
  

5  Y rhyngrwyd a chynnwys ar y we 
5  
5.1 Y nifer sy'n defnyddio'r rhyngrwyd 

Mae gan bron i naw cartref ym mhob deg yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd 

Yn 2015, roedd gan 17 ym mhob 20 cartref yng Nghymru (86%) fynediad i'r rhyngrwyd drwy 
gysylltiad band eang, ffôn symudol neu fand cul (deialu). Mae'r ffigur hwn wedi cynyddu 
chwe phwynt canran ers 2014, pan oedd yn 80%. 

Roedd gan dri ym mhob pedwar cartref yng Nghymru (77%) fynediad at fand eang sefydlog 
yn y cartref, cynnydd ers 2014 (69%). Mae gan chwech ym mhob deg (59%) oedolyn yng 
Nghymru fynediad ar-lein drwy ffôn symudol – nid yw hyn wedi newid ers 2014. Mae cyfran 
yr oedolion yng Nghymru sy'n cael mynediad i'r rhyngrwyd dim ond drwy ffôn symudol neu 
ffôn clyfar yn aros yn sefydlog ar 8% – nid yw'r ffigur hwn wedi newid ers 2013. Drwy'r 
bennod hon i gyd, rydym yn nodi'r gwahaniaethau sy'n arwyddocaol yn ystadegol. Nid yw 
pob gwahaniaeth rhwng y ffigurau (yn enwedig pan mae'r gwahaniaethau hynny'n fach) yn 
adlewyrchu newidiadau sy'n arwyddocaol yn ystadegol o ran defnydd o ddyfeisiau neu 
wasanaethau.    

Ffigur 5.1 Y nifer sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yng Nghymru: 2010-2015 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom. Data o bob Ch1 o bob blwyddyn 2010-2013, yna Ton 1 2014-
2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed hŷn (n = 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 
2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015).  
Nodyn 1: Mae 'Rhyngrwyd' yn cynnwys mynediad i'r Rhyngrwyd/y We Fyd Eang yn y CARTREF 
(drwy unrhyw ddyfais, e.e. cyfrifiadur personol, ffôn symudol, dyfais tabled ac ati).  
Nodyn 2: Mae ‘Band eang cyflawn' yn cynnwys y dulliau canlynol o gysylltu â'r rhyngrwyd yn y cartref 
– band eang sefydlog (drwy linell ffôn neu wasanaeth cebl), band eang symudol (drwy ffon USB neu 
ddongl, neu gysylltiad parod mewn gliniadur/cyfrifiadur gwe/dyfais tabled gyda SIM), clymu (drwy 
gysylltiad rhyngrwyd ar ffôn symudol ar liniadur/dyfais tabled), a llwybrydd band eang symudol di-wifr 
(drwy rwydwaith ffôn 3G neu 4G, y mae modd ei rannu rhwng dyfeisiau). 
Nodyn 3: Mae 'band eang sefydlog' yn cynnwys gwasanaethau ADSL, ffibr a chebl  – gan ddefnyddio 
llwybrydd Wi-Fi efallai. Byddai hyn yn cynnwys gwasanaethau band eang cyflym iawn. 
Nodyn 4: Mae 'band eang symudol' yn golygu cysylltu dyfais gan ddefnyddio ffon USB neu ddongl, 
neu gysylltiad parod mewn gliniadur neu gyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur tabled gyda cherdyn SIM.  
Nodyn 5: 'Y rhyngrwyd ar ddyfais symudol' yw cyfran yr oedolion sy'n defnyddio ffôn symudol ar gyfer 
unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol: Negeseua gwib, Llwytho rhaglenni neu apiau i lawr, E-bost, 
mynediad i'r rhyngrwyd, llwytho fideos i lawr, ffrydio fideos, ymweld â safleoedd rhwydweithio 
cymdeithasol. 

86 



5.2 Dyfeisiau sy’n gallu defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae nifer y defnyddwyr sy'n berchen ar ffôn clyfar yng Nghymru yr un fath â'r DU yn 
gyffredinol 

Nid yw'r nifer sy'n berchen ar ffonau clyfar yng Nghymru yn wahanol iawn i'r nifer yn 2014, 
gyda mwy na chwech ym mhob deg oedolyn yn berchen ar un (63%). Nid yw nifer yr 
oedolion yng Nghymru sy'n berchen ar ffôn clyfar yn wahanol iawn i ffigur cyfartalog y DU 
(66%), ac nid yw'r niferoedd yn amrywio yn ôl lleoliad trefol neu wledig yng Nghymru. 

