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Mae mynediad at y rhyngrwyd yn gynyddol bwysig i lawer o bobl, gan eu helpu i gyflawni 
amrywiaeth o weithgareddau a’u galluogi i gael mynediad at gynnwys a gwasanaethau.

Ar hyn o bryd, mae gan 91% o bobl fynediad at gyflymder llwytho i lawr o 30Mbit/s 
neu uwch. Dyma ddiffiniad Ofcom o fand eang cyflym iawn

Mae gwasanaethau ffibr 
llawn bellach ar gael i 

3% o eiddo

Gallai rhai cwsmeriaid dderbyn cyflymder uwch pe byddent yn uwchraddio’u pecyn band eang. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig i chi wybod, hyd yn oed oes nad oes gennych fynediad i fand eang cyflym iawn, gwibgyswllt neu 
ffibr llawn, rydych yn dal i allu mwynhau ystod eang o weithgareddau ar-lein.

Efallai bod y rhwydwaith yn eich ardal heb dderbyn y diweddariadau 
i gefnogi cyflymderau cynt.

Neu, gallai fod oherwydd bod mwy o bobl yn defnyddio rhwydwaith 
eich darparwr ar amseroedd brig, gan achosi iddo arafu. 

Neu, efallai bod ymyriant wifi yn eich cartref, yn cael ei achosi 
gan eitemau trydanol eraill - neu hwyrach, yn syml iawn bod eich 
llwybrydd wifi angen ei uwchraddio. Defnyddiwch wiriwr wifi Ofcom 
i ganfod sut y mae eich wifi yn perfformio

Os yw eich cyflymder yn arafach na’r hyn a amlinellwyd gan eich darparwr yn rheolaidd, fe allwch chi derfynu 
eich contract heb gael eich cosbi - mae hyn oherwydd y Cod Ymarfer Cyflymder Band Eang. 

Yn ogystal, cyhoeddodd Ofcom yn ddiweddar gynlluniau i gryfhau’r cod drwy wneud i ddarparwyr roi 
gwybodaeth fwy realistig ar y dechrau cyn i chi brynu pecyn band eang. Rydyn ni hefyd yn ei gwneud hi’n haws 
gadael contract, heb gosb, pan fydd cwmnïau band eang yn methu darparu’r cyflymder sylfaenol yn unol â’u 
haddewid.

Ddim yn cael y cyflymder a ddisgwyliwch?

Cyflymder angenrheidiol ar gyfer 
gweithgareddau ar-lein
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Argaeledd gwasanaethau symudol yn y DU
Mae argaeledd gwasanaethau ffonau symudol a data yn amrywio yn dibynnu os ydynt yn cael 
eu defnyddio o dan do, yn yr awyr agored, neu mewn cerbyd.
Mae’r ffigyrau darpariaeth yn ganllaw ac yn nodi ble 
gallwch chi ddisgwyl cael signal o’r holl ddarparwyr. 
Mae argaeledd gwasanaethau ffôn mewn lleoliad yn 
golygu y gallwch wneud a derbyn galwadau llais, ond 
ddim defnyddio gwasanaethau data, o angenrheidrwydd. 
Dangosir darpariaeth data ar wahân i nodi’r ardaloedd 
lle y gellir defnyddio gwasanaethau data.

Mae amrywiaeth o resymau pam eich bod o bosibl yn 
methu â chael darpariaeth symudol dda.
• Gall lleoliad a dyluniad rhai adeiladau effeithio ar y 

signal symudol, a hefyd y deunyddiau a ddefnyddiwyd 
i’w hadeiladu.

• Yn yr awyr agored, gall signalau fod yn wannach 
mewn ardaloedd prysur fel gorsafoedd rheilffordd, 
gan fod llawer o bobl yn ceisio defnyddio 
rhwydweithiau ar yr un adeg.    

• Wrth deithio, mae strwythur metel a ffenestri ceir a 
threnau yn ei gwneud yn anos cael signal. Yn ogystal, 
mae llawer o ffyrdd a thraciau rheilffordd wedi’u 
hadeiladu mewn hafnau a thwnelau, sy’n anodd i 
rwydweithiau safonol eu cyrraedd. 

• Ac mewn rhai achosion, gallai hyn ddibynnu ar eich 
dewis o ffôn, gan eu bod yn amrywio yn eu gallu i 
gael signal. Fel arfer, mae angen gwell signal ar ffonau 
clyfar na ffonau eraill i wneud ac i dderbyn galwadau.

Mae rhai camau y gallwch eu cymryd i wneud y gorau o’ch data symudol. Cyn i chi ymrwymo i 
gontract, defnyddiwch wiriwr darpariaeth i weld pa weithredwyr sy’n darparu gwasanaeth yn 
yr ardaloedd yr ydych ei angen fwyaf.
Os ydych chi’n ansicr, rhowch gynnig ar gontract misol SIM-yn-unig neu gontract talu wrth 
ddefnyddio i osgoi cael eich cloi mewn contract hirdymor. A gofynnwch am gyngor ynghylch pa 
ffonau sydd orau am signalau.
Pan fyddwch gartref, gallwch ddefnyddio gwasanaeth galw wifi neu ddyfais hybu signal a 
ddarperir gan eich darparwr symudol.
I gael rhagor o wybodaeth, gweler canllaw Ofcom ar gynyddu signal ffôn symudol.

Gwneud y gorau o’ch darpariaeth

Peidiwch â chael sioc wrth weld 
eich data! 
Sicrhewch eich bod yn dewis pecyn sy’n 
cynnig y swm priodol o ddata ar gyfer 
eich anghenion. 
Gellir codi tâl ychwanegol arnoch am 
fynd y tu hwnt i derfyn data.

Pam na allaf i gael darpariaeth?
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Mae gan 68% o ffyrdd A a B 
ddarpariaeth ar gyfer galwadau ffôn 

Darpariaeth eiddo dan do:
90% galawadau ffôn; 85% data 

Darpariaeth ddaearyddol 
yn yr awyr agored: 

70% galawadau ffôn; 
63% data 

Mae darpariaeth 4G 
yn parhau i dyfu y 

tu hwnt i ardaloedd 
dinesig i ardaloedd llai 

Mae’r ddarpariaeth ar draffydd y DU yn 
uwch gyda 97% yn gallu gwneud a derbyn 
galwadau ffôn a 91% â gwasanaethau data.

Mae gan 58% o ffyrdd
 A a B ddarpariaeth data

Gweithgarwch Defnydd data 
(amcan)

Pori’r we am awr 25MB

Ffrydio un awr o gerddoriaeth neu radio 150MB

Ffrydio 30 munud o YouTube 175MB

Ffrydio un awr o fideo HD 4GB

Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017

Cyfartaledd data misol a ddefnyddir gan ddefnyddwyr symudol:2GB
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