rhaid bod yn ofalus hefyd wrth ddehongli’r cyfernod ar gyfer Llundain Fwyaf.
Dengys Tabl A19 fod bron yr holl godau post yn Llundain Fwyaf wedi’u dosbarthu’n
rhai Trefol. O ganlyniad, ychydig iawn o amrywiad annibynnol sydd er mwyn inni
wahaniaethu rhwng effaith bod mewn lleoliad Trefol ac effaith benodol bod yn
Llundain Fwyaf.

y model sylfaen i 582.83 yn y model llawn), sy’n nodi dylanwad llai’r dangosyddion rhanbarth wrth
ychwanegu mwy o newidynnau esboniadol at y model.
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Tabl A19. Codau post Trefol, Lled-drefol a Gwledig yn ôl lleoliad
Lleoliad
Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain Fwyaf
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber
Pob rhanbarth

Trefol
15.7%
22.1%
14.8%
20.3%
17.5%
99.7%
17.0%
22.5%
14.6%
21.0%
41.0%
28.9%
29.8%

Lled-drefol
41.5%
50.9%
51.7%
56.5%
53.7%
0.1%
65.7%
64.8%
60.6%
45.3%
39.1%
53.0%
48.3%

Gwledig
42.9%
27.0%
33.4%
23.2%
28.8%
0.1%
17.2%
12.7%
24.9%
33.8%
20.0%
18.2%
21.9%

Effeithiau ymylol
A1.40

Mae ein cyfrifiadau o effeithiau ymylol newidynnau esboniadol unigol yn seiliedig ar
fodel 5 yn nhabl A17. Fel y trafodwyd uchod, mae’n debygol bod ein canlyniadau’n
dioddef i ryw raddau o lluosgyflinelledd, felly rhaid dehongli’r canlyniadau hyn yn
ofalus oherwydd gellir amcangyfrif maint yr effeithiau yn anghywir.

A1.41

Dengys Tabl A20 effeithiau’r newidynnau esboniadol parhaus fel yr amcangyfrifwyd
ym model 5. Lluniwyd y rhain drwy amcangyfrif y tebygolrwydd y bydd cod post
penodol yn arddangos darpariaeth 3G dda gan y pedwar MNO (mewn geiriau eraill,
num_3G_ops sy’n werth 4) dan amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Tabl A20. Effeithiau ymylol newidynnau esboniadol parhaus ym model 5

Poblogaeth
0-24
60+
ABC1
Uchder
Gwyriad safonol uchder

Tebygolrwydd num_3G_ops = 4
Gwerth isel
Gwerth uchel
Gwahaniaeth
79.9%
85.7%
5.9%
81.1%
83.2%
2.1%
84.6%
80.1%
-4.5%
80.7%
83.8%
3.1%
85.2%
80.6%
-4.6%
83.0%
82.0%
-1.0%

A1.42

Ym mhob sefyllfa, gwnaethom amrywio’r newidyn esboniadol yn yr amrediad
rhyngchwartel ar gyfer y newidyn hwnnw yn ein sampl. Mae’r gwerth isel yn cyfateb
i’r 25ain canradd a’r gwerth uchel i’r 75ain canradd. Mae hyn yn rhoi sail gyson inni
gymharu maint effeithiau pob newidyn. Mae gwerthoedd yr holl newidynnau eraill yn
cael eu cadw ar eu cymedr sampl. Gelwir hwn weithiau’n ddull “margins at means”.

A1.43

Er enghraifft, mae rhes 0-24 o dabl A20 yn rhoi gwybod am effaith ieuengrwydd y
boblogaeth ar debygolrwydd darpariaeth 3G lawn. Yn ein sampl o godau post,
mae’r 25ain canradd ar gyfer y gyfran o’r boblogaeth sy’n 24 oed neu’n iau yn
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27.5% ac mae’r 75ain canradd yn 32.9%. Yn y sefyllfa gwerth isel, gosodwyd bod
newidyn percent_0_24 yn werth 27.5% a gosodwyd yr holl newidynnau esboniadol
eraill ar eu cymedrau sampl. Gellir meddwl am hyn fel cod post “cyfartalog” gyda
chyfran islaw’r cyfartaledd o boblogaeth ifanc. Mae hyn yn syml ar gyfer
newidynnau parhaus fel poblogaeth (y boblogaeth gyfartalog sampl) ac uchder (yr
uchder canolrifol cyfartalog sampl) ond mae ychydig yn anoddach ei ragweld gyda
newidynnau categorïaidd fel urban_code. Yn y sampl cyfan, dosbarthir bod 22% o
godau post yn rhai Gwledig, bod 49% yn Lled-drefol a 29% yn Drefol. Mae’r cod
post “cyfartalog” at ddiben yr ymarfer hwn felly’n rhan Wledig, yn rhan Led-drefol ac
yn rhan Drefol. Mae’r un rhesymeg yn berthnasol i leoliad: mae 9% o’r codau post
yn ein sampl yn yr Alban, felly mae’r cod post cyfartalog yn 9% Albanaidd. Mae’r
tabl yn dangos y tebygolrwydd y bydd cod post yn cael darpariaeth lawn pan fydd y
gyfran o’r boblogaeth sy’n ifanc wedi’i gosod ar 27.5% (isel) neu 32.9% (uchel) yn y
drefn honno ond bod yr holl newidynnau esboniadol eraill wedi’u gosod ar eu
cymedrau sampl. Yn yr achos hwn, tebygolrwydd cael darpariaeth lawn yw 81.1%
pan fydd cyfran isel o’r boblogaeth yn 24 oed neu iau, ac mae hyn yn codi 2.1
pwynt canran i 83.2% pan fydd cyfran uchel o’r boblogaeth yn ifanc.
A1.44

