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Cyflwyniad 
 
Dyma ddegfed adolygiad blynyddol Ofcom o’r farchnad gyfathrebu yng Nghymru. Mae’r 
adroddiad yn rhoi trosolwg manwl o wasanaethau cyfathrebu ar draws y wlad ac yn monitro 
patrymau allweddol o ran y gwasanaethau cyfathrebu sydd ar gael ledled Cymru a’r nifer 
sy’n eu defnyddio.  

Mae adroddiad eleni yn cynnwys data ymchwil a gomisiynwyd oddi wrth Arolwg Poblogaeth 
Prydain sy'n archwilio'r defnydd o wasanaethau cyfathrebu ar lefel fanylach yn Aberystwyth, 
Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. 

Er bod unigolion yng Nghymru yn parhau i wylio cryn dipyn yn fwy o deledu ar gyfartaledd na 
phoblogaeth y DU drwyddi draw, cafwyd 12 munud o ostyngiad yn yr amser a dreulir ar 
gyfartaledd yn gwylio teledu yn 2014. 

Cynyddodd y BBC ac ITV eu gwariant yng nghyswllt darlledu gwasanaeth cyhoeddus ar 
raglenni'r gwledydd nad oeddynt yn rhaglenni rhwydwaith yng Nghymru 6% mewn termau 
nominal i £27.2m yn 2014. Roedd cyfanswm gwariant y BBC ac ITV Cymru/Wales ar 
raglenni materion cyfoes ar gyfer pobl yng Nghymru wedi codi 16% a chododd y gwariant ar 
raglenni newyddion 15%. Gostyngodd y gwariant ar raglenni nad oeddynt yn rhaglenni 
newyddion 2% yn 2014. 

Er y cynnydd 2% yn y cynnyrch gwreiddiol a oedd yn cael ei ddarlledu am y tro cyntaf yn 
ystod y flwyddyn, mae'r oriau o gynnyrch gwreiddiol a ddarlledir am y tro cyntaf yng 
Nghymru wedi gostwng 9% (943 awr) ers 2009 - y gostyngiad mwyaf o blith holl wledydd y 
DU. Roedd gwariant S4C ar raglenni a gomisiynwyd i'w dangos am y tro cyntaf wedi aros yn 
sefydlog ar £63m. 

O ran radio, gan Gymru o hyd y mae'r gyfran uchaf (59%) o bobl sy'n gwrando ar 
wasanaethau'r BBC a'r gyfran isaf o bobl sy'n gwrando ar radio masnachol lleol (26%). Nid 
yw canran y nifer sy'n berchen ar radio DAB wedi newid, sef 47%. Ond yng Nghymru y 
gwelwyd y twf uchaf o un flwyddyn i'r llall yn y nifer sy'n gwrando ar radio digidol, sef 3 
phwynt canran o dwf. 

Mae bron i naw o bob deg cartref yng Nghymru bellach yn defnyddio'r rhyngrwyd, ac mae 
band eang cyflym iawn ar gael yn awr i 79% o eiddo yng Nghymru, y ganran uchaf yn y 
gwledydd datganoledig. Mae'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau band eang (sefydlog a 
symudol) yn awr yn debyg i gyfartaledd y DU (78%)  ac yn uwch nag yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.  

Ar ben ein hasesiad blynyddol o wasanaethau clyweledol, telegyfathrebu a gwasanaethau 
post, mae’r Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu ar gyfer Cymru 2015 yn dadansoddi 
defnydd y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg o ddyfeisiau a gwasanaethau 
cyfathrebu. Mae'r ymchwil yn awgrymu bod y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg yn llawer mwy tebygol na'r holl oedolion yng Nghymru o fod â llinell sefydlog 
gartref ac yn llawer llai tebygol o fod â mynediad i'r rhyngrwyd. 

Yn olaf, dywed 62% o sefydliadau yng Nghymru eu bod wedi newid rhai o'u dulliau 
cyfathrebu o'r post i ddull arall yn ystod y 12 mis diwethaf; mae hyn yn unol â chyfartaledd y 
DU. 

Nid yw’r wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad gan 
Ofcom mewn perthynas â diffiniad o’r marchnadoedd heddiw nac yn y dyfodol. Nid yw 
chwaith yn cynrychioli unrhyw gynnig na chasgliad am yr asesiad o bŵer sylweddol yn y 
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farchnad at ddibenion Deddf Cyfathrebiadau 2003, Deddf Cystadleuaeth 1998 nac unrhyw 
ddeddfwriaeth berthnasol arall. 

Mae'r gyfres lawn o ddata a siartiau ar gael mewn adnodd y gellir ei chwilio, sydd ar gael yn 
www.ofcom.org.uk/cmrwales. Mae adroddiadau ategol ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd 
ar gael yn www.ofcom.org.uk/cmr. 
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Gosod y cyd-destun 
 

Ffeithiau allweddol am Gymru 

 
Ffynhonnell: y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Population Estimates for UK, England and Wales, 
Scotland and Northern Ireland, Canol 2013; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Regional Labour Market, 
Mai 2015; y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Family Spending, rhifyn 2014; y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Allweddol ar gyfer Awdurdodau Unedol yng Nghymru. 

Nodyn am ein hymchwil arolwg 
Cynhalion ni arolwg wyneb yn wyneb â 3,756 o ymatebwyr 16 oed a hŷn yn y DU, gan 
gynnal 496 o gyfweliadau yng Nghymru. Gosodwyd cwotâu a  defnyddiwyd pwysiadau er 
mwyn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o ran oed, rhywedd, grŵp 
economaidd-gymdeithasol a lleoliad daearyddol. Cafodd y gwaith maes ei gynnal yn ystod 
mis Ionawr a mis Chwefror 2015. 

Cafodd yr ymatebwyr eu diffinio fel ymatebwyr trefol os oeddent yn byw mewn anheddiad 
gyda phoblogaeth o 2000 neu fwy, ac yn ymatebwyr gwledig os oeddent yn byw mewn 
ardaloedd gyda phoblogaeth lai. Mae gan sampl yr arolwg yng Nghymru led gwall o ryw  +/- 
3-6% ar y lefel hyder 95%. Mewn ardaloedd trefol a gwledig, mae lled y gwall oddeutu +/-4-
7%. 

Yn ogystal â data’r arolwg, mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at wybodaeth o amrywiaeth o 
ffynonellau eraill, gan gynnwys data a roddwyd i Ofcom gan randdeiliaid. Caiff tablau sy'n 
crynhoi'r data a gasglwyd yn ein harolwg eu cyhoeddi ar wefan Ofcom. 

4 



1  Y farchnad gyfathrebu yng Nghymru 
1  

1.1 Prif ganfyddiadau yng Nghymru 
Cyflwyniad 
Mae’r adran hon yn rhoi detholiad o’r prif ffeithiau a ffigurau sy’n ymwneud â’r 
marchnadoedd cyfathrebu yng Nghymru yn 20141, gan gymharu a gwahaniaethu rhwng y 
gwledydd a chan dynnu sylw at y newidiadau sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Prif ganfyddiadau yng Nghymru 

Newidiadau yn y defnydd o wasanaethau clyweledol yng Nghymru 

• Ar gyfartaledd, gwyliodd pobl yng Nghymru 12 munud yn llai y diwrnod o 
deledu wedi'i ddarlledu yn 2014 nag yn 2013 Roedd y gostyngiad yn y teledu 
wedi'i ddarlledu sy'n cael ei wylio yng Nghymru yn uwch nag yn Lloegr2 (9 munud y 
dydd), yr Alban (7 munud y dydd) a (rhwydwaith) y DU drwyddi draw (11 munud y 
dydd) ond yn is na'r gostyngiad a welwyd yng Ngogledd Iwerddon (15 munud y 
dydd). 

• Er gwaetha'r gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio teledu, pobl yng Nghymru sy'n 
treulio'r nifer mwyaf o oriau y dydd yn gwylio'r teledu o'i gymharu â'r DU yn 
gyffredinol. Yn 2014, treuliodd pobl yng Nghymru 4 awr 11 munud ar gyfartaledd yn 
gwylio'r teledu bob diwrnod, sy'n uwch nag yn yr Alban ( 3 awr 59 munud), Gogledd 
Iwerddon (3 awr 47 munud) a'r DU ar gyfartaledd (3 awr 47 munud). 

• Canfu ymchwil defnyddwyr Ofcom fod llai o bobl yng Nghymru yn dweud eu 
bod yn gwylio teledu traddodiadol (h.y. adeg darlledu'r rhaglenni) o'i gymharu 
â'r flwyddyn flaenorol: dywedodd 8% o'r ymatebwyr eu bod yn gwneud mwy o hyn, 
tra dywedodd 27% eu bod yn gwneud llai o hyn, newid net o -19%. 

• Dangosai'r ymchwil hefyd gynnydd mewn dulliau gwylio anhraddodiadol 
ymysg atebwyr o Gymru. Yr enillion net oedd +40% ar gyfer gwylio gan ddefnyddio 
gwasanaeth dal-i-fyny nad oes raid talu amdano (e.e. iPlayer), +18% ar gyfer gwylio 
cynnwys wedi'i recordio'n bersonol,  a +13% o ymatebwyr yn defnyddio 
gwasanaethau ar-alwad y tanysgrifir iddynt (e.e. Netflix). 

• Roedd y gostyngiadau a honnwyd mewn gwylio teledu traddodiadol (h.y. adeg 
darlledu'r rhaglenni), gwylio drwy sgrin teledu, a gwylio cynnwys gan 
ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, yn is na'r gostyngiadau yn y nifer yn gwylio 
DVDs (colled net o -30% yng Nghymru) a mynd i'r sinema (-35% yng Nghymru) dros 
yr un cyfnod. 

• O'r holl oedolion yng Nghymru, dywedodd 48% eu bod wedi defnyddio 
gwasanaethau dal-i-fyny yn 2015, 8 pwynt canran o gynnydd ers yr un cyfnod 
yn 2014. Mae hyn yn debyg i'r defnydd o wasanaethau dal-i-fyny yn yr Alban (49%) 
a'r DU yn gyffredinol (48%), ac yn uwch nag yng Ngogledd Iwerddon (32%). Mae'r 
defnydd o wasanaethau tanysgrifiadau fideo (14%) a recordwyr fideo personol 
(PVRs) (63%) yn debyg i gyfartaledd y DU. 

1 Mae Traciwr Technoleg Ofcom yn cynnwys data o Ch1 2015 hefyd. 
2 Mae'r ffigur ar gyfer Lloegr yn adlewyrchu'r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr, gyda'r 
gostyngiad mwyaf yn y Gogledd Ddwyrain (-17 munud) a'r gostyngiad lleiaf yn rhanbarth Gororau'r 
Alban (Border) (- 2 funud). 
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Cyfathrebu cymdeithasol ar-lein a rhwydweithio cymdeithasol 

• Dywed tri chwarter defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru bod technoleg wedi 
newid y ffordd y maent yn cyfathrebu, a dywed dwy ran o dair fod y dulliau 
cyfathrebu newydd hyn wedi gwneud bywyd yn haws, y ddau yn uwch nag yn 
unrhyw un o wledydd eraill y DU. Ond, mae gan y dulliau cyfathrebu newydd hefyd 
eu hanfanteision. Mae ychydig o dan hanner yr holl oedolion sy'n defnyddio 
gwasanaethau ar-lein yng Nghymru (46%) yn dweud bod mynd ar-lein yn tarfu ar 
sgyrsiau wyneb yn wyneb a dywed oddeutu un o bob chwech (17%) eu bod yn treulio 
gormod o amser ar-lein o'i gymharu â threulio amser gyda ffrindiau a theulu. 

• Y dulliau mwyaf cyffredin a ddefnyddir i gyfathrebu'n wythnosol â ffrindiau a 
theulu yng Nghymru ymysg oedolion ar-lein yw negeseuon testun (79%), e-
bost (74%) a chyfarfodydd wyneb yn wyneb (73%). Mae galwadau llais (66%), 
cyfryngau cymdeithasol (58%) a negeseua gwib (47%) hefyd yn ddulliau cyfathrebu 
sy'n cael eu defnyddio'n aml. Hefyd, mae oddeutu un o bob pump defnyddiwr ar-lein 
yng Nghymru yn defnyddio Twitter (23%), yn gwneud sylwadau ar wefannau (20%), 
ac yn defnyddio galwadau llais dros y rhyngrwyd (19%) i gyfathrebu â ffrindiau a 
theulu.  

• Dywed dros un o bob pump oedolyn yng Nghymru eu bod wedi gwirioni â'r 
cyfryngau cymdeithasol. Yn gyffredinol, dewisodd 22% o oedolion yng Nghymru 
sgôr o rhwng 7 a 10 ar raddfa 10 pwynt (gydag 1 yn cyfateb i 'Dydw i ddim wedi 
gwirioni o gwbl â'r cyfryngau cymdeithasol a 10 yn cyfateb i 'Dwi wedi gwirioni'n llwyr 
â'r cyfryngau cymdeithasol'). 

• Facebook ydy'r brand mwyaf poblogaidd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. 
Mae dros wyth o bob deg (83%) oedolyn ar-lein yng Nghymru yn dweud iddynt 
ddefnyddio Facebook pan roddwyd rhestr iddynt o wefannau.  Hefyd, mae YouTube 
(72%) yn cael ei ddefnyddio gan fwyafrif yng Nghymru.  Mae Twitter (48%) a 
WhatsApp (40%) hefyd yn cael eu defnyddio gan leiafrif sylweddol.  

• Mae'r defnydd a wneir o Twitter yn uwch (48%) ymysg oedolion ar-lein yng 
Nghymru o'i gymharu â'r gwledydd eraill. Mae Twitter yn cael ei ddefnyddio gan 
40% o oedolion ar-lein yn Lloegr, gan 32% yn yr Alban a chan 33% yng Ngogledd 
Iwerddon.  

Teledu a chynnwys clyweledol 

• Gwelwyd cynnydd yng nghyfanswm gwariant nominal darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus ar raglenni materion cyfoes (16% o gynnydd) a newyddion (15% o 
gynnydd) ar gyfer pobl yng Nghymru. Cafwyd gostyngiad yn y gwariant ar raglenni 
nad oeddynt yn rhaglenni newyddion a materion cyfoes. Mae'r ffigurau hyn yn 
adlewyrchu cynnydd cyffredinol o 6% mewn gwariant darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus ar raglenni i bobl yng Nghymru, mewn termau nominal. 

• Cynyddodd cyfanswm nifer yr oriau a ddarlledwyd gan S4C yn 2014 i 6,788 
awr, sef 68 awr o gynnydd, yn sgil cynnydd yn y rhaglenni a ailddarlledir, a 
oedd yn gyfrifol am 57% o'r holl raglenni yn ystod y flwyddyn, 4% o gynnydd; o 3,737 
awr yn 2013 i 3,876 awr yn 2014. Gostyngodd rhaglenni wedi'u comisiynu i'w dangos 
am y tro cyntaf oddi wrth gwmnïau annibynnol 3% o un flwyddyn i'r llall, gan ddod â'r 
cyfanswm i 1,916 awr yn y categori hwn. 

• Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn teledu lloeren drwy'r brif set; mae 
hyn yn dal yn uwch na chyfartaledd y DU. Nid oedd dim newid yn 2015 ers 2014 
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yn nhreiddiad teledu lloeren ledled Cymru, sef 53%, sy'n uwch na chyfartaledd y DU 
o 41%. Cafwyd wyth pwynt canran o gynnydd i 17% yn 2014 yn y nifer â theledu 
clyfar yng Nghymru, sy'n debyg i gyfartaledd y DU.  

• Mae Caerdydd ac Aberystwyth yn llai tebygol na gweddill Cymru o fod â 
gwasanaethau teledu drwy dalu. Ar draws Cymru gyfan, mae gan 57% o'r 
boblogaeth deledu drwy dalu, o'i gymharu â 47% yng Nghaerdydd a 27% yn 
Aberystwyth. Un rheswm posib am hyn yw bod mwy o bobl yn byw mewn llety rhent 
yn y trefi/dinasoedd hyn. 

• Mae'r rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg bellach yn fwy tebygol nag 
yn 2014 o fod â gwasanaeth teledu drwy dalu ar eu prif set deledu (70% yn 2015 
o'i gymharu â 54% yn 2014). Mae hyn yn debyg i'r cynnydd ar gyfer yr holl oedolion 
yng Nghymru ers 2014.  

• Mae Freesat yn fwy poblogaidd mewn trefi yng Ngogledd Cymru nag yn 
ninasoedd De Cymru. Efallai fod hyn yn adlewyrchu problemau darpariaeth yng 
nghyswllt teledu daearol digidol yng ngogledd Cymru. 

Radio a chynnwys sain 

• Mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio, ac am gyfnodau hwy, 
nag yn y DU drwyddi draw. Yn 2014, cyrhaeddodd gwasanaethau radio 94.5% o'r 
boblogaeth oedolion yng Nghymru a bu gwrandawyr yn gwrando am 22.4 awr ar 
gyfartaledd yr wythnos. Ar gyfer y DU ar gyfartaledd, mae 89.5% o'r boblogaeth yn 
gwrando am 21.4 awr bob wythnos.  

• Mae gan bron i hanner yr oedolion yng Nghymru sy'n gwrando ar y radio set 
radio ddigidol. Ni fu newid yn 2015 ers y flwyddyn flaenorol yng nghyfran y 
gwrandawyr radio yng Nghymru sy'n berchen ar o leiaf un set DAB (47%). Mae'r nifer 
sy'n berchen ar setiau radio DAB yng Nghymru yn debyg i gyfartaledd y DU.  

• Mae'r rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg yn llawer mwy tebygol na'r 
holl oedolion yng Nghymru o fod â set radio ddigidol gartref (53% yn erbyn 
39%). 

• Cymru oedd yr unig un o'r gwledydd lle gostyngodd y refeniw ar gyfer 
gorsafoedd masnachol lleol yn 2014. Gostyngodd refeniw radio masnachol lleol 
2.9% i £4.84 y pen o'r boblogaeth. Mae refeniw radio masnachol y pen o'r 
boblogaeth yn llawer is yng Nghymru hefyd. £6.45 ydy cyfartaledd y DU. 

Gwasanaethau telegyfathrebu a rhwydweithiau 

• Cynyddodd treiddiad band eang saith pwynt canran, i 78%, yng Nghymru yn y 
flwyddyn i Ch1 2015. Y rheswm am y cynnydd oedd twf yn y nifer a fanteisiodd ar 
wasanaethau band eang sefydlog dros y cyfnod. 

• Roedd 79% eiddo yng Nghymru yn gallu cael gwasanaethau band eang cyflym 
iawn ym mis Mai 2015. Dyma'r ail ganran uchaf ar draws gwledydd y DU, ar ôl 
Lloegr (84%). 

• Yng Nghymru y gwelwyd y cynnydd mwyaf ond un yn argaeledd 4G yng 
ngwledydd y DU rhwng mis Mehefin 2014 a mis Mai 2015. Dros y cyfnod hwn, 
cynyddodd canran yr eiddo mewn ardaloedd â darpariaeth 4G symudol yn yr awyr 
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agored 18.4 pwynt canran yng Nghymru i 62.8%, er mai hwn oedd y ganran isaf ar 
draws gwledydd y DU. 

• Roedd gan ychydig o dan chwarter (23%) oedolion Cymru wasanaeth 4G yn 
Ch1 2015. Roedd hyn yn is na chyfartaledd y DU o 39% er ei fod yn cyfateb i 12 
pwynt canran o gynnydd ers y flwyddyn flaenorol. 

• Mae canran y cartrefi yng Nghymru sy'n gartrefi symudol-yn-unig wedi 
gostwng ers 2014. Ychydig o dan un o bob pump cartref yng Nghymru (17%) oedd 
yn gartrefi symudol-yn-unig yn Ch1 2015, pum pwynt canran o ostyngiad ers Ch1 
2014. 
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Y rhyngrwyd a chynnwys ar y we  

• Cynyddodd y nifer sy'n manteisio ar fand-eang yng Nghymru rhwng 2014 a 
2015 i oddeutu 17 cartref o bob 20 (86%). Roedd hyn yn chwe phwynt canran o 
gynnydd ar ffigur 2014 (80%). 

• Roedd y  nifer sy'n berchen ar ffôn clyfar yng Nghymru yn sefydlog yn 2015, 
sef chwech o bob deg oedolyn (63%), yn unol â'r nifer yn y DU drwyddi draw.  

• Mae 60% o gartrefi Cymru yn berchen ar ddyfais tabled, yn dilyn 15 pwynt canran 
o dwf ers 2014. Mae hyn yn golygu bod y nifer sy'n berchen ar ddyfais tabled yn 
uwch yng Nghymru nag yn y DU (54%). 

• Mae'r rheini sy'n siarad neu ysgrifennu Cymraeg yn llawer llai tebygol na'r holl 
oedolion yng Nghymru o fod â mynediad i'r rhyngrwyd (drwy unrhyw ddull) 
gartref (76% o'i gymharu â 86%), ac yn llai tebygol o fod â mynediad i'r rhyngrwyd 
drwy ffôn clyfar yn unig (2% o'i gymharu â 7%).  

• Yn 2014, dywedodd defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru eu bod yn treulio 
cryn dipyn yn fwy o amser yn defnyddio'r rhyngrwyd gartref (15.3 awr yr 
wythnos) na'r cyfartaledd o 12.6 awr yr wythnos ar gyfer y DU drwyddi draw. Yn 
gyffredinol, mae defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn treulio 21.2 awr ar-lein 
bob wythnos ar gyfartaledd.  

Post 

• Mae oedolion yng Nghymru yn anfon mwy o bost nag oedolion yn y DU 
drwyddi draw. Roedd tri chwarter yr oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod wedi 
gyrru o leiaf un eitem drwy'r post yn y mis diwethaf. Maent yn dweud eu bod yn anfon 
6.5 eitem drwy'r post bob mis ar gyfartaledd, sydd ychydig yn uwch na'r cyfartaledd 
yn y DU, sef 6.0 eitem. 

• Oedolion yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o fod wedi anfon parseli yn ystod y 
mis diwethaf. Mae pobl yng Nghymru ychydig yn fwy tebygol na phobl yng ngweddill 
y DU o fod wedi anfon parseli yn ystod y mis diwethaf (42% o'i gymharu â 40% 
ledled y DU). Pobl yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o fod wedi anfon taliadau am 
filiau drwy'r post.  

• Mae bron i naw o bob deg o bobl Cymru yn fodlon ar y Post Brenhinol. Dywed y 
mwyafrif (88%) eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth a geir gan y Post Brenhinol, o'i 
gymharu â 86% ar draws y DU. 
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Ffigur 1.1 Ffeithiau Cyflym Cymru 
Ffeithiau Cyflym y Gwledydd: ton 1 2015 (%)– oni nodir fel arall, mae'r ffigurau yn gysylltiedig â'r 
cartrefi sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
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Teledu digidol yn y cartref 97 97 96 98 97 96 - 98 + 98 98 

Teledu digidol drwy dalu 59 58 58 
-10 

671 + 

+10 
63 59 + 55 - 69 

+11 
61 

Teledu Freeview yn unig 30 30 
-3 

352 

+10 
24 - 

-9 
28 30 - 35 + 23 

-11 
27 

Nifer â theledu clyfar (mewn cartrefi 
sydd â theledu) 

21 
+9 

21 
+9 

19 
+11 

17 
+8 

15 - 

+8 
20 
+8 

23 
+12 

16 
+8 

18 

Gwasanaeth teledu HD (mewn 
cartrefi sydd â theledu HD) 

75 
+5 

75 
+5 

75 69 - 75 74 - 

+4 
81 + 67 - 78 + 

Perchnogaeth DAB (ymysg 
gwrandawyr radio)3 

43 44 37 47 
29 - 42 - 50 + 49 + 38 - 

Teledu dal i fyny/gwylio ffilmiau ar-
lein/ ar-alwad (drwy gyfrwng unrhyw 
ddyfais, ymysg y rheini sy'n 
defnyddio'r rhyngrwyd) 

56 
+5 

56 
+5 

62 57 42 - 56 
+4 

56 
+10 

58 54 

Cyfanswm mynediad i'r rhyngrwyd 
gartref (drwy gyfrwng unrhyw 
ddyfais) 

85 
+3 

86 
+4 

78 - 86 
+6 

79 - 85 
+3 

85 86 85 

Nifer â band eang gartref (sefydlog 
neu fand eang) 

80 
+3 

81 
+4 

73 - 78 
+7 72 - 79 

+3 
82 77 80 

Defnyddio ffôn symudol i fynd ar y 
rhyngrwyd 

61 
+4 

62 
+5 

59 59 60 
+9 

62 + 

+4 
55 - 60 51 

Nifer â ffôn symudol (defnydd 
personol) 

93 93 91 90 91 92 93 90 89 

Nifer â ffôn clyfar (defnydd 
personol) 

66 
+5 

67 
+6 

63 63 63 
+8 

67 + 

+5 
59 - 64 59 

Nifer â gwasanaeth 4G (ymysg 
perchnogion ffôn clyfar) 

45 
+26 

45 
+26 

55 + 

+25 
36 - 

+16 
40 

+25 
46 + 

+26 
35 - 

+16 
38 

+18 
28 

Nifer â llinell dir sefydlog 84 85 82 83 84 84 - 90 + 82 85 

Nifer â chyfrifiadur bwrdd gwaith 34 37 22 - 26 - 28 - 34 35 24 - 34 + 

Nifer â gliniadur 65 66 55 - 65 
+8 

55 - 64 67 65 
+10 

65 

Nifer â chyfrifiadur tabled 54 
+10 

54 
+10 

52 
+10 

60 + 

+15 
54 
+9 

54 
+11 

55 
+8 

62 
+16 

54 
+12 

Nifer ag e-ddarllenydd (defnydd 
personol) 

20 
+3 

20 
+3 

14 - 19 15 - 19 
+3 

22 19 18 

Cartrefi sy’n cymryd bwndeli 63 64 61 67 
+8 

61 
+7 

63 67 68 
+9 

64 

Allwedd: +Mae'r ffigur yn sylweddol uwch ar gyfer y wlad na chyfartaledd y DU neu yn sylweddol uwch 
ar gyfer trefol/gwledig y wlad nag ar gyfer gwledig/trefol y wlad; -Mae'r ffigur yn sylweddol is ar gyfer y 
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wlad na chyfartaledd y DU neu yn sylweddol is ar gyfer trefol/gwledig y wlad nag ar gyfer 
gwledig/trefol y wlad; +xx Mae'r ffigurau wedi codi'n sylweddol o xx bwynt canran ers W1 2014; 
+xxMae'r ffigurau wedi gostwng yn sylweddol o xx pwynt canran ers W1 2014; 
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Argaeledd teleffoni sefydlog 100 100 100 100 100 

Argaeledd band eang sefydlog4 99.98 100 99.86 100 100 

Argaeledd band eang LLU ADSL5 95 96 89 93 89 

Argaeledd band eang cebl Virgin 
Media6 

44 47 36 21 27 

Argaeledd band eang ffibr BT 
Openreach / Kcom7 

82 82 75 83 92 

Argaeledd band eang mynediad y 
genhedlaeth nesaf8 

90 90 85 87 95 

Argaeledd band eang cyflym iawn 83 84 73 79 77 

Argaeledd gwasanaeth symudol 2G9 99.7 99.8 99.5 98.9 98.9 

Argaeledd gwasanaeth symudol 
3G10 

99.3 99.6 97.1 97.9 98.6 

Argaeledd gwasanaeth symudol 
4G11 

89.5 92.1 79.7 62.8 91.1 

Argaeledd DTT12 98.5 98.6 98.7 97.8 97.4 

Gwylio'r teledu (munudau bob 
dydd) 

220  221 * 239  251  227  

Gwrando ar y radio (munudau bob 
dydd) 

183  184  171  138  185  

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom W1 2015, BARB, RAJAR, data’r diwydiant 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (n = 3756 y DU, 496 Cymru, 2264 Lloegr, 492 yr Alban, 504 Gogledd 
Iwerddon, 1974 Lloegr drefol, 290 Lloegr wledig, 246 yr Alban drefol, 246 yr Alban wledig, 249 Cymru 
drefol, 247 Cymru wledig, 249  Gogledd Iwerddon drefol, 255 Gogledd Iwerddon wledig) 
1. Efallai mai'r rheswm am y cynnydd hwn yw gostyngiad anghyson mewn teledu cebl fel y brif set 
deledu yng Nghymru yn 2014 - Yn 2015 cynyddodd y nifer sy'n manteisio ar deledu cebl yng 
Nghymru 6 phwynt canran i 10% dros y flwyddyn flaenorol gan ddychwelyd i lefelau cynnydd 2013. 
Mae arolygon ymchwil marchnad yn agored i wall sampl ac weithiau mae'r canlyniadau'n anghyson. 
2. Yn 2014 roedd data'r arolwg yn dangos gostyngiad yn y defnydd o Freeview fel prif wasanaeth 
teledu yn yr Alban. Mae mesur 2015 yn debyg i'r mesur blaenorol o 2013. Mae hyn yn awgrymu 
efallai mai gwall sampl oedd yn gyfrifol am y gostyngiad ymddangosiadol yn 2014. 
3. Mae'r ffigurau ar gyfer perchnogaeth DAB yn y gwledydd a'r DU a geir yma yn dod o ymchwil 
Ofcom. Mae UK CMR yn defnyddio data RAJAR ar gyfer perchnogaeth DAB  
4. Canran yr eiddo sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol ADSL BT, yn seiliedig ar ddata BT, Rhagfyr 
2014  
5. Canran yr eiddo sydd wedi’u cysylltu â chyfnewidfa leol LLU BT, yn seiliedig ar ddata BT, Rhagfyr 
2014 
6. Canran yr eiddo sy'n gallu derbyn gwasanaethau band eang cebl Virgin Media, Mai 2015 
7. Canran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr BT Openreach/KCom, Mai 2015; o 
dan reolau rheoleiddio, gall darparwyr eraill ddarparu gwasanaethau band eang ffibr adwerthol i 
ddefnyddwyr sy’n defnyddio'r rhwydweithiau hyn.  
8. Canran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau band eang mynediad y genhedlaeth nesaf, Mai 
2015 
9. Canran yr eiddo â darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 2015 
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10. Canran yr eiddo â darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 
2015 
11. Canran yr eiddo â darpariaeth symudol 4G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf un cwmni, Mai 
2015 
12. Rhagamcan o ganran y cartrefi sy’n gallu derbyn sianeli darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) 
drwy DTT (darpariaeth gan y 3 aml-blecs DGC. Prosiect Cynllunio Teledu ar y cyd (Arqiva, BBC, 
Ofcom) 
* Mae'r ffigur hwn yn adlewyrchu'r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr gyda'r uchaf yn ardal 
Border ar 250 munud (4 awr 10 munud) a'r isaf yn ardal West ar 197 munud (3 awr 17 munud).  
 
