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Gair am y ddogfen hon 
Mae’r gwasanaeth terfynu galwadau symudol (MCT) yn wasanaeth cyfanwerthol a ddarperir 
gan ddarparwr symudol i gysylltu galwad â chwsmer (h.y. derbynnydd yr alwad) ar ei 
rwydwaith. Pan fydd darparwyr sefydlog neu symudol yn gadael i’w cwsmeriaid ffonio rhif 
ffôn symudol yn y DU, maent yn talu’r darparwr symudol, sy’n terfynu’r alwad am ffi 
gyfanwerthol, sef ‘cyfradd terfynu symudol (MTR). Mae’r rhain yn cael eu gosod ar sail 
munudau, ac yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd.  

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn am farn rhanddeiliaid ar ein cynigion ar gyfer 
rheoleiddio’r farchnad terfynu galwadau symudol cyfanwerthol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 
– 31 Mawrth 2021. Pwrpas yr adolygiad hwn yw asesu’r gystadleuaeth o ran darparu’r 
gwasanaeth terfynu galwadau symudol ac ystyried y dull rheoleiddio ex ante priodol, os oes 
dull priodol, y dylid ei osod yn y farchnad hon i ddiogelu defnyddwyr gwasanaethau sefydlog 
a symudol rhag unrhyw niwed sy’n codi o bŵer yn y farchnad.  

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 5 Medi 2017.  

Rydym yn bwriadu rhoi gwybod i’r Comisiwn Ewropeaidd am ein penderfyniad terfynol 
ynghylch rheoliadau MCT erbyn mis Chwefror 2018, a chyhoeddi datganiad erbyn mis 
Mawrth 2018. 
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Adran 1 

1 Crynodeb 
1.1 Mae’r gwasanaeth terfynu galwadau symudol (‘MCT’) yn wasanaeth cyfanwerthol a 

ddarperir gan ddarparwr symudol i gysylltu galwad â chwsmer (h.y. derbynnydd yr 
alwad) ar ei rwydwaith. Pan fydd darparwyr sefydlog neu symudol yn gadael i’w 
cwsmeriaid ffonio rhif ffôn symudol yn y DU, maent yn talu ffi gyfanwerthol i’r 
darparwr symudol (MTR) sy’n terfynu'r alwad i dderbynnydd yr alwad, sef cyfradd 
terfynu galwadau symudol. Mae’r cyfraddau MTR yn cael eu gosod fesul munud, ac 
yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd.1  

1.2 Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn am farn rhanddeiliaid ar ein cynigion ar 
gyfer rheoleiddio’r farchnad terfynu galwadau symudol cyfanwerthol ar gyfer y cyfnod 
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2021. Pwrpas yr adolygiad hwn yw asesu’r gystadleuaeth o 
ran darparu’r gwasanaeth terfynu galwadau symudol ac ystyried y dull rheoleiddio ex 
ante priodol, os oes dull priodol, y dylid ei osod yn y farchnad hon i ddiogelu 
defnyddwyr gwasanaethau sefydlog a symudol rhag unrhyw niwed sy’n codi o bŵer 
yn y farchnad.  

Ein cynigion ar gyfer rheoleiddio 

1.3 Rydym yn cynnig diffinio’r marchnadoedd yn yr un modd ag adolygiadau blaenorol 
,a’n canfyddiad rhagarweiniol yw bod 80 o farchnadoedd, pob un yn cyfateb i 
ddarparwr sy’n gallu pennu’r ffi terfynu ar gyfer galwadau i’r rhifau symudol yn y DU a 
ddyrannwyd iddo gan Ofcom.2  Rydym yn cynnig nad oes dirprwyon sy'n ddigon agos 
i derfynu’r galwadau i rifau symudol i ni ehangu’r diffiniad o’r farchnad, a does dim un 
yn debygol o ddod i’r amlwg yn ystod cyfnod yr adolygiad hwn chwaith. Mae hyn yn 
golygu nad yw, er enghraifft, galwadau llais sy’n cael eu terfynu gan ddefnyddio 
Facetime, Skype neu WhatsApp yn rhan o’r farchnad berthnasol.  