Fel y dengys tabl A20, poblogaeth sy’n cael yr effaith fwyaf ar debygolrwydd cael
pedwar gweithredwr 3G sydd â darpariaeth dda. Mewn cod post ar y 75ain canradd
ar gyfer poblogaeth, mae darpariaeth dda 5.9 pwynt canran yn fwy tebygol nag
mewn cod post ar y 25ain canradd ar gyfer poblogaeth. Dengys Tabl A21
ragfynegiad o debygolrwydd darpariaeth lawn wrth i boblogaeth y sector cod post
gynyddu fesul 1,000.

Tabl A21. Effaith poblogaeth ar debygolrwydd pedwar MNO 3G â darpariaeth dda a
ragfynegir
Poblogaeth
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000

Tebygolrwydd num_3G_ops = 4
79.9%
81.7%
83.1%
84.3%
85.3%
86.1%

Gwahaniaeth (pwyntiau canran)
1.8
1.4
1.2
1.0
0.9

A1.45

Mae 1,000 ychwanegol o breswylwyr yn y sector cod post yn arwain at 0.9-1.8
pwynt canran o gynnydd yn nhebygolrwydd cael darpariaeth lawn.

A1.46

Dengys Tabl A22 effaith gwledigrwydd ar y tebygolrwydd o gael darpariaeth lawn.
Dengys y tabl fod cod post a ddosbarthwyd yn un Trefol ond sydd ym mhob
agwedd arall yn “gyfartalog” yn debygol iawn iawn (dros 98%) o gael darpariaeth
lawn. Fodd bynnag, ni fyddai’r un cod post a ddosbarthwyd yn un Gwledig yn cael
ond 36% o debygolrwydd o gael darpariaeth lawn. Mae Model 5 felly’n rhagfynegi y
bydd gwledigrwydd yn cael effaith bwerus ar debygolrwydd cael darpariaeth
symudol 3G dda (ond, fel y trafodwyd yn rhywle arall, gall hyn adlewyrchu dylanwad
rhai o’r newidynnau esboniadol eraill).
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Tabl A22. Effaith gwledigrwydd ar debygolrwydd darpariaeth lawn a ragfynegir
urban_code
Trefol
Lled-drefol
Gwledig
A1.47

Tebygolrwydd num_3G_ops = 4
98.5%
77.6%
35.6%

Mae’r model hefyd yn rhagfynegi y gall lleoliad cod post gael effaith bwerus ar
debygolrwydd cael darpariaeth lawn. Dengys Ffigur A7 debygolrwydd cael
darpariaeth lawn a ragfynegir i god post “cyfartalog” yn ôl lleoliad.

Ffigur A7. Effaith lleoliad ar debygolrwydd darpariaeth lawn a ragfynegir

A1.48

Mae holl gategorïau’r newidyn lleoliad ond un yn dangos tebygolrwydd a ragfynegir
sy’n 70% neu’n fwy. Yr unig eithriad yw Gogledd Iwerddon, sy’n arddangos 40.5% o
debygolrwydd a ragfynegir.

Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban
A1.49

Dywedir yn aml fod gwahaniaethau sylweddol rhwng yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd
a rhannau eraill o’r Alban oherwydd eu dwysedd poblogaeth llawer is a’u
topograffeg fwy heriol. Mae’r Ucheldiroedd a’r Ynysoedd hefyd yn rhan o’r DU y
gellir disgrifio ei bod yn anghysbell yn bennaf (er nid yn unigryw o gwbl).