1.2 Cyfathrebu cymdeithasol ar-lein 

Cyflwyniad 

Cynhaliodd Ofcom arolwg ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd i ymchwilio i sut y mae'r 
rhyngrwyd, a bod ar-lein ac yn gysylltiedig, wedi dylanwadu ar y ffordd y mae pobl yn cynnal 
eu perthnasoedd cyfredol, yn ogystal â sefydlu cysylltiadau a pherthnasoedd newydd3.  
 
Mae'r adran hon yn edrych ar Gymru. Mae'n werth nodi nad oes gwahaniaethau 
arwyddocaol rhwng Cymru a'r gwledydd eraill, ac felly mae'r stori'n gyson â'r gwledydd eraill 
drwyddi draw4. Mae'r holl ffigurau a nodir yn y naratif yn ymwneud â Chymru oni nodir fel 
arall. 
 
Agweddau at ddulliau cyfathrebu ar-lein  

Cytuna tri chwarter defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru fod technoleg wedi newid 
y ffordd y maent yn cyfathrebu  

Cytuna tri chwarter (76%) defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru bod 'technoleg wedi newid 
y ffordd y maent yn cyfathrebu' a bod dwy ran o dair (65%) yn dweud bod y dulliau 
cyfathrebu newydd hyn wedi ‘gwneud eu bywyd yn haws’.   

Ystyrir hefyd bod gan ddulliau cyfathrebu digidol eu manteision. Cytuna oddeutu chwech o 
bob deg (61%) o oedolion ar-lein yng Nghymru bod mynd ar-lein yn 'hollbwysig i gael 
gwybod am faterion cyfoes a phroblemau cymdeithasol' ac yn cytuno ei fod yn eu helpu i 
'gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu agos' (63%). Cytuna canran tebyg (61%) ei fod yn 
'eu hysbrydoli i roi cynnig ar bethau newydd'.  

3 Cynhaliwyd yr arolwg gan YouGov ym mis Mai 2015 ymysg sampl ar-lein o 2,290 o oedolion y DU 
ac mae'n rhoi ciplun o ddulliau cyfathrebu personol pobl. Dyma nifer y cyfweliadau a gynhaliwyd fesul 
gwlad: Lloegr = 1879, yr Alban = 200, Cymru = 113 a Gogledd Iwerddon = 98. 
4 Oherwydd bod maint y seiliau'n isel, mae'r hyder ar gyfer amcangyfrif y cyfartaledd poblogaeth yn y 
wlad yn gyfyngedig. Felly, dim ond gwahaniaethau mawr rhwng y gwledydd (rhwng 8% ac 18%) y 
gellir eu nodi fel gwahaniaethau sylweddol ar lefel hyder o 95%. Nid oes dim gwahaniaethau rhwng y 
gwledydd yn sylweddol pan ddefnyddir y lefelau hyder hyn.  
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Ffigur 1.2 Lefel y cytuno â datganiadau cadarnhaol am ddulliau cyfathrebu ar-lein, 
fesul gwlad

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn (n=2290), Lloegr (n=1879), yr Alban (n=200), Cymru (n=113), 
Gogledd Iwerddon (n=98). 
C115. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol? 
 
Mae lleiafrif (17%) o oedolion yng Nghymru yn meddwl eu bod yn treulio gormod o 
amser ar-lein o'i gymharu â'r amser a dreuliant gyda ffrindiau a theulu 

Er gwaetha'r manteision a welir yn Ffigur 1.2Ffigur 1.2,  mae rhai anfanteision i'r dulliau 
cyfathrebu newydd hyn. Mae ychydig o dan hanner yr holl oedolion ar-lein yng Nghymru 
(46%) yn cytuno 'bod mynd ar-lein yn tarfu ar sgyrsiau wyneb yn wyneb gyda ffrindiau a 
theulu' a chytuna oddeutu un o bob chwech (17%) eu bod yn 'treulio gormod o amser ar-lein 
o'i gymharu a'r amser a dreuliant gyda ffrindiau a theulu'. Does dim gwahaniaeth sylweddol 
rhwng y gwledydd mewn perthynas a'r ddau ddatganiad hyn. 

Ffigur 1.3 Lefel y cytuno â datganiadau negyddol am ddulliau cyfathrebu ar-lein, 
fesul gwlad 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn (n=2290), Lloegr (n=1879), yr Alban (n=200), Cymru (n=113), 
Gogledd Iwerddon (n=98). 
C115 I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol? 
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Dulliau cyfathrebu 

Negeseuon testun ac e-bost yw'r dulliau wythnosol mwyaf cyffredin o gyfathrebu. 

Dengys Ffigur 1.4 mai negeseuon testun (79%) ac e-bost  (74%) yw'r ddau ddull mwyaf 
cyffredin o gysylltu'n wythnosol. Ond, mae cwrdd wyneb y wyneb (73%) a galwadau llais 
(66%) hefyd yn cael eu defnyddio gan fwyafrif. Mae dulliau cyfathrebu ar-lein mwy newydd 
fel y cyfryngau cymdeithasol (58%) a negeseua gwib (47%) hefyd yn cael eu defnyddio gan 
lawer fel rhan o'u repertoire cyfathrebu wythnosol. Hefyd, mae oddeutu un o bob pump 
defnyddiwr ar-lein yng Nghymru yn defnyddio Twitter (23%), yn gwneud sylwadau ar 
wefannau (20%), ac yn defnyddio galwadau llais dros y rhyngrwyd (19%) i gyfathrebu â 
ffrindiau a theulu. 

Mae dulliau cyfathrebu drwy'r post fel llythyrau neu gardiau'n cael eu defnyddio'n wythnosol 
neu'n amlach gan un o bob deg oedolyn ar-lein (9%), gan gynyddu i un o bob tri (32%) wrth 
ymestyn yr amser ac ystyried y defnydd ohonynt unwaith y mis neu'n amlach. 

Ffigur 1.4 Dulliau cyfathrebu â ffrindiau a theulu: unwaith yr wythnos neu'n 
amlach, fesul gwlad 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn (n=2290), Lloegr (n=1879), yr Alban (n=200), Cymru (n=113), 
Gogledd Iwerddon (n=98). 
C50. Gan feddwl am eich dulliau cyfathrebu personol yn gyffredinol, pa mor aml ydych chi'n 
defnyddio'r canlynol i gyfathrebu â theulu a ffrindiau? 
 
Cyfathrebu â rhwydweithiau agos: ffrindiau a theulu 

Mae'n well gan dros ddwy ran o dair o bobl yng Nghymru gyfathrebu'n bersonol ag 
aelodau'r teulu 

Dengys Ffigur 1.5 fod y dulliau cyfathrebu a ffafrir yr un fath ar gyfer ffrindiau a theulu, gyda 
chwrdd â phobl wyneb yn wyneb yn brif ddewis (69% ar gyfer y teulu a 58% ar gyfer 
ffrindiau). Mae'r cyfathrebu wyneb yn wyneb hwn sy'n cael ei ffafrio yn gyson ar draws holl 
wledydd y DU. 
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Y dulliau nesaf a ffafrir yw galwadau llais (7% ar gyfer y teulu a 6% ar gyfer ffrindiau), 
negeseuon testun (6% ar gyfer y teulu ac 11% ar gyfer ffrindiau) ac e-bost (7% ar gyfer y 
teulu a 9% ar gyfer ffrindiau). Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn hynod am eu sgôr isel ar 
gyfer cyfathrebu ag aelodau'r teulu a ffrindiau agos5.  

Ffigur 1.5 Dulliau a ffafrir ar gyfer cyfathrebu â ffrindiau a theulu 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein sy'n 16 oed a hŷn sy'n cyfathrebu ag aelodau'r teulu a ffrindiau agos. 
C52. A pha rai o'r dulliau canlynol rydych yn eu ffafrio er mwyn cyfathrebu â.....? 
Mae'r siart yn cynnwys data ar gyfer yr holl ymatebion 5% neu fwy. 
 
Wrth gyfathrebu â grwpiau o ffrindiau a theulu, mae'n well gan bron i un o bob pump o 
bobl yng Nghymru ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol 

Mae Ffigur 1.6 yn dangos y dull a ffafrir ar gyfer cyfathrebu â grwpiau o ffrindiau neu deulu. 
Er mai cyfarfod wyneb yn wyneb yw hoff ddull llawer o hyd (35% yng Nghymru), mae 17% o 
oedolion ar-lein yng Nghymru yn ffafrio'r cyfryngau cymdeithasol, a hefyd negeseuon testun 
(18%). 

5 Dangosir data ar gyfer ymatebion 5% neu fwy ar y siartiau. 
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Ffigur 1.6 Y dull a ffafrir i gyfathrebu â grwpiau o ffrindiau a theulu: unwaith yr 
wythnos neu'n amlach, fesul gwlad 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein sy'n 16 oed a hŷn sy'n cyfathrebu â grwpiau o deulu a ffrindiau. 
C52. A pha rai o'r dulliau canlynol rydych yn eu ffafrio er mwyn cyfathrebu â.....? 
Mae'r siart yn cynnwys data ar gyfer yr holl ymatebion 5% neu fwy. 
 
Yn gyffredinol, post yw'r dull a ffafrir i anfon cyfarchion ar gyfer hanner yr oedolion 
ar-lein yng Nghymru 

Dengys Ffigur 1.7 fod oddeutu hanner yr oedolion ar-lein yng Nghymru (48%) yn defnyddio'r 
gwasanaeth post i anfon llythyrau, cardiau neu becynnau pan fyddant eisio anfon cyfarchiad. 
Mae'n well gan gyfran sylweddol (21%) ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ac mae'n well 
gan un o bob chwech (16%) wneud hynny wyneb yn wyneb. 

Ffigur 1.7 Y dull a ffafrir ar gyfer rhoi cyfarchion pen-blwydd a llongyfarchion 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sy'n anfon cyfarchion ar gyfer achlysuron a digwyddiadau, er 
enghraifft pen-blwyddi, brysiwch wella, llongyfarchiadau ayb. 
C52. A pha rai o'r dulliau canlynol rydych yn eu ffafrio er mwyn cyfathrebu ar gyfer.....? 
Mae'r siart yn cynnwys data ar gyfer yr holl ymatebion 5% neu fwy. 
 
Cyfathrebu â phobl nad ydynt mor gyfarwydd 

Y cyfryngau cymdeithasol yw'r dulliau a ffafrir ar gyfer cyfathrebu â phobl nad ydynt 
mor gyfarwydd  

Yng Nghymru, y cyfryngau cymdeithasol (32%) yw'r dull a ffafrir ar gyfer cyfathrebu â phobl 
nad ydynt mor gyfarwydd ac wedyn e-bost (22%) a negeseuon testun (19%). Wyneb yn 
wyneb (11%) yw'r dull a ffafrir o hyd gan un o bob deg. 

Mae tra-arglwyddiaeth e-bost yn codi (ar 43%) i ddod yn ddull a ffafrir gan leiafrif sylweddol 
ar gyfer cysylltu â phobl cwbl ddieithr, yn cael ei ddilyn gan negeseuon testun (12%) ac 
wedyn y cyfryngau cymdeithasol (10%). 
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Ffigur 1.8 Y dull a ffafrir ar gyfer cyfathrebu â phobl nad ydynt mor gyfarwydd 
Ffrind dydych chi ddim yn ei adnabod gystal 

 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein sy'n 16 oed a hŷn sy'n cyfathrebu â ffrindiau nad ydynt yn eu hadnabod 
gystal â phobl nad ydynt wedi cyfarfod â nhw. 
C52. A pha rai o'r dulliau canlynol rydych yn eu ffafrio er mwyn cyfathrebu â.....? 
Mae'r siart yn cynnwys data ar gyfer yr holl ymatebion 5% neu fwy. 
 
Gwneud cysylltiadau newydd ar-lein 

O'r 19% o oedolion ar-lein yng Nghymru sy'n defnyddio gwefannau chwilio-am-gariad, 
mae dros hanner wedi sefydlu cyfeillgarwch newydd drwyddynt. 

Mae llawer o'r cyfryngau cymdeithasol a drafodir yn yr adran hon yn broses un-ffordd, hynny 
yw, y cyfan sy'n digwydd yw defnyddiwr yn postio neu'n creu gwybodaeth y gall defnyddiwr 
arall ddewis ei darllen neu ei gwylio.  Ond, mae rhai gweithgareddau yn gallu hwyluso 
cyflwyniadau rhwng pobl, gan eu galluogi i ffurfio cysylltiadau newydd neu gyfeillgarwch hyd 
yn oed. 

Dengys Ffigur 1.9 i ba raddau y mae pobl yn defnyddio gwahanol fathau o gyfryngau 
cymdeithasol, ac a ydynt wedi ffurfio perthnasoedd newydd drwy'r mathau hyn o safleoedd.   

O'r pedwar math o safle sy'n cael sylw yn yr arolwg, mae llwyfannau negeseua fel WhatsApp 
a Snapchat yn cael eu defnyddio'n gyson (mae 40% o oedolion ar-lein yn defnyddio'r 
mathau hyn o safle yng Nghymru), ac wedyn fforymau trafod a byrddau bwletin (25%), a 
gwefannau chwilio-am-gariad (19%). Swyddogaethau sgwrsio ar wefannau gamblo (13%) a 
ddefnyddir leiaf, gan oddeutu un o bob wyth oedolyn ar-lein yng Nghymru. 

Ymysg yr 19% o oedolion ar-lein yng Nghymru sy'n dweud eu bod wedi defnyddio 
gwefannau chwilio-am-gariad, mae 55% wedi gwneud cyfeillion newydd.  Mae fforymau 
trafod a byrddau bwletin hefyd yn ffordd boblogaidd o wneud cysylltiadau newydd, gyda dros 
dwy ran o bump (41%) y defnyddwyr yng Nghymru yn dweud eu bod wedi cwrdd â phobl 
newydd fel hyn. Mae oddeutu un o bob tri oedolyn ar-lein sy'n defnyddio'r safleoedd hyn yng 
Nghymru wedi cwrdd â phobl newydd hefyd ar lwyfannau negeseua grŵp (31%) a thrwy 
swyddogaethau sgwrsio ar wefannau gamblo (30%). 
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Ffigur 1.9 Defnyddio gweithgareddau ar-lein gwahanol i wneud cysylltiadau 
newydd 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein sy'n 16 oed a hŷn a phob defnyddiwr gwefannau sy'n 16 oed a hŷn. 
C70. Ac a ydych chi erioed wedi defnyddio'r mathau canlynol o safle? 
C70a. Ac a ydych chi erioed wedi gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd ar-lein 
 
1.3 Rhwydweithio cymdeithasol 

Cyflwyniad 

Cynhaliodd Ofcom arolwg ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd i ymchwilio i'r defnydd o'r 
cyfryngau cymdeithasol ac agweddau tuag at y defnydd hwnnw. Daw'r data o'r un holiadur a 
ddefnyddiwyd yng nghyswllt yr adran flaenorol ar rwydweithiau cyfathrebu personol6.   

Mae'r adran hon yn edrych ar Gymru. Mae'n werth nodi nad oes gwahaniaethau 
arwyddocaol rhwng Cymru a'r gwledydd eraill, ac felly mae'r stori'n gyson â'r gwledydd eraill 
drwyddi draw7. Mae'r holl ffigurau a nodir yn y naratif yn ymwneud â Chymru oni nodir fel 
arall. 

6 Cynhaliwyd yr arolwg gan YouGov ym mis Mai 2015 ymysg sampl ar-lein o 2,290 o oedolion y DU. 
Dyma nifer y cyfweliadau a gynhaliwyd fesul gwlad: Lloegr = 1879, yr Alban = 200, Cymru = 113 a 
Gogledd Iwerddon = 98. 
7 Oherwydd bod maint y seiliau'n isel, mae'r hyder ar gyfer amcangyfrif y cyfartaledd poblogaeth yn y 
wlad yn gyfyngedig. Felly, dim ond gwahaniaethau mawr rhwng y gwledydd (rhwng 8% a 9%) y gellir 
eu nodi fel gwahaniaethau sylweddol ar lefel hyder o 95%. Nid oes dim gwahaniaethau rhwng y 
gwledydd yn sylweddol pan ddefnyddir y lefelau hyder hyn.  

7
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Defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol 

O ran cyrhaeddiad, Facebook yw'r safle cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf, 
yn cael ei ddilyn gan YouTube. 

Yn ôl astudiaeth Ofcom o Lythrennedd yn y Cyfryngau,  Facebook, o ran cyrhaeddiad, yw'r 
brand mwyaf poblogaidd, gyda 97% o oedolion sydd â phroffil cyfryngau cymdeithasol yn 
defnyddio'r safle8. Mae canfyddiadau'r ymchwil ar-lein yn ategu'r defnydd sylweddol hwn o 
Facebook, gyda dros wyth o bob deg (83%) oedolyn ar-lein yng Nghymru yn dweud eu bod 
wedi defnyddio Facebook ar ryw achlysur, pan roddwyd rhestr o wefannau iddynt ddewis 
ohoni.  Mae YouTube yn ail agos, gyda 72% o ddefnyddwyr ar-lein yng Nghymru wedi'i 
ddefnyddio. Mae Twitter (48%) a WhatsApp (40%) hefyd yn cael eu defnyddio gan fwy a 
mwy o bobl. 

Mae dulliau cyfathrebu fideo a lluniau fel Instagram, Pinterest a Snapchat yn dod yn 
fwyfwy poblogaidd 

Mae chwarter y defnyddwyr ar-lein yng Nghymru wedi defnyddio Instagram (23%) a 
Pinterest (23%). Mae un o bob chwech arall wedi defnyddio Snapchat (16%) ac un o bob 
deg wedi defnyddio Flickr (11%).  

Ffigur 1.10 Gwefannau ac apiau sydd wedi cael eu defnyddio, fesul gwlad: y 10 
ymateb uchaf 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn (n=2290), Lloegr (n=1879), yr Alban (n=200), Cymru (n=113), 
Gogledd Iwerddon (n=98). 
C60. Ydych chi erioed wedi defnyddio unrhyw rai o'r gwefannau canlynol. Os ydych chi, pa rai? 
(Dangosir y deg ymateb uchaf) 
 
Mae WhatsApp, Pinterest ac Instagram yn ychwanegiadau diweddar i rai defnyddwyr 
ar-lein yng Nghymru  

Fel ffordd o ganfod tueddiadau diweddar yn nefnydd pobl o wefannau ac apiau, gofynnwyd 
cwestiwn ynghylch ychwanegiad mwyaf diweddar pobl. Mae arwyddion bod gwefannau mwy 

8 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/research-publications/adults/media-lit-
10years/. Tudalen 38. 
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newydd sy'n seiliedig ar ddelweddau a ffotograffau yn cael eu defnyddio i'w gweld yn yr 
ymatebion i'r cwestiwn hwn. Ymysg y rheini sy'n dweud eu bod yn defnyddio unrhyw rai o'r 
pyrth cyfathrebu/rhwydweithio cymdeithasol y cyflwynwyd rhestr ohonynt iddynt, (gweler 
Ffigur 1.11) nodwyd gan 19% o ddefnyddwyr gwefannau mai WhatsApp yw'r 'ychwanegiad 
mwyaf diweddar'.  Nodwyd gan un o bob saith (14%) fod Twitter hefyd yn ychwanegiad 
diweddar. Roedd Instagram (9%) a Pinterest (7%) yn ychwanegiad newydd hefyd i rai. 

Ffigur 1.11 Safle neu ap sydd wedi'i ychwanegu'n fwyaf diweddar 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob defnyddiwr gwefannau 16 oed a hŷn (n=1179), Lloegr (n=1457), yr Alban (n=161), Cymru 
(n=90), Gogledd Iwerddon (n=71). 
C61d. Pa un yw eich ychwanegiad mwyaf diweddar chi?  
Mae'r siart yn cynnwys data ar gyfer yr holl ymatebion 5% neu fwy. 
 
Dywed dau o bob pump oedolyn yng Nghymru sy'n tynnu lluniau digidol eu bod yn eu 
rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol 
 
Mae'r defnydd o safleoedd lluniau a delweddau hefyd yn cael ei ategu gan ymchwil Ofcom i'r 
ffordd y mae pobl yn tynnu lluniau a'u rhannu9. Mae dros dri chwarter (76%) o oedolion yng 
Nghymru yn tynnu lluniau digidol a'r ffôn symudol yw'r ddyfais a ddefnyddir amlaf i wneud 
hyn: mae 57% o oedolion Cymru wedi tynnu lluniau â ffôn symudol a dywed 46% mai hwn 
yw'r ddyfais y maent yn ei ddefnyddio amlaf.  
 
Dywed dau o bob pump (41%) oedolyn yng Nghymru sy'n tynnu lluniau digidol eu bod yn 
rhannu'u lluniau gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer o'r rhain yn debyg o 
fod yn hun-luniau (selfies). Dywed dros chwarter (27%) y bobl yng Nghymru eu bod wedi 
cymryd hun-lun ar ryw adeg a dywed un o bob deg (10%) eu bod yn tynnu hun-lun o leiaf 
unwaith yr wythnos.  
 

9 Daw'r canfyddiadau o arolwg Omnibws Kantar Media, arolwg wyneb yn wyneb a gomisiynwyd gan 
Ofcom ac sy’n cynrychioli holl oedolion y DU. 
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Agweddau at y cyfryngau cymdeithasol 

Dywed dros un o bob pump o bobl eu bod wedi gwirioni â'r cyfryngau cymdeithasol 

Er mwyn deall i ba raddau y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhan o fywydau pobl, 
gofynnon i bobl nodi rhif ar raddfa lle roedd 1 yn cyfateb i 'dydw i ddim wedi gwirioni o gwbl 
â'r cyfryngau cymdeithasol'  a 10 yn cyfateb i 'Dwi wedi gwirioni'n llwyr â'r cyfryngau 
cymdeithasol''.  Yn gyffredinol, cafwyd sgôr rhwng 7 a 10 gan ychydig dros un o bob pum 
oedolyn (22%) yng Nghymru (gweler Ffigur 1.12), sy'n awgrymu bod y bobl hyn yn teimlo eu 
bod wedi gwirioni â'r cyfryngau cymdeithasol. Gwelir patrwm cyson a thebyg ar draws yr holl 
wledydd. 

Ffigur 1.12 Y graddau y mae pobl wedi gwirioni â'r cyfryngau cymdeithasol, fesul 
gwlad 

Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn (n=2290), Lloegr (n=1879), yr Alban (n=200), Cymru (n=113), 
Gogledd Iwerddon (n=98). 
C91. Petai rhaid ichi ddewis rhif rhwng 1 a 10, gydag 1 yn cynrychioli 'Dydw i ddim wedi gwirioni o 
gwbl â'r cyfryngau cymdeithasol' a 10 yn cynrychioli "Dwi wedi gwirioni'n llwyr â'r cyfryngau 
cymdeithasol', pa rif fyddech chi'n ei ddewis i'ch disgrifio chi? 
 
Mae un o bob pump wedi postio pethau ar-lein ac yn difaru gwneud hynny 

Mae pryderon am breifatrwydd yng nghyswllt defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol; dengys 
Ffigur 1.13 fod bron i saith o bob deg oedolyn yng Nghymru (69%) yn cytuno 'na allant 
ddeall pam mae pobl yn rhannu gwybodaeth bersonol â phobl nad ydynt yn eu hadnabod yn 
dda neu o gwbl. Mae canran debyg (63%) yng Nghymru hefyd yn cytuno 'bod pobl yn 
gwastraffu gormod o amser ar y cyfryngau cymdeithasol'.  Mae dau ddeg tri y cant o 
oedolion yng Nghymru wedi rhoi pethau ar-lein ac yn difaru gwneud hynny. 
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Ffigur 1.13 Lefel y cytundeb â datganiadau am y cyfryngau cymdeithasol 

 
Ffynhonnell: Ymchwil Ofcom, ‘Connected Devices’, Mai 2015 
Sail: Pob oedolyn ar-lein 16 oed a hŷn =2290  
C90 I ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol am y cyfryngau 
cymdeithasol? 
 
1.4 Newidiadau yn y defnydd o wasanaethau clyweledol yng 

Nghymru 

Gwylio teledu wedi'i ddarlledu  
Mae dadansoddiad BARB yn seiliedig ar y rhaglenni teledu wedi'u hamserlennu, megis 
rhaglenni sydd wedi'u rhestru yng nghylchgronau rhestru rhaglenni teledu neu gyfeiryddion 
rhaglenni electronig (EPGs) ar setiau teledu. Mae 'Gwylio Teledu wedi'i Ddarlledu' yn cyfeirio 
at raglenni teledu sy'n cael eu gwylio'n fyw adeg eu darlledu (gwylio teledu yn y ffordd 
draddodiadol), recordiadau o'r rhaglenni hyn neu wylio'r rhaglenni drwy wasanaethau dal-i-
fyny (recordio rhaglenni i'w gwylio'n ddiweddarach), hyd at saith niwrnod ar ôl iddynt 
ymddangos ar y teledu. 

Gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol  
Mae gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol yn cyfeirio at raglenni teledu sy'n cael eu 
gwylio'n fyw adeg eu darlledu ar y teledu. 

Gwylio teledu mewn ffordd anhraddodiadol  
Mae hyn yn cyfeirio at raglenni teledu nad ydynt yn cael eu gwylio'n fyw adeg eu darlledu. 
Mae hyn yn cynnwys gwylio rhaglenni teledu drwy beiriannau recordio fideo digidol, 
gwasanaethau dal-i-fyny, gwasanaethau tanysgrifio ar-alwad a gwasanaethau talu-i-wylio. 
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Roedd pobl yng Nghymru wedi gwylio 12 munud yn llai o deledu wedi'i ddarlledu y 
dydd yn 2104 nag yn 2013 (4 awr 11 munud) 

Roedd yr unigolyn cyffredin yng Nghymru wedi gwylio 4 awr 11 munud o deledu wedi'i 
ddarlledu y dydd yn 201410; 12 munud yn llai y dydd nag yn 2013 (Ffigur 1.14)11. Dyma'r 
gostyngiad mwyaf sylweddol yn nifer y munudau o wylio teledu yn flynyddol yng Nghymru 
ers 2010. Er hyn, mae unigolion yng Nghymru yn dal i wylio llawer mwy o deledu ar 
gyfartaledd nag unigolion yn yr Alban (3 awr 59 munud), Gogledd Iwerddon (3 awr 47 
munud) a'r DU drwyddi draw (3 awr 40 munud). 

Ffigur 1.14 Munudau o deledu sy'n cael eu gwylio bob dydd ar gyfartaledd, fesul 
gwlad: pob cartref  

 
Ffynhonnell: BARB. Nodyn: Cyflwynwyd panel BARB newydd ar 1 Ionawr 2010. Felly, dylid bod yn 
ofalus wrth ystyried data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel (gweler y llinell fylchog). Nodyn: 
Cyfrifir newidiadau canrannol o un flwyddyn i r llall ar ddata i ddau le degol. 
 
Roedd dros naw o bob deg unigolyn (93.5%) yng Nghymru yn gwylio teledu bob 
wythnos yn 2014; 1.4 pwynt canran yn llai nag yn 2013  

Ymhob un o'r gwledydd ac yn y DU drwyddi draw, roedd canran y bobl a oedd yn gwylio'r 
teledu mewn wythnos arferol dros 90%. (Ffigur 1.15). Bob blwyddyn gostyngodd y 
cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog (average weekly reach) yn yr holl wledydd, gan ostwng 
fwyaf yng Nghymru (o 1.4 pwynt canran). Er gwaethaf hyn, yng Nghymru y mae'r 
cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog uchaf o'i gymharu â'r gwledydd datganoledig eraill a'r DU 
drwyddi draw, ac mae hynny'n bod ers 2010.  