1.4 Rydym yn bwriadu dynodi pob darparwr sydd â rhifau symudol yn y DU fel darparwyr 
sydd â phŵer sylweddol yn y farchnad parthed y farchnad (cyfanwerthol) ar gyfer 
terfynu galwadau ar gyfer rhifau y mae’n eu rheoli. Mae hyn yn cydnabod y realiti 
masnachol, sef bod rheolaeth dros yr ystod rhifau yn darparu’r mecanwaith sy’n 
golygu y gall pob darparwr bennu pris ar gyfer terfynu’r galwadau hyn neu wrthod 
caniatáu i ddarparwyr eraill gysylltu galwadau â’r rhifau hyn. Mae defnyddio’r dull 
hwn yn golygu ein bod ni’n cynnig y byddai 80 o ddarparwyr symudol â phŵer 
sylweddol yn y farchnad.3 Mae’r rhestr o ddarparwyr o’r fath ar gael yn Atodiad 13. 

                                                
1Cafodd ein datganiad diweddaraf, sef “Terfynu galwadau llais symudol cyfanwerthol” (‘Datganiad 
Terfynu Galwadau Symudol 2015) ei gyhoeddi ar 17 Mawrth 2015 ac mae ar gael drwy ddilyn y 
ddolen ganlynol, ynghyd â’r cyfraddau MTR a reoleiddir ar hyn o bryd: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/76385/mct_final_statement.pdf 
2Caiff rhifau symudol yn y DU eu diffinio, at ddibenion yr adolygiad hwn, fel rhifau yn y fformat 07xxx 
xxx xxx ac yn dechrau â 071 i 075 a 077 i 079. 
3Hefyd, rydym yn gofyn i’r pŵer sylweddol yn y farchnad a’r marchnadoedd perthnasol gynnwys 
unrhyw ddarparwr symudol arall, os o gwbl, sy'n derbyn dyraniad rhif Ofcom perthnasol ac sy’n 
darparu (neu’n cynllunio i ddarparu) cyfradd terfynu galwadau symudol ar adeg ein Datganiad fis 
Mawrth 2018. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/76385/mct_final_statement.pdf
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1.5 Rydym yn cynnig rheoleiddio pob darparwr sydd â phŵer sylweddol yn y farchnad 
drwy osod dim ond dau o’r pedwar ateb sydd ar waith ar hyn o bryd wedi’u gosod yn 
y farchnad hon, sef: 

1.5.1 Rhwymedigaeth mynediad: Rhwymedigaeth o ran darparu mynediad i 
rwydwaith ar delerau ac amodau teg a rhesymol; 

1.5.2 Rheolaeth pris: Un cap uchaf ar y cyfraddau MTR ar sail cost ychwanegol 
tymor hir terfynu galwadau symudol, mae’r lefelau arfaethedig wedi cael eu 
crynhoi yn y tabl isod: 

Tabl 1: MTR presennol, cost ychwanegol tymor hir (LRIC) a ragwelir ar gyfer terfynu 
galwadau symudol (MCT) ac ystod yr ymgynghoriad (ppm)  

 Ffynhonnell: Model terfynu galwadau symudol 2017. 

1.6 Rydym wedi ystyried a yw’n parhau i fod yn briodol gosod rhwymedigaeth dim 
gwahaniaethu gormodol ar y pedwar darparwr mwyaf4 1.1 a gosod rhwymedigaethau 
prisiau tryloyw cyffredinol ar bob darparwr sydd â phŵer sylweddol yn y farchnad, ac 
a’n safbwynt dros dro yw nad oes yr un ohonynt yn angenrheidiol.  

1.7 Fel rhan o’r adolygiad hwn, rydym hefyd wedi ystyried a ddylai’r un rhwymedigaeth o 
ran pris fod yn berthnasol i'r holl alwadau, gan gynnwys y rheini sydd wedi cychwyn y 
tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (‘galwadau nad ydynt o’r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd’). Rydym yn ymwybodol bod dull gwahaniaethu yn 
berthnasol mewn rhai gwledydd Ewropeaidd, sy'n golygu bod y galwadau hyn yn 
cael eu rheoleiddio’n wahanol i alwadau domestig, neu nad ydynt yn cael eu 
rheoleiddio o gwbl. Mae darparwyr symudol penodol wedi mynegi pryderon yng 
nghyswllt y cyfraddau terfynu uchel sydd wedi’u gosod gan rai darparwyr mewn 
gwledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. 