Ffigur 5.2 Y nifer sy'n defnyddio ffonau clyfar yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3756 y DU, 496 Cymru, 2264 Lloegr, 492 yr Alban, 504 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 247 Cymru wledig, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 
491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015) 
QD24B. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn clyfar? Mae ffôn clyfar yn golygu ffôn mae modd ei 
ddefnyddio’n hawdd i gael gafael ar negeseuon e-bost, i lwytho ffeiliau a rhaglenni i lawr, yn ogystal 
ag edrych ar wefannau a chwilio ar y rhyngrwyd yn gyffredinol. Mae brandiau ffonau clyfar poblogaidd 
yn cynnwys BlackBerry, iPhone a ffonau Android megis Samsung Galaxy. 
 
Mae'r nifer sy'n berchen ar ddyfais tabled yng Nghymru yn dal i gynyddu, gan fynd y 
tu hwnt i'r cynnydd yn y DU yn gyffredinol 

Mae'r nifer yr oedolion yng Nghymru, ac yn y DU yn gyffredinol, sy'n berchen ar ddyfeisiau 
tabled wedi parhau i gynyddu. Er hynny, roedd y twf yn y nifer oedd yn defnyddio dyfeisiau 
tabled wedi arafu rhwng 2014 a 2015, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.  Mae'r rhan fwyaf o 
oedolion yng Nghymru yn dweud bod ganddynt gyfrifiadur tabled yn y tŷ (60%), o'i gymharu 
â llai na hanner (45%) y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r cynnydd o 15 pwynt canran yn y lefelau 
perchnogaeth ers 2014 yn golygu bod oedolion yng Nghymru yn 2015 yn fwy tebygol nag 
oedolion ar draws y DU yn gyffredinol (54%) o fod yn berchen ar gyfrifiadur tabled.   

Yn ôl yr ystadegau, nid yw oedolion yn ardaloedd trefol Cymru yn fwy tebygol na'r rheini 
mewn ardaloedd gwledig o fod yn berchen ar ddyfais tabled (62% o'i gymharu â 54%). Bu 
mwy o gynnydd yn y ffigur ar gyfer y rheini mewn ardaloedd trefol na'r rheini mewn 
ardaloedd gwledig dros y flwyddyn ddiwethaf (cynnydd o 16 pwynt canran mewn ardaloedd 
trefol o'i gymharu â 12 pwynt canran mewn ardaloedd gwledig). 
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Ffigur 5.3 Y nifer sydd â chyfrifiaduron tabled yng Nghymru 

  
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, Ch1 2014 
QE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol, gliniadur, cyfrifiadur gwe neu gyfrifiadur tabled? 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3740 y DU, 491 Cymru, 2249 Lloegr, 501 yr Alban, 499 Gogledd 
Iwerddon, 252 Cymru drefol, 239 Cymru wledig, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 2012, 492 Cymru 2013, 
491 Cymru 2014) 
 
Mae'r rheini sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud mai 
gliniadur yw eu dyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein 

Yn ôl y rheini sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yng Nghymru, eu gliniadur yw'r ddyfais bwysicaf ar 
gyfer mynd ar-lein (37% o'i gymharu â 30% ar gyfer y DU), ac maent yn llai tebygol o 
ddweud mai ffôn clyfar (26% o'i gymharu â 33%) neu gyfrifiadur desg (10% o'i gymharu â 
14%) yw eu dyfais bwysicaf. 

Y gliniadur oedd y ddyfais o ddewis yn ardaloedd trefol a gwledig Cymru. Fodd bynnag, y 
ffôn clyfar yw'r ddyfais bwysicaf ar gyfer 44% o'r rheini rhwng 16 a 34 oed, lle mae'r rheini 
sy'n 55 oed a hŷn yn fwy tebygol na defnyddwyr iau o ddweud mai'r cyfrifiadur desg yw'r 
ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar-lein (21%). 

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng ngrwpiau economaidd-gymdeithasol C2DE ddwywaith yn 
fwy tebygol na'r rheini yng ngrwpiau ABC1 o ddweud mai eu dyfais bwysicaf ar gyfer mynd 
ar y rhyngrwyd yw ffôn clyfar (35% o'i gymharu â 17%). Mae bron i hanner y rheini yng 
ngrwpiau ABC1 yn nodi gliniadur, o'i gymharu â thri ym mhob deg yng ngrwpiau C2DE (46% 
o'i gymharu â 28%). 