10 Wrth ddadansoddi data BARB, rydym yn cyfeirio at wylio rhaglenni adeg eu darlledu (yn fyw), 
unrhyw recordiadau o'r rhaglenni hyn, ac os cânt eu gwylio drwy wasanaeth dal-i-fyny'r darlledwr (e.e. 
BBC iPlayer) hyd at saith niwrnod wedyn.  
11 Mae'r cynnydd yn y gwylio a welir yn Ffigur 1.14 a Ffigur 1.15 rhwng 2009-2010 ar draws rhai o 
ranbarthau ITV, fel Cymru, y Gogledd Ddwyrain ac ardal Gororau'r Alban (Border) o bosib yn 
gysylltiedig â newidiadau penodol i baneli rhanbarthol BARB a ddigwyddodd pan gyflwynwyd y panel 
BARB newydd ar 1 Ionawr 2010. Felly, dylid bod yn ofalus wrth ystyried data a gasglwyd cyn ac ar ôl 
newid y panel (gweler y llinell fylchog). 
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Ffigur 1.15 Cyrhaeddiad wythnosol cyfartalog teledu, fesul gwlad 

 
Ffynhonnell: BARB. Meini prawf cyrhaeddiad = 15 munud yn olynol o wylio o leiaf unwaith mewn 
wythnos arferol. Defnyddiwyd wythnosau llawn. Nodyn: Cyflwynwyd panel BARB newydd ar 1 Ionawr 
2010. Felly, dylid bod yn ofalus wrth ystyried data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel (gweler y 
llinell fylchog). 

Defnyddiodd bron i hanner yr holl oedolion yng Nghymru wasanaethau dal-i-fyny fel 
iPlayer, ITV Player ac All 4 yn 2015; 8 pwynt canran yn uwch nag yn 2014. 

Dengys Ffigur 1.16 y newid o un flwyddyn i'r llall yn y defnydd o ddulliau gwylio teledu 
anhraddodiadol yng Nghymru gan ddefnyddio Traciwr Technoleg Ofcom. Y tri dull o dan 
sylw yw: gwasanaethau dal-i-fyny (e.e. iPlayer, ITV Player, All 4), gwasanaethau tanysgrifio i 
gael fideos (e.e. Netflix, Amazon Instant) a recordwyr fideo personol (PVRs). 

O'r holl oedolion yng Nghymru, dywedodd 48% eu bod wedi defnyddio gwasanaethau dal-i-
fyny yn 2015, 8 pwynt canran o gynnydd ers yr un cyfnod yn 2014. Mae hyn yn debyg i'r 
defnydd o wasanaethau dal-i-fyny yn yr Alban (49%) a'r DU yn gyffredinol (48%), ac yn uwch 
nag yng Ngogledd Iwerddon (32%). Mae'r defnydd o wasanaethau tanysgrifio i gael fideos 
(14%) a recordwyr fideo personol (PVRs) (63%) yn debyg i gyfartaledd y DU. 
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Ffigur 1.16 Defnyddio gwasanaeth dal-i-fyny, gwasanaeth tanysgrifio i gael fideos a 
recordwyr fideo personol (PVRs) yng Nghymru 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, W1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn (DU 2014 = 3740, Cymru 2014 = 491; DU 2015 = 3756, Cymru 2015 
= 496) 
QH17 (QH46): Gan feddwl am eich defnydd personol chi o raglenni teledu a ffilmiau ar-lein ac am y 
gwasanaethau ar-alwad yr ydych efallai yn eu defnyddio ar unrhyw ddyfais (e.e. ffôn clyfar, set 
deledu, dyfais tabled neu liniadur) yn unrhyw le, pa rai o'r canlynol, os o gwbl, ydych chi wedi'u 
defnyddio'n bersonol? QR1A-B: Oes gan eich cartref Sky+/ Virgin TiVo neu V+? QR1C-E: Ydy'ch 
blwch pen set Freesat / blwch Freeview neu set deledu Freeview / teledu band eang yn gadael i chi 
recordio a storio rhaglenni teledu, a hefyd yn gadael ichi stopio rhaglenni teledu byw am gyfnod a'u 
'weindio' yn ôl? QR1F-G: Oes gennych chi flwch pen set YouView/ Now TV ? 
 
Ymchwil defnyddwyr ar y gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio'r teledu mewn ffordd 
draddodiadol 

Er mwyn deall yn well y gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio'r teledu yn y ffordd draddodiadol 12, 
a bennwyd drwy ddadansoddiad blaenorol BARB , comisiynydd Ofcom ymchwil omnibws ym 
mis Ebrill 2015. Cynhaliwyd yr ymchwil gan Gfk NOP ymysg 1,878 o oedolion 16 oed a hŷn 
a oedd yn byw yn y DU, gyda chyfweliadau atgyfnerthu ychwanegol yng Ngogledd Iwerddon 
er mwyn gallu darparu adroddiad ar y gwledydd unigol13. Yn ystod yr ymchwil, cynhaliwyd 
163 cyfweliad yn yr Alban, 99 cyfweliad yng Nghymru a 110 cyfweliad yng Ngogledd 
Iwerddon14. 

12 Mae gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol yn cyfeirio at raglenni teledu sy'n cael eu gwylio'n fyw 
adeg eu darlledu ar y teledu. 
13 Dim ond atgyfnerthiad oedd ei angen yng Ngogledd Iwerddon, gan fod meintiau'r samplau yn y 
gwledydd eraill yn ddigon yn y prif sampl. 
14 Adroddir ar y prif gyfweliadau a chyfweliadau atgyfnerthu Gogledd Iwerddon gyda'i gilydd fel sampl 
o fewn CMR y gwledydd. Ond nid yw cyfweliadau atgyfnerthu Gogledd Iwerddon wedi'u cynnwys yn 
sampl cyffredinol y DU. 
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Roedd yr ymchwil yn gofyn i ddefnyddwyr nodi pa weithgareddau clyweledol yr oeddynt yn 
gwneud mwy neu lai ohonynt, o'i gymharu â blwyddyn yn ôl15. Pwrpas hyn oedd rhoi syniad 
o'r newidiadau mewn ymddygiad ar draws wahanol nodweddion e.e. pa sgrin a ddefnyddir 
(teledu neu arall), ble mae'r gwylio'n digwydd (gartref neu rywle arall), traddodiadol neu 
anhraddodiadol (e.e. adeg darlledu neu drwy wasanaeth dal-i-fyny, recordio'n bersonol, 
tanysgrifiad ar-alwad neu talu i wylio), a'r cynnwys sy'n cael ei wylio (e.e. rhaglenni 
BBC/ITV/UTV/STV/Channel 4 neu Five, clipiau byr, ffilmiau, cyfresi).  Gan fod byrfoddau'n 
cael eu defnyddio yn yr adran hon, dangosir geiriad llawn y cwestiynau a'r rhestr 
gweithgareddau y gofynnwyd amdanynt ar ddiwedd yr adran. 

Canfu'r ymchwil fod cynnydd yn y defnydd o ddulliau gwylio anhraddodiadol: 
gwasanaethau dal-i-fyny heb danysgrifio, gwylio cynnwys wedi'i recordio a 
gwasanaethau tanysgrifio ar-alwad. 

Dengys Ffigur 1.17 y newidiadau honedig mewn gweithgareddau clyweledol penodol ymysg 
ymatebwyr yn y gwledydd a'r DU drwyddi draw, tra mae Ffigur 1.18 yn dangos y 
canfyddiadau ehangach ar gyfer Cymru yn fwy manwl. 

Yn y DU yn gyffredinol, nododd yr ymchwil fod pobl yn dweud eu bod yn gwylio llai ar deledu 
mewn ffyrdd traddodiadol  (h.y. adeg darlledu'r cynnwys) a hefyd yn gwylio llai drwy gyfrwng 
y teledu dros y flwyddyn flaenorol. Ochr yn ochr â hyn, roedd yr ymatebwyr yn dweud eu bod 
yn gwylio mwy o deledu drwy ddulliau anhraddodiadol h.y. gwelwyd bod mwy yn gwylio 
gwasanaeth dal-i-fyny heb danysgrifio, gwylio cynnwys wedi'i recordio'n bersonol ganddynt, 
a defnyddio gwasanaethau tanysgrifio ar-alwad (gweler Ffigur 1.17). 

Roedd ymatebwyr yng Nghymru hefyd yn dweud eu bod, at ei gilydd, yn gwylio llai o deledu 
drwy ddulliau traddodiadol. Dywedodd wyth y cant eu bod yn gwylio mwy adeg darlledu'r 
cynnwys ym mis Ebrill 2015 nag yn y flwyddyn flaenorol, tra dywedodd 27% eu bod yn 
gwylio llai, sef newid net o -19%. 

Nodai'r ymchwil fod pobl yng Nghymru hefyd yn dweud eu bod yn gwylio mwy o deledu drwy 
ddulliau anhraddodiadol. Roedd yr enillion net yn +40% ar gyfer gwylio gwasanaeth dal-i-
fyny heb danysgrifio, +18% ar gyfer gwylio cynnwys wedi'i recordio'n bersonol a dywedodd 
+13% o'r ymatebwyr eu bod yn defnyddio gwasanaethau tanysgrifio ar-alwad. 

Fel cyd-destun i'r canfyddiadau uchod, mae'n werth nodi bod y gostyngiad a oedd yn cael ei 
honni yn y gwylio traddodiadol (h.y. gwylio adeg ei ddarlledu), gwylio drwy set deledu a 
gwylio teledu PSB yn is na'r gostyngiadau a nodwyd ar gyfer gwylio DVDs (colled net o -
30% yng Nghymru) a mynd i'r sinema (-35% yng Nghymru) dros yr un cyfnod (gweler Ffigur 
1.18). Mae hyn yn cyd-fynd â'r canfyddiadau yn y DU yn gyffredinol. 

Roedd Cymru yn wahanol i'r tueddiadau cyffredinol yn y DU o ran newidiadau mewn gwylio 
drwy sgriniau penodol, a lleoliad y gwylio. Yn y DU yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn fwy 
tebygol o ddweud eu bod yn gwylio llai o gynnwys drwy set deledu na blwyddyn yn ôl. Yng 
Nghymru dywedodd 29% eu bod yn gwylio mwy o gynnwys drwy'r set deledu, a dywedodd 
14% eu bod yn gwneud llai (felly roedd y newid net yn +15%)16.  

15 Roedd yr ymchwil yn pennu barn yr ymatebwyr eu hunain am y newidiadau yn eu patrwm gwylio ac 
ymddygiadau cysylltiedig. Ond nid yw'n dangos maint y newid e.e. cynnydd neu ostyngiad yn y 
munudau gwylio. 
16 Dylid nodi bod yr ymchwil yn seiliedig ar ddata wedi'i hunan-gofnodi ac mae'n nodi barn bersonol yr 
ymatebwyr am newidiadau yn eu patrwm gwylio a'r ymddygiad cysylltiedig. Nid yw'r adroddiad hwn yn 
cynnwys data arall sy'n cadarnhau'r cynnydd hwn a hunangofnodwyd gan yr ymatebwyr yn y gwylio 
drwy'r set deledu yng Nghymru yn 2015. 
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Yn y DU yn gyffredinol, ni chofnodwyd fawr o newid yn lleoliad y gwylio. Ond roedd 
ymatebwyr yng Nghymru yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn gwylio mwy yn y cartref (newid 
net o +12%) a hefyd y tu allan i'r cartref (+7%) nag yr oeddynt yn ei wneud flwyddyn yn ôl.  

Ffigur 1.17 Newidiadau honedig mewn gweithgareddau clyweledol allweddol dros y 
flwyddyn ddiwethaf (%), fesul gwlad 

 
Ffynhonnell: GfK NOP omnibus, Ebrill 2015. Sail: Pob oedolyn (1878). Geiriad y cwestiwn: QA, Ar 
gyfer pob un o'r gweithgareddau canlynol, dywedwch a ydych yn gwneud mwy o hyn, yr un faint neu 
lai o hyn o'i gymharu â blwyddyn yn ôl? Mae hwn yn rhoi r 'enillion net' neu'r 'golled net' ar gyfer 
gweithgaredd. Er enghraifft, os dywedodd 20% o ymatebwyr eu bod yn gwneud mwy o'r gweithgaredd 
a 5% yn dweud eu bod yn gwneud llai, yr enillion net fyddai +15% yn gwneud mwy o'r gweithgaredd. 

Ffigur 1.18 Newidiadau honedig mewn gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf 
(%), Cymru 

 
Ffynhonnell: GfK NOP omnibus, Ebrill 2015. Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn yng Nghymru (99). 
Geiriad y cwestiwn: QA, Ar gyfer pob un o'r gweithgareddau canlynol, dywedwch a ydych yn gwneud 
mwy o hyn, yr un faint neu lai o hyn o'i gymharu â blwyddyn yn ôl? 
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Omnibws Ofcom: geiriad cwestiynau'r ymchwil  

 

1.5 Dadansoddiad o wasanaethau cyfathrebu yn Aberystwyth, 
Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam 

Cyflwyniad 

Mae Ofcom wedi comisiynu data ymchwil oddi wrth Arolwg Poblogaeth Prydain i ymchwilio i 
wasanaethau cyfathrebu ar lefel fanylach yng Nghymru. Y trefi a'r dinasoedd sydd wedi'u 
cynnwys yw Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Aberystwyth a Wrecsam. Bydd y dinasoedd 
hyn yn cael eu cymharu â'i gilydd ac â Chymru o ran faint sy'n manteisio ar wasanaethau 
rhyngrwyd, ffonau symudol a llinellau sefydlog.  

Methodoleg 

Mae Arolwg Poblogaeth Prydain yn holi defnyddwyr am wasanaethau cyfathrebu; mae’n 
cynnwys oddeutu 2,000 o gyfweliadau wyneb yn wyneb yn y cartref gydag oedolion (dros 15 
oed) bob wythnos, sy’n caniatáu dadansoddiad rhanbarthol ac is-ddemograffig manwl.  

Gan ddefnyddio data o'r Arolwg (Ionawr 2014 i fis Mawrth 2015), cynhaliwyd gwaith 
dadansoddi ar Aberystwyth, Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. Y diffiniad o bob 
dinas yw'r ardal sydd o dan reolaeth cyngor y ddinas. Ar gyfer trefi llai, diffinnir y ffin fel yr 
holl unigolion sy'n byw mewn cod post sy'n dod o dan y dref honno ac sydd hefyd yn cael ei 
hystyried yn ardal drefol. Er enghraifft, diffinnir Wrecsam fel yr holl godau post trefol yn y 
codau LL11-LL14.   

Roedd y seiliau ar gyfer y trefi a'r dinasoedd yng Nghymru fel a ganlyn: Cymru 4812; 
Caerdydd 183; Abertawe 208; Casnewydd 292; Wrecsam 201 ac Aberystwyth 146. Nid yw 
Arolwg Poblogaeth Prydain yn ceisio bod yn gynrychiadol ar lefelau isel iawn, ac efallai na 
fydd samplau o dref neu ddinas benodol yn cyfateb i union broffil y dref honno. Yn 
Aberystwyth, roedd 47% o'r sampl yn fyfyrwyr, gan fod prifysgol fawr yn y dref. Cafodd y 
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dadansoddiad ei ailwneud heb gynnwys y myfyrwyr er mwyn ceisio cynrychioli'r dref yn well. 
Lle y mae presenoldeb myfyrwyr yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i ganlyniadau 
Aberystwyth, bydd yn cael ei nodi. 

Dewiswyd y dinasoedd hyn yn rhannol er mwyn cynnwys dinasoedd yng Ngogledd a De 
Cymru ac yn rhannol oherwydd mae'r gwaith dadansoddi wedi'i gyfyngu i'r ardaloedd hynny 
lle mae gan Arolwg Poblogaeth Prydain sampl ddigon mawr. 

Mae Arolwg Poblogaeth Prydain yn defnyddio methodoleg wahanol i Draciwr Technoleg 
Ofcom, o ran bod cwotas a geiriad y cwestiynau yn wahanol. Felly nid yw gwahaniaethau 
rhwng ffigurau'r Arolwg ac Ofcom yn annisgwyl nac yn achos pryder. Mae cwestiynau'r 
Arolwg hefyd yn cynnwys termau gwahanol i rai Ofcom; e.e. defnyddio 'web-enabled phone'  
yn hytrach na 'smartphone'.  

Proffil Cymru a phob un o'r trefi a'r dinasoedd yn y dadansoddiad 

Mae proffil y samplau yn Abertawe ac Aberystwyth gryn dipyn yn iau na'r dinasoedd eraill, a 
Chymru drwyddi draw (Ffigur 1.19). Y rheswm am hyn yn Aberystwyth yw'r boblogaeth fawr 
o fyfyrwyr yno. Mae gan Gasnewydd a Wrecsam broffil poblogaeth hŷn; mae 66% o 
boblogaeth Casnewydd a 63% o boblogaeth Wrecsam dros 45 oed o'i gymharu â 59% yng 
Nghymru drwyddi draw.  

Ffigur 1.19 Proffiliau oedran Cymru, Aberystwyth, Caerdydd, Casnewydd, Abertawe 
a Wrecsam 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+ (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, Abertawe 208 
a Wrecsam 211) 
 
Oherwydd presenoldeb y brifysgol, mae gan Aberystwyth ganran uwch o bobl yn y grŵp 
economaidd-gymdeithasol C1, gan fod myfyrwyr amser llawn wedi'u cynnwys yn y grŵp hwn 
(Ffigur 1.20). Gan Gaerdydd y mae'r samplau mwyaf difreintiedig sy'n cael eu hystyried, 
gyda 46% yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol DE. Yn Abertawe a Chasnewydd y mae'r 
samplau mwyaf cyfoethog, gyda 73% yn Abertawe a 78% yng Nghasnewydd yn y grwpiau 
economaidd-gymdeithasol ABC1.  
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Ffigur 1.20 Proffiliau economaidd-gymdeithasol Cymru, Aberystwyth, Caerdydd, 
Casnewydd, Abertawe a Wrecsam 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+ (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, Abertawe 208 
a Wrecsam 211) 
 
Gwahaniaethau demograffig eraill 

Mae lefel diweithdra yn uwch yng Nghaerdydd nag yn y dinasoedd eraill a Chymru yn 
gyffredinol. Mae tri deg a chwech y cant o'r sampl yng Nghasnewydd wedi ymddeol, o'i 
gymharu â chyfartaledd Cymru o 30%. Caerdydd yw'r ddinas mwyaf ethnig amrywiol o'r 
dinasoedd, gydag 16% o'r ymatebwyr yn dweud eu bod yn dod o leiafrif ethnig, o'i gymharu 
â 2% ar draws Cymru yn gyffredinol. 

Mae gan Gaerdydd ac Aberystwyth brifysgolion mawr, ac mae eu samplau yn cynnwys 
llawer mwy o fyfyrwyr na chyfartaledd Cymru (12% ar gyfer Caerdydd a 47% ar gyfer 
Aberystwyth). Oherwydd hyn efallai, mae gan y dinasoedd hyn fwy na'r cyffredin o 
ymatebwyr (21% a 44%) sy'n byw mewn llety rhent preifat. Mae gan Wrecsam (28%) a 
Chaerdydd (31%) fwy na chyfartaledd Cymru (17%) o bobl yn byw mewn llety awdurdod lleol 
neu gymdeithas dai.   

Mae cofio am y gwahaniaethau hyn rhwng y dinasoedd yn ddefnyddiol, gan fod oed 
unigolion, cyfoeth, lefel addysg a chyfnod bywyd yn effeithio ar y nifer sy'n manteisio ar 
wasanaethau cyfathrebu a'r defnydd ohonynt. Byddwn yn cofio hyn wrth ystyried y 
gwahaniaethau rhwng y dinasoedd.  

Yng Nghaerdydd y manteisir leiaf ar wasanaethau symudol a llinell sefydlog  

Ledled Cymru, mae 79% o unigolion yn byw mewn cartref sydd â llinell sefydlog (Ffigur 
1.21).  Ymatebwyr Caerdydd sydd lleiaf tebygol o fod â llinell sefydlog (71%); mae'r rheini 
sy'n byw yn y dinasoedd eraill yn fwy tebygol na chyfartaledd Cymru o fod ag un. Nid yw hyn 
yn cynnwys myfyrwyr yn Aberystwyth; os cânt eu cynnwys, dim ond 62% o bobl yn 
Aberystwyth sydd â llinell sefydlog.    
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Ffigur 1.21 Y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau llinell sefydlog yn nhrefi a 
dinasoedd Cymru 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+ (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, Abertawe 208 
a Wrecsam 211) 
Cwestiwn: Oes gennych chi ffôn llinell sefydlog? 

Ac eithrio Caerdydd, mae'r nifer sy'n manteisio ar unrhyw fath o ffôn symudol yn uwch yn yr 
holl drefi a dinasoedd na chyfartaledd Cymru (Ffigur 1.22). Mae ffonau clyfar yn fwy cyffredin 
yng Nghasnewydd (76%) ac Aberystwyth (75%) nag yn y dinasoedd eraill a Chymru drwyddi 
draw (59%). Y rheswm am y niferoedd uchel yn Aberystwyth yw'r boblogaeth myfyrwyr. 

Ffigur 1.22 Y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau teleffoni symudol mewn trefi a 
dinasoedd yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+ (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, Abertawe 208 
a Wrecsam 211) 
Cwestiwn: Oes gennych chi ffôn symudol?  
Cwestiwn: Oes gennych chi ffôn sy'n gallu defnyddio'r we? 

Mae Freesat yn fwy cyffredin yng Ngogledd Cymru 

Mae gan dros naw o bob deg (94%) o boblogaeth Cymru fynediad i deledu yn y cartref  
(Ffigur 1.23). Mae gan fwy o bobl yn Abertawe (96%) a Wrecsam (99%) deledu yn y cartref.  

Mae'r defnydd o wasanaethau teledu drwy dalu yn is na'r cyfartaledd yng Nghaerdydd (47%) 
ac Aberystwyth (heb gynnwys myfyrwyr) (27%). Mae gan Abertawe a Wrecsam fwy o 
gartrefi sydd ag o leiaf  un teledu Freeview neu Freesat (70% ar gyfer y ddwy). Mae 
gwasanaethau lloeren di-dâl yn fwy cyffredin yn ninasoedd Wrecsam (10%) ac Aberystwyth 
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(8%) yng Ngogledd Cymru, sy'n adlewyrchu r ffaith nad yw'r ddarpariaeth DTV bob amser yn 
dda yno17.   

Ffigur 1.23 Y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau teledu mewn trefi a dinasoedd  
yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+ (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, Abertawe 208 
a Wrecsam 211) 
Cwestiwn: A oes teledu yn y cartref?  
Cwestiwn. A oes teledu lloeren/cebl/Freeview neu Freesat yn eich cartref?  

Mae mynediad i fand eang cebl yn brin yng Ngogledd Cymru 

Mae gan dros bedwar o bob bump (85%) o boblogaeth Cymru ryw fath o fynediad i'r 
rhyngrwyd. Mae mynediad i'r rhyngrwyd yn fwyaf cyffredin yn Abertawe (96%) ac 
Aberystwyth (97%), ac yn lleiaf cyffredin yng Nghaerdydd (79%). Mae gan saith deg y cant o 
unigolion yng Nghymru fynediad i'r rhyngrwyd gartref, er fod hyn yn fwyaf cyffredin yn 
Abertawe (88%).  

Yn Ne Cymru yn bennaf y ceir darpariaeth cebl. Mae gan rhwng 22% a 52% o gartrefi yn 
ninasoedd Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe yn y De fand eang cebl. Ond, mae'n is yn 
Wrecsam (1%) a dim band eang cebl yn Aberystwyth. Yn yr ardaloedd heb wasanaeth cebl, 
band eang drwy xDSL yw'r unig opsiwn (mae hwn yn cynnwys band eang dros ADSL, a 
gwasanaethau ffibr). 

17 http://maps.ofcom.org.uk/dtt/ ar gyfer y ddarpariaeth DTV 
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Ffigur 1.24 Y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau rhyngrwyd mewn trefi a 
dinasoedd yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15 oed a hŷn (Cymru 5287, Aberystwyth 146, Caerdydd 196, Casnewydd 292, 
Abertawe 208 a Wrecsam 211) 
Cwestiwn: Pa un o'r rhain sy'n disgrifio orau pa mor aml y byddwch yn defnyddio'r rhyngrwyd? 
Cwestiwn. A sut ydych chi’n cael mynediad i'r rhyngrwyd? 
Cwestiwn. Ydy'ch mynediad i'r rhyngrwyd gartref drwy fand eang cebl, band eang ADSL, mae 
gennych fynediad i fand eang ond ddim yn gwybod y math? 

Mae gwasanaethau trafodion ar-lein, fel bancio, yn llai cyffredin yng Nghaerdydd nag 
yn y trefi a dinasoedd eraill 

Mae defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer trafodion (prynu nwyddau a bancio) yn fwy cyffredin yn 
Abertawe, Casnewydd ac  Aberystwyth nag yng Nghymru drwyddi draw (Ffigur 1.25). Yng 
Nghaerdydd, Abertawe ac Aberystwyth, mae pobl yn llawer mwy tebygol o ddefnyddio 
gwasanaethau VoIP.  

Mae pobl yn Abertawe yn fwy tebygol o lawrlwytho unrhyw fath o gynnwys (teledu, ffilm a 
cherddoriaeth) na phobl yng ngweddill Cymru. Os yw myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn 
Aberystwyth, mae'r ffigur yn uwch ar gyfer lawrlwytho cerddoriaeth, ffilmiau a rhaglenni 
teledu. Os nad yw myfyrwyr yn cael eu cynnwys, mae canlyniadau Aberystwyth yn dangos 
bod pobl yn fwy tebygol na phobl gweddill Cymru o lawrlwytho cynnwys teledu, ond nid 
cerddoriaeth a ffilm. Mae ymatebwyr o Gaerdydd yn fwy tebygol na'r rheini yng Nghymru 
drwyddi draw i lawrlwytho cerddoriaeth a ffilmiau. 
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Ffigur 1.25 Defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd mewn trefi a dinasoedd yng 
Nghymru 

 
Ffynhonnell: Arolwg Poblogaeth Prydain 
Sail: Pob oedolyn 15+  sydd â mynediad i'r rhyngrwyd (Cymru 3460, Aberystwyth 137, Caerdydd 139, 
Casnewydd 225, Abertawe 161a Wrecsam 175) 
Cwestiwn: Pa rai o'r canlynol rydych wedi'u gwneud yn ystod y tri mis diwethaf? 

1.6 Y niferoedd sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau 
cyfathrebu allweddol ymysg y rheini sy'n gallu siarad neu 
ysgrifennu Cymraeg 

Cyflwyniad 

Yn dilyn Arolwg Traciwr Technoleg Ofcom (Ionawr - Chwefror 2015), rydym wedi gwneud 
rhywfaint o waith dadansoddi yng nghyswllt yrheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg 
(rhugl a heb fod yn rhugl), gan edrych ar eu defnydd o ddyfeisiau a gwasanaethau 
cyfathrebu allweddol.  

Mae Ffigur 1.26 yn dangos proffil demograffig y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu 
Cymraeg ac yn cymharu hwn â'r holl sampl o Gymru. Yn dilyn hyn, mae Ffigur 1.27 yn 
dangos y defnydd o ddyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu allweddol ymysg oedolion yn yr 
is-grŵp hwn.  

Nodyn am ein hymchwil arolwg 
Cofiwch, oherwydd bod maint y seiliau'n isel, mae'r holl ganfyddiadau yn ddangosol ac felly 
dylid eu trin â gofal. Bwriadwyd sampl y Traciwr Technoleg yng Nghymru i gynrychioli 
poblogaeth Cymru gyfan, ac felly nid yw'n gynrychioliadol o’r rheini sy’n siarad a/neu'n 
ysgrifennu Cymraeg. 

Mae Ffigur 1.26 yn cymharu'r rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg â holl oedolion 
Cymru. Yn 2015, mae incwm blynyddol aelwydydd y rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu 
Cymraeg yn cymharu ag incwm holl oedolion Cymru, ac maent yn fwy tebygol na'r holl 
oedolion yng Nghymru o fod yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol ABC1 (61% o'i 
gymharu â 48%) Hefyd, mae siaradwyr/ysgrifenwyr Cymraeg yn fwy tebygol na'r holl 
oedolion yng Nghymru o fod yn byw mewn ardaloedd gwledig (33% o'i gymharu â 22%). 
Maent hefyd yn fwy tebygol o fod â phroffil demograffig hŷn (24% 16-34 oed o'i gymharu â 
39% 55+ oed).   
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Ffigur 1.26 Proffil demograffig y rheini sy’n siarad neu sy'n ysgrifennu Cymraeg 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn: 496 Cymru, 138 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu 
heb fod yn rhugl) 
 
Y niferoedd ymysg y rheini sy'n gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg sy’n defnyddio 
dyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu 

Mae Ffigur 1.27 yn dangos bod y rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg yn 2015 gryn 
dipyn yn fwy tebygol na'r holl oedolion yng Nghymru o fod â llinell sefydlog gartref (93% o'i 
gymharu â 83%), neu set radio DAB gartref (53% o'i gymharu â 39%). Ond, mae'r 
ymatebwyr hyn gryn dipyn yn llai tebygol o fod â mynediad i'r rhyngrwyd (drwy unrhyw ddull) 
gartref (76% o'i gymharu â 86%), ac yn llai tebygol o fod â mynediad i'r rhyngrwyd drwy ffôn 
clyfar yn unig (2% o'i gymharu â 7%).  