1.8 Ein safbwynt dros dro yw y dylai'r un gyfradd a reolir fod yn berthnasol i’r holl 
alwadau i rifau symudol yn y DU, ni waeth o le mae’r alwad wedi dechrau. Mewn 
egwyddor, mae’n bosib bod gan wahaniaethu rheoliadau rai manteision, a allai 
gyfiawnhau gadael ein cynnig i roi cap ar gyfraddau terfynu ar gost ychwanegol 
tymor hir. Ond, mae’r rhain yn dibynnu ar pa un ai a fyddai’r cyfraddau’n sefydlogi a 
pha un ai a fyddai unrhyw fuddion yn cael eu pasio ymlaen gan y darparwyr symudol 
i’r defnyddwyr. Yn benodol, er mwyn cael buddion go iawn, mae angen: 

• naill ai bod cyfraddau terfynu uchel mewn gwledydd eraill yn cael eu lleihau drwy 
drafod a throsglwyddo'r gostyngiadau mewn costau i brisiau galwadau adwerthu 
yn y DU; neu  

                                                
4Y pedwar darparwr mwyaf yw EE, H3G, Telefónica a Vodafone. Mae’r darparwyr hyn yn gweithredu 
rhwydwaith symudol cenedlaethol sydd wedi datblygu'n llawn, gan gynnwys rhwydwaith mynediad 
radio a rhwydwaith craidd; mae ganddynt reolaeth annibynnol o’r sbectrwm, ac yn gweithredu mewn 
marchnadoedd cyfanwerthol a manwerthol. 

 
O 1 Ebrill 

2017 

O 1 Ebrill 

2018 

O 1 Ebrill 

2019 

O 1 Ebrill 

2020 

MTR presennol 

(nominal) 
0.495    

Cost (prisiau 2015/16)  0.489 0.468 0.449  0.433  

Ystod (prisiau 2015/16)  0.355-0.602 0.338-0.583 0.323-0.567 
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• yr effaith gwely dŵr, lle mae refeniw cyfanwerthol uwch ar gyfer darparwyr 
symudol yn y DU yn cael eu defnyddio o leihau prisiau adwerthu ar gyfer 
defnyddwyr yn y DU neu i fuddsoddi mwy mewn rhwydweithiau symudol yn y DU 
er budd defnyddwyr.  

1.9 1.4 Ein hasesiad ni ar y cam hwn yw bod y buddion hyn naill ai’n annhebygol o 
gael eu gwireddu, neu y byddan nhw’n fach.  Hefyd, mae risgiau y byddai caniatáu i 
ddarparwyr symudol y DU osod cyfraddau terfynu galwadau symudol uwch yn gallu 
arwain at ganlyniadau negyddol i ddefnyddwyr, yn enwedig pe bai’n arwain at ras am 
y gorau wrth osod cyfraddau terfynu galwadau symudol, neu fod hyn yn cael ei 
ledaenu i wledydd sydd â chyfraddau isel ar hyn o bryd. Gallai cynnydd tebygol yng 
nghyfraddau terfynu galwadau symudol y DU, sy’n deillio o reoliadau gwahaniaethu,  
achosi gostyngiad mewn galwadau i ddefnyddwyr o’r DU o’r tu allan i’r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd.  

 Dull ar gyfer yr adolygiad hwn 

1.10 Rydym wedi ystyried y dull priodol er mwyn defnyddio’r adolygiad hwn a’r atebion y 
byddwn ni o bosib yn eu cynnig o dan yr amgylchiadau presennol, a'r rhai sy’n 
debygol o fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod sy'n cael sylw gan yr adolygiad. 
Rydym yn awyddus i sicrhau bod y broses a’r canlyniad yn diogelu buddiannau 
defnyddwyr ac nad ydynt yn rhoi dim mwy o faich na'r hyn sy'n angenrheidiol. Yn ein 
Hadolygiad o Gyfathrebiadau Digidol rydym wedi egluro, er y byddwn ni’n ceisio dod 
o hyd i gyfleoedd i symleiddio’r broses o reoleiddio terfynu galwadau, roeddem yn 
teimlo ei bod yn debygol y byddai systemau diogelu rhag ffioedd terfynu uchel yn 
parhau i fod yn angenrheidiol.  Byddai hyn yn adlewyrchu a yw’n debygol i’r pŵer 
sylweddol yn y farchnad barhau.5 