Mae un ym mhob tri defnyddiwr rhyngrwyd lle mae incwm y cartref yn is na £17,500 (32%) 
yn dweud mai eu ffôn clyfar yw'r ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd, o'i gymharu 
ag oddeutu un ym mhob pump o'r rheini lle mae incwm y cartref yn uwch na £17,500 (18%). 
Mewn cyferbyniad i hyn, mae pobl yn y grŵp incwm uwch hwn yn fwy na dwywaith yn fwy 
tebygol o ddweud mai eu dyfais tabled yw'r ddyfais bwysicaf (28% o'i gymharu â 11%). 
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Ffigur 5.4 Y ddyfais bwysicaf ar gyfer mynd ar y rhyngrwyd yng Nghymru 

  
QE40. Pa un yw'r ddyfais bwysicaf yr ydych chi'n ei defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd, gartref neu yn 
rhywle arall? Mae’r atebion “arall” yn cynnwys: “dyfais arall”, “dim un” a “ddim yn gwybod”. 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Defnyddwyr y rhyngrwyd 16 oed a hŷn (n = 3095 y DU, 413 Cymru, 204 Cymru drefol, 209 
Cymru wledig, 123 16-34, 147 35-54, 143 55+, 232 ABC1, 181 C2DE, 121 dan £17.5K, 112 
£17.5K+). 
 
5.3 Defnyddio’r rhyngrwyd 

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn dweud eu bod yn treulio cryn dipyn yn 
fwy o amser ar-lein yn eu cartrefi na chyfartaledd y DU 

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer Adroddiad Ofcom, Adult Media Literacy Report37, mae 
defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn dweud eu bod yn treulio 21.2 awr ar-lein bob 
wythnos ar gyfartaledd. O'r amser hwn, maent yn treulio 15.3 awr yn mynd ar-lein yn eu 
cartrefi. Mae’r amser a dreulir ar-lein gartref gryn dipyn yn uwch nag yn Lloegr, yr Alban a'r 
DU yn gyffredinol.  Yn yr un modd â rhannau eraill o'r DU, mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng 
Nghymru yn dweud eu bod yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser ar-lein gartref, wedyn yn y 
gweithle neu leoliad addysg.  

37 Ar gael ar-lein yn http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/research-
publications/adults/media-lit-10years/  
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Ffigur 5.5 Amser yr honnir ei dreulio ar y rhyngrwyd mewn wythnos arferol 

  
 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, gwaith maes a gynhaliwyd gan Saville Rossiter-Base rhwng mis Hydref 
a mis Tachwedd 2014  
Cwestiwn: IN6A-C – Am sawl awr yr wythnos y byddech chi’n dweud eich bod yn defnyddio’r 
rhyngrwyd gartref/yn eich gweithle neu eich lleoliad addysg/unrhyw le arall? (Atebion heb eu procio, 
un cod) 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref neu'n rhywle arall (1609 y DU, 
1022 Lloegr, 194 yr Alban, 200 Cymru, 193 Gogledd Iwerddon).  
 
Mae dros hanner holl ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn defnyddio safleoedd 
rhwydweithio cymdeithasol bob wythnos 

Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn cyflawni chwe gweithgaredd: 
syrffio neu bori'n gyffredinol (88%), anfon a derbyn negeseuon e-bost (76%), defnyddio 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (68%), prynu nwyddau neu wasanaethau (65%), 
bancio (57%) a gwylio'r teledu/fideos (53%). Roedd y mwyafrif o ddefnyddwyr y rhyngrwyd 
yng Nghymru wedi cyflawni'r tri gweithgaredd cyntaf yn ystod yr wythnos flaenorol. 
Dywedodd 55% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru eu bod wedi defnyddio 
gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ystod yr wythnos flaenorol.  

Ymysg y chwe gweithgaredd a gyflawnwyd gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng 
Nghymru, o'i gymharu â 2014, mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru erbyn hyn yn llai 
tebygol o ddweud eu bod yn anfon/derbyn negeseuon e-bost (76% o'i gymharu ag 84% yn 
2014). Serch hynny, nid oedd cyfran y bobl oedd wedi defnyddio e-bost yn yr wythnos 
flaenorol wedi newid. 
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Ffigur 5.6 Gweithgareddau y mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn eu 
gwneud ar-lein 

  
Ffynhonnell: QE5. Pa rai, os o gwbl, o’r rhain ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd ar eu cyfer? 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn y cartref neu'n rhywle arall (n= 413 Cymru 
2015) 
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