Fel gyda'r cynnydd ar gyfer yr holl oedolion yng Nghymru ers 2014, yn 2015 mae'r rheini 
sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg yn fwy tebygol o fod yn berchen ar ddyfais tabled 
(59% o'i gymharu â 38% yn 2014), ac i fod â gwasanaeth teledu drwy dalu ar eu prif set 
deledu (70% o'i gymharu â 54% yn 2014). Er nad oes newid wedi bod ers 2014 ymysg yr 
holl oedolion yng Nghymru, mae'r rheini sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg yn awr yn fwy 
tebygol o fod yn berchen ar set radio DAB (53% o'i gymharu â 26% yn 2014). 
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Ffigur 1.27 Y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau a gwasanaethau cyfathrebu yng 
Nghymru 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, Ton 1, 2015. 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn: 496 Cymru, 138 yn gallu siarad neu ysgrifennu Cymraeg (rhugl neu 
heb fod yn rhugl) 
 - mae'r rhain yn dangos cynnydd/gostyngiad sylweddol wrth gymharu â Chymru drwyddi draw ar 
y lefel hyder 95%. 
Nodyn: Rhyngrwyd symudol - mynediad gan ddefnyddio ffôn symudol neu ffôn clyfar, drwy rwydwaith 
WiFi neu rwydwaith symudol y ffôn. 
 

Cymru
(cyfanswm)

Ymatebwyr sy'n siarad 
Cymraeg neu'n 

ysgrifennu yn Gymraeg
Llinell Sefydlog 83% 93%

Ffôn symudol (defnydd personol) 90% 85%

Ffôn clyfar (defnydd personol) 63% 58%

Cyfrifiadur (unrhyw fath) 84% 77%

Cyfrifiadur tabled yn y cartref 60% 59%

Cyfanswm - Rhyngrwyd 86% 76%

Band eang (sefydlog a symudol) 78% 73%

Band eang sefydlog 77% 72%

Rhyngrwyd symudol 59% 55%

Mynediad i'r rhyngrwyd gyda ffôn 
clyfar yn unig

7% 2%

Radio DAB 39% 53%

Teledu drwy Dalu ar y brif set 69% 70%

Bwndel 67% 67%
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2  Teledu a chynnwys clyweledol 
2  
2.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

BBC Cymru Wales 

Rhaglenni 

Roedd uchafbwyntiau tymor Dylan Thomas ar BBC Wales yn cynnwys Under Milk Wood ar 
ei newydd wedd, gydag amryw o actorion talentog o Gymru yn serennu yn y cynhyrchiad. 
Cafodd portread Tom Hollander o A Poet in New York ganmoliaeth gan y gynulleidfa a gan 
adolygwyr (a chafodd ei gydnabod gyda gwobr RTS am yr actor gorau). Yn ystod y tymor 
hwn, bu dros 800,000 o bobl ledled Cymru yn dilyn arlwy'r BBC. 

Mae Cymru yn dal i gyfrannu'n allweddol at arlwy teledu'r BBC yn y DU, gyda Doctor Who, 
Casualty, Crimewatch, Atlantis, Hinterland ac A Poet in New York yn cael eu darlledu ar 
BBC One, BBC Two a BBC Four. Yn 2014/15, roedd cyfanswm y gwariant ar gynyrchiadau 
rhwydwaith teledu yng Nghymru yn 7.1% o wariant ar deledu rhwydwaith.  

Edrychodd 9.2 miliwn o wylwyr ar draws y DU ar Peter Capaldi yn camu i mewn i esgidiau 
Doctor Who, a chafwyd dros 18.9 miliwn o geisiadau i wylio ei gyfres gyntaf ar BBC iPlayer – 
1.6 miliwn o geisiadau ar gyfartaledd ar gyfer pob un o'r 12 pennod. 

Perfformiad y gynulleidfa 

Mae gwasanaethau radio’r BBC yn dal i berfformio'n well yng Nghymru nag yn unrhyw wlad 
arall o ran cyrhaeddiad, cyfran ac oriau gwylio (ac mae sgoriau gwerthfawrogiad y gwylwyr 
hefyd yn uwch na chyfartaledd y DU).  

Er y gostyngiad cyffredinol yn lefelau'r rhaglenni cenedlaethol ar gyfer Cymru yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ychwanegodd gwasanaeth teledu Saesneg BBC Wales 1.8 pwynt ar 
gyfartaledd at gyfran y rhwydwaith – y cyfraniad blynyddol uchaf ers bron i ddegawd. Ond bu 
gostyngiad yn y lefelau cyrhaeddiad, gan adlewyrchu'r gostyngiad o ran maint y cynnwys, yn 
enwedig mewn dramâu.  

Prif ddatblygiadau strategol 

Llwyddodd BBC Cymru Wales i wneud mwy o arbedion drwy ei gynllun Darparu Ansawdd yn 
Gyntaf, gan wneud £18m o arbedion effeithlonrwydd i gyd gyda'i gilydd ers mis Ebrill 2012. 
Cyflawnwyd hyn drwy leihau costau cymorth a gorbenion a drwy wneud arbedion 
effeithlonrwydd penodol y tu allan i amseroedd brig ar radio a theledu. 

Yn sgil cynlluniau BBC Cymru Wales i symud i ganol dinas Caerdydd, cyhoeddwyd y 
newydd am werthiant amodol y Ganolfan Ddarlledu a Tŷ Oldfield yn Llandaf, a chaniatâd 
cynllunio ar gyfer Tŷ Darlledu newydd arfaethedig Cymru. Daeth y penderfyniad i symud yn 
sgil astudiaeth drylwyr dros dair blynedd, wedi'i sbarduno gan y ffaith bod cyfleusterau'n 
mynd yn hŷn yn Llandaf a bod taer angen i foderneiddio'r dechnoleg hen ffasiwn ac 
annibynadwy. 

Mae BBC Cymru Wales wedi dal ati i ddatblygu ei wasanaethau ar-lein a symudol – roedd 
3.5 miliwn o borwyr unigol yn edrych ar gynnwys BBC Cymru Wales bob wythnos, a 
newyddion a chwaraeon oedd y prif atyniadau o hyd. Mae nifer y porwyr unigol sy'n 
defnyddio ei wasanaethau Cymraeg ar-lein wedi mynd dros bedair gwaith yn fwy yn ystod y 
tair blynedd diwethaf, ac mae cynulleidfa BBC Cymru Fyw, sef gwasanaeth newyddion 
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Cymraeg ar-lein, wedi dal i dyfu'n gadarn. Ochr yn ochr â'r datblygiadau hyn, mae cynnwys 
S4C fel sianel lawn ar BBC iPlayer wedi arwain at 110,000 o sesiynau gwylio wythnosol ar 
gyfer S4C hyd yma yn 2015. 

ITV Cymru Wales 

Cafodd trwyddedau Sianel 3 eu hadnewyddu am ddeng mlynedd arall o fis Ionawr 2015 
ymlaen, ac am y tro cyntaf mae gan ITV Cymru Wales drwydded annibynnol ar gyfer Cymru. 
Cafodd y drwydded Sianel 3 ar wahân ar gyfer Cymru ei chreu drwy ail-lunio ffiniau trwydded 
Cymru a Gorllewin Lloegr ITV.  

O dan delerau'r drwydded newydd, mae'n rhaid i ITV Cymru Wales gynhyrchu pedair awr o 
raglenni newyddion, chwaraeon a thywydd – yn ogystal â 90 munud o raglenni heb fod yn 
newyddion - bob wythnos. 

Ym mis Mehefin 2014, ar ôl 30 mlynedd yng Nghroes Cwrlwys, Caerdydd, symudodd ITV 
Cymru Wales i'w bencadlys newydd ym Mae Caerdydd. Mae dros 100 o bersonél ITV wedi'u 
lleoli yn y stiwdios newydd yn Assembly Square, wrth ymyl Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Mae'r eiddo newydd yn cynnwys holl gyfleusterau ITV Cymru Wales ar gyfer gwaith 
rhaglenni, cynhyrchu a newyddion, gan gynnwys stiwdio HD bwrpasol ac adnoddau golygu a 
chynhyrchu. 

My Grandfather Dylan, a ddangoswyd ym mis Hydref 2014, oedd comisiwn cyntaf ITV 
Cymru Wales i gael ei sgrinio ar rwydwaith ITV mewn bron i 20 mlynedd. Roedd y rhaglen, a 
wnaed ar gyfer ITV Cymru Wales gan y cynhyrchydd annibynnol Green Bay Media yn dathlu 
can mlynedd ers i Dylan Thomas gael ei eni. 

Ym mis Tachwedd 2014, cyflwynodd ITV Cymru Wales, ar y cyd â Shiver, ei gomisiwn 
rhwydwaith cyntaf ar gyfer y rhaglen materion cyfoes wythnosol Tonight – Who owns 
Britain? 

S4C 

Mae gwylwyr Cymraeg a gwylwyr di-Gymraeg yn gwerthfawrogi'n fawr rôl S4C wrth 
adlewyrchu bywyd a digwyddiadau cenedlaethol yng Nghymru.   

Yn 2014-15 bu cynnydd sylweddol yng nghyrhaeddiad blynyddol S4C ar draws y DU – i 8.4 
miliwn o wylwyr (2013-14: 6.5 miliwn).  Erbyn diwedd 2014, roedd cynnwys S4C ar gael ar 
BBC iPlayer hefyd – mae hyn yn enghraifft go iawn o'r bartneriaeth newydd rhwng y ddau 
ddarlledwr.  Gwelodd hwn, ochr yn ochr â gwasanaeth fideo-ar-alwad S4C, gynnydd o 193% 
o un flwyddyn i'r llall o ran gwylio ar-alwad yn chwarter olaf 2014-15.  

Mae drama yn dal yn un o gonglfeini S4C, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf cafwyd dwy 
gyfres newydd, Cara Fi  a 35 Diwrnod, yn ogystal â sawl drama fer. O ran y ddwy opera 
sebon:  roedd Pobol y Cwm yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed yn ystod hydref 2014, a 
bydd Rownd a Rownd yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed yn nes ymlaen yn 2015.  
Darlledwyd ffilm wreiddiol hefyd, Dan y Wenallt, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, ac 
roedd hyn yn cyd-fynd â rhaglenni ffeithiol newydd. 

Parhaodd y themâu ar gyfer y tymhorau, fel wythnos i gofio diwedd streic y glowyr. Roedd 
hyn yn cynnwys rhaglenni ffeithiol, gan gynnwys cyfres gan Adam Price ac Y Streic a Fi, 
drama un rhan a oedd cynnwys actorion newydd i S4C.  

Er y gwyddys beth yw incwm ffi'r drwydded tan ddiwedd y cyfnod Siarter presennol, mae'r 
sianel yn aros cadarnhad ynghylch faint o gyllid y bydd yn ei gael gan y llywodraeth ganolog 
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ar gyfer 2015/16. Serch hynny, yn 2014/15, buddsoddwyd 80.9% o incwm cyhoeddus S4C 
yn uniongyrchol mewn cynnwys rhaglenni, o'r sector cynhyrchu annibynnol yn bennaf. Mae 
Adroddiad Blynyddol S4C yn dweud bod pob £1 y mae S4C yn ei buddsoddi yn yr economi 
yn cynhyrchu £2.09 o werth ychwanegol i gyd gyda'i gilydd.  Ac yn 2014/15, arhosodd 
costau S4C yn isel, sef 3.98% o wariant y sianel.   

Ym mis Ebrill 2014, cyhoeddodd Sajid Javid, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ar y pryd, fod Huw Jones wedi cael ei ailbenodi'n Gadeirydd 
Awdurdod S4C am bedair blynedd o fis Mehefin 2015 ymlaen.  

Adnewyddu Trwydded Channel 4 

Ym mis Mawrth 2014, cyhoeddodd Ofcom y byddai trwydded Channel 4 yn cael ei 
hadnewyddu am gyfnod o ddeng mlynedd. Penderfynodd Ofcom y dylai cwota Channel 4 ar 
gyfer rhaglenni sy’n cael eu cynhyrchu y tu allan i Loegr (yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon gyda’i gilydd) gael ei dreblu, o’r lefel bresennol o 3% o'r arian sy’n cael ei wario a'r 
oriau a ddarlledir i 9% o 2020 ymlaen.  

Teledu Lleol 

Lansiwyd Made in Cardiff, y gwasanaeth teledu lleol ar gyfer Caerdydd, ar 15 Hydref 2014. 
Mae modd ei gweld ar sianel 23 ar Freeview o fewn ardal trosglwyddo'r sianel, ac ar Sky 
Guide 134 a Virgin 159. 

Mae gan grŵp Made TV drwyddedau ar gyfer teledu lleol yng Nghaerdydd, Bryste, Leeds, 
Middlesbrough a Newcastle. Bydd y ddwy orsaf deledu leol arall yng Nghymru, sef Bay TV 
Swansea a Bay TV Clwyd yn yr Wyddgrug, yn cael eu lansio yn 2015. 

Fe wnaeth Made in Cardiff dorri'r Cod Darlledu am bennod o'r rhaglen Brits Behind Bars, a 
ddarlledwyd ym mis Rhagfyr 2014. Roedd hyn yn dilyn nifer o achosion diweddar eraill o 
dorri'r Cod ar gyfer rhaglenni ar wasanaethau teledu lleol a ddarperir gan y drwydded hon. 

Yn ddiweddar, mae'r orsaf wedi cyhoeddi ei bod yn denu cynulleidfa o 196,000 o bobl bob 
wythnos (ar ôl chwe mis ar yr awyr), a hynny o ardaloedd mor bell i ffwrdd i'r gogledd â 
Merthyr Tudful, ar draws i Ben-y-bont ar Ogwr ac i'r dwyrain i Gasnewydd.  

Cafodd cais Swansea Bay TV i ymestyn dalgylch mesuradwy ei drwydded, i gynnwys 
Castell-nedd a Phort Talbot, ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Trwyddedu Darlledu ddechrau 
2015. Mae modd cyflawni hyn drwy wneud newidiadau i'r cyfarpar arfaethedig yn 
nhrosglwyddydd Kilvey Hill ac ni fydd angen trosglwyddyddion ychwanegol. 
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2.2 Gwylio teledu digidol yng Nghymru 

Mae dros hanner cartrefi Cymru yn derbyn teledu lloeren drwy'r brif set; mae hyn yn 
dal yn uwch na chyfartaledd y DU 

Mae Ffigur 2.1 yn dangos, yn 2015, nad oedd dim newid yn nhreiddiad teledu lloeren drwy 
Gymru ers 2014 (53%). Mae hyn yn wir am Freeview (30%)18 hefyd ac am DTV drwy 
gysylltiad band eang (5%). Mae'r nifer sy'n defnyddio teledu cebl wedi cynyddu 6 pwynt 
canran i 10% yn ystod y flwyddyn, gan fynd yn ôl i lefelau 201319. 

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae lefelau treiddiad teledu lloeren yn uwch yn ardaloedd 
gwledig Cymru (61% mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu â 51% mewn ardaloedd trefol), 
lle nad yw gwasanaethau cebl ar gael (0% mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu ag 13% 
mewn ardaloedd trefol). Roedd y gyfran sy’n defnyddio teledu Freeview mewn ardaloedd 
trefol (29%) a gwledig (29%) yn ddigon tebyg yn 2015. 

Ffigur 2.1 Cyfran y brif set deledu, yn ôl llwyfan 

 
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 - trefol, 247 Cymru - gwledig, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 
2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015) 
QH1a. Pa rai, os o gwbl, o’r mathau hyn o deledu sy’n cael eu defnyddio yn eich cartref chi ar hyn o 
bryd?/ QH1b. A pha un o'r rhain, yn eich barn chi, yw eich prif fath o deledu? 
Nodyn:* Gweler troednodyn 19 
 
Mae nifer y cartrefi yng Nghymru sy'n defnyddio teledu drwy dalu wedi cynyddu, 
wedi'i ysgogi gan gynnydd ymysg cartrefi trefol 

Yn 2015, roedd gan saith ym mhob deg cartref yng Nghymru (gyda set deledu) deledu drwy 
dalu20 (69%). Mae hyn yn uwch na chyfartaledd y DU (62%). O'i gymharu â 2014, mae 

18 Nid yw’r gwahaniaeth o 7 pwynt canran rhwng Ch1 2014 a 2015 ar gyfer Freeview yn ystadegol 
arwyddocaol ar lefel hyder o 95%. 
19 Y gostyngiad mewn teledu cebl fel y brif set deledu yng Nghymru yn 2014 – mae arolygon ymchwil 
marchnad yn agored i wall sampl ac weithiau mae'r canlyniadau yn anghyson.  
20 Mae Teledu Am Ddim yn cyfeirio at gartrefi sydd ond yn cael Freeview gyda'r sianeli sy'n dod am 
ddim (heb unrhyw danysgrifiadau ychwanegol i wasanaethau fel Netflix neu Top Up TV ayb.) neu 

* 
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cartrefi yng Nghymru yn fwy tebygol o danysgrifio i wasanaethau teledu drwy dalu (69% o'i 
gymharu â 59%), a gellir dweud mai'r rheswm am y cynnydd hwn o 10 pwynt canran, yn 
rhannol o leiaf, yw'r cynnydd mewn teledu cebl (cynnydd o 6 pwynt canran) fel y gwelir yn 
Ffigur 2.121. 

Yn 2015, roedd mwy o bobl mewn ardaloedd trefol nag mewn ardaloedd gwledig yn 
defnyddio teledu drwy dalu yng Nghymru (71% o'i gymharu â 63%), gyda'r niferoedd mewn 
ardaloedd trefol (71%) wedi cynyddu 11 pwynt canran ers 2014 (o 60%)22. 

Ffigur 2.2 Cyfran y cartrefi sydd â theledu gwylio am ddim a theledu drwy dalu  

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn sydd â theledu yn y cartref (n = 3616 y DU, 485 Cymru, 2197 Lloegr, 
472 yr Alban, 462 Gogledd Iwerddon, 243 Cymru drefol, 242 Cymru wledig, 1060 Cymru 2010, 483 
Cymru 2011, 508 Cymru 2012, 485 Cymru 2013, 480 Cymru 2014, 485 Cymru 2015) 
QH1a. Pa rai, os o gwbl, o’r mathau hyn o deledu sy’n cael eu defnyddio yn eich cartref chi ar hyn o 
bryd? 
 
Mae gan ychydig dros hanner y cartrefi yng Nghymru fynediad at wasanaethau HDTV, 
yn unol â chyfartaledd y DU 

Roedd saith deg chwech y cant o gartrefi Cymru yn dweud bod ganddynt naill ai 
wasanaethau HDTV neu deledu sy’n barod ar gyfer HD, ac nid yw'r ffigur hwn wedi newid 
ers 2014. Mae mwy na hanner cartrefi Cymru (53%) yn derbyn gwasanaethau HDTV, gyda 
23% arall yn dweud bod ganddynt deledu sy'n barod ar gyfer HD ond nad ydynt yn derbyn 
gwasanaethau HD.  

Yng Nghymru, roedd mwy o bobl mewn cartrefi trefol (78%) yn berchen ar setiau teledu sy'n 
barod ar gyfer HD na chartrefi gwledig (70%).  

sydd ond yn cael teledu lloeren Freesat. Mae Teledu drwy Dalu yn cyfeirio at bob math arall o 
wasanaeth teledu 
21 Gweler troednodyn 19 
22 Gweler troednodyn 19 
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Ffigur 2.3 Cyfran y cartrefi sydd â theledu HD 

 
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) 
QH53 A yw’r prif deledu yn eich cartref yn set HDTV neu’n barod ar gyfer HD?/ QH54. O ran eich prif 
set deledu, a oes gan eich cartref wasanaeth teledu HD – gan Sky, Virgin Media, Freesat neu 
Freeview? 
 
Mae gan 17 y cant o gartrefi Cymru deledu clyfar, sy'n 9% o gynnydd o un flwyddyn i'r 
llall 

Ymysg y rheini yng Nghymru sydd â theledu yn eu cartref, dywedodd 17% fod ganddynt 
deledu clyfar; sy’n gynnydd ers 2014 (o 9%). 

Roedd cynnydd ers 2014 ymysg y rheini mewn cartrefi mewn ardaloedd trefol a oedd yn 
dweud bod ganddynt deledu clyfar (16% o'i gymharu ag 8%), gan olygu bod nifer y bobl 
mewn ardaloedd trefol sy'n berchen ar deledu clyfar yn 2015 yn cyd-fynd â'r rheini mewn 
ardaloedd gwledig (16% ar gyfer ardaloedd trefol ac 18% ar gyfer ardaloedd gwledig). 

Ffigur 2.4 Nifer â theledu clyfar  

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16 oed a hŷn gyda theledu yn y cartref (n = 3616 y DU, 485 Cymru, 2197 Lloegr, 
472 yr Alban, 462 Gogledd Iwerddon, 241 Cymru drefol, 242 Cymru wledig) 
QH18. A oes unrhyw rai o’ch setiau teledu yn “setiau teledu clyfar”? Mae’r rhain yn fathau newydd o 
deledu sydd wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd ac sy’n gallu ffrydio fideo yn uniongyrchol i’ch sgrin deledu, 
heb fod angen cyfrifiadur, blwch ar ben y teledu na chonsol gemau. 
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Gwasanaethau dal-i-fyny yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o wylio rhaglenni teledu a 
ffilmiau ar-lein ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru 

Ymysg y rheini yng Nghymru sy'n defnyddio'r rhyngrwyd gartref neu yn rhywle arall (e.e. ar 
ffôn clyfar, dyfais tabled neu liniadur), mae bron i dri ym mhob pump (57%) yn dweud eu bod 
rywdro wedi gwylio rhaglenni teledu neu ffilmiau ar wasanaeth dal-i-fyny (e.e. iPlayer, ITV 
Player, All 4). Mae ychydig llai na dau ym mhob pump (38%) o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn 
dweud eu bod wedi defnyddio'r gwasanaethau hyn yn ystod yr wythnos diwethaf. 

Nid yw gwasanaethau tanysgrifio i gael fideos (e.e. Netflix, Amazon Instant) mor boblogaidd, 
gydag ychydig llai nag un ym mhob pump (17%) o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru 
yn dweud eu bod wedi'u defnyddio rywdro. Roedd llai nag un ym mhob deg (8%) o 
ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru rywdro wedi gwylio rhaglenni teledu neu ffilmiau o 
ffynonellau proffesiynol di-dâl (e.e. Sianeli YouTube swyddogol, gwefannau cynhyrchwyr) ac 
roedd llai nag un ym mhob ugain (4%) yn dweud eu bod wedi gwylio rhaglenni teledu neu 
ffilmiau wedi'u prynu neu'u rhentu'n ddigidol. 

Ychydig o dan ddau ym mhob pump (38%) oedolyn yng Nghymru sy'n defnyddio'r rhyngrwyd 
gartref neu yn rhywle arall sy'n dweud nad ydynt erioed wedi defnyddio unrhyw un o'r 
gwasanaethau hyn. 

Ffigur 2.5 Rhaglenni teledu, ffilmiau: galw drwy gyfrwng unrhyw wasanaeth 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn yng Nghymru sy'n 16 oed neu hŷn sy’n defnyddio'r rhyngrwyd gartref neu rywle 
arall (n = 413) 
QH17 (QH46)/QH18 (QH47): Gan feddwl am eich defnydd personol chi o raglenni teledu a ffilmiau ar-
lein ac am y gwasanaethau ar-alwad yr ydych efallai yn eu defnyddio ar unrhyw ddyfais (e.e. ffôn 
clyfar, set deledu, dyfais tabled neu liniadur) yn unrhyw le, pa rai o'r canlynol, os o gwbl, ydych chi 
wedi'u defnyddio'n bersonol? A pha rai, os o gwbl, o’r canlynol rydych chi wedi'u defnyddio yn yr 
wythnos diwethaf? 
  

43 



  

2.3 Cynnwys teledu wedi’i ddarlledu 

Gwylio teledu wedi'i ddarlledu  
Mae dadansoddiad BARB yn seiliedig ar y rhaglenni teledu wedi'u hamserlennu, megis 
rhaglenni sydd wedi'u rhestru mewn cylchgronau rhestru rhaglenni teledu neu gyfeiryddion 
rhaglenni electronig (EPG) ar setiau teledu. Mae 'gwylio teledu wedi'i ddarlledu' yn cyfeirio at 
raglenni teledu sy'n cael eu gwylio'n fyw adeg eu darlledu (gwylio teledu yn y ffordd 
draddodiadol), a recordiadau o'r rhaglenni hyn, neu wylio'r rhaglenni drwy wasanaethau dal-
i-fyny (recordio rhaglenni i'w gwylio'n ddiweddarach), hyd at saith niwrnod ar ôl iddynt 
ymddangos ar y teledu. 

Ar gyfartaledd mae pobl Cymru yn treulio 4 awr 11 munud yn gwylio’r teledu bob dydd 

Yn 2014, treuliodd pobl Cymru 251 munud (4 awr 11 munud) y diwrnod ar gyfartaledd yn 
gwylio'r teledu, sy'n uwch nag yn yr Alban (230 munud, neu 3 awr 59 munud), Gogledd 
Iwerddon (227 munud, neu 3 awr 47 munud) a chyfartaledd y DU (220 munud, neu 3 awr 47 
munud). O'r 251 munud a dreuliwyd yn gwylio'r teledu, treuliwyd 131 munud yn gwylio'r pum 
prif sianel darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB).23 Roedd hyn yn uwch nag ym mhob un o'r 
gwledydd eraill a'r DU yn gyffredinol. Gan gynnwys y sianeli portffolio PSB,24 roedd gwylwyr 
Cymru wedi treulio 183 munud y dydd yn gwylio'r sianeli sy'n dod o deulu PSB. (Ffigur 2.6). 

23 Y prif sianeli PSB yw BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 a Channel 5. Mae hyn yn cynnwys yr 
amrywiadau HD ond nid y sianeli +1. 
24 Sianeli portffolio PSB = BBC Three, BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC, CBeebies, 
sianeli ffrydio'r BBC, Rhwydwaith ITV+1 (yn cynnwys ITV Breakfast) ,ITV2, ITV2+1, ITV3, ITV3+1, 
ITV4, ITV4+1, CITV, Channel 4+1, E4, E4 +1, More4, More4 +1, Film4, Film4+1, 4Music, 4seven, 
Channel 5+1, 5*, 5*+1, 5USA, 5USA+1. Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys pan mae 
hynny'n briodol. 
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Ffigur 2.6 Munudau o deledu sy'n cael eu gwylio bob dydd ar gyfartaledd, fesul 
gwlad: 2014

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Pum prif sianel PSB = BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 a 
Channel 5, gan gynnwys amrywiadau HD ond ddim sianeli +1. Sianeli portffolio PSB = BBC Three, 
BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC, CBeebies, sianeli ffrydio'r BBC, Rhwydwaith ITV+1 
(yn cynnwys ITV Breakfast), ITV2, ITV2+1, ITV3, ITV3+1, ITV4, ITV4+1, CITV, Channel 4+1, E4, E4 
+1, More4, More4 +1, Film4, Film4+1, 4Music, 4seven, Channel 5+1, 5*, 5*+1, 5USA, 5USA+1. Mae 
amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys pan mae hynny'n briodol. 
*Nodyn: Mae'r ffigur hwn yn adlewyrchu'r cyfartaledd ar draws rhanbarthau Lloegr gyda'r uchaf yn 
ardal Gororau'r Alban (Border) ar 250 munud (4 awr 10 munud) a'r isaf yn ardal Gorllewin Lloegr 
(West) ar 197 munud (3 awr 17 munud). 
 
Treulir dros hanner (52.1%) yr holl amser gwylio yn gwylio’r pum prif sianel PSB  

Yn 2014, roedd y pum prif sianel PSB yn cyfrif am gyfran gyfun o 52.1% o gyfanswm yr 
amser gwylio yng Nghymru, sydd yr un fath â'r gyfran gyfun yn yr Alban ac un pwynt canran 
yn uwch na'r gyfran 51.2% gyfartalog ledled y DU. Ar 23.3%, roedd lefelau gwylio BBC One 
yn benodol ar eu huchaf yng Nghymru o'i gymharu â gwledydd a rhanbarthau eraill y DU. 
Mae hyn 1.6 pwynt canran yn uwch na'r lefelau gwylio ar gyfer BBC One ar draws y DU i 
gyd, a phum pwynt canran yn uwch na'r lefelau gwylio ar gyfer BBC One yng Ngogledd 
Iwerddon. Roedd lefelau gwylio Channel 4, fodd bynnag, yn is yng Nghymru nag yn unman 
arall (3.3%) o'i gymharu â'r DU i gyd (4.8%) a holl wledydd a rhanbarthau eraill y DU (Ffigur 
2.7). 
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Ffigur 2.7 Cyfran pum prif sianel PSB ym mhob cartref, yn ôl gwledydd a 
rhanbarthau’r DU 2014 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli 
+1. 
Nodyn: Mae'r siart yn dangos y ffigurau wedi'u talgrynnu i un lle degol. Gan eu bod wedi'u talgrynnu, 
mae'n bosib nad yw'r rhifau gyda'i gilydd yn rhoi cyfanswm cyfran y pum prif PSB. 
 