1.11 Ers i ni ddechrau rheoleiddio’r farchnad hon, rydym wedi canfod bod gan ddarparwyr 
symudol bŵer yn y farchnad o ran darparu gwasanaethau terfynu. Y rheswm pennaf 
am hyn yw, pan fydd galwad yn cael ei gwneud i rwydwaith symudol, does gan y 
galwr, neu'r darparwr gwreiddiol, ddim dewis arall ond prynu gwasanaethau terfynu 
gan y darparwr symudol sy'n terfynu’r alwad honno, a thalu’r gyfradd terfynu 
galwadau symudol sydd wedi’i gosod ganddo. Os nad ydynt yn cael eu rheoleiddio, 
mae gan ddarparwyr symudol gymhellion cryf i osod ffioedd terfynu uchel iawn. 
Efallai y bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at gynnydd sylweddol mewn prisiau 
cyfanwerthu i alwadau i rifau symudol (sefydlog a symudol) o ganlyniad i 
drosglwyddo uniongyrchol o’r ffioedd cyfanwerthol uwch neu oherwydd ystumio 
cystadleuol sydd wedi’i greu gan gyfraddau terfynu galwadau symudol gormodol.  

1.12 Roedd cyfraddau terfynu galwadau symudol yn gymharol uchel yn y gorffennol. 
Roedd terfynu galwad llais a oedd wedi para munud ar rwydwaith symudol yn costio 
mwy na 13 ceiniog y funud yn 1998, gan achosi prisiau cyfanwerthu uchel ar gyfer 
galwadau llais symudol. Gyda'n hymyrraeth reoleiddio a’r gostyngiadau yng 
nghostau'r ddarpariaeth, mae cyfraddau MTR wedi bod yn gostwng yn raddol, ac 
wedi gostwng i 0.5 ceiniog y funud erbyn heddiw – sy’n adlewyrchu amcan gost 
ychwanegol terfynu galwad gyda thechnoleg heddiw. Yn y cyfamser, mae prisiau 
adwerthu ar gyfer llais symudol wedi esblygu fel bod tariffau misol yn cynnwys nifer 
fawr neu nifer ddiderfyn o funudau galwadau llais. Mae defnyddwyr yn y DU yn aml 
yn anymwybodol o’r ffi gyfanwerthol sy’n cael ei thalu gan eu darparwr i derfynu'r 
galwadau i’w ffôn symudol.  

                                                
5Paragraff 8.5 yn Natganiad Ofcom, “Casgliadau cychwynnol yr Adolygiad Strategol o Gyfathrebiadau 
Digidol”, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/50416/dcr-statement.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/50416/dcr-statement.pdf
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1.13 Mae gostyngiadau MTR wedi’u cyfuno â gostyngiadau yn nifer y galwadau o 
rwydweithiau sefydlog i symudol yn golygu bod y farchnad terfynu galwadau symudol 
yn werth llai heddiw nag ar adeg ein hadolygiadau blaenorol. Yn 2016-17, roedd 
cyfanswm y refeniw o derfynu cyfanwerthol symudol yn y DU o gwmpas £345 miliwn. 
Mae hyn yn gostwng i tua £85 miliwn os ydym yn tynnu’r galwadau symudol i 
symudol (h.y. cynnwys terfyniadau “net” yn unig).6 O ystyried bod cyfanswm y 
refeniw symudol adwerthu yn y DU yn £15.2 biliwn yn 2015, mae terfyniadau net 
erbyn hyn yn atebol am gyfran fechan o gyfanswm refeniw darparwyr symudol (mae 
terfyniadau net yn cynrychioli tua 0.5% o refeniw symudol adwerthu y DU).7 

1.14 Mae newid wedi bod hefyd o ran y galw ymysg defnyddwyr. Mae'r datblygiadau 
diweddaraf yn y farchnad yn dangos nad yw galwadau llais mor bwysig o ran 
sbarduno cystadleuaeth adwerthu, ac yn cael eu cynnig mewn lwfansau galwadau 
mawr neu ddiderfyn sy’n rhan o lawer o gontractau SIM-yn-unig neu gontractau ôl-
dalu. Mae defnyddwyr yn defnyddio mwy a mwy o rwydweithiau symudol ar gyfer 
cysylltedd data: mae defnydd o ddata symudol wedi gweld twf digyffelyb yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.  Mae hyn wedi’i sbarduno yn bennaf gan gynnydd yn 
ymdreiddiad ffonau clyfar a bod mwy o dechnoleg 4G ar gael, sy’n darparu profiad 
gwell i ddefnyddwyr sy’n defnyddio gwasanaethau data. 