A1.50

Aethom ati felly i ailadrodd ein model i ddadagregu’r Alban yn ardaloedd “Ucheldir”
ac “Iseldir”. Dosbarthom y codau post yn ardaloedd awdurdod lleol Argyll a Bute,
Eilean Siar, Highland, Moray, Ynysoedd Orkney ac Ynysoedd Shetland yn
ardaloedd “Ucheldir” a gweddill y codau post yn yr Alban yn rhai “Iseldir”. Wedyn
ailadroddom y dadansoddiad a ddisgrifiwyd ym model 5 yn nhablau A3 ac A4 gyda
rhestr ddiwygiedig o 13 lleoliad (h.y. gyda’r Alban wedi’i rhannu’n ddau wahanol
gategori). Cyflwynir canlyniadau’r dadansoddiad hwn yn ffigur A8.
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Ffigur A8. Rhagfynegi tebygolrwydd pedwar MNO 3G â darpariaeth dda ar gyfer cod
post cyfartalog yn “Ucheldir” ac “Iseldir” yr Alban

A1.51

133

Dengys Ffigur 8 fod darpariaeth dda gan y pedwar MNO 3G yn llawer llai tebygol yn
“Ucheldir” yr Alban o’i gymharu â gweddill y genedl. 133 Yn wir, yn nhrefn y lleoliadau
yn ffigur A7, byddai “Ucheldir” yr Alban yn syth islaw Cymru. Fodd bynnag, dim ond
ar y lefel 10% y mae’r cyfernod ar gyfer “Ucheldir” yr Alban yn sylweddol, ac mae
tebygolrwydd darpariaeth lawn a ragfynegir yn dal yn gymharol uchel, yn enwedig
o’i gymharu â Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn awgrymu y gellir egluro llawer o’r
ddarpariaeth symudol 3G wael yn yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd gan y ffactorau
eraill yn ein model, sef dwysedd a chyfansoddiad poblogaeth, topograffeg a
gwledigrwydd.

Mae’r gwahaniaeth hwn yn ystadegol arwyddocaol ar y lefel 5%. Mae’r 95% o gyfwng hyder ar
gyfer ein hamcangyfrif ar gyfer “Ucheldir” yr Alban yn 55.7-78.1%, ac yn 79.9-84.8% ar gyfer “Iseldir”
yr Alban.
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3 Rhestr byrfoddau
σ

Gwyriad safonol

2G

Gwasanaethau symudol ail genhedlaeth

3G

Gwasanaethau symudol trydedd genhedlaeth

4G

Gwasanaethau symudol pedwaredd genhedlaeth

ADSL Llinell Danysgrifio Ddigidol Anghymesur
AM

Modyliad osgled

BCMR Adolygiad Marchnad o Gysylltedd Busnes
BDUK Broadband Delivery UK
CMR

Adroddiad Marchnad Gyfathrebu

CNL

Cybermoor Network Ltd.

DAB

Darlledu Sain Digidol

dBm

Desibelau perthynol i filiwatiau

DCMS yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
Defra

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

DETI

yr Adran Menter, Masnach a Buddsoddiad

DH

yr Adran Iechyd

DSL

Llinell Danysgrifio Ddigidol

DSO

Trosglwyddo i’r digidol

DTT

Teledu daearol digidol

ERDF Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
UE

Undeb Ewropeaidd

FM

Modyliad amledd

FTTC

Ffibr i’r cabinet

FTTP

Ffibr i’r safle

GHz

Gigahertz

HD

Manylder uwch
119

HEVC Codio fideo effeithlon iawn
ICT

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

IP

Protocol rhyngrwyd

IPTV

Teledu protocol rhyngrwyd

ISP

Darparwr gwasanaethau rhyngrwyd

Mbit/s Megabit yr eiliad
MCP

Darparwr cyfathrebu symudol

MHz

Megahertz

MIMO Mewnbwn Lluosog Allbwn Lluosog
MIP

Prosiect Seilwaith Symudol

MNO

Gweithredwr rhwydwaith symudol

MTR

Cyfradd terfynu symudol

NBS

Cynllun Band Eang Cenedlaethol

NGB

Band Eang Cenhedlaeth Nesaf

NOL

Norfolk Open Link

NUTS Enwau Unedau Tiriogaethol at Ddibenion Ystadegaeth
OECD Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd
ONS

y Swyddfa Ystadegau Gwladol

PPP

Partneriaeth cyhoeddus-preifat

PSB

Darlledu gwasanaeth cyhoeddus

RDPE Rhaglen Datblygu Gwledig Lloegr
SD

Manylder safonol

SMEs Busnesau bach a chanolig
USO

Rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol

VDSL Llinell Danysgrifio Ddigidol Cyfradd ddidau uchel iawn
VOD

Fideo ar gais

WBA

Mynediad band eang cyfanwerth

WSD

Dyfais gofod gwyn
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