Mae cyfran gyfun y pum prif sianel PSB wedi gostwng 3.1 pwynt canran yng Nghymru 
ers 2009  

Fel y gwelir yn Ffigur 2.8, rhwng 2009 a 2014, bu gostyngiad o 3.1 pwynt canran yng 
nghyfran gyfun y pum prif sianel PSB yng Nghymru. Roedd y gostyngiad hwn yn is na'r hyn 
a welwyd yng Ngogledd Iwerddon (9.2 pwynt canran), yr Alban (3.9 pwynt canran) a'r DU yn 
gyffredinol (6.6 pwynt canran). 

Rhwng 2009 a 2014 bu gostyngiad yng nghyfran y pum prif sianel PSB gyda'i gilydd ym 
mhob un o wledydd a rhanbarthau'r DU heblaw y ffin rhwng Lloegr a'r Alban (Border)25.  

25 Ond roedd y gyfran gyfun wedi cynyddu o 54.4% i 58.6% yn y fan honno hefyd. Efallai fod proffil 
rhanbarth ITV Border yn egluro hyn; o holl ranbarthau ITV BARB, yn y fan hon mae'r gyfran uchaf o 
oedolion 65 oed a hŷn yn byw, a'r gyfran uchaf o bobl 45 oed a hŷn yn gyffredinol (67%). 
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Ffigur 2.8 Gostyngiad yng nghyfran gyfun y pum prif sianel PSB, pob cartref: 2009 
a 2014 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Mae amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys, ond nid y sianeli 
+1. 
Nodiadau: i) Yn dilyn newid i’r digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys 
Channel 4. Felly, mae sianel S4C wedi’i chynnwys ym mhump prif sianel PSB yn 2009 ond nid yn 
2014. Cyfran gyfartalog S4C yng Nghymru yn 2014 oedd 1.8% ii) Yn 2010, cyflwynwyd panel BARB 
newydd, a chafodd ffiniau eu hail ddiffinio. Felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu data a gasglwyd 
cyn ac ar ôl newid y panel. 
 
Cyfanswm cyfran pob un o'r pum PSB, a phob teulu o sianeli oedd 72.3% 

Er i gyfran y bum prif sianel PSB ostwng 3.1 pwynt canran, llwyddodd y sianeli portffolio PSB 
i gynyddu eu cyfran o'r gwylio yng Nghymru 2.9 pwynt canran rhwng 2009 a 2014. Yn 
gyffredinol, y golled net yn y gyfran rhwng 2009 a 2014 ar gyfer y pum prif PSB a'u teulu o 
sianeli oedd y gostyngiad isaf a welwyd yn y gwledydd a'r rhanbarthau (0.2 pwynt canran). 
Rhanbarth Gororau'r Alban (Border) oedd yr unig ranbarth i weld cynnydd yng nghyfran 
gwylio'r pum prif PSB a'u teulu o sianeli (5.1 pwynt canran) (Ffigur 2.9). Yn 2014, cyfanswm 
cyfran pob un o'r pum prif PSB a'u teulu o sianeli oedd 72.3% yng Nghymru. 
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Ffigur 2.9 Y newid net yng nghyfran cynulleidfa’r pum prif sianel PSB a’u teulu o 
sianeli, pob cartref: 2009 a 2014 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion 4 +. Pum prif sianel PSB = BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 a 
Channel 5, gan gynnwys amrywiadau HD ond ddim sianeli +1. Sianeli portffolio PSB = BBC Three, 
BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC, CBeebies, sianeli ffrydio'r BBC, Rhwydwaith ITV+1 
(yn cynnwys ITV Breakfast) ,ITV2, ITV2+1, ITV3, ITV3+1, ITV4, ITV4+1, CITV, Channel 4+1, E4, E4 
+1, More4, More4 +1, Film4, Film4+1, 4Music, 4seven, Channel 5+1, 5*, 5*+1, 5USA, 5USA+1. Mae 
amrywiadau’r sianeli HD wedi’u cynnwys pan mae hynny'n briodol. Nodiadau: i) Yn dilyn newid i’r 
digidol yng Nghymru yn 2010, rhoddodd S4C y gorau i gludo cynnwys Channel 4. Felly, mae sianel 
S4C wedi’i chynnwys ym mhump prif sianel PSB yn 2008 ond nid yn 2014. Cyfran gyfartalog S4C yng 
Nghymru yn 2014 oedd 0.9% ii) Yn 2010, cyflwynwyd panel BARB newydd, a chafodd ffiniau eu hail 
ddiffinio. Felly dylid bod yn ofalus wrth gymharu data a gasglwyd cyn ac ar ôl newid y panel. 
 
Denodd bwletinau newyddion lleol BBC One yn gynnar fin nos 31.5% o gyfran yng 
Nghymru, sy'n uwch na chyfartaledd y DU  

Yn 2014, denodd bwletin newyddion lleol BBC One yn gynnar fin nos gyfran gyfartalog o 
31.5% o'r gwylio teledu yng Nghymru rhwng 6.30pm a 9pm; roedd hyn yn uwch na'r gyfran 
gyfartalog ar gyfer y bwletinau newyddion yn gynnar fin nos yn yr Alban (30.5%), Gogledd 
Iwerddon (29.0%) a'r cyfartaledd ar gyfer y DU yn yr un slot (28.2%). Roedd bwletin 
cyfatebol ITV1 Cymru Wales yn denu cyfran is, ond gyda chanran o 19.8%; roedd hynny'n 
dal yn uwch na chyfartaledd Sianel 3 y DU (18%) (Ffigur 2.10). 
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Ffigur 2.10 Cyfrannau bwletinau newyddion BBC One ac ITV/STV/UTV/ITV Cymru 
Wales yn gynnar fin nos, pob cartref: 2014 

 
Ffynhonnell: BARB, Unigolion (4+). Mae BBC One yn cynnwys amrywiad HD. Nid yw ITV yn cynnwys 
amrywiadau HD a +1  
Nodyn: Ffigurau bwletinau newyddion ('lleol') yn gynnar fin nos ar sail rhaglenni genre 'newyddion 
rhanbarthol', yn dechrau rhwng 17:55 ac 18:35 ac yn para 10 munud neu fwy, BBC One ac ITV (ac 
eithrio HD), o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffigurau'r DU yn seiliedig ar ffigurau sy'n benodol ar gyfer 
bwletinau newyddion yn gynnar fin nos. O ran y bwletinau newyddion a ddarlledir yn gynnar fin nos, 
mae newyddion BBC One yn cael ei drosglwyddo rhwng 18:30 a 19:00, a newyddion 
ITV/STV/UTV/ITV Cymru Wales yn cael ei drosglwyddo rhwng 18:00 ac 18:30.  
 
Ymatebwyr yng Nghymru yw'r rhai mwyaf tebygol o ddweud mai teledu yw eu prif 
ffynhonnell ar gyfer newyddion y DU a newyddion y byd 

Yn 2014, dywedodd 67% o oedolion 16 oed a hŷn yng Nghymru mai'r teledu oedd eu prif 
ffynhonnell ar gyfer newyddion y DU a newyddion y byd. Y ffynhonnell fwyaf poblogaidd 
nesaf oedd 'ar wefan neu apiau ar ddyfais tabled neu gyfrifiadur' (12%). Fodd bynnag, wrth 
gyfuno'r ffigurau ar gyfer y rheini a ddywedodd 'ar wefan' neu 'apiau ar ffôn, cyfrifiadur neu 
ddyfais tabled', mae'r ffigur hwn yn cynyddu i un rhan o bump bron (18%) (Ffigur 2.11).  
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Ffigur 2.11 Prif ffynonellau newyddion y DU a newyddion y byd, yn ôl gwlad: 2014  

 
Ffynhonnell: Traciwr Cyfryngau Ofcom 2014.  
Sail: Pawb (2,074); Lloegr (1,577); yr Alban (183); Cymru (154); Gogledd Iwerddon (160).  
Mae profi arwyddocâd (sy'n cael ei ddangos gan driongl) yn dangos unrhyw wahaniaeth yn y brif 
ffynhonnell newyddion rhwng unrhyw wlad a phob oedolyn. 
 
2.4 Rhaglenni teledu ar gyfer gwylwyr yng Nghymru 

Mae’r adran ganlynol yn amlinellu gwariant ac oriau rhaglenni ar gyfer gwylwyr yng 
Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr, a ddarperir gan y BBC ac ITV/ 
STV/ UTV. Nid yw’r ffigurau’n cynnwys rhaglenni iaith Gymraeg a Gaeleg ond maent yn 
cynnwys rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Gweler adran 2.6 am 
fanylion am S4C. 

Cyflwynir ffigurau ariannol hanesyddol mewn termau nominal ac nid fel rhai sydd 
wedi cael eu haddasu ar gyfer chwyddiant. Y rheswm am hyn yw i gysoni cyfres 
adroddiadau CMR ac i roi golwg 'sylfaenol' ar y farchnad yn gyffredinol er mwyn 
llywio gwaith dadansoddi pellach. 

 Diffiniadau o raglenni 
Rhaglenni gwreiddiol i’w dangos am y tro cyntaf – Rhaglenni a gomisiynir gan sianel 
gwasanaeth cyhoeddus drwyddedig, neu ar ei chyfer, gyda’r bwriad o’u dangos am y tro 
cyntaf ar deledu yn y Deyrnas Unedig yn y flwyddyn gyfeirio.  

Rhaglenni a brynir i’w dangos am y tro cyntaf – Rhaglen barod a brynir gan ddarlledwr oddi 
wrth ddeiliad hawliau arall ac a ddarlledir am y tro cyntaf yn y DU yn ystod y flwyddyn 
gyfeirio.  

Ailddarllediadau – Pob rhaglen nad yw’n cyfateb i'r un o’r ddau ddiffiniad uchod. 

Roedd gwariant y BBC a Sianel 3 ar gynnwys gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf 
ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi aros yn sefydlog yn 2014 

Gwariwyd £277m gan y BBC ac ITV/STV/UTV ar gynhyrchu rhaglenni a ddarlledir am y tro 
cyntaf yn benodol i wylwyr yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr 
yn 2014. Roedd hyn £14m (neu 5.6%) yn fwy nag yn 2013, ac yn 8.4% yn fwy nag yn 2009 
mewn termau nominal. 
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Gellir dweud mai'r rheswm pennaf dros y cynnydd hwn oedd y gwariant eithriadol yn yr 
Alban ar gyfer Refferendwm yr Alban ar Annibyniaeth a Gemau'r Gymanwlad, a gynhaliwyd 
yn Glasgow yn ystod Gorffennaf ac Awst. 

Mewn termau nominal, mae gwariant o un flwyddyn i'r llall y BBC ac ITV Cymru Wales ar 
raglenni gwreiddiol i'w darlledu am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru wedi cynyddu 
o £26m yn 2013 i £27m yn 2014, sy'n gynnydd o 5.5%, ac yn ostyngiad o 1.9% ers 2009. 

Ffigur 2.12 Gwariant ar gynnyrch gwreiddiol i'w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer y 
gwledydd a’r rhanbarthau gan y BBC/ ITV1/ STV/ UTV 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal.  
Nodyn: Data ar wariant ar raglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Nid yw’r ffigurau’n 
cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o wariant ar 
raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar gynnwys rhwydwaith. 
Mae gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi'i gynnwys o dan Lloegr. I gael rhagor o 
wybodaeth am S4C, edrychwch ar Adran 2.6. 
 
Gwelwyd cynnydd yng nghyfanswm y gwariant ar raglenni materion cyfoes (16% o 
gynnydd) a newyddion (15% o gynnydd) ar gyfer pobl yng Nghymru. 

Gan droi at gyfanswm gwariant yn ôl genre, gan gynnwys rhaglenni a brynir ac 
ailddarllediadau, gwelwyd cynnydd o 16% mewn termau nominal yng ngwariant BBC ac ITV 
Cymru Wales ar raglenni materion cyfoes yng Nghymru yn 2014 o'i gymharu â 2013. Roedd 
hynny 29% yn uwch nag yn 2009. Bu cynnydd yn y gwariant ar newyddion hefyd – 15% o un 
flwyddyn i'r llall, a 30% o'i gymharu â 2009. Gwelwyd gostyngiad o 2% yn y gwariant ar 
raglenni nad oeddynt yn rhaglenni newyddion a materion cyfoes o'i gymharu â'r flwyddyn 
cynt, a gostyngiad o 23% ers 2009. Mae'r ffigurau hyn yn adlewyrchu cynnydd cyffredinol o 
6% mewn termau nominal yng nghyfanswm gwariant y BBC ac ITV Cymru Wales ar bob 
rhaglen i bobl yng Nghymru.  
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Ffigur 2.13 Newid yng nghyfanswm y gwariant ar allbwn y gwledydd a'r 
rhanbarthau, yn ôl genre a gwlad: 2009-2014  

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal. 
Nodyn: Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys 
rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar 
gynnwys rhwydwaith. Mae gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi'i gynnwys o dan 
Lloegr. 
 
Roedd gwariant y BBC ac ITV ar raglenni heb fod yn rhai rhwydwaith i wylwyr yng 
Nghymru wedi codi 6% o un flwyddyn i’r llall 

Yn 2014, gwelwyd cynnydd o 6%, mewn termau nominal, i £27.2m yn y gwariant ar gynnwys 
heb fod yn gynnwys rhwydwaith a ddarlledwyd gan y BBC ac ITV ar gyfer pobl Cymru.  

Roedd gwariant ar raglenni heb fod yn newyddion nac yn faterion cyfoes yn gyfrifol am 
50.5% o gyfanswm y gwariant; roedd newyddion yn gyfrifol am 36.4% arall, gyda materion 
cyfoes yn gyfrifol am yr 13.1% oedd yn weddill. 

Ar ben hyn, yn ôl yr adroddiad blynyddol diweddaraf ar gyfer blwyddyn ariannol 2014/2015, 
roedd y BBC hefyd wedi cyfrannu £76m at gyllid S4C. Daeth £24.5m o gostau pellach i'w 
ran wrth gyflenwi mathau eraill o gynnwys i S4C o dan delerau'r cytundeb gweithredu26, a 
chyfrannodd £5m at gynnwys a ddangoswyd ar BBC Alba yn yr Alban. Edrychwch ar Adran 
2.6 i gael mwy o wybodaeth am S4C. 

 

 

 

 

 

26 http://www.s4c.co.uk/production/downloads/e_cytundeb-gweithredu-s4c-bbc.pdf  
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Ffigur 2.14 Cyfanswm gwariant BBC/ITV1/STV/UTV ar gynnyrch y 
gwledydd/rhanbarthau heb fod yn gynnyrch rhwydwaith ar gyfer y prif sianeli PSB 
(BBC1 a Sianel 3): 2014 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Nodyn: Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys 
rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar 
gynnwys rhwydwaith. Mae gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi'i gynnwys o dan 
Lloegr. 
 
Mae'r oriau o gynnyrch gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf yng Nghymru wedi 
gostwng 9% ers 2009 

Roedd y BBC ac ITV1/STV/UTV wedi cynhyrchu cyfanswm o 11,199 awr o gynnwys 
gwreiddiol i’w ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a 
rhanbarthau Lloegr yn 2014, dim ond 33 awr yn llai na chyfanswm 2013. Mae hynny'n 
gynnydd o 7.3% (760 awr) ers 2009. 

Cymru welodd y gostyngiad mwyaf yn oriau'r rhaglenni gwreiddiol i'w darlledu am y tro 
cyntaf dros y pum mlynedd; gostyngiad o 9% i 943 awr yn 2014. Fodd bynnag, roedd 
cynnydd yn y cynnyrch gwreiddiol i'w ddarlledu am y tro cyntaf o un flwyddyn i'r llall – 2% (20 
awr) yn fwy na'r ffigurau ar gyfer 2013. 
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Ffigur 2.15 Oriau cynnyrch gwreiddiol y gwledydd/rhanbarthau a ddarlledir am y tro 
cyntaf, yn ôl genre a darlledwr: 2014 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. 
Nodyn: Data ar oriau'r rhaglenni gwreiddiol i’w darlledu am y tro cyntaf yn unig. Nid yw’r oriau yn 
cynnwys cynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys rhywfaint o oriau o raglenni Gwyddeleg 
gan y BBC. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys oriau cynnwys rhwydwaith. Mae'r oriau a ddarlledwyd yn 
rhanbarth ITV Border wedi'u cynnwys o dan Lloegr. 
 
Mae cyfanswm cost yr awr ar gyfer rhaglenni'r gwledydd wedi cynyddu 6% ers 2009 ar 
gyfer Cymru – yr isaf ymysg y gwledydd ar wahân i Ogledd Iwerddon 

Wrth ddadansoddi cost gwneud rhaglenni i’r gwledydd, Cymru, gyda £26,000, oedd â'r gost 
fesul awr uchaf ar gyfartaledd yn 2014 – £2,000 yn fwy na chyfartaledd y DU.  

Mewn termau nominal, dros y cyfnod o bum mlynedd, roedd cost yr awr wedi cynyddu 6% 
yng Nghymru, o’i gymharu â chynnydd cyfartalog y DU, sef 5%.  

Ffigur 2.16 Cost yr awr cyfanswm cynnyrch y gwledydd a’r rhanbarthau, yn ôl 
gwlad: 2009-2014 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal.  
Nodyn: Nid yw’r ffigurau’n cynnwys gwariant ar gynnyrch BBC Alba ac S4C ond maent yn cynnwys 
rhywfaint o wariant ar raglenni Gwyddeleg gan y BBC. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant ar 
gynnwys rhwydwaith. Mae gwariant ar raglenni ar gyfer rhanbarth ITV Border wedi'i gynnwys o dan 
Lloegr. 
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2.5 Lefelau cydymffurfio â chwotâu teledu’r Darlledwyr 
Gwasanaeth Cyhoeddus 

Arhosodd cyfran Cymru o gyfanswm y gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith 
gwreiddiol cymwys27 yn gyson yn 2014 

Mae Ffigur 2.17 yn dangos dosbarthiad y gwariant ar raglenni rhwydwaith cymwys i’w 
dangos am y tro cyntaf gan y pum prif sianel PSB28 yn y pum mlynedd hyd at 2014. Yng 
Nghymru, roedd cyfran cyfanswm y gwariant wedi gostwng fymryn bach; o 3.3% yn 2013 i 
3.2% yn 2014. Fel yn y blynyddoedd a fu, roedd y rhan fwyaf o'r gwariant o fewn yr M25: 
51.6%, wedi gostwng o 51.9% yn 2013. Roedd 22.5% arall o wariant ar raglenni i’w darlledu 
am y tro cyntaf wedi mynd i gynhyrchwyr yng ngogledd Lloegr, a 13.4% yn ne Lloegr. 

Yn 2014, gwelwyd cynnydd yng nghyfran y gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol 
y tu allan i Lundain am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Mewn cyferbyniad i hyn, parhau i 
ostwng wnaeth y gwariant yn Llundain, a hynny o 0.3 pwynt canran. Mae’n bosib y gellid 
priodoli'r newid hwn yn rhannol i'r ffaith bod y BBC wedi adleoli sylfaen gynhyrchu bwysig, 
gan gynnwys y rhan helaeth o BBC Sport, i Salford, ynghyd â'r ffaith nad oedd digwyddiadau 
mawr fel y briodas frenhinol neu Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain yn 2014 i wrthbwyso 
hyn. 

27 Nid yw'r gwariant hwn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith. I gael rhagor o wybodaeth 
am wariant ac allbwn rhwydwaith cymwys, edrychwch ar 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/reg_prod/   
28 Y pum prif sianel PSB yw BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4 a Channel 5. 
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Ffigur 2.17 Gwariant ar gynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2010–2014  

 
Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr 
Nodyn: Nid yw'r gwariant hwn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith29. Mae'r categori 
'arall' yn cyfeirio at raglenni wedi'u gwneud gan gynhyrchwyr yn yr M25, sy'n cyfrif fel cynyrchiadau 
rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a 50% o'r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu 
allan i'r M25, ond ddim i gyd mewn un is-ranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un rhanbarth.  
 
Cynyddodd cyfran y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol a gynhyrchwyd yng 
Nghymru i 1.8% yn 2014. 

Cynyddodd cyfran yr oriau sy'n cael eu dangos am y tro cyntaf a gynhyrchwyd yng Nghymru 
o 1.4% yn 2013 i 1.8% yn 2014. 

O ran nifer yr oriau, yn 2014, am yr ail flwyddyn yn olynol, cynhyrchwyd llai na hanner 
(48.9%) y rhaglenni rhwydwaith i'w darlledu am y tro cyntaf o fewn yr M25, i lawr o 60.8% yn 
2010. Cynhyrchwyd 24.1% pellach yng ngogledd Lloegr, i fyny o 21.1% yn 2013, yn ogystal 
ag 11.2% yn ne Lloegr a 7.5% yn yr Alban. Gellir priodoli’r cynnydd mwy sylweddol yn y 
swmp a gynhyrchir y tu allan i Lundain, o’i gymharu â'r gwariant, yn rhannol i gostau 
cynhyrchu is mewn rhanbarthau eraill o'u cymharu â'r costau oddi mewn i ardal Llundain 
Fwyaf. 

29 Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael mwy o fanylion 
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Ffigur 2.18 Swmp (volume) y cynyrchiadau rhwydwaith gwreiddiol: 2010-2014  

 
Ffynhonnell: Ofcom/darlledwyr 
Nodyn: Nid yw'r oriau hyn yn cynnwys cynyrchiadau newyddion rhwydwaith30. Mae'r categori 'arall' yn 
cyfeirio at raglenni wedi'u gwneud gan gynhyrchwyr o fewn yr M25, sy'n cyfrif fel cynyrchiadau 
rhanbarthol ar y sail bod 70% o gyfanswm y gwariant a 50% o'r gwariant ar dalent oddi ar y sgrin y tu 
allan i'r M25, ond ddim i gyd mewn un isranbarth, ac felly nid oes modd eu priodoli i un rhanbarth.  
 
2.6 Rhaglenni Cymraeg 

Cynnyrch a gwariant ar yr iaith Gymraeg 

Yn 2013, gwnaeth S4C gytundeb ag Ymddiriedolaeth y BBC lle cytunwyd y byddai S4C yn 
cael ei chyllido'n rhannol gan ffi'r drwydded deledu. Fel rhan o’r telerau, cytunwyd y byddai 
S4C yn cael £76.3m ym mlwyddyn ariannol 2013/2014, a fyddai'n gostwng o flwyddyn i 
flwyddyn i £74.5m yn 2016/2017. Yn ôl yr adroddiad blynyddol diweddaraf ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2014/2015, roedd y BBC wedi cyfrannu £76m at gyllid S4C yn unol â'r cytundeb. 
Mae'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon hefyd yn parhau i roi £6.7m o gyllid 
i S4C. Mae’r 2% o gyllid sy'n weddill yn dod o weithgareddau masnachol a refeniw 
hysbysebu S4C.  

Mae gan y BBC hefyd ddyletswydd statudol i ddarparu deg awr o gynnwys yr wythnos am 
ddim i S4C, gan gynnwys y gwasanaeth Newyddion, yr opera sebon Pobol y Cwm a rhai 
rhaglenni chwaraeon a digwyddiadau arbennig. Cytunwyd mai gwerth hyn fyddai £19.4m y 
flwyddyn. Yn 2014, gwariodd y BBC £24.5m ar gostau cynhyrchu a chostau cysylltiedig ar 
gyfer cynnwys S4C. 

Y gwariant i gyd gyda’i gilydd ar  gyfer rhaglenni S4C oedd £91.5m 

Roedd gwariant S4C a'r BBC gyda'i gilydd ar raglenni ar gyfer S4C yn £91.5m yn 2014. 
Roedd hyn yn cynnwys y £24.5m a wariwyd gan y BBC ar ddarparu rhaglenni y tu allan i 
gyllideb S4C o dan delerau'r cytundeb gweithredu, a chostau comisiynu, prynu ac 
ailddarllediadau o £67.0m a gafodd S4C yn uniongyrchol. 

30 Edrychwch ar http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-
guidance/reg_prod/ ar wefan Ofcom i gael mwy o fanylion. 
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Ffigur 2.19 Gwariant arall ar raglenni eraill yn y gwledydd datganoledig: 2014 

 
Ffynhonnell: Darlledwyr.  
Nodyn: Mae 'Cytundeb Satudol y BBC ac S4C' yn cyfeirio at gostau'r rhaglenni a ddarparwyd ar gyfer 
S4C gan y BBC i’r BBC fel rhan o'u cytundeb statudol. Mae ILBF/ USBF yn cyfeirio at gyfraniadau 
cynhyrchu ychwanegol gan Gronfa Gyllid yr Iaith Wyddeleg a Chronfa Ddarlledu Gaeleg Ulster. Mae 
ffigurau S4C a Chytundeb Statudol y BBC ac S4C yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2014/15, mae 
ffigurau ILBF/ USBF a BBC Alba yn berthnasol i flwyddyn galendr 2014. 
Roedd gwariant S4C (heb gynnwys gwariant y BBC ar gynhyrchu y soniwyd amdano eisoes) 
ar raglenni a gomisiynwyd i'w dangos am y tro cyntaf yn 2014 wedi aros yn sefydlog o un 
flwyddyn i'r llall mewn termau nominal, sef £63m. Dyma'r flwyddyn gyntaf ers 2011 sydd heb 
weld gostyngiad mewn gwariant mewn termau nominal. 

Ffigur 2.20 Gwariant gan S4C ar raglenni Cymraeg i’w darlledu am y tro cyntaf

 
Ffynhonnell: S4C. Mae'r holl ffigurau wedi cael eu mynegi mewn termau nominal. Nodyn: Nid yw hyn 
yn cynnwys rhaglenni a ddarparwyd gan y BBC o dan y ddyletswydd statudol. 
Roedd cyfanswm yr oriau a gafodd eu darlledu gan S4C yn 2014 wedi codi 68 awr i 6,788 
awr. Y cynnydd mewn ailddarllediadau oedd wedi ysgogi hyn. Ailddarllediadau oedd y rhan 
fwyaf o allbwn y sianel o hyd, sef 57% o'r holl raglenni yn ystod y flwyddyn. Roedd yr oriau a 
ailddarlledwyd i fyny 4%; o 3,737 awr yn 2013 i 3,876 awr yn 2014. Gostyngodd rhaglenni 
wedi'u comisiynu i'w dangos am y tro cyntaf oddi wrth gwmnïau annibynnol 3% o un 
flwyddyn i'r llall, gan ddod â'r cyfanswm i 1,916 awr yn y categori hwn. 
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Gwelwyd gostyngiad o 4% yn y rhaglenni wedi'u prynu i'w dangos am y tro cyntaf yn 2014 o 
un flwyddyn i'r llall, ond roedd cyfanswm yr oriau yn y categori hwn yn dal 32% yn uwch na'r 
lefel yn 2012, sef 452 awr. Gwelwyd cwymp o 1% yn oriau rhaglenni statudol y BBC, ond ar 
531 awr, roedd y nifer yn dal yn uwch na’r ymrwymiad o 520 awr y flwyddyn. Gwelwyd 
cynnydd o 10 awr i 13 awr yn y rhaglenni a gomisiynwyd gan y BBC i'w darlledu am y tro 
cyntaf yn ystod y flwyddyn. 

Ffigur 2.20 Math o gynnyrch iaith Gymraeg ar S4C, yn ôl oriau

 
Ffynhonnell: S4C 
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3  Radio a chynnwys sain 
3  
3.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Mae'r amlblecs digidol lleol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru wedi cael ei lansio 

Ym mis Rhagfyr 2014, cafodd yr amlblecs digidol lleol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru ei 
lansio, gan ddarlledu BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, Capital FM, Smooth Radio, 
Nation Radio, a Nation Hits o drosglwyddyddion yn Arfon a Chonwy i gynulleidfa bosib o 
100,000 o wrandawyr. 

Oherwydd cyfyngiadau rhyngwladol ar amleddau, mae'r ddau drosglwyddydd ar ddau 
amledd gwahanol, gydag Arfon ar 10D a Chonwy ar 12D. Efallai y bydd ambell radio car yn 
cael trafferth newid yn ddynamig o un trosglwyddydd i'r llall; un ffordd o fynd o gwmpas hyn 
yw i ddefnyddwyr ragosod eu radio ar gyfer eu hoff orsafoedd – un ar gyfer pob 
trosglwyddydd. 

Mae'n bosib y bydd mwy o drosglwyddyddion yn cael eu lansio ganol 2016 yng 
Ngwaunysgor, Ynys Lawd Caergybi, Llanddona, Nebo a Phenmaen Rhos. Byddai'r rhain yn 
cynyddu'r ddarpariaeth DAB leol i bron i 70% o'r boblogaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru.  

Cyn y lansiad, roedd Global Radio wedi rhoi gwybod i MuxCo nad oedd am i'r ddau o'i 
wasanaethau Capital FM lleol gael eu cludo ar yr amlblecs. Mae gwasanaeth Capital FM 
(Arfordir Gogledd Cymru) yn cael ei gludo, ond ddim gwasanaeth Capital FM (Caernarfon), 
sy'n darlledu mwy o raglenni drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Newidiadau ym maes darlledu radio masnachol 

Ar 11 Chwefror, rhoddodd yr orsaf fasnachol leol Radio Hafren, a oedd yn dal y drwydded 
fasnachol leol ar gyfer Sir Drefaldwyn, y gorau i ddarlledu. Nid oes cynlluniau ar y gweill ar 
hyn o bryd i ail-hysbysebu’r drwydded. 