1.15 Ein safbwynt dros dro yw bod cyfleoedd yn yr adolygiad hwn i symleiddio'r dull rydym 
yn ei ddefnyddio, a’r atebion rydym yn eu cynnig, gan ddefnyddio dull ysgafnach pan 
fo hynny’n briodol.   

1.16 Mae nifer o faterion sylfaenol sy’n rhan o reoleiddio terfynau galwadau symudol, 
megis safonau'r gost ychwanegol tymor hir a fydd yn berthnasol i reoli taliadau'r 
cyfraddau MTR, wedi cael eu hystyried yn fanwl mewn adolygiadau olynol erbyn hyn 
ac maent yn fwy sefydlog bellach.  

1.17 Hefyd, yn y tair i bedair blynedd nesaf, nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw 
fuddsoddiadau rhwydwaith sylweddol neu osod cenhedlaeth newydd o dechnoleg 
symudol (megis 5G) yn cael effaith sylweddol ar y farchnad terfynu galwadau 
symudol.8 Mae hyn yn wahanol i adolygiad terfynu galwadau symudol 2015, lle 
roedd ein dadansoddiad am y tro cyntaf yn pwyso a mesur defnyddio rhwydweithiau 
4G a’r tueddiad yn niwydiant symudol y DU, sef mwy o ddefnydd o rannu 
rhwydweithiau. 

1.18 Gan edrych ar fodel terfynu galwadau symudol 2015 fel y man cychwyn, rydym wedi 
ystyried a yw’n dal i ddarparu sail resymol i fodelu costau terfynu galwadau symudol 
ar gyfer y cyfnod adolygu hwn. I ateb y cwestiwn hwn, rydym wedi nodi’r prif 
fewnbynnau ar gyfer model terfynu galwadau symudol 2015 (dewis o ran technoleg, 
gwybodaeth danysgrifio, rheolyddion traffig rhwydwaith a rhagolygon ar gyfer twf 
mewn traffig) ac wedi ymchwilio i effeithiau tebygol eu diweddaru nhw ar 
ganlyniadau’r model. Ar ôl gwneud hynny, rydym wedi sylwi na fyddai diweddaru’r 

                                                
6Caiff refeniw terfyniadau eu canfod drwy ystyried nifer y terfyniadau net a’r cyfanswm o 68.79 a 
17.19 biliwn, yn y drefn honno, a chyfradd MTR 2016-17 o 0.503ppm. Mae nifer yn cyfeirio at y 
pedwar darparwr symudol mwyaf ac yn cynnwys traffig sydd wedi’i gludo ar ran neu ar gyfer 
gweithredwyr rhith rhwydwaith symudol neu drydydd partïon eraill. 
7Mae refeniw adwerthu ar gael yn nhablau data’r farchnad telegyfathrebiadau gan Ofcom Q4 2017, 27 
Ebrill 2017, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/101408/telecoms-data-update-q4-
2016.pdf 
85G yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r genhedlaeth nesaf o dechnolegau di-wifr sydd y tu 
hwnt i 4G. Mae disgwyl i 5G ddarparu cyfraddau data cyflymach, a phrofiad gwell i ddefnyddwyr. Mae 
safonau technegol yn dal i gael eu datblygu ac maent yn debygol o gynnwys esblygiad technolegau 
radio presennol a rhai newydd. 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/101408/telecoms-data-update-q4-2016.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/101408/telecoms-data-update-q4-2016.pdf


 
 

 

5 

 

prif ddata mewnbwn a’r rhagdybiaethau yn effeithio’n sylweddol ar ganlyniadau 
model terfynu galwadau symudol 2015 ac o ganlyniad i hyn rydym yn cynnig 
defnyddio’r model hwnnw i gyfrifo'r cap MTR ar gyfer cyfnod adolygu 2018-2021. 

1.19 Rydym hefyd wedi ystyried a yw'r holl atebion a ddefnyddiwyd yn flaenorol yn parhau 
i fod yn briodol ac yn gymesur, neu a oes lle i’w dileu neu eu symleiddio. Ar ôl 
gwneud hynny, fel sy’n cael ei nodi uchod, rydym bellach yn ymgynghori ynglŷn â 
chael gwared ar ddau o’r pedwar ateb sydd ar waith ar hyn o bryd, gan ddal gafael ar 
rwymedigaeth mynediad rhwydwaith a rheoli taliadau yn unig. 

 

 