Ym mis Ebrill 2015, rhoddodd Heart North Wales y gorau i ddarlledu ar amlblecs digidol lleol 
Wrecsam, Caer a Lerpwl. Bydd modd i wrandawyr barhau i wrando ar Heart North Wales 
drwy diwnio eu radio i FM neu wrando ar-lein. 

Cafodd ceisiadau newid fformat eu cymeradwyo ar gyfer pump o wasanaethau Town & 
Country Broadcasting yng Nghymru. Erbyn hyn, gall Radio Pembrokeshire, Radio 
Carmarthen a Radio Ceredigion rannu hyd at 12 awr o gynnwys wedi'i wneud yn lleol 
rhyngddynt, ac mae modd rhannu pob rhaglen rhwng Nation Hits a Bridge FM. Nid yw 
cymeriad y gorsafoedd wedi newid.  

Datblygiadau o ran darlledu radio cymunedol 

Ym mis Mai 2012, fel rhan o'i drydedd rownd o drwyddedu radios cymunedol, rhoddodd 
Ofcom drwydded i Radio Beca wasanaethu cymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 
gogledd Sir Benfro, gan ddarparu'r rhan fwyaf o'r cynnwys drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel 
arfer, mae angen i orsafoedd ddechrau o fewn dwy flynedd i'r drwydded gael ei dyfarnu; 
rhoddwyd estyniad i Radio Beca, ond nid yw wedi llwyddo i gael ei gwasanaeth ar yr awyr. 
Tynnodd Ofcom y cynnig o'r drwydded yn ôl ym mis Mai 2015. 
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3.2 Argaeledd gwasanaethau radio 

Mae 45 o orafoedd DAB ar gael ledled Cymru 

Ar draws y pump amlblecs digidol masnachol lleol sy'n darlledu yng Nghymru, mae 45 o 
orsafoedd digidol ar gael; nifer ohonynt yn gyd-ddarllediadau o orsafoedd analog yn yr un 
ardal. Mae gwasanaethau DAB lleol ar gael i 63% o gartrefi Cymru.  

Mae un orsaf fasnachol leol analog yn llai eleni gan fod Radio Hafren wedi rhoi'r gorau i 
ddarlledu ers mis Chwefror 2015.  

Ffigur 3.1 Argaeledd gorsafoedd radio yng Nghymru 

 

Ffynhonnell: Ofcom, Ebrill 2015 
Nodyn: Mae’r siart hwn yn dangos y nifer fwyaf o orsafoedd sydd ar gael; mae amrywiadau lleol a 
materion yn ymwneud â derbyniad yn golygu na fydd gwrandawyr o reidrwydd yn gallu cael gafael ar 
y rhain i gyd 
 
3.3 Darpariaeth DAB 

Mae amlblecs DAB cenedlaethol y BBC yn cyrraedd bron i naw ym mhob deg o 
gartrefi Cymru 

Mae gwasanaethau rhwydwaith y BBC sy'n cael eu darlledu ar DAB ar gael i 89.2% o 
gartrefi, i fyny o 85.9% y flwyddyn flaenorol, gan fod trosglwyddyddion wedi cael eu 
hychwanegu at y rhwydwaith. Mae darpariaeth yr amlblecsau masnachol ar gyfer cartrefi yn 
llai yng Nghymru na chyfartaledd y DU. Mae'r amlblecs ar gyfer y DU i gyd, Digital One, yn 
gwasanaethu 64.1% o gartrefi Cymru, sy'n gynnydd o 4.1 pwynt canran o un flwyddyn i'r llall. 
I gyd gyda'i gilydd, mae'r amlblecsau DAB lleol yng Nghymu yn cyrraedd 63.0% o gartrefi a 
46.7% o brif ffyrdd.  
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Ffigur 3.2 DAB mewn cartrefi 

 

Ffynhonnell: BBC, Arqiva, Ofcom, Mehefin 2015 
Nodyn: Mae ffigurau'r BBC yn dangos y ddarpariaeth ar ddiwedd 2014 
 
3.4 Patrymau gwrando ar gynnwys sain 

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn gwrando ar y radio, ac am gyfnodau hwy, nag yn y 
DU yn gyffredinol  

Yn 2014, roedd gwasanaethau radio wedi cyrraedd 94.5% o'r boblogaeth oedolion yng 
Nghymru (Ffigur 3.3). Dyma gyrhaeddiad uchaf yr holl wledydd, 5 pwynt canran uwchben 
cyfartaledd y DU. Hefyd, gwrandawyr yng Nghymru oedd yn gwrando ar y radio am y cyfnod 
hwyaf o'r holl wledydd eraill, sef 22.4 awr yr wythnos ar gyfartaledd – awr yn fwy na 
chyfartaledd y DU. 

Ffigur 3.3 Oriau gwrando a chyrhaeddiad wythnosol cyfartalog: 2014 

 
 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15+), y flwyddyn a ddaeth i ben Ch4 2014. Caiff cyrhaeddiad ei 
ddiffinio fel canran poblogaeth oedolion yr ardal sy’n gwrando ar orsaf am o leiaf bum munud mewn 
wythnos arferol.  
 
Yng Nghymru y ceir y gyfran uchaf o bobl sy'n gwrando ar wasanaethau rhwydwaith y 
BBC 

Roedd gorsafoedd radio rhwydwaith y BBC yn cynrychioli bron i hanner (49%) yr holl oriau 
gwrando yn 2014 (Ffigur 3.4). Dyma'r gyfran uchaf o wrandawyr ar gyfer y sector hwn, o'i 
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gymharu ag unrhyw wlad arall, ac mae'n fwy na dwbl cyfran yr amser gwrando ar gyfer 
gwasanaethau rhwydwaith y BBC yng Ngogledd Iwerddon (24%). 

Roedd cyfran yr oriau gwrando ar gyfer gorsafoedd radio masnachol y DU yng Nghymru ar 
yr un lefel â Lloegr a chyfartaledd y DU (13%). O holl wledydd y DU, yng Nghymru yr oedd y 
gyfran isaf o oriau gwrando ar radio masnachol lleol, sef 26%. Yng Nghymru hefyd yr oedd y 
gyfran isaf o gyfanswm oriau gwrando ar radio masnachol. 

Yn 2014, roedd oria gwrando ar wasanaeth y BBC ar gyfer y gwledydd (BBC Radio Cymru 
neu BBC Radio Wales) yn cyfrif am 10% o gyfanswm yr oriau gwrando yng Nghymru mewn 
wythnos arferol. Ac eithrio Gogledd Iwerddon, mae hyn yn uwch na chyfran y sector o oriau 
gwrando ym mhob gwlad arall, ac yn 2 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU. 

Ffigur 3.4 Cyfran o’r oriau gwrando yn ôl gwlad: 2014 

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2014 
 
Bu gostyngiad yng nghynulleidfa BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales yn 2014 

Roedd un rhan o bump (20%) o oedolion yn gwrando ar BBC Radio Cymru neu BBC Wales 
mewn wythnos arferol yn ystod 2014 (Ffigur 3.5). Roedd hyn yn debyg i BBC Radio 
Scotland, 4 pwynt canran yn uwch na Radio Leol BBC yn Lloegr, ond 16 pwynt canran yn is 
na chyrhaeddiad wythnosol BBC Radio Ulster.  

I gyd gyda'i gilydd, gwelodd BBC Radio Cymru/Wales ostyngiad mwy o un flwyddyn i'r llall 
mewn cyrhaeddiad wythnosol nag unrhyw un o wasanaethau lleol a chenedlaethol y BBC 
yng ngwledydd eraill y DU. Roedd hyn wedi'i sbarduno gan ostyngiad o 1.9 pwynt canran 
yng nghyrhaeddiad BBC Radio Wales.  
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Ffigur 3.5 Cyrhaeddiad wythnosol gwasanaethau lleol/y gwledydd y BBC: 2014 

 
Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2014 
 
3.5 Y nifer sy’n gwrando ac yn berchen ar setiau radio digidol  

Mae gan bron i hanner yr oedolion yng Nghymru sy'n gwrando ar y radio set radio 
ddigidol 

Mae bron i hanner yr oedolion (47%) sy'n gwrando ar y radio yn dweud bod ganddynt o leiaf 
un set radio DAB gartref. Nid yw hyn wedi newid ers 2014. Nid yw'r nifer sy’n berchen ar 
radio digidol DAB yng Nghymru yn wahanol i gyfartaledd y DU. Yn yr un modd ag yn 2014, 
mae pobl sy'n gwrando ar y radio yn ardaloedd trefol Cymru yn fwy tebygol o fod yn berchen 
ar set DAB (49%) na’r rhai yn yr ardaloedd gwledig (38%). 

Ffigur 3.6 Perchnogaeth setiau radio digidol DAB 

 
Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Oedolion 16 oed a hŷn sy’n gwrando ar y radio (n = 2934 y DU, 406 Cymru, 1735 Lloegr, 386 yr 
Alban, 407 Gogledd Iwerddon, 205 Cymru drefol, 201 Cymru wledig, 854 Cymru 2010, 397 Cymru 
2011, 405 Cymru 2012, 383 Cymru 2013, 403 Cymru 2014; 406 Cymru 2015) 
DS. Roedd y data yn 2011 yn seiliedig ar y rheini sy’n gwrando ar y radio ac sydd ag unrhyw setiau 
radio yn y cartref y mae rhywun yn gwrando arnynt bob wythnos gan amlaf 
QP9. Sawl set DAB sydd gennych yn eich cartref?  
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Cymru welodd y twf uchaf o un flwyddyn i’r llall yn y niferoedd sy'n gwrando ar radio 
digidol 

Ac eithrio Gogledd Iwerddon, roedd y nifer sy'n gwrando ar radio digidol yn cynrychioli'r 
gyfran leiaf o gyfanswm yr oriau gwrando yng Nghymru (32%) ac roedd 5 pwynt canran yn is 
na chyfartaledd y DU (Ffigur 3.7). Roedd y twf o un flwyddyn i'r llall yn y nifer sy'n gwrando 
ar radio digidol yn uwch yng Nghymru nag yng ngweddill gwledydd y DU, ar 3.0 pwynt 
canran. Roedd cyfran yr oriau gwrando ar radio digidol wedi tyfu 1.6 pwynt canran yn y DU 
yn gyffredinol. 

Ffigur 3.7 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog: 2014 

Ffynhonnell: RAJAR, Pob oedolyn (15 oed a hŷn), y flwyddyn a ddaeth i ben yn Ch4 2014 
DS. Mae 'llwyfannau digidol' yn cyfeirio at wasanaethau radio y gellir cael mynediad atynt drwy ystod 
o ddyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys radios digidol DAB, teledu digidol, a dyfeisiau sy'n cysylltu i'r 
rhyngrwyd, megis radios un pwrpas sy’n cynnwys cysylltiad WiFi, cyfrifiaduron personol yn y cartref, a 
ffonau symudol y gellir eu defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd.  
 
Gwelwyd twf cyson a pharhaus yn y gyfran sy’n gwrando ar lwyfannau digidol ers 2010 
(Ffigur 3.8). Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r niferoedd sy'n gwrando ar radio digidol 
yng Nghymru wedi cynyddu 20 pwynt canran. 

Ffigur 3.8 Y gyfran o oriau gwrando drwy lwyfannau digidol ac analog yng 
Nghymru: 2007-2014 

 
Ffynhonnell: RAJAR, pob oedolyn, blynyddoedd calendr 2007-2014 
 

57% 56% 58% 63% 70%

37% 38% 35% 32% 25%
6% 6% 7% 4% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y DU Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd
Iwerddon

Heb nodi
Digidol
Analog

Y newid o un flwyddyn i’r llall yn y niferoedd sy’n gwrando ar radio digidol
(pwyntiau canran)

+1.6 +1.7 +1.9 +3.0 +2.1

65 



  

3.6 Y diwydiant radio  

Cymru oedd yr unig wlad lle'r roedd y refeniw ar gyfer gorsafoedd masnachol lleol 
wedi gostwng o un flwyddyn i'r llall 

Gostyngodd refeniw radio masnachol lleol yng Nghymru 2.9% i £14.9m yn 2014, yr unig 
wlad yn y DU lle'r oedd refeniw wedi gostwng. Wedi'u haddasu ar gyfer maint y boblogaeth, 
disgynnodd y refeniw yng Nghymru 14 pwynt canran y pen. Ar £4.84, yng Nghymru yr oedd 
y refeniw radio masnachol lleol isaf y pen o holl wledydd y DU.  

Yn wahanol i refeniw masnachol lleol, mae gwariant y BBC ar gynnwys y pen o'r boblogaeth 
ar gyfer y gorsafoedd lleol/y gwledydd yng Nghymru gryn dipyn yn uwch na refeniw 
gwledydd eraill y DU. Roedd gwariant y BBC yng Nghymru hefyd wedi cynyddu'n sylweddol 
o un flwyddyn i'r llall, gyda 98 pwynt canran ychwanegol yn cael ei wario y pen. Roedd hyn 
yn mynd â gwariant ar gynnwys i £14.70 y person.  

Ffigur 3.9 Gwariant a refeniw radio lleol/y gwledydd y pen o’r boblogaeth: 2014-15 

 

Ffynhonnell: Darlledwyr 
Nodyn: Mae cyfanswm y DU yn dangos y cyfartaledd ar gyfer radio masnachol lleol ar draws y pedair 
gwlad ac felly nid yw’n cynnwys refeniw ar gyfer y gorsafoedd masnachol sy’n darlledu ar draws y 
DU: Classic FM, talkSPORT, ac Absolute. 
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4  Gwasanaethau telegyfathrebu a 
rhwydweithiau 

4  
4.1 Datblygiadau diweddar yng Nghymru 

Cyflymu Cymru 

Nod Cyflymu Cymru yw hybu'r gwaith o gyflwyno band eang ffibr yn fasnachol drwy 
ddarparu mynediad at fand eang ffibr yn yr ardaloedd hynny nad yw'r sector preifat yn 
bwriadu buddsoddi ynddynt. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a BT. Dechreuwyd cyflwyno Cyflymu 
Cymru yn 2013, ac erbyn mis Mawrth 2015 roedd y prosiect wedi sicrhau bod band eang 
ffibr ar gael i dros 425,000 eiddo, gyda gwaith yn mynd rhagddo yn 22 awdurdod unedol 
Cymru. Ar ben y rhaglen Cyflymu Cymru, mae prosiect mewnlenwi yn cael ei ddatblygu, i 
sicrhau bod pob cartref a busnes ledled Cymru yn gallu cael gafael ar fand eang ffibr. 

Bydd Prosiect Mewnlenwi Cyflymu Cymru yn dod â band eang ffibr i ardaloedd nad ydynt yn 
dod o dan Cyflymu Cymru na rhaglenni ffibr cyflym cwmnïau telegyfathrebu. Ar ôl cynnal 
adolygiad o gynlluniau cyfredol ac arfaethedig cyflenwyr ar gyfer band eang, ac ar ôl cynnal 
ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi 45,887 eiddo nad ydynt yng nghwmpas 
Cyflymu Cymru nac unrhyw gyflwyno masnachol sydd ar y gweill yn ystod y tair blynedd 
nesaf. 

Bydd y prosiect yn sicrhau bod pob eiddo yng Nghymru yn gallu cael gafael ar fand eang 
cyflym iawn, a bydd dau gam iddo. Bydd y cyntaf yn darparu band eang i'r rhan fwyaf o'r 
45,887 eiddo sydd nawr wedi cael eu nodi, a bydd yr ail yn dechrau ar ôl i brosiect Cyflymu 
Cymru a cham 1 y prosiect mewnlenwi ddod i ben, a bydd yn darparu band eang i unrhyw 
eiddo sy'n dal hebddo. 

Mae'r cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn ategu cyflwyno'r rhaglen Cyflymu Cymru. Mae'r 
cynllun hwn ar gael i fentrau, preswylwyr, mudiadau trydydd sector a chymunedau nad ydyn 
nhw'n gallu cael cyflymderau band eang o 2Mbit yr eiliad ac uwch, drwy eu cefnogi i gael 
cysylltiad band eang drwy ddefnyddio'r dechnoleg fwyaf addas. Mae'r prosiect yn sicrhau 
bod cwsmeriaid yn cael cysylltiad band eang cyflym, gan fod angen i'r dechnoleg a 
ddefnyddir allu darparu cyflymder cyflym iawn, sy'n alinio'n agos â Cyflymu Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn rhoi adnoddau i fusnesau er mwyn iddynt ddeall yn well 
sut mae ymelwa ar fand eang cyflym iawn er mwyn cael budd economaidd. 

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ym mis Mai fod contract Cyflymu Cymru 
Llywodraeth Cymru yn "gwneud cynnydd rhesymol" o ran cyflwyno mynediad i wasanaethau 
band eang y genhedlaeth nesaf. Canfu'r adroddiad er gwaethaf y cyfyngiad o gael dim ond 
un cynigydd terfynol, mae'r contract sydd ar waith rhwng Llywodraeth Cymru a BT yn 
cynnwys rheolaethau priodol er mwyn rheoli costau a darparu, a bod costau'r contract o 
fewn yr ystod o gontractau band eang y genhedlaeth nesaf eraill gyda BT yn y sector 
cyhoeddus yn y DU. 

Dywed yr adroddiad hefyd fod mynediad wedi cael ei ddarparu i ychydig dros hanner yr 
eiddo targed erbyn diwedd 2014, ac er bod nifer o'r eiddo anodd-eu-cysylltu'n dal heb 
gysylltiad, mae'r cynnydd o ran darpariaeth ers dechrau 2014 yn rhoi rhywfaint o hyder y 
bydd y targedau darpariaeth cyffredinol yn cael eu cyrraedd. Canfu'r adroddiad hefyd: 
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• bod gwendidau cychwynnol o ran rheoli'r rhaglen a'r prosiect, ond mae gan 
Lywodraeth Cymru drefniadau clir a phriodol mewn lle erbyn hyn; 

• ni fu rhai awdurdodau lleol, busnesau na phreswylwyr yn fodlon ar y cyfathrebu 
ynghylch cyflwyno Cyflymu Cymru; 

• mae'r nifer sy'n defnyddio band eang y genhedlaeth nesaf yn cynyddu, ond nid oes 
targedau ar gyfer y nifer sy'n ei ddefnyddio; 

• mae'r contract Cyflymu Cymru eisoes wedi cyflawni'r rhan fwyaf o'r manteision 
uniongyrchol disgwyliedig sy'n ymwneud â swyddi, prentisiaethau a chyfleoedd 
profiad gwaith; ac 

• er bod y trefniadau i gefnogi ac i fesur manteision ehangach y buddsoddiad 
cyhoeddus mewn seilwaith digidol wedi bod yn wan, mae Llywodraeth Cymru nawr 
yn datblygu prosiect cenedlaethol er mwyn i fusnesau fanteisio ar fand eang y 
genhedlaeth nesaf, a chynllun i'r sector cyhoeddus fanteisio arno hefyd. 

Mae'r adroddiad yn rhoi nifer o argymhellion, gan gynnwys:  

• gwella'r cyfathrebu am gyflwyno Cyflymu Cymru yn lleol; 

• bod 40% o'r eiddo yn yr ardal ymyrryd yn gallu cael cyflymder llwytho i lawr o 
100Mbit yr eiliad neu fwy; a 

• cefnogi'r nifer sy'n defnyddio band eang y genhedlaeth nesaf a gwella darparu 
manteision llawn y buddsoddiad cyhoeddus. 

Y Cynllun Taleb Gwibgyswllt 

Ym mis Tachwedd 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru y Cynllun Taleb Gwibgyswllt. Mae 
'band eang tra chyflym' yn cael ei ddiffinio fel cyflymder llwytho i lawr o 100Mbit yr eiliad o 
leiaf a chyflymder llwytho i fyny o 30Mbit yr eiliad o leiaf, gydag ychydig neu ddim cystadlu. 
Mae'r Cynllun Taleb Gwibgyswllt yn cynnig grantiau sydd wedi cael eu hariannu gan 
Lywodraeth Cymru o hyd at £10,000 ac mae ar gael i fusnesau sydd yn y rhan fwyaf o 
Ardaloedd Menter ac Ardaloedd Twf Lleol Cymru. 

Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd 

Cafodd Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd ei lansio ym mis Hydref 2014 ac mae'n caniatáu i 
fusnesau yng Nghymru leihau eu dibyniaeth ar gysylltedd â Llundain. Mae Cyfnewidfa 
Rhyngrwyd Caerdydd wedi dod i fodolaeth o ganlyniad i gydweithio rhwng y sector 
cyhoeddus a'r sector preifat: mae'n cael ei weithredu gan weithredwr Cyfnewidfeydd 
Rhyngrwyd mwyaf y DU sef Linx, sydd â strategaeth ar gyfer sefydlu cyfnewidfeydd 
rhyngrwyd rhanbarthol ar draws y DU, a defnyddiwyd cyllid gan yr Adran dros Ddiwylliant y 
Cyfryngau a Chwaraeon i ysgogi'r galw, drwy ariannu llwybryddion ar gyfer cwmnïau a oedd 
yn dymuno arloesi ar y gyfnewidfa rhyngrwyd, sef yr ail gyfnewidfa fwyaf a'r gyfnewidfa sy'n 
tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain. 

Dinasoedd Cyflym eu Cysylltiad 

Cafodd y Rhaglen Dinasoedd Cyflym eu Cysylltiad yng Nghaerdydd, a ariannwyd gan yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ei gwblhau ar 31 Mawrth 2015 ac roedd 
wedi darparu nifer o brosiectau dros y tair blynedd bu'n gweithredu. Cafodd WiFi cyhoeddus 
yn awyr agored (CardiffStreetWiFi) ei ddarparu dan gontract consesiwn i ganol dinas 
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Caerdydd yn 2013 a chafodd ei ymestyn i Fae Caerdydd yn 2014. Mae rhagor o 
ddarpariaeth yng nghanol y ddinas ar y gweill ar gyfer diwedd 2015. 

Mae WiFi cyhoeddus mewn adeiladau (CardiffFreeWiFi) wedi cael ei ddarparu i 150 o 
adeiladau cyhoeddus ar draws y ddinas. Cafodd y WiFi cyhoeddus ei ddarparu ar gyfer 
adeiladau Cyngor Caerdydd, elusennau, neuaddau cymunedol sydd ynghlwm wrth fannau 
addoli, a chanolfannau iechyd. Yn nes ymlaen yn 2015 bydd CardiffFreeWiFi a 
CardiffStreetWiFi yn cael eu huno, gan alluogi rhwydwaith cyffiniol rhwng WiFi mewn 
adeiladau ac yn yr awyr agored, a phroses gofrestru haws rhwng y ddau rwydwaith. Mae 
WiFi Trafnidiaeth Gyhoeddus (CardiffFreeWiFi) wedi cael ei gyflwyno ar 222 o fysiau a dau 
gerbyd addysg gyhoeddus sy'n gweithredu yn y Ddinas. Mae hyn hefyd wedi cael ei roi ar 
waith yng Nghasnewydd, gyda theithwyr yn cael gwasanaeth di-dor ar draws y rhanbarth. 

Mae'r Cynllun Taleb Cysylltu yn gynllun cenedlaethol sy'n cael ei fonitro a'i hyrwyddo gan yr 
Adran dros Ddiwylliant y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae'r Cynllun yng Nghaerdydd wedi bod 
ar waith ers mis Awst 2013 ac mae'n darparu cyllid cyfalaf (rhwng £100 a £3,000) ar gyfer 
gosod cysylltiad cyflym iawn ar gyfer busnesau, unig fasnachwyr, elusennau a mentrau 
cymdeithasol. Mae'r cynllun wedi cael ei ymestyn tan fis Mawrth 2016, ac mae ar gael nawr i 
ymgeiswyr yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar 
Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili a Bro Morgannwg. 

Spectrum Internet 

Mae'r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd yng Nghymru, Spectrum Internet, wedi bod yn 
weithgar ar y Cynllun Taleb Cysylltu ers y cychwyn cyntaf, ac mae wedi defnyddio ffyrdd 
arloesol o ddod â band eang cyflym iawn i ardaloedd sydd mewn angen. Mae'r darparwr 
gwasanaeth rhyngrwyd wedi defnyddio ffibr tywyll i ddod â gwasanaethau FTTP i adeiladau 
swyddfeydd sydd â sawl tenant yng Nghaerdydd, Trefforest a Phen-y-bont ar Ogwr.  

Erbyn hyn mae oddeutu 150 o fusnesau'n elwa yn y tri lleoliad hwn. Mae Spectrum wedi 
gosod ei ateb FTTC ei hun ym Mharc Busnes Rhyngwladol Porth Caerdydd, gan gyflenwi 
cyflymderau band eang o hyd at 80Mbit yr eiliad i fusnesau bach a chanolig yn fan honno. 
Mewn lleoliadau gwledig, mae Spectrum wedi datblygu ei rwydwaith ymhellach yn Sir Fynwy 
ac wedi cyflwyno micro-ffosio i ddefnyddio ffibr tywyll. Ei brosiect peilot ar gyfer hyn oedd 
Ysgol Gynradd Drenewydd Gelli-farch, sydd nawr yn mwynhau gwasanaeth FTTP 100Mbit 
yr eiliad. 
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4.2 Argaeledd gwasanaethau band eang sefydlog 

Mae pob eiddo yn y DU bron yn gallu cael gwasanaethau band eang sylfaenol 

Defnyddir tri math allweddol o dechnoleg i ddarparu gwasanaethau band eang sefydlog yn y 
DU: ADSL ar sail cyfnewidfa, cebl (dros rwydwaith ffibr-cyfechelog hybrid), a ffibr i'r cabinet 
(drwy ddefnyddio VDSL yng nghabinet y stryd).31 Mae ADSL yn trosglwyddo data dros y 
rhwydwaith copr sydd eisoes yn bodoli, a dyma'r rhataf o'r technolegau hyn i'w defnyddio, 
oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion nid oes angen uwchraddio'r rhwydwaith ffôn cyfredol, 
ac eithrio gosod offer newydd yn y gyfnewidfa leol (mae cyflwyno cebl a ffibr yn gofyn am 
ddefnyddio seilwaith newydd i gysylltu cygnau/cyfnewidfeydd lleol â'r defnyddiwr). 

Fodd bynnag, er bod technoleg ADSL yn gymharol rad i'w chyflwyno, nid yw'n gallu darparu 
cyflymder cyflym iawn32 cebl a ffibr, ac efallai na fydd rhai eiddo mewn ardaloedd sydd 
wedi'u galluogi ar gyfer ADSL yn gallu cael gwasanaeth, neu efallai byddan nhw ddim ond 
yn gallu gwneud hynny ar gyflymder araf iawn o ganlyniad i hyd hir neu ansawdd wael y 
llinell ffôn rhwng eu heiddo a'r gyfnewidfa leol. 

Erbyn diwedd 2014, roedd bron i holl gyfnewidfeydd lleol BT (mae oddeutu 5,600 ar draws y 
DU) wedi cael eu huwchraddio i gynnig gwasanaethau band eang ADSL ac, ar draws y DU 
yn gyffredinol, roedd cyfran yr eiddo (hy cartrefi a swyddfeydd) a oedd wedi'u cysylltu â 
chyfnewidfa a oedd wedi'i galluogi ar gyfer ADSL dros 99.9% (Ffigur 4.1). Yng Nghymru ac 
yng Ngogledd Iwerddon, mae holl gyfnewidfeydd lleol BT wedi cael eu uwchraddio i gynnig 
gwasanaethau band eang ADSL, ond yn Lloegr a'r Alban mae rhai cyfnewidfeydd dal heb ei 
galluogi ar gyfer ADSL, ac mae cyfran yr eiddo sydd wedi'u cysylltu â chyfnewidfeydd sydd 
wedi'u galluogi ar gyfer ADSL ychydig yn is. 

Mae dadfwndelu dolen leol yn golygu darparwr arall yn cynnig gwasanaethau band eang 
dros y pâr copr pleth o'r gyfnewidfa leol i eiddo'r defnyddiwr, sy'n cael ei lesio gan y darparwr 
presennol. I wneud hyn, rhaid i'r darparwr dadfwndelu dolen leol osod ei offer ei hun yng 
nghyfnewidfa leol y darparwr presennol a chysylltu â'i rwydwaith ôl-gludo ei hun. Mantais 
dadfwndelu dolen leol i ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd ydy ei fod yn caniatáu iddyn 
nhw elwa o'r arbedion maint nad ydynt ar gael wrth brynu gwasanaethau cyfanwerthu gan y 
darparwr presennol ar sail fesul cysylltiad, ac mae hefyd yn eu galluogi i wahaniaethu eu 
cynnyrch adwerthu oddi wrth y rheini sy'n cael eu cynnig gan eu cystadleuwyr. Mae 
defnyddio gwasanaethau dadfwndelu dolen leol ADSL yn y DU wedi arwain at weld 
gwasanaethau band eang yn cael eu darparu mewn bwndel yn rhad i ddefnyddwyr sy'n byw 
mewn ardaloedd cyfnewidfa wedi'i dadfwndelu. 

Erbyn diwedd 2014, roedd llawer o ddadfwndelu dolen leol ar gael yn y DU, gyda 95% o 
eiddo mewn ardaloedd a oedd yn cael eu gwasanaethu gan gyfnewidfeydd lleol wedi'u 
dadfwndeu (cynnydd o ddim ond 0.2 pwynt canran wrth gymharu â'r flwyddyn flaenorol). 
Mae cyflwyno unrhyw rwydwaith telegyfathrebu sefydlog yn tueddu i gael ei ffocysu, i 
ddechrau o leiaf, mewn ardaloedd trefol (lle mae nifer uwch o eiddo i'w gwasanaethu) ac 
mae hyn yn cael ei adlewyrchu gan y ffaith bod cyfran yr eiddo mewn ardaloedd trefol a 
oedd wedi'u cysylltu â chyfnewidfa leol wedi'i dadfwndelu ddiwedd 2014 (dros 99.9%) yn 
uwch nag mewn ardaloedd gwledig (77%). Cymru oedd â'r ail gyfran uchaf o eiddo a oedd 
wedi'u cysylltu â chyfnewidfa leol wedi'i dadfwndelu ddiwedd 2014, sef 93%. Ymysg 
gwledydd eraill y DU, roedd y gyfran hon yn amrywio o 89% yn yr Alban a Gogledd Iwerddon 
i 96% yn Lloegr. 

31 Mae cyfran fach o'r eiddo hyn hefyd yn cael eu gwasanaethu gan ffibr i'r eiddo (FTTP). 
32 hy cyflymder go iawn o ‘hyd at’ 30Mbit yr eiliad neu uwch 
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Ffigur 4.1 Cyfran yr eiddo sydd â chysylltiad â chyfnewidfeydd ADSL wedi’u 
dadfwndelu 

 

Ffynhonnell: Ofcom / BT, data Rhagfyr 2014 
 
Cymru oedd â'r gyfran isaf o eiddo a allai gael gwasanaethau band eang cebl (21%) o 
blith gwledydd y DU ym mis Mai 2015 

Fel rhan o’i waith yn monitro seilwaith marchnad cyfathrebu’r DU, mae Ofcom yn casglu data 
sy'n dangos faint o eiddo yn y DU sy'n gallu derbyn gwasanaethau band eang ffibr a chebl. 
Mae'n bwysig nodi nad yw pob cysylltiad band eang ffibr a chebl yn gallu darparu 
gwasanaethau band eang cyflym iawn (hy y rheini sydd â chyflymder go iawn o 30Mbit yr 
eiliad neu uwch). Er enghraifft, bydd y cyflymder mae modd ei gael ar linell ffibr i'r cabinet 
(FTTC) yn dibynnu ar hyd ac ansawdd y cysylltiad copr o gabinet y stryd i eiddo'r 
defnyddiwr, fel sy'n digwydd gydag ADSL (nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i 
wasanaethau cebl a ffibr i'r eiddo). Bydd Adroddiad Seilwaith Cyfathrebu Ofcom ar gyfer 
201533 yn rhoi dadansoddiad manylach o ddosbarthiad cyflymderau band eang sefydlog. 

Dosbarthiadau trefol a gwledig 
Mewn Adroddiadau blaenorol ar y Farchnad Gyfathrebu mae Ofcom wedi defnyddio 
ffynhonnell ddata trydydd parti (Locale) i ddosbarthu a ydy codau post yn rhai trefol neu'n 
rhai gwledig. Eleni, nid oedd y ffynhonnell ddata honno ar gael, felly mae Ofcom wedi 
defnyddio'r dosbarthiadau gwledig/trefol a ddatblygwyd gan DEFRA, NISRA a Chofresrfa'r 
Alban i gynhyrchu rhaniadau trefol/gwledig. Mae'r dadansoddiad yn dangos ar hollt 
trefol/gwledig, bod y ddwy set o ddata yn cyfateb 95% o'r amser lle mae modd cyfateb 
codau post. Fodd bynnag, ni all pob set ddata gyfateb 2.5% o'r holl godau post, ac mae'r 
codau post heb eu dyrannu yn wahanol rhwng setiau data. Felly, mae'r dosbarthiad 
trefol/gwledig ar gyfer rhwng 5% a 10% o godau post yn amrywio rhwng setiau data, ac nid 
oes modd cymharu'r ffigurau trefol/gwledig yn yr adroddiad hwn yn uniongyrchol â ffigurau 
adroddiadau blaenorol. 

Mae data a roddwyd i Ofcom gan Virgin Media yn dangos bod 44% o eiddo yn y DU yn gallu 
cael gwasanaethau band eang cebl dros rwydwaith Virgin Media ym mis Mai 2015, nid oedd 
y ffigur hwn wedi newid ers mis Mehefin 2014 (0). Cymru oedd â'r gyfran isaf o eiddo a oedd 
yn gallu derbyn gwasanaethau cebl Virgin Media (a oedd yn hysbysebu cyflymder llwytho i 
lawr o 'hyd at' 50Mbit yr eiliad, 100Mbit yr eiliad a 152Mbit yr eiliad) ym mis Mai 2015, sef 
21%: ar draws gwledydd eraill y DU roedd cyfran yr eiddo a oedd yn gallu cael band eang 

33 Fe'i cyhoeddir yn Ch4 2015 
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cebl yn amrywio o 27% yng Ngogledd Iwerddon i 47% yn Lloegr. Roedd cyfran yr eiddo a 
oedd yn gallu cael gwasanaethau band eang cebl Virgin Media yn uwch o lawer mewn 
ardaloedd trefol o'r DU (50%) na'r ardaloedd gwledig (1%). 

Ffigur 4.2 Cyfran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau band eang cebl Virgin 
Media 

 

Ffynhonnell: Ofcom / Virgin Media, data Mai 2015 
 
Cymru oedd â'r ail gyfran uchaf o eiddo a allai gael gwasanaethau band eang ffibr o 
blith gwledydd y DU ym mis Mai 2015 

Rydyn ni wedi cyfrifo cyfran yr eiddo sy'n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr drwy 
ddefnyddio data gan Openreach (un o gwmnïau BT Group) a Kcom (y darparwr presennol 
yn ardal Kingston-upon-Hull).34 Fel y nodwyd o'r blaen, mae'n bwysig nodi na fydd pob 
cysylltiad band eang ffibr yn gallu cael cyflymder llwytho i lawr go iawn o 30Mbit yr eiliad. 

Mae ein dadansoddiad yn dangos erbyn mis Mai 2015 fod 82%35 o eiddo yn y DU yn gallu 
cael gwasanaethau band eang ffibr dros rwydweithiau band eang ffibr Openreach neu 
Kcom, cynnydd o 13 pwynt canran o'i gymharu â mis Mehefin 2014 (Ffigur 4.3). Cymru oedd 
â'r ail gyfran uchaf o eiddo a allai gael gwasanaethau band eang ffibr ym mis Mai 2015 
(83%), cynnydd o 28 pwynt canran o'i gymharu â mis Mai 2014, y cynnydd uchaf o'r fath 
ymysg gwledydd y DU. 

Ymysg y gwledydd eraill, roedd cyfran yr eiddo a oedd yn cael eu gwasanaethu gan 
rwydweithiau band eang ffibr BT Openreach neu Kcom yn amrywio o 75% yn yr Alban i 92% 
yng Ngogledd Iwerddon, sydd wedi elwa ar gynllun gan yr Adran Masnach, Menter a 
Buddsoddi (DETI) i wella argaeledd gwasanaethau band eang cyflym iawn. Fel y gwelwyd 
gyda gwasanaethau cebl, roedd argaeledd gwasanaethau band eang ffibr yn uwch mewn 
ardaloedd trefol o'r DU nag mewn ardaloedd gwledig, gyda 84% o'r eiddo mewn ardaloedd 
trefol yn gallu cael gwasanaethau band eang ffibr Openreach neu Kcom, o'i gymharu â 67% 
mewn ardaloedd gwledig. 

34 O dan reolau rheoleiddio gall darparwyr eraill ddarparu gwasanaethau band eang ffibr i 
ddefnyddwyr sy'n defnyddio'r rhwydweithiau hyn. 
35 Dylid nodi y bydd y ffigur hwn, a'r rheini a roddir isod, yn is na'r gwir ffigurau yng nghyswllt 
argaeledd band eang ffibr gan nad ydynt yn cynnwys gwasanaethau sydd ar gael drwy rwydweithiau 
heblaw Openreach a Kcoms. 
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Unwaith eto, mae'n bwysig nodi na fydd pob cysylltiad band eang ffibr yn gallu cael 
cyflymder at y cwsmer o 30Mbit yr eiliad. 

Ffigur 4.3 Cyfran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau band eang ffibr 
Openreach / Kcom 

 

Ffynhonnell: Ofcom / Openreach / Kcom, data Mai 2015 
 
Erbyn mis Mai 2015, gallai 87% o eiddo Cymru gael gwasanaethau band eang 
mynediad y genhedlaeth nesaf 

Rydyn ni'n gallu amcangyfrif cyfran yr eiddo a fydd yn cael eu gwasanaethu gan 
rwydweithiau mynediad y genhedlaeth nesaf (sy'n cael eu defnyddio i ddarparu 
gwasanaethau band eang cyflym iawn) drwy gyfuno data argaeledd band eang cebl Virgin 
Media sy'n cael ei ddangos yn 0 â data argaeledd band eang ffibr Openreach/Kcom sy'n 
cael ei ddangos yn Ffigur 4.3. 

Wrth gyfuno data argaeledd ar lefel cod post ar gyfer gwasanaethau band eang cebl a ffibr, 
cawn ystod o ffigurau argaeledd ar gyfer gwasanaethau band eang mynediad y genhedlaeth 
nesaf: er enghraifft, os yw gwasanaethau band eang cebl a gwasanaethau band eang ffibr 
fel ei gilydd ar gael i 50% o eiddo mewn ardal cod post, bydd argaeledd gwasanaethau 
mynediad y genhedlaeth nesaf yn yr ardal honno rhywle rhwng 50% o eiddo (lle mae 
gwasanaethau cebl a ffibr ar gael i’r un eiddo yn yr ardal cod post dan sylw) a 100% o eiddo 
(lle nad yw argaeledd gwasanaethau cebl a ffibr yn gorgyffwrdd). Yn Ffigur 4.4 isod, 
dangosir cymedr yr ystod bosibl o argaeledd gwasanaethau mynediad y genhedlaeth nesaf, 
a fyddai’n 75% yn yr enghraifft a nodwyd uchod.  

Mae ein dadansoddiad yn dangos bod 90% o eiddo yn y DU yn gallu cael gwasanaethau 
band eang sefydlog dros rwydweithiau mynediad y genhedlaeth nesaf erbyn mis Mai 2015, 
cynnydd o 12 pwynt canran o'i gymharu â mis Mehefin 2014. Roedd Cymru'r isaf ond un o 
ran argaeledd rhwydweithiau band eang mynediad y genhedlaeth nesaf ym mis Mai 2015, 
gyda 87% o eiddo â mynediad at wasanaethau mynediad y genhedlaeth nesaf. Fodd 
bynnag, roedd hyn yn gynnydd o 29 pwynt canran ers mis Mehefin 2014, y cynnydd mwyaf a 
welwyd yn y gwledydd dros y cyfnod hwn. Ar draws gwledydd eraill y DU, roedd cyfran yr 
eiddo a oedd yn gallu cael gwasanaethau band eang mynediad y genhedlaeth nesaf yn 
amrywio o 85% yn yr Alban i 95% yng Ngogledd Iwerddon, gyda 90% o'r eiddo yn Lloegr o 
fewn olion troed rhwydwaith mynediad y genhedlaeth nesaf. Roedd 92% o'r eiddo mewn 
ardaloedd trefol yn y DU yn gallu cael gwasanaethau band eang mynediad y genhedlaeth 
nesaf ym mis Mai 2015, o'i gymharu â 67% mewn ardaloedd gwledig. 
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Ffigur 4.4 Cyfran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau ban eang mynediad y 
genhedlaeth nesaf 

 

Ffynhonnell: Ofcom / Openreach / Virgin Media/ Kcom, data Mai 2015 
 
Roedd saith deg naw y cant o eiddo yng Nghymru yn gallu cael gwasanaethau band 
eang cyflym iawn ym mis Mai 2015 

Fel y nodwyd yn flaenorol, nid yw pob cysylltiad band eang mynediad y genhedlaeth nesaf 
yn gallu darparu gwasanaethau band eang cyflym iawn (hy y rheini sydd â chyflymder go 
iawn o 30Mbit yr eiliad neu uwch) ac, yn benodol, bydd y cyflymder mae modd ei gael dros 
gysylltiad FTTC yn dibynnu ar hyd ac ar ansawdd y cysylltiad copr o gabinet y stryd at 
eiddo'r defnyddiwr. Wrth gasglu data i gyfrannu at ei waith yn monitro seilwaith marchnad 
cyfathrebu'r DU yn 2015, gofynnodd Ofcom i Virgin Media, Openreach a Kcom ddarparu 
data ar lefel cod post ynghylch cyfran yr eiddo a allai gael gwasanaethau band eang cyflym 
iawn, hy gwasanaeth band eang sefydlog gyda chyflymder go iawn o 30Mbit yr eiliad neu 
uwch. 

Fel a ddangosir yn Ffigur 4.5 isod, mae'r data'n awgrymu er bod 90% o eiddo'r DU yn gallu 
cael gwasanaethau band eang mynediad y genhedlaeth nesaf ym mis Mai 2015, roedd y 
gyfran a oedd yn gallu cael gwasanaethau band eang cyflym iawn saith pwynt canran yn is, 
sef 83%. Er y gallai 87% o eiddo Cymru gael band eang mynediad y genhedlaeth nesaf ym 
mis Mai 2015, yr ail gyfran isaf o blith gwledydd y DU, roedd gan Gymru'r ail gyfran uchaf a 
allai dderbyn gwasanaethau band eang cyflym iawn (79%). Mae hyn yn golygu nad oedd 8% 
o'r eiddo a oedd mewn ardaloedd lle'r oedd band eang mynediad y genhedlaeth nesaf ar 
gael ddim yn gallu cael cyflymder band eang go iawn o 30Mbit yr eiliad; yr ail gyfran isaf ar 
draws gwledydd y DU, ar ôl Lloegr (6%). 

Ar draws gwledydd eraill y DU, roedd cyfran yr eiddo a oedd yn gallu cael gwasanaethau 
band eang cyflym iawn yn amrywio o 73% yn yr Alban i 84% yn Lloegr (77% oedd y ffigur 
yng Ngogledd Iwerddon). Roedd cyfran yr eiddo a allai gael gwasanaethau band eang 
cyflym iawn mewn ardaloedd trefol o'r DU (88%) yn uwch o lawer na'r ardaloedd gwledig 
(37%). Mae hyn yn dangos er na allai 7% o eiddo ar draws y DU mewn ardaloedd mynediad 
y genhedlaeth nesaf gael cyflymder llwytho i lawr band eang sefydlog go iawn o 30Mbit yr 
eiliad, roedd y gyfran yn uwch o lawer mewn ardaloedd gwledig (45%) nag mewn ardaloedd 
trefol (4%). 
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Ffigur 4.5 Cyfran yr eiddo sy’n gallu cael gwasanaethau ban eang cyflym iawn 

 

Ffynhonnell: Ofcom / Openreach / Virgin Media/ Kcom, data Mai 2015 
 
4.3 Darpariaeth rhwydwaith symudol 

Trosolwg 

Sut rydym yn mesur argaeledd teleffoni symudol ar gyfer yr adroddiad hwn 
Bydd Ofcom yn casglu’r wybodaeth am y ddarpariaeth a gyflwynir yn yr Adroddiadau ar y 
Farchnad Gyfathrebu a’r Adroddiad Seilwaith oddi wrth y pedwar gweithredwr rhwydwaith 
symudol yn y DU. Mae pob gweithredwr yn darparu gwybodaeth am ddarpariaeth ar gyfer 
pob picsel 100x100 metr o arwyneb tir ar draws y DU. Caiff y wybodaeth hon ei chymathu â 
mapiau eiddo i roi ffigurau ynghylch y ddarpariaeth yng nghyswllt eiddo. 

Mae’r ffigurau ar argaeledd a roddir i gyd yn cyfeirio at ddarpariaeth yn yr awyr agored. 
Mae’n debyg y bydd y ffigurau ar gyfer derbyniad dan do yn is, oherwydd bod signalau radio 
yn gwanhau wrth iddynt basio drwy ffabrig adeiladau. Mae derbyniad o dan do yn ddibynnol 
iawn ar yr adeilad lle mae angen cael derbyniad ac ar leoliad y defnyddiwr yn yr adeilad, gan 
ei wneud yn anodd cael ffigurau hollol gywir ar gyfer y ddarpariaeth o dan do. 

Mae Ffigur 4.6, Ffigur 4.7 a Ffigur 4.8 yn dangos lefelau'r ddarpariaeth ar gyfer 
gwasanaethau symudol 2G, 3G a 4G y naill a'r llall.36 Ystyrir bod 2G yn ddigon ar gyfer 
ffonio ac anfon negeseuon testun, ond ystyrir bod yn rhaid cael o leiaf 3G i gael profiad 
derbyniol o ddefnyddio gwasanaethau data symudol. At ei gilydd mae 4G yn rhoi profiad 
gwell i'r defnyddiwr na 3G wrth gael gafael ar wasanaethau data symudol, o ganlyniad i'r 
cyflymder data cyflymach mae'n ei gynnig. 

Mae ardaloedd yn dal i fodoli yn y DU lle mae diffyg darpariaeth symudol yn golygu nad yw'n 
bosibl gwneud galwadau llais symudol, anfon negeseuon testun a/neu gael gafael ar 
wasanaethau data symudol. Yn aml, mae'r ardaloedd hyn, sy'n cael eu galw'n ‘fannau di-
gyswllt symudol’, yn ardaloedd heb lawer o boblogaeth a/neu yn dir bryniog, sy’n golygu 
rhwystrau ffisegol ac economaidd a allai atal gweithredwyr rhwydweithiau symudol rhag 
defnyddio seilwaith rhwydwaith symudol yn yr ardaloedd hyn. Mewn ardaloedd eraill (sy'n 

36 Codwyd y data argaeledd a ddarparwyd gan y gweithredwr rhwydwaith symudol o offer cynllunio 
rhwydwaith sy’n agored i gyfyngau gwall ac mae ffactorau lleol megis adeiladau uchel neu goed yn 
gallu effeithio ar gryfder y signal. 
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cael eu galw yn 'fannau di-gyswllt rhannol') mae gan rai gweithredwyr ddarpariaeth symudol 
ond nid oes gan rai eraill. 

Roedd 98.9% o eiddo Cymru mewn ardaloedd â darpariaeth 2G yn yr awyr agored ym 
mis Mai 2015 

Mae’r data darpariaeth y mae'r gweithredwyr rhwydweithiau symudol wedi'i roi i ni yn dangos 
bod gan 96.8% o eiddo'r DU ddarpariaeth yn yr awyr agored gan y tri gweithredwr 
rhwydwaith 2G (EE, O2 a Vodafone) ym mis Mai 2015 (Ffigur 4.6). At ei gilydd, roedd 99.7% 
o eiddo'r DU mewn ardaloedd lle roedd o leiaf un rhwydwaith symudol yn darparu 
gwasanaeth 2G yn yr awyr agored, sy'n awgrymu bod 0.3% o eiddo'r DU (oddeutu 75,000 
eiddo) mewn ardaloedd heb ddarpariaeth symudol 2G o gwbl. Roedd cyfran eiddo'r DU 
mewn ardaloedd gyda darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored yn uwch mewn lleoliadau 
trefol (100.0%) nag ardaloedd gwledig (97.6%). 

Cymru oedd â’r gyfran isaf o eiddo â darpariaeth yn yr awyr agored oddi wrth y tri 
rhwydwaith 2G o blith gwledydd y DU ym mis Mai 2015, sef 90.2%, tra'r oedd 1.1% o eiddo 
yng Nghymru (oddeutu 15,000 eiddo) mewn ardaloedd heb ddarpariaeth 2G. Mae’r 
ddarpariaeth rhwydwaith is na’r cyfartaledd yng Nghymru yn adlewyrchu ei thirwedd bryniog, 
sy’n atal signalau symudol. O blith gwledydd y DU, Lloegr oedd â’r ddarpariaeth 2G uchaf, 
gyda 97.6% o eiddo â darpariaeth yn yr awyr agored oddi wrth y tri rhwydwaith 2G, ac 0.2% 
mewn ardaloedd heb unrhyw ddarpariaeth 2G yn yr awyr agored. 

Ffigur 4.6 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 2G yn yr awyr agored, yn ôl y nifer 
o weithredwyr 

 

Ffynhonnell: Ofcom / gweithredwyr, data Mai 2015 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 100m2 dros y DU 
 
Roedd ychydig yn llai na 98% o eiddo Cymru mewn ardaloedd â darpariaeth 3G yn yr 
awyr agored ym mis Mai 2015 

Mae ein dadansoddiad yn awgrymu bod 99.3% o eiddo’r DU mewn ardaloedd lle roedd 
darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored ym mis Mai 2015, tra'r oedd 88.0% mewn 
ardaloedd lle roedd darpariaeth debyg i’w chael gan bedwar rhwydwaith 3G y DU (EE, O2, 
Vodafone a Three). I’r gwrthwyneb, roedd 0.7% o eiddo mewn ardaloedd heb unrhyw 
dderbyniad symudol 3G, sy'n cyfateb i oddeutu 210,000 eiddo. Roedd cyfran eiddo'r DU 
mewn ardaloedd gyda darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored yn uwch mewn ardaloedd 
trefol (99.9%) nag ardaloedd gwledig (93.8%). 

Fel yn achos gwasanaethau 2G, yn Lloegr oedd y gyfran uchaf o eiddo mewn ardaloedd â 
darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored, lle roedd 99.6% o eiddo mewn ardaloedd a oedd 
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yn cael darpariaeth gan o leiaf un rhwydwaith 3G, ac roedd 90.7% yn cael gwasanaeth gan 
y pedwar gweithredwr rhwydwaith symudol (Ffigur 4.7). Cymru oedd a'r gyfran isaf ond un o 
eiddo mewn ardaloedd a oedd yn derbyn darpariaeth 3G yn yr awyr agored oddi wrth o leiaf 
un gweithredwr rhwydwaith symudol ym mis Mai 2015, sef 97.9%, 1.4 pwynt canran yn is na 
chyfartaledd y DU, a Chymru hefyd oedd â’r gyfran isaf o eiddo â darpariaeth debyg oddi 
wrth y pedwar rhwydwaith 3G, sef 67.0%. 

Ffigur 4.7 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 3G yn yr awyr agored, yn ôl y nifer 
o weithredwyr 

 

Ffynhonnell: Ofcom / gweithredwyr, data Mehefin 2015  N odyn: M ae’r ddar     
bicseli 100m2 dros y DU 
 
Yng Nghymru yr oedd argaeledd gwasanaethau 4G ar ei isaf ar draws y DU ym mis 
Mai 2015. 

Mae pedwar gweithredwr rhwydwaith symudol y DU yn dal wrthi'n trefnu eu rhwydweithiau 
4G. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y ffaith bod argaeledd gwasanaethau 4G yn is na 
gwasanaethau 2G a 3G ym mis Mai 2015 (Ffigur 4.8). 

Mae data gan y gweithredwyr rhwydweithiau symudol yn awgrymu bod 89.5% o eiddo mewn 
ardaloedd gyda darpariaeth symudol yn yr awyr agored gan o leiaf un rhwydwaith 4G ym 
mis Mai 2015, cynnydd o 17.7 pwynt canran o'i gymharu â'r 71.8% a gofnodwyd ym mis 
Mehefin 2014. Nod pob un o'r pedwar gweithredwr rhwydwaith symudol yn y DU ydy 
cyrraedd o leiaf 98% o'r boblogaeth gyda 4G erbyn diwedd 2015, ac mae'r drwydded 
sbectrwm 4G a brynwyd gan O2 yn datgan y dylai ddarparu gwasanaeth dan do i 98% o 
boblogaeth y DU (ac o leiaf 95% o boblogaeth bob un o wledydd y DU) erbyn diwedd 2017 
ar yr hwyraf. 

Ym mis Mai 2015, Cymru oedd â'r gyfran isaf o eiddo mewn ardaloedd gyda darpariaeth 
rhwydwaith 4G gan o leiaf un rhwydwaith 4G, sef 62.8%. Roedd hyn yn gynnydd o 18.4 
pwynt canran o'i gymharu â mis Mehefin 2014, yr ail gynnydd mwyaf o'r fath ymysg 
gwledydd y DU. Ymysg gwledydd eraill y DU, roedd cyfran yr eiddo gyda darpariaeth 4G yn 
yr awyr agored yn amrywio o 79.7% yng Nghymru i 92.1% yn Lloegr (yng Ngogledd 
Iwerddon, lle nad oedd Three yn cynnig gwasanaethau symudol 4G ym mis Mai 2015, roedd 
yn 91.1%). 

Roedd y gwahaniaeth rhwng darpariaeth 4G trefol a gwledig yn fwy amlwg o lawer ar gyfer 
gwasanaethau 4G nag ar gyfer 2G a 3G ym mis Mai 2015, gyda 93.3% o eiddo trefol yn cael 
darpariaeth 4G yn yr awyr agored, o'i gymharu â 57.9% o'r rheini mewn ardaloedd gwledig. 
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Ffigur 4.8 Eiddo sy’n cael darpariaeth symudol 4G yn yr awyr agored, yn ôl y nifer 
o weithredwyr 

 

Ffynhonnell: Ofcom / gweithredwyr, data Mai 2015 
Nodyn: Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar bicseli 100m2 dros y DU 
 
4.4 Y nifer sy’n defnyddio gwasanaethau 

Roedd defnyddio gwasanaethau cyfathrebu yng Nghymru yn debyg i’r cyfartaleddau 
yn y DU yn Ch1 2015 

Roedd y nifer a oedd yn defnyddio gwasanaethau llinell sefydlog, ffôn symudol a band eang 
yng Nghymru yr un fath â'r cyfartaleddau ar gyfer y DU drwyddi draw yn Ch1 2015 (Ffigur 
4.9). Nid oedd hyn yn wir flwyddyn yn flaenorol, lle roedd y nifer a oedd yn defnyddio llinell 
sefydlog a band eang yng Nghymru wedi bod yn is na'r cyfartaledd. Yn Ch1 2015, roedd 
oedolion Cymru yn fwy tebyg o fod â chyfrifiadur tabled yn eu cartref wrth gymharu â'r DU yn 
gyffredinol (60% o'i gymharu â 54%). Nid oedd dim gwahaniaethau sylweddol yn unrhyw rai 
o'r ffigurau defnyddio gwasanaethau a dyfeisiau a ddangosir isod rhwng ardaloedd trefol a 
gwledig Cymru. 
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Ffigur 4.9 Defnyddio gwasanaethau cyfathrebu: 2015 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Nodiadau: 1Cartrefi â chysylltiad â'r rhyngrwyd o unrhyw fath; 2Cartrefi â band eang sefydlog a/neu 
gysylltiad data band eang symudol arbennig (dongl/SIM) (nid yw'n cynnwys cartrefi sydd ond yn 
defnyddio setiau ffonau symudol i fynd ar y rhyngrwyd) 3cartrefi sy'n defnyddio setiau ffonau symudol i 
fynd ar y rhyngrwyd (efallai fod ganddyn nhw fath arall o fynediad i'r rhyngrwyd hefyd). 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3756 y DU, 496 Cymru, 2264 Lloegr, 492 yr Alban, 504 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 247 Cymru wledig) 
QC1. A oes ffôn llinell tir yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ QD2. 
Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn symudol? QD24B. Ydych chi’n bersonol yn defnyddio ffôn 
clyfar?/ QE1. Oes gan eich cartref gyfrifiadur personol neu liniadur?/ QE2. Oes gennych chi neu 
rywun yn eich cartref fynediad i’r rhyngrwyd/y We Fyd Eang gartref?/ QE9. Pa rai o’r dulliau hyn y 
mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref?/ QD28A. Ar gyfer pa rai o'r 
gweithgareddau canlynol, os o gwbl, ar wahân i wneud a derbyn galwadau, ydych chi'n defnyddio’ch 
ffôn symudol? 
 
Mae'r nifer sydd â band eang, ymysg y rheini sydd â phlant yn y cartref, yn is yng 
Nghymru na chyfartaledd y DU 

Fel y dangosir yn Ffigur 4.10 nid oedd dim gwahaniaeth yn nifer y defnyddwyr a oedd yn 
defnyddio band eang yng Nghymru (78%) wrth gymharu â'r DU drwyddi draw (80%) yn Ch1 
2015. Fodd bynnag, roedd cartrefi yng Nghymru â phlant yn llai tebygol o fod â band eang 
yn y cartref (82%) o'i gymharu â chyfartaledd y DU (90%) ac, yn wahanol i'r DU yn 
gyffredinol, nid oedd cartrefi â phlant yng Nghymru yn fwy tebygol o fod â band eang yn y 
cartref, wrth gymharu â'r rheini heb blant (82% o'i gymharu â 76%). 

Roedd gwahaniaethau o ran y nifer a oedd â band eang yng Nghymru yn ôl oed, grŵp 
economaidd-gymdeithasol ac incwm y cartref, yn yr un modd â'r DU yn gyffredinol. Roedd 
oedolion 65 oed a hŷn yn llai tebygol o fod â band eang (60%) o'i gymharu â phobl 16-34 
oed (84%) a 35-64 oed (82%). Roedd y nifer a oedd â band eang 17 pwynt canran yn uwch 
ymysg oedolion ABC1 yng Nghymru (87%) wrth gymharu â'r rheini yn y grwpiau 
economaidd-gymdeithasol C2DE (70%), ac roedd 31 pwynt canran o wahaniaeth rhwng yr 
oedolion yng Nghymru a oedd ag incwm cartref o dan £17.5k (64%) a'r rheini ag incwm 
cartref dros £17.5k (95%).  

Y DU Cymru Lloegr Yr Alban G 
Iwerddon

Cymru
drefol

Cymru
wledig

Unigolyn
Teleffoni llais Llinell Sefydlog 84% 83% 85% 82% 84% 82% 85%

Ffôn symudol 93% 90% 93% 91% 91% 90% 89%
Ffôn clyfar 66% 63% 67% 63% 63% 64% 59%

Y Rhyngrwyd Cyfrifiadur 
(unrhyw fath)

83% 84% 84% 75% 77% 84% 83%

Cyfrifiadur
tabled

54% 60% 54% 52% 54% 62% 54%

Y Rhyngrwyd i
gyd1

85% 86% 86% 78% 79% 86% 85%

Band eang
(sefydlog a 
symudol)2

80% 78% 81% 73% 72% 77% 80%

Band eang
sefydlog

78% 77% 79% 71% 69% 76% 79%

Rhyngrwyd
symudol3

61% 59% 62% 59% 60% 60% 51%
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Ffigur 4.10 Nifer y defnyddwyr â band eang yng Nghymru, yn ôl demograffeg 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn 16+oed  (n = 496 Cymru, 128 16-34 oed, 242 35-64 oed, 126 65+, 260 ABC1, 236 
C2DE, 158 <£17.5k incwm, 116 £17.5k+, 152 plant yn y cartref, 344 dim plant yn y cartref) 
QE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 
 
Cynyddodd treiddiad band eang saith pwynt canran, i 78%, yng Nghymru yn y 
flwyddyn i Ch1 2015 

Roedd cyfran y cartrefi yng Nghymru a oedd yn defnyddio gwasanaeth band eang sefydlog 
yn unig yn Ch1 2015 yr un fath â gweddill y DU (74% a 73% y naill a'r llall); roedd hyn yn 
gynnydd o 11 pwynt canran (63%) ar lefel Ch1 2014 (Ffigur 4.11). Mae'r cynnydd yn nifer y 
cartrefi band eang sefydlog yn unig yng Nghymru wedi arwain at gyfanswm treiddiad band 
eang, sydd wedi cynyddu 7 pwynt canran; o 71% i 78% ers Ch1 2014. Bu gostyngiad yng 
nghyfran y cartrefi sy'n defnyddio band eang sefydlog a symudol, o 5% yn Ch1 2014 i 2% yn 
Ch1 2015. 

Ffigur 4.11 Nifer y defnyddwyr â band eang, yn ôl y math o gysylltiad  

 

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 - trefol, 247 Cymru - gwledig, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 
2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015) 
QE9. Pa rai o’r dulliau hyn y mae’ch cartref yn eu defnyddio i gysylltu â’r rhyngrwyd gartref? 
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Mae'r mwyafrif o oedolion Cymru wedi bod ar-lein drwy ddefnyddio eu ffôn symudol 
yn yr wythnos flaenorol 

Dywedodd chwe oedolyn o bob deg yng Nghymru (59%) eu bod wedi defnyddio eu ffôn 
symudol i fynd ar y rhyngrwyd yn Ch1 2015, gyda'r cyfan bron o'r rhain (89%) yn dweud eu 
bod wedi gwneud hynny'r wythnos flaenorol (Ffigur 4.12). Roedd y ffigurau hyn yn cyd-fynd 
â'r rheini ar gyfer y DU yn gyffredinol, ac nid oedden nhw wedi newid ers Ch1 2014. 

Ffigur 4.12 Cyfran yr oedolion sydd wedi defnyddio ffôn symudol i gael mynediad 
i’r rhyngrwyd 

 

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 - trefol, 247 Cymru - gwledig, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 
2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015) 
QD28A-B Pa rai o'r gweithgareddau canlynol, os o gwbl, ar wahân i wneud a derbyn galwadau, ydych 
chi'n defnyddio’ch ffôn symudol ar eu cyfer?/ Pa rai o’r gweithgareddau hyn ydych chi wedi defnyddio 
eich ffôn symudol ar eu cyfer yn yr wythnos ddiwethaf?  
 
Roedd gan ychydig o dan chwarter oedolion Cymru wasanaeth 4G  

Fel y dangosir yn Ffigur 4.13, roedd gan ychydig o dan chwarter (23%) oedolion Cymru 
wasanaeth 4G yn Ch1 2015. Mae hyn yn is na chyfartaledd y DU (30%) a dyma'r gyfran isaf 
ymysg gwledydd y DU. Yn y flwyddyn hyd at Ch1 2015 roedd cyfran yr oedolion yng 
Nghymru â gwasanaeth 4G wedi cynyddu 12 pwynt canran, o 11% yn Ch1 2014.  
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Ffigur 4.13 Defnyddio 4G, fesul gwlad 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3756 DU, 438 Gogledd Iwerddon, 2264 Lloegr, 492 yr Alban, 496 
Cymru 
QD6 (QD41). Oes gennych chi wasanaeth 4G? Mae hwn yn wasanaeth cymharol newydd sy'n 
galluogi mynediad rhyngrwyd symudol cyflymach 
 
Mae'r nifer sydd â gwasanaethau symudol talu ymlaen llaw wedi disgyn ers y llynedd; 
mae'r ffigur nawr yn debyg i gyfartaledd y DU 

Roedd gostyngiad o ddeg pwynt canran, i 33%, yng nghyfran y defnyddwyr symudol yng 
Nghymru sydd 'gan amlaf' yn defnyddio ffôn talu ymlaen llaw (a chynnydd cyfatebol o 10% 
yn y gyfran sy'n defnyddio gwasanaethau talu wedyn) yn y flwyddyn hyd at Ch1 2015 (Ffigur 
4.14). Yn Ch1 2014, roedd y nifer a oedd yn defnyddio gwasanaethau symudol talu ymlaen 
llaw wedi bod yn uwch na chyfartaledd y DU (35%) ymysg oedolion Cymru (sef 43%), ond 
nid oedd hyn yn wir mwyach yn Ch1 2015. Roedd y gostyngiad mewn defnyddio 
gwasanaethau talu ymlaen llaw yn y flwyddyn hyd at Ch1 2015 yng Nghymru yn fwy amlwg 
ymysg defnyddwyr symudol mewn ardaloedd trefol (lle'r oedd gostyngiad o 12 pwynt canran 
ers 2014) nag ymysg y rheini mewn ardaloedd gwledig (lle'r oedd gostyngiad o 5 pwynt 
canran).  

Cyfran yr ymatebwyr (%) Mae’r ffigur uwchben y bar yn
dangos y newid mewn pwynt

canran o W1 2014
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Ffigur 4.14 Math o danysgrifiad ffôn symudol 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Oedolion 16+ oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3425 y DU, 439 Cymru, 2080 
Lloegr, 450 Yr Alban, 456 Gogledd Iwerddon, 221 Cymru drefol, 218 Cymru wledig 923 Cymru 2010, 
416 Cymru 2011, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014, 439 Cymru 2015) 
QD11. Pa un o’r rhain sy’n disgrifio orau y pecyn ffôn symudol yr ydych chi’n bersonol yn ei 
ddefnyddio’n fwyaf aml? 
 
Mae nifer y cartrefi symudol yn unig yng Nghymru drefol wedi disgyn ers 2014 
Roedd gan ychydig dros dri chwarter (77%) o gartrefi Cymru wasanaethau ffôn symudol a 
llinell sefydlog yn Ch1 2015 (Ffigur 4.15). Roedd gan chwech y cant o gartrefi Cymru 
fynediad at linell sefydlog yn unig, ac roedd gan 17% fynediad at ffôn symudol yn unig. Ers 
Ch1 2014 bu gostyngiad yn nifer y cartrefi symudol yn unig yng Nghymru drefol, gan ddisgyn 
8 pwynt canran o 25% i 17%. Efallai fod y gostyngiad hwn oherwydd y cynnydd yn y nifer 
sydd nawr â band eang sefydlog, fel y dangosir yn Ffigur 4.11, gan fod angen llinell dir ar y 
rhan fwyaf o gartrefi yn y DU er mwyn gallu cael band eang sefydlog. 

Ffigur 4.15 Trawsberchenogaeth gwasanaethau ffonau cartref  

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Pob oedolyn dros 16 oed (n = 3756 y DU, 496 Cymru, 2264 Lloegr, 492 Yr Alban, 504 Gogledd 
Iwerddon, 249 Cymru drefol, 247 Cymru wledig, 1075 Cymru 2010, 493 Cymru 2011, 513 Cymru 
2012, 492 Cymru 2013, 491 Cymru 2014, 496 Cymru 2015). QC1. A oes ffôn llinell tir yn eich cartref y 
gellir ei ddefnyddio i wneud a derbyn galwadau?/ QD1. Sawl ffôn symudol yr ydych chi ac aelodau 
o’ch cartref yn eu defnyddio i gyd? 
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4.5 Bodlonrwydd ar wasanaethau telegyfathrebu 

Mae defnyddwyr rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru yn llai tebygol o 
fod yn fodlon ar gyflymder eu band eang sefydlog 

At ei gilydd, roedd bron i naw defnyddiwr rhyngrwyd band eang o bob deg (87%) yng 
Nghymru naill ai'n fodlon 'iawn' neu'n 'weddol' fodlon ar eu gwasanaeth band eang yn Ch1 
2015 (Ffigur 4.16). Er bod y ffigur hwn yn debyg i gyfartaledd y DU (86%), roedd defnyddwyr 
y rhyngrwyd yng Nghymru yn llai tebyg o ddweud eu bod yn fodlon 'iawn' (36% o'i gymharu 
â 45%). Nid oedd dim newid mewn lefelau bodlonrwydd cyffredinol gyda gwasanaethau 
band eang sefydlog yng Nghymru, na'r DU drwyddi draw, yn y flwyddyn hyd at Ch1 2015. 

Yn yr un modd â'r DU drwyddi draw, roedd defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn llai 
tebyg o fod yn fodlon ar eu cyflymder band eang (79%) na gyda'u gwasanaeth band eang yn 
gyffredinol (87%). Er bod cyfanswm bodlonrwydd gyda chyflymder band eang yng Nghymru 
yn cymharu â'r DU yn gyffredinol, roedd defnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yn llai 
tebygol o fod yn fodlon 'iawn' (30% o'i gymharu â 43%) gyda'r agwedd hon ar eu 
gwasanaeth band eang. Er bod bodlonrwydd ar gyflymder band eang sefydlog wedi disgyn 
ar draws defnyddwyr band eang y DU yn gyffredinol yn y flwyddyn hyd at Ch1 2015, nid 
oedd dim newid mewn lefelau bodlonrwydd ymysg defnyddwyr yng Nghymru yn ystod y 
cyfnod hwn. 

Er nad oedd gwahaniaeth mewn bodlonrwydd cyffredinol gyda gwasanaeth band eang 
ymysg defnyddwyr rhyngrwyd yng Nghymru ar sail lleoliad trefol neu wledig, roedd 
defnyddwyr trefol yng Nghymru yn fwy tebygol na defnyddwyr gwledig o ddweud eu bod yn 
fodlon ar eu cyflymder band eang (82% o'i gymharu â 67%). 

Ffigur 4.16 Bodlonrwydd ar wasanaeth yn gyffredinol a chyflymder y cysylltiad 
band eang sefydlog 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Oedolion 16+ oed gyda chysylltiad band eang sefydlog gartref (n = 2781 DU, 380 Cymru, 185 
Cymru drefol, 195 Cymru wledig) 
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar gyflymder eu gwasanaeth tra oeddynt ar-lein 
QE8b. Gan feddwl am eich gwasanaeth rhyngrwyd band eang sefydlog, pa mor fodlon ydych chi â 
(prif gyflenwr) i ran y gwasanaeth yn gyffredinol/ o ran cyflymder eich gwasanaeth tra ydych ar-lein 
(nid dim ond y cysylltiad)? 
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Mae defnyddwyr symudol yng Nghymru yn llai tebygol na'r DU drwyddi draw i ddweud 
eu bod yn fodlon iawn ar eu derbyniad ffôn symudol 

Roedd bron i naw defnyddiwr ffôn symudol o bob deg yng Nghymru (87%) yn fodlon 'iawn' 
neu'n 'weddol' fodlon ar dderbyniad eu darparwr symudol yn Ch1 2015 (Ffigur 4.17). Er bod 
bodlonrwydd yn gyffredinol yng Nghymru yn debyg i gyfartaledd y DU (86%), roedd 
defnyddwyr yng Nghymru yn llai tebygol o ddweud eu bod yn fodlon 'iawn' â'u derbyniad 
symudol (44% o'i gymharu â 53% ar gyfer y DU yn gyffredinol). Nid oedd dim newid yn 
lefelau'r bodlonrwydd ar dderbyniad ffonau symudol ymysg defnyddwyr yng Nghymru yn y 
flwyddyn hyd at Ch1 2015, ac roedd defnyddwyr mewn ardaloedd trefol yn llai tebygol o 
ddweud eu bod yn fodlon ar eu derbyniad symudol, wrth gymharu â'r rheini mewn ardaloedd 
gwledig (91% o'i gymharu â 76%). 

Ffigur 4.17 Bodlonrwydd ar dderbyniad gwasanaeth symudol 

 

Ffynhonnell: Traciwr Technoleg Ofcom, ton 1 2015 
Sail: Oedolion 16+ oed sy’n defnyddio ffôn symudol yn bersonol (n = 3425 y DU, 439 Cymru, 2080 
Lloegr, 450 Yr Alban, 456 Gogledd Iwerddon, 221 Cymru drefol, 218 Cymru wledig 923 Cymru 2010, 
416 Cymru 2011, 456 Cymru 2012, 440 Cymru 2013, 438 Cymru 2014, 439 Cymru 2015) 
Nodyn: Mae’r ffigurau uwchben colofnau’r siart yn dangos cyfran y bobl a oedd yn fodlon ‘iawn’ neu’n 
‘weddol’ fodlon ar dderbyniad eu ffôn symudol. 
QD21c. Gan feddwl am eich gwasanaeth ffôn symudol yn unig, pa mor fodlon ydych chi â (y prif 
gyflenwr) o ran derbyniad/ cael mynediad i’r rhwydwaith?  
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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. 
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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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6  Post 
6  
6.1 Anfon post: cwsmeriaid preswyl  

Mae oedolion yng Nghymru yn anfon mwy o bost nag oedolion yn y DU drwyddi draw. 

Ar gyfartaledd, mae oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn anfon 6.5 eitem drwy'r post 
bob mis; ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 6.0 eitem. Dywedodd un o bob pedwar 
oedolyn yng Nghymru nad oeddynt wedi anfon dim post yn ystod y mis diwethaf, tua'r un 
fath â chyfartaledd y DU o 23%. 

Ffigur 6.1 Nifer yr eitemau a anfonwyd drwy’r post bob mis yn fras 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 Gogledd Iwerddon)  
QC1. Tua faint o eitemau – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol wedi’u 
hanfon drwy'r post yn y mis diwethaf?  
 
Oedolion yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o fod wedi anfon parseli yn ystod y mis 
diwethaf  

Mae Ffigur 6.2 yn dangos bod pobl yng Nghymru ychydig yn fwy tebygol na phobl yng 
ngweddill y DU o fod wedi anfon parseli yn ystod y mis diwethaf (42% o'i gymharu â 40% 
ledled y DU). Yn ogystal, pobl sy'n byw yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o holl wledydd y DU 
o fod wedi anfon taliadau am filiau drwy’r post (22% o’i gymharu â 28% ledled y DU).  
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Ffigur 6.2 Math o bost a anfonwyd yn y mis diwethaf  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pawb sydd wedi anfon unrhyw eitemau drwy’r post yn bersonol yn yr wythnos ddiwethaf (n = 
2685 y DU, 1673 Lloegr, 382 yr Alban, 330 Cymru, 300 Gogledd Iwerddon)  
QC5. Pa rai o’r mathau hyn o bost fyddech chi’n dweud rydych wedi’u hanfon drwy’r post yn bersonol 
yn y mis diwethaf? (nifer o godau)  
 
Oedolion yng Nghymru sydd lleiaf tebygol o ddweud eu bod wedi anfon llai o eitemau 
post yn ystod y ddwy flynedd diwethaf  

Pan ofynnwyd sut y mae'r nifer o eitemau post y maent yn eu hanfon wedi newid, mae 
oedolion yng Nghymru yn llai tebygol nag oedolion ledled y DU o ddweud eu bod yn anfon 
llai erbyn hyn (-3% net). Dengys Ffigur 6.4 mai nhw hefyd sy'n lleiaf tebygol o ragweld y 
byddant yn lleihau eu defnydd o'r post yn y dyfodol (-2% net, o'i gymharu â -5% ar draws y 
DU drwyddi draw).  

Ffigur 6.3 Newid net a honnwyd o ran faint o bost a anfonwyd yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf   

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 G Iwerddon)  
QC10: O’i gymharu â dwy flynedd yn ôl, fyddech chi'n dweud bod nifer yr eitemau rydych yn eu 
hanfon drwy'r post ...wedi cynyddu'n fawr, wedi cynyddu ryw ychydig, wedi aros yr un fath, wedi 
gostwng ryw ychydig, wedi gostwng yn fawr?(aml-ddewis)  
Nodyn: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n honni bod eu defnydd wedi cynyddu - % y rheini 
sy’n honni bod eu defnydd wedi gostwng)  
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Ffigur 6.4 Newid net yn nifer yr eitemau post y rhagwelir y bydd yn cael eu hanfon 
ymhen dwy flynedd  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 G Iwerddon)  
QC16: Gan edrych i'r dyfodol... O’i gymharu â heddiw, fyddech chi’n dweud y bydd nifer y llythyrau, 
cardiau a pharseli y byddwch yn eu hanfon yn y post ymhen dwy flynedd ... wedi cynyddu’n fawr, wedi 
cynyddu ryw ychydig, wedi aros yr un fath, wedi lleihau ryw ychydig, wedi gostwng yn fawr?  
Nodyn: mae’r siart yn dangos canran net (% sy’n honni y bydd eu defnydd yn cynyddu - % y rheini 
sy’n honni y bydd eu defnydd yn gostwng)  
 
6.2 Derbyn post: cwsmeriaid preswyl  

Mae maint y post y mae pobl yng Nghymru yn ei dderbyn yn debyg i gyfartaledd y DU. 

Ar gyfartaledd, mae pobl yng Nghymru yn derbyn 8.7 eitem o bost bob wythnos, sy'n debyg i 
gyfartaledd y DU. Dywedodd oddeutu traean o bobl eu bod wedi derbyn rhwng pump a deg 
eitem yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a dywedodd oddeutu un o bob pump eu bod wedi 
derbyn rhwng 11 ac 20 eitem.  

Ffigur 6.5 Nifer yr eitemau yn fras a dderbyniwyd drwy'r post yn yr wythnos 
ddiwethaf 

 

Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 Gogledd Iwerddon)  
QD1. Tua faint o eitemau post – gan gynnwys llythyrau, cardiau a pharseli – rydych chi'n bersonol 
wedi’u derbyn drwy’r post yn ystod yr wythnos ddiwethaf?  
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Mae pedwar o bob deg o’r rheini sydd wedi sylwi ar gynnydd yn y post yn dweud eu 
bod yn derbyn mwy o barseli 

Pan ofynnwyd sut oedd nifer y post a dderbynnir wedi newid yn ystod y ddwy flynedd 
ddiwethaf, dywedodd bron i chwarter (22%) eu bod yn derbyn mwy o eitemau post nag yr 
oeddynt ddwy flynedd yn ôl. Mae Ffigur 6.6 yn dangos bod 41% o'r rhain yng Nghymru yn 
dweud eu bod yn derbyn mwy o barseli, o'i gymharu â 36% yn y DU drwyddi draw. Mae faint 
o bost uniongyrchol y mae pobl yn ei dderbyn yng Nghymru wedi cynyddu hefyd, gyda 46% 
o oedolion yng Nghymru yn dweud eu bod yn cael mwy o bost hysbysebu a'u cyfeiriad arno 
na dwy flynedd yn ôl. Mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU sef 35%.  

Ffigur 6.6 Y mathau o eitemau sy’n cael eu derbyn yn amlach  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Yr holl ymatebwyr sy’n dweud bod nifer yr eitemau y maent wedi'u derbyn drwy’r post wedi 
cynyddu, o'i gymharu â dwy flynedd yn ôl (n = 885 y DU, 580 Lloegr, 130 yr Alban, 98 Cymru, 77 
Gogledd Iwerddon)  
QD6. Pa rai o’r mathau hyn o eitemau wedi'u cyfeirio ydych chi’n bersonol yn eu derbyn yn amlach 
drwy’r post erbyn hyn? (nifer o godau)  
 
6.3 Agweddau at y Post Brenhinol  

Mae bron i naw o bob deg o'r rheini yng Nghymru yn fodlon ar y Post Brenhinol.  

Dywed mwyafrif (88%) y bobl yng Nghymru eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth a geir gan y 
Post Brenhinol, o'i gymharu â 86% ar draws y DU.  

Er bod bodlonrwydd pobl ynghylch elfennau penodol o'r gwasanaeth post yn uwch yng 
Nghymru nag yn y DU drwyddi draw, wrth ystyried cost postio, dim ond hanner (50%) y bobl 
sy'n fodlon ar gost postio, sydd yn sylweddol is na chyfartaledd y DU (58%).  
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Ffigur 6.7 Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 y DU, 418 Cymru)  
QE3A-F. Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaethau'r Post Brenhinol (bodlon iawn neu 
weddol fodlon)  
Yn ôl y gyfran o bobl sy’n fodlon ymysg oedolion yng Nghymru  
 
Mae un oedolyn ym mhob pedwar yng Nghymru yn dweud eu bod wedi cael profiad o 
bost yn cael ei anfon i'r lle anghywir yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

Mae dros ddau o bob pump yr oedolion yng Nghymru (43%) yn dweud eu bod wedi cael 
problem gyda’r Post Brenhinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yr uchaf ledled y DU. Mae 
chwarter (26%) y rheini yng Nghymru yn dweud eu bod wedi derbyn post sydd wedi cael ei 
ddanfon i'w cyfeiriad nhw mewn camgymeriad, neu bod eu post nhw wedi cael ei anfon i 
gyfeiriad rhywun arall.  

Mae'r profiad o oedi cyn derbyn post yn uwch yng Nghymru nag yn unrhyw un o'r gwledydd, 
sef 16% o oedolion yng Nghymru. Mae hyn yn debyg i gyfartaledd y DU sef 13%. Yng 
Nghymru hefyd y mae'r nifer uchaf o oedolion sy'n dweud bod eu post wedi mynd ar goll yn 
ystod y 12 mis diwethaf (13% o'i gymharu â chyfartaledd y DU o 10%).  
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Ffigur 6.8 Problemau a gafwyd â’r Post Brenhinol yn y 12 mis diwethaf  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 3557 o oedolion 16 oed a hŷn, 2123 Lloegr, 580 yr Alban, 418 Cymru, 436 
Gogledd Iwerddon)  
QG1A-E. Problemau a gafwyd â gwasanaeth y Post Brenhinol yn ystod y 12 mis diwethaf – yn ôl y 
gyfran ymysg holl oedolion y DU  
 
6.4 Anfon a derbyn post: cwsmeriaid busnes  

Sefydliadau yng Nghymru sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio stampiau Dosbarth Cyntaf 
safonol  

Dywed saith deg y cant o gwsmeriaid busnes yng Nghymru eu bod yn defnyddio stampiau 
Dosbarth Cyntaf safonol i anfon post bob mis. Mae hyn yn uwch nag yn yr Alban (64%) ac 
yng Ngogledd Iwerddon (59%). Mae Dosbarth Cyntaf yn gyffredinol (Dosbarth Cyntaf 
safonol, stampiau dosbarth cyntaf llythyrau mawr, a llythyrau Dosbarth Cyntaf wedi'u 
ffrancio) yn cael ei ddefnyddio gan fwy o fusnesau yng Nghymru (82%) nag yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon.  

Ffigur 6.9 Gwasanaethau'r Post Brenhinol sy'n cael eu defnyddio i anfon post 
safonol bob mis  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd sy’n defnyddio gwasanaethau dosbarthu safonol y Post Brenhinol (n = 1493 y 
DU, 916 Lloegr, 205 yr Alban, 182 Cymru, 190 G Iwerddon)  
QV6d. Pa rai o wasanaethau canlynol y Post Brenhinol, os o gwbl, y mae eich sefydliad chi yn eu 
defnyddio i anfon eich post safonol?  
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Mae dros chwe sefydliad ym mhob deg yng Nghymru yn dweud eu bod wedi symud 
oddi wrth y gwasanaeth post yn ystod y flwyddyn ddiwethaf  

Dywed 62% o sefydliadau yng Nghymru eu bod wedi newid rhai o'u dulliau cyfathrebu o'r 
post i ddull arall yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae hyn yn unol â chyfartaledd y DU ac yn is 
nag yng Ngogledd Iwerddon.  

Ffigur 6.10 Wedi newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng nghyswllt 
rhywfaint o’r post  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd (n = 1591 y DU, 973 Lloegr, 217 yr Alban, 198 Cymru, 203 G Iwerddon)  
QF4. Yn ystod y 12 mis diwethaf, ydy’ch sefydliad chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng 
nghyswllt rhywfaint o'ch post?  
 
Mae cyflymder yn bwysicach nag arbed costau wrth ystyried newid o'r gwasanaeth 
post 

Mae Ffigur 6.11 yn dangos mai cyflymder, fel gyda busnesau ledled y DU, yw'r rheswm 
mwyaf tebygol dros newid o'r post i ddulliau eraill yng Nghymru (45%). Mae'r rheini yng 
Nghymru yn fwy tebygol o ddweud bod y dull a ffafrir gan y cwsmer yn rheswm (31%) na'r 
rheini yn yr Alban (27%), Gogledd Iwerddon (21%) neu'r DU drwyddi draw (34%).  
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Ffigur 6.11 Y rhesymau dros newid i ddulliau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf yng 
nghyswllt rhywfaint o bost  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2014  
Sail: Pob un sydd wedi newid i ddull cyfathrebu arall (n = 909 y DU, 543 Lloegr, 123 yr Alban, 130 
Cymru, 113  G Iwerddon)  
QF6: Pam rydych chi wedi newid i ddulliau cyfathrebu eraill yng nghyswllt rhywfaint o'ch post? 
Penagored  
Dangosir pob un dros 2% ledled y DU  
 
Mae oddeutu pedwar o bob pump busnes yng Nghymru yn fodlon ar y gwasanaeth a 
dderbyniant gan y Post Brenhinol  

Dywed saith deg naw y cant o gwsmeriaid busnes yng Nghymru eu bod yn fodlon ar y 
gwasanaeth a dderbyniant gan y Post Brenhinol; dywed 43% eu bod yn 'fodlon iawn'. 
Heblaw am Ogledd Iwerddon, yng Nghymru yr oedd y ganran uchaf o fusnesau yn dweud eu 
bod yn 'fodlon iawn' ar y Post Brenhinol. 

Ffigur 6.12 Bodlonrwydd cyffredinol ar wasanaeth gan y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Preswyl Ofcom, Ch2 2014-Ch1 2015  
Sail: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 163 y DU, 958 Lloegr, 213 r Alban, 195 
Cymru, 197 Gogledd Iwerddon)  
QRM2. Gan feddwl yn gyffredinol am y gwasanaeth y mae'ch sefydliad yn ei dderbyn, ar raddfa o 1 i 
5 lle mae 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn golygu bodlon iawn, pa mor fodlon ydych chi ar ansawdd 
cyffredinol y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn gan y Post Brenhinol fel rhywun sy'n anfon post ac 
yn ei dderbyn?  
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Mae pedwar o bob pump busnes yng Nghymru yn fodlon ar ddibynadwyedd a 
chysondeb y gwasanaeth dosbarthu   

Pan ofynnwyd am eu bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaethau'r Post Brenhinol, 
roedd busnesau yng Nghymru yn fwy bodlon ar y rhan fwyaf o agweddau'r gwasanaeth na 
busnesau yn y DU drwyddi draw. Yr unig eithriad oedd gyda 'faint o bost a gollir' a oedd yr 
un fath â'r ymateb yn y DU drwyddi draw.  

Ffigur 6.13 Bodlonrwydd ar agweddau penodol ar wasanaeth y Post Brenhinol  

 
Ffynhonnell: Traciwr Post Busnes Ofcom, Ch2 2013-Ch1 2015 
Sail: Pob ymatebydd sy'n defnyddio'r Post Brenhinol (n = 1563 y DU, 195 Cymru)  
QRM3: Beth yw eich barn am berfformiad y Post Brenhinol, fel rhywun sy'n anfon ac yn derbyn post, 
yn y meysydd canlynol gan ddefnyddio graddfa 5 pwynt gydag 1 yn golygu anfodlon iawn a 5 yn 
golygu bodlon iawn?  
Wedi'u gosod yn ôl lefelau bodlonrwydd yn yr Alban 